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Washington, DC (LR Susisiekimo ministerijos info)
– Siekdami stiprinti Lietuvos ir JAV ryšius transporto
srityje, susisiekimo ministras Eligijus Masiulis ir jo
vadovaujama delegacija susitiko su JAV Transporto sek-
retoriumi Ray LaHood, JAV Jūrų administracijos vadovu
David Matsuda, JAV Valstybės sekretorės pavaduotoju
ekonominiams, energetikos ir aplinkosaugos klausimais
Robert Hormats bei JAV Valstybės sekretorės pavaduoto-
ju Centrinės Azijos klausimais Robert Blake.

Pokalbio metu buvo aptarti JAV ir ES santykiai
transporto srityje, pristatytas Lietuvos planuojamas kur-
ti Klaipėdos išorinis giliavandenis uostas. JAV Transpor-
to sekretorius pasveikino aktyvius Lietuvos transporto
politikos veiksmus, domėjosi vykdomų projektų detalė-
mis ir padėkojo už aktyvias Lietuvos pastangas prisista-
tyti JAV rinkoje, JAV verslui, kurį domina Lietuvos kai-
mynystėje esančios didelės rinkos. E. Masiulis pakvietė
JAV Transporto sekretorių apsilankyti Lietuvoje.

Susitikime su JAV Valstybės sekretorės pavaduo-
tojais R. Hormats ir R. Blake buvo aptarti Lietuvos ry-
šiai su Centrinės Azijos šalimis transporto srityje, Lie-
tuvos dalyvavimas Šiauriniame aprūpinimo kelyje, pre-
kių iš Centrinės Azijos gabenimo į Klaipėdos uostą per-

spektyvos.
Lietuvos delegacija taip pat lankėsi Philadelphia

uoste, kur pasirašytas Klaipėdos ir Philadelphia uostų
tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo memorandu-
mas.

Vilnius (ELTA) – JAV valstybės
sekretorė Hillary Clinton padėkos
laiške Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistrui Audroniui Ažubaliui pasvei-
kino su sėkmingais pirmininkavimo
Europos saugumo ir bendradarbiavi-
mo organizacijai (ESBO) metais. Kar-
tu pabrėžiama, kad, A. Ažubaliui va-
dovaujant ESBO, pasiekti svarbūs
laimėjimai organizacijos veikloje.

H. Clinton išskyrė tokius praėju-
sių metų ESBO pasiekimus kaip ofi-
cialių derybų dėl Padnestrės konflik-
to sureguliavimo pagal formulę ,,5+
2” atnaujinimas, sustiprintas ben-
dradarbiavimas Afganistano klausi-
mais, ištiesta ranka Viduržemio jū-
ros regiono partneriams, naujų kon-
flikto sprendimo būdų priėmimas,
lygių galimybių moterims ekonomi-

nėje sferoje skatinimas.
Puikią progą aptarti žmogaus

teisių padėtį ESBO regione, ypač
Baltarusijoje ir kitose Rytų Europos
bei Centrinės Azijos valstybėse, pa-
sak JAV valstybės sekretorės, suteikė
Vilniuje praėjusių metų gruodžio 6–7
d. surengtas ESBO Ministrų Tarybos
susitikimas.

NATO gen. sekretorius Baltijos šalyse tikisi ilgalaikės oro policijos
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Vilnius (President.lt/BNS) – Lie-
tuvos Respublikos prezidentė Dalia
Grybauskaitė su NATO generaliniu
sekretoriumi Anders Fogh Rasmus-
sen aptarė bendradarbiavimo NATO
ir karinio saugumo stiprinimo klau-
simus. Pasak Lietuvos vadovės, spar-
tėjant militarizacijai Baltijos šalių
kaimynystėje, NATO matomumo ir
buvimo Baltijos šalyse užtikrinimas
per oro policijos misiją ir pratybas
tampa dar svarbesniu organizacijos
paramos ženklu. Ilgalaikė oro polici-
jos misija atliktų reikšmingą vaid-
menį, stiprinant saugumą regione.

Susitikime aptartas NATO stra-
teginėje koncepcijoje įtvirtintų nuo-
statų dėl glaudesnio organizacijos
narių bendradarbiavimo energetinio
saugumo srityje įgyvendinimas, kal-
bėta apie pasirengimą šių metų gegu-
žę Čikagoje įvyksiančiam NATO
aukščiausio lygio susitikimui. NATO
generalinis sekretorius pareiškė ti-
kįs, kad organizacijos viršūnių susi-
tikime Čikagoje gegužę bus priimtas
ilgalaikis susitarimas dėl oro polici-
jos misijos Baltijos šalyse. Konkrečių
terminų NATO vadovas neminėjo,
bet žadėjo įtraukti oro policijos misi-
ją į vadinamosios išmaniosios gyny-
bos projektų rinkinį, kurį NATO
šalių vadovai apsvarstys Čikagoje.

Tuo tarpu JAV ambasadorius

prie NATO Ivo Daalder sakė, kad Wa-
shington siūlo NATO oro policijos
misiją Baltijos šalyse pratęsti ne tik
iki 2018 m., bet neapibrėžtam laikui.
Ambasadorius teigė, kad misijos pra-
tęsimui pritaria ir Vokietija, kuri iki
šiol dažniausiai saugojo Baltijos ša-
lių oro erdvę ir šiuo metu jau penktą-
jį kartą vykdo NATO oro policijos mi-
siją. Tačiau ambasadorius pridūrė,
kad būtinas aktyvesnis ir kitų sąjun-
gininkų dalyvavimas.

Po susitikimo su Lietuvos prem-

jeru Andriumi Kubiliumi NATO
generalinis sekretorius, komentuo-
damas valstybių narių įsipareigoji-
mą siekti skirti gynybai 2 proc. BVP,
pareiškė, kad patikima finansinė
politika yra valstybės saugumo dalis.
Svečias kalbėjo suprantąs, kad sunku
tikėtis, jog, mažinant pensijas, finan-
savimą sveikatos apsaugai ar švieti-
mui, gynyba bus išimtis, bet ateityje
būtina užtikrinti tinkamą krašto
apsaugos finansavimą.

H. Clinton Lietuvą pasveikino su sėkmingais pirmininkavimo ESBO metais

Stiprinami Lietuvos ir JAV ryšiai transporto srityje

Lietuvos susisiekimo ministras Eligijus Masiulis (d.) susitiko su
JAV Transporto sekretoriumi Ray LaHood.  

Ingos Lukavičiūtės nuotr.

LR prezidentės Dalios Grybauskaitės susitikimas su NATO generaliniu sekretoriumi
Anders Fogh Rasmussen.                                                                                              ELTA nuotr.



Kai 1983 m. ma-
ne apgyvendi-
no KGB rūmų

požemyje, izoliato-
riaus kamera priminė
ano meto Lietuvos tik-
rovę: betoninės sienos
ir grindys, geležimi
apkaustytose duryse –
mažas langelis, per
kurį tris kartus per dieną gaudavome
kalėjimo davinį, ir nepermatomas
grotuotas langas. Tik pačiame lango
viršuje – siauras plyšelis, pro kurį
matėsi dangaus mėlynė. Pakliuvęs į
šią kamerą suvokdavai, kad esi tobu-
lai atskirtas nuo pasaulio. Čia, šioje
kameroje, tik mažytis voras sugebė-
davo be KGB leidimo ant kameros
lango megzti tinklą.

Vienoje iš šių kamerų metus
laiko kalėjo didis Lietuvos draugas,
Laisvės premijos laureatas Sergej
Kovaliov. Jis buvo kaltas tuo, kad ne-
norėjo gyventi sistemoje, panašioje į
kalėjimo kamerą, ir rėmė pastangas
tų, kurie siekė iš to kalėjimo išsi-
vaduoti.

Iš tikrųjų Lietuva, kaip ir kitos
komunistinės sistemos pavergtos ša-
lys, buvo panaši į kalėjimo kamerą.
Iš mūsų buvo atimta laisvė sava-
rankiškai tvarkyti savo politinį, vi-
suomeninį, kultūrinį ir dvasinį-reli-
ginį gyvenimą. Nors Stalin epocha su
žudynėmis, Gulago pragaru ir badu
marintais žmonėmis, rodėsi, negrįž-
tamai pasitraukė, tačiau postalininė
epocha nežadėjo nieko gero. Neklys-
tanti partija mums visiems buvo pa-
ruošusi kelią, kuriuo turėjome žy-
giuoti į šviesų komunizmo rytojų –
vadinamąjį šviesų rytojų ir nė žings-
nio į šalį.

Mums, tikintiesiems į Dievą žmo-
nėms, buvo palikta teisė bažnyčioje
melstis, bet net ir ši teisė buvo riboja-
ma. Moksleiviui, studentui ar inte-
ligentui reikėjo gerai pasverti, ar ver-
ta rizikuoti peržengti bažnyčios
slenkstį, kad nesugadintų savo kar-
jeros.

Tačiau atėjo 1968-ieji su Jungti-
nių Tautų paskelbtais Žmogaus tei-
sių metais, su Prahos pavasariu, su
maskviške „Einamųjų įvykių kroni-

ka” ir su Maskvos disidentais, mąs-
čiusiais, kad ir Sovietų Sąjungoje
gyvenimas gali būti žmoniškesnis ir
teisingesnis už esamą. Tuomet mes,
lietuviai, labai siekėme užmegzti ry-
šius su Maskvos disidentais, kurie
turėjo daugiau galimybių už mus
paskleisti informaciją į Vakarus.

Sergej Kovaliov buvo vienas iš
pirmųjų ir geriausiųjų Lietuvos
draugų, padėjusių nutraukti infor-
macinę blokadą, slėgusią mus nuo
pat okupacijos pradžios, jis padėjo
mums prakirsti langą į Vakarus.

Kai 1971 m. Lietuvoje surinkome
17,000 parašų po ,,Memorandumu”,
adresuotu generaliniam sekretoriui
Leonid Brežnev, tai Kovaliov padėjo jį
pasiųsti per Jungtines Tautas. Ke-
lias, tiesa, buvo ilgesnis, bet tikres-
nis, kad pasaulio visuomenė sužinos,
kiek mes turime ir kiek neturime
sąžinės bei tikėjimo laisvės.

Šiandien tikriausiai nelengva
įsivaizduoti, kaip tai svarbu buvo
anuomet. Kentėti priespaudą, žinant,
kad pasaulis apie tai neturi mažiau-
sio supratimo, buvo keliskart sun-
kiau, nei tuomet, kai pasidarė žino-
mas pasaulio žmonių bendruomenės
solidarumas.

Kai 1972 m. pradėjo Lietuvoje eiti
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroni-
ka”,  Kovaliov padėjo jai pasiekti ne
tik „Einamųjų įvykių kroniką”, bet
ir nukeliauti į Vakarus. Tada tai
buvo gana rizikingas užsiėmimas,
bet taurūs žmonės rizikavo, gabenda-
mi tiesos žodį, rizikavo, norėdami
patys gyventi pagal savo įsitikinimus
ir padėti kitiems jaustis ne vergais,
bet žmonėmis.

1974 m. atnešė sunkių išmėgini-
mų. Kovaliov buvo suimtas, tardo-
mas ir nuteistas. Jis sumokėjo didelę
kainą už draugystę su lietuviais ir

kitais geros valios
žmonėmis, kainą,
be kurios neįmano-
ma pasiekti lais-
vės. Evangelijos žo-
džiais tariant, tokie
žmonės kaip Kova-
liov yra „žemės
druska”. Tiesa, drus-
ka yra sūri, bet la-

bai reikalinga. Be tokios druskos vi-
suomenei gresia išsigimimas ir lais-
vės praradimas.

Kiekvienai tautai reikia nuolat
budėti savo laisvės sargyboje, nes ji
gali būti sunaikinta nebūtinai kokios
nors diktatūros, bet ir dabarties anti-
kultūros, kuri kėsinasi ištrinti ribą
tarp tiesos ir melo, tarp padorumo ir
begėdystės, tarp sąžiningumo ir ko-
rupcijos, tarp šeimos ir jos imitaci-
jos. Antikultūros, kuri daiktų, sekso
ir antivertybių reklamos sraute kėsi-
nasi palaidoti ne tik krikščioniškas
vertybes, bet ir tai, kas kiekvienam
padoriam žmogui yra brangu kaip
antai, gyvybė, pagarba moterims ir
šeimai.

Anuomet baisėjomės geležine
uždanga, kurią pastatė okupantas.
Šiandien, atrodo, reikėtų ne mažiau
baisėtis savo pačių susikuriamomis
uždangomis, po kuriomis mums mie-
gant gali būti palaidoti Sausio 13-
osios laimėjimai ir Kovo 11-osios
viltys.

Laisvės premijos suteikimo Ko-
valiov proga aš džiaugiuosi ir di-
džiuojuosi šiuo tauriu žmogumi. Dė-
koju Dievui, kad jaunystėje teko jį
sutikti ir mokytis ne tik iš Evange-
lijos, bet ir iš žmonių, kurie savo gy-
venimu skelbė ir liudijo tiesos bei
laisvės pirmumą.

Kovaliov asmenyje mes pager-
biame visus tauriuosius Rusijos sū-
nus ir dukras – Andriej Sacharov,
Tatjana Velikanova, Aleksandr Lavut
ir daugelį kitų, anuomet kovojusių už
pavergtų žmonių teises ir laisves ir
sumokėjusių didelę laisvės kainą.
Ant tokių žmonių laikosi pasaulis.

Kalba, pasakyta iškilmingame
LR Seimo posėdyje apdovanojant
Laisvės premija Sergej Kovaliov, 2012
m. sausio 13 d.
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Ant tokių žmonių
laikosi pasaulis
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

NUOMONėS • KOMENTARAI

LR švietimo ir mokslo ministras
Gintaras Steponavičius pranešė, kad
artimiausiu metu Lietuvoje laukiama
žvalgytuvių – Britanijos aukštosios
mokyklos čia norėtų steigti savo uni-
versitetų padalinius ar net universite-
tus. Sausio 20 d. vykusiame Lietuvos
universitetų rektorių konferencijos
posėdyje ši žinia sukėlė karštas dis-
kusijas. Kai kurių šalies aukštųjų mo-
kyklų vadovai sunerimo, esą užsienio
aukštosios gali pervilioti geriausius
dėstytojus ir „suvalgyti pinigus”, kiti
sakė, kad konkurencija tik skatina
pasitempti. Manau, prieš įsileidžiant
užsieniečius pirmiausia reikėtų vi-
siems apibrėžti aiškias žaidimo tai-
sykles – kad neišeitų taip, jog Lietuvos
universitetai bus nuskriausti, o su gar-
siais vardais atėjusioms pasaulio aukš-
tosioms mokykloms bus suteiktos
išskirtinės sąlygos. Reikėtų užtikrinti ir
studijų kokybę, kuri, kaip prisipažįsta
garsiausi pasaulio universitetai, ku-
riantys padalinius svetur, niekada nėra
tokia pati kaip savoje šalyje.

Redaktorė Laima Apanavičienė

Redakcijos žodis

Tomas Viluckas savo straips-
nyje (,,Draugas”, 2011 m.
gruodžio 22 d.) la bai tei-

singai pastebi, jog yra labai
svar bu pal. Jurgį Matulaitį pris-
tatyti šių die nų žmonėms taip,
kad jie, susipa ži nę su jo asme-
nybe, būtų patraukti maldai, ku-
rios vaisius būtų per pal. Matu-
laičio užtarimą gauti stebuklą,
rei kalingą jo kanonizacijai. Jei-
gu ši to dabar neatliksime, ateityje tai
pa da ryti bus daug sunkiau.

Stebuklui  įvykti  reikia maldos.
Ir ne tik maldos, bet maldos su pa si-
tikėjimu, jog ji bus Dievo apvaini kuo -
ta stebuklu. Skaitant apie čikagiš kių
Pal. Matulaičio metų renginių ruoši-
mo komiteto planus (,,Drau gas”, 2011
m. gruodžio 8 d. ir 2011 m. gruodžio
22 d.), susidaro įspūdis, kad visų tų
planų pagrindinė kryptis yra minėji-
mai ir pokyliai, nors  visos šios šven-
tės prasidės su šv. Mišių auka. 

Mi  nėjimai, jei jie atlieka savo
užduo tį, supažindindami dalyvius su
pal. Ma tulaičio asmenybe ir šventu-
mu, yra pagirtini. Problema yra ta,
kad po po  ros dienų, paskendę gyveni-
mo varguose, dauguma dalyvių už-
miršta mi nėjime iškeltas temas. Tad

siūlyčiau rengimo komitetui minėji-
mus jungti su malda.  Minėjimo da-
lyvius kviesti kasdieninei mal dai,
kad grįžę į namus jų įsipa reigota
malda jiems primintų minėjimo
prasmę. Atsi me nu, kaip po karo DP
stovyklose buvo organizuojami ,,Gy-
vojo rožančiaus” būreliai, kurių na-
riai įsipareigodavo atkalbėti vieną
užduotą paslaptį kiek vieną dieną. Pa -
našiai minėjimo daly vių būtų pra -
šoma įsirašyti į maldos būrelius ir
kas dieną melstis pal. Matulaičio ka -
nonizacijos intencija. Čia rengimo
ko mitetas galėtų susi siek ti su ateiti -
ninkais, skautais ir jų va dovybėmis,
taip į misiją būtų įtrauktas jaunimas. 

Prieš metus ses. Ignė iš Putnam,
kal bėdama 20-metų pal. Matulaičio
mi sijos įsteigimo proga (,,Draugas”,

2010 m. sausio 27 d.), siūlė prail-
ginti vie nos valandos adoraciją
iki penkių valandų (nuo 3 val. p.
p. iki 8 val. p. p.). Šis jos siū  ly-
mas dar nėra įgyvendintas. Te-
ko gir dėti, kad Lemont apylin-
kėse yra pora svetimtaučių pa-
rapijų, kuriose vyksta Nuola-
tinė adoracija (24 val. 7 die nas
per savaitę, pareikalaujanti 168
žmonių). Siūlyčiau pal. Matu-

lai čio misijoje Lemont įvesti penkių
va landų kasdieninę adoraciją, kurios
intencija būtų pal. Matulaičio kano -
ni zacija. Tam reikėtų tik 35 pa si š ven-
tusių asmenų, sutinkančių pra leisti
vieną valandą per savai tę su Švč.
Sakramentu. Čia taip pat būtų gera
proga ruošimo komitetui su sisiekti
su jaunimo organizacijo mis ir jas
įtraukti į šį kilnų darbą.

Maldos ratelių ir adoracijos pra -
plėtimu būtų įgyvendintas bent vie-
nas Lietuvos vyskupų šių 2012 Pal.
Matulaičio metų paskelbtas dekreto
punktas – vienytis į tautos bendrą
mal  dos sąjūdį, prašant Dievo malo -
nės palaimintam arkivyskupui Jur -
giui Matulaičiui suteikti šventojo
gar bę.

Nukelta į 15 psl.

Pagrindinis  pal. Matulaičio 
25-erių metų beatifikacijos 

sukakties tikslas – jo 
kanonizacija

RIMANTAS PAULIUKONIS



Toli gražu neketinu kurti kultū-
rinių rašinių apie Lietuvos
teismus, bet ši tema šokiruoja

visus ir išlieka aktuali. Ji turi rūpėti
laisvai valstybei, jei tik valstybė nori
išlikti laisva. Čia pateiksiu tik trum-
pą komentarą Aldonos Meilutytės nu-
siskundimui, išdėstytam jos straips-
nyje „Tikrovės vaizdelis iš Lietuvos:
teismo byla” („Draugas”, 2011 m.
rugsėjo 29 d.). Perskaitęs straipsnio
antraštę, supratau, kad Lietuvos teis-
mai per 20 metų nepagerėjo. 

Pasak Meilutytės, Lietuvos gy-
ventojų apklausa parodė, kad vos 20
proc. žmonių pripažįsta teismus, 34
proc. teismais nepasitiki, o kita dalis
– 45 proc. – iš viso neturi nuomonės
apie juos, nes turbūt neturėjo su teis-
mais reikalų. Kaip porą pavyzdžių
tereikia prisiminti Kauno pedofilijos
nesibaigiantį teismo skandalą ir dar
blogiau – Vytauto Pociūno ne tik nu-
žudymą, bet ir suteptą jo vardą. Ga-
lėčiau išvardyti dar daug teismo
sprendimų, bet gal užteks. Atrodo,
lyg teisėjai vienas kitą šantažuoja,
turi baisios kompromituojančios me-
džiagos ir tik laukia, kada galės pasi-
naudoti žiniasklaida ar teismais. Jau
seniai atėjo laikas, kad Lietuvos teis-
muose ir teisėjų darbe įsivyrautų
tvarka, jeigu yra pagrindo, nekompe-
tentingą teisėją galima net ir atleisti.
Gal užtektų poros pavyzdinių baus-
mių įvesti tvarką.   

„Tokia Lietuvos tvarka”, – baigia
Meilutytė savo antrą straipsnį „Pra-
laimėta byla” („Draugas”, 2011 m.
gruodžio 22 d.). O gal jai reikėjo pa-
rašyti: „Tokia Lietuvos netvarka”?
Aišku, sulauksime ir trečios, ir ket-

virtos rašinių apie teismus dalies,
nes, kol nevykę sprendimai valkiosis
po teismus, tuo daugiau nesąmonių
atsiras. Tad norėčiau duoti vieną
protingą patarimą – venkite Lietuvos
teismų. Sutvarkykite savo ginčus be
jų pagalbos. Šiandien Lietuvoje viską
galima pasiekti, tik neieškokite tei-
singumo. Kiek žmonių bandė, pakliu-
vo į beviltišką padėtį, liko be pinigų
ir be teisės. Viena nuskriaustoji turė-
jo drąsos parašyti į „Draugą”, nes
turbūt Lietuvoje neatsirastų žurna-
listo ar laikraščio, kuris tai padarytų. 

Prieš 450 metų Pedro Ruiz de
Moros (Roizijus) parašė elegiją Vil-
niaus miestui (o gal dar ir visai Že-
maitijai), kurios paskutiniosios eilu-
tės skamba taip: „Badą gali nuramin-
ti maistu, ligas – vaistais, bet vagys
gali eiti laisvi, nes nėra teisingumo
čia [Vilniuje].” Kas naujo šiandien? 

Pora pastabų: XVI amžiaus ispa-
nų humanistas Ruiz de Moros baigė
Bolonijos universitetą ir iš ten 1542
m. atkeliavo į Krokuvą. 1551 m. at-
sikėlė gyventi į Vilnių kaip diakonas
(niekada nebuvo įšventintas į kuni-
gus) ir kaip tarptautinis teisėjas Žy-
gimanto Augusto dvare. Apie jį esu
rašęs savo ilgoje studijoje ispanų
kalba „Dos humanistas españoles del

siglo XVI...” (išspausdinta Bolonijos
universitete 1979 m. Vilniaus univer-
siteto 400-mečio proga). Raginamas
Vytauto Bogušio, surinkau nemažą
biblioteką ir daug faktų iš Alcañizo,
Aragóno, kur Ruiz 1505 m. gimė, iš
Bolonijos, Krokuvos. Bet daugiausia
– iš Vilniaus ir Varnių, kur Ruiz pa-
rašė daug istorinių ir kritiškų epi-
gramų. Jau tada, prieš 450 metų, jis
pastebėjo šį savotišką  teisės paprotį
Lietuvoje.  

O ką naujo bepasakysi apie mūsų
teismą šiandien, jei teisėjai daug
metų vilkino naujojo  Statuto paruo-
šimą, kad tik neprarastų savo buvu-
sių privilegijų, vienos iš jų –  ir teisė-
jų atostogų sumažinimo. Žinoma,
kam skubėti, jei pagal senąjį Statutą
jie gaudavo 58 dienas atostogų, o nau-
jajame numatytos tik 42. Palauksime.
Įdomu, keli iš 800 teisėjų neima ky-
šių? O ką jau sakyti apie Konstitucinį
Teismą (KT)? Tikra parodija, jog KT
pilietybės aiškinimas baigia sugriau-
ti bet kokį pasitikėjimą Konstitucija,
kurią KT baigia pasisavinti. 

Viename iš teismų bylų Lietuvo-
je teko būti stebėtoju, jos metu buvo
svarstomas nesibaigiantis Mikalo-
jaus K. Čiurlionio albumo skandalas.
Nebuvo aišku, kam pagaliau priklau-

so autorystės teisės (Valerijaus Ko-
reškovo leidinys, ,,M. K Čiurlionis”,
Roma, 1997).  Pirmiausia teisėja labai
šeimyniškai išplūdo gynybą, kad ši
nepristatė dokumentų, nepranešė
liudininkams ir pan. Paskui suskam-
bo jos telefonas ir ponia teisėja, neat-
siprašiusi teismo dalyvių, tapo rū-
pestinga mama ir penkias minutes
aiškino dukrelei, kur yra pienas. Po
to – vėl plūdimasis. Ir vėl skambutis.
Ir vėl mama bandė paaiškinti, kur
surasti pyragą ar kažką panašaus. Po
valandos plūdimosi teismo posėdis
pasibaigė, nes neatėjo liudininkai.
Fantastika. Po metų toji pati teisėja
išgarsėjo, kai už kyšio paėmimą buvo
atleista iš pareigų. Visa tai skamba
kaip anekdotas, bet Lietuvoje tai –
pilka kasdienybė. Gediminas Vagno-
rius bandė kilstelėti teisėjų garbę,
suteikdamas jiems nežmoniškas al-
gas, bet atrodo, kad ir tai nepadėjo.

Grįžkime prie Meilutytės bylos.
Neminėsiu visų detalių, visų nema-
lonumų ir pažeminimų, kuriuos ji
turėjo patirti. Juk visi, dirbantys
teisme, turi tik viena galvoje – kyšį.
Kaip galima reikalauti, kad teisme
žmonės dirbtų tik už algą? Reikia tu-
rėti proto! Vienas mano draugas, po
daugelio metų tampymosi po teismus
ir valstybines įstaigas, viską išpar-
davė ir išvažiavo iš Lietuvos. Gal ir
gerai padarė, bet tai labai negerai
Lietuvai. Reikėtų perskaityti Meilu-
tytės knygą „Ar įmanoma pagerinti
Lietuvos teismų darbą” (Vilnius,
2009), kuri, aišku, nepatiko Lietuvos
teisėjams ir todėl jie greičiausiai nu-
tarė nubausti autorę teismo priemo-
nėmis.  

Prisimenu jaunystės laikų dainą
apie praėjusios vasaros stovyk-
las.  Tik da bar jau tos dainos

žodelį ,,vasara” norisi keisti į ,,gyve-
nimą”. Apie tai  neseniai turėjau pro-
gos giliau pamąstyti.  

Atsidūriau ligoninėje, su kuria
nuo 1969 m. buvau glaudžiai susijęs,
tiesiog suaugęs. Atvykęs į Lansing
pradėjau dirbti Protinės svei katos
centre, kuris buvo įsikūręs tos ligo-
ninės patalpose. Po metų, pa sinau-
dojusi federalinėmis lėšomis, ligo-
ninė pastatė Protinės sveikatos cent-
rą. Įdomu buvo ir tai, kad to pastato
architektas buvo lietuvis dipukas
Edvardas Jacksonas iš Lansing. Tai
buvo apskrities ligoninė, prasidėjusi
kaip džiovininkų sanatorija, ilgai -
niui tapusi ligonine su visais patar-
navimais. 

Kai buvo įsteigtas 10 lovų psichi-
atrinis skyrius, iki maž daug 1994  m.
buvau to skyriaus vyriausiu psicho-
logu. Vado vau  da mas psichologijos
internatūros programai, savo inter-
nams duodavau progos tame skyriuje
padirbėti ir šį bei tą naujo išmokti.
Dabar ligoninė praplėsta, pristatyta
papildomų prie s tatų, įsteigta naujų
patarnavimų. Jau čiausi lyg namo
grįžęs, tik jau ki tame – paciento –
vaidmenyje.  Per ke letą dienų suti-
kau įvairių ir įdomių žmonių. Apie
juos noriu trumpai pa pasakoti.

Pirmą naktį man skirta slaugė
buvo vyras, tai gal geriau jį vadinsiu
slaugu, o ne slauge. Jis pasiteiravo,
ar mes nesame kažkur anksčiau susi-
tikę. Neatsiminiau, kad taip būtų bu -
vę. Kitą dieną jis manęs paklausė, ar
nesu turėjęs ,,Sa turn” automobilį.
Mano atsakymas buvo tei giamas.
Pasirodo, kad jis automobilių par-
duotuvėje, kur tą savo ,,Sa turn” vež-
davau patikrinti, buvo vienas iš me-
chanikų. Tame darbe iš buvo 20 metų,
po to baigė slaugių mokyklą ir jau 5

metai kai dirba savo naujoje profesi-
joje.

Slaugo padėjėjai aš atrodžiau
daug jaunesnis negu sakė mano me-
tai, už rašyti ant popieriaus. Po kurio
laiko ji atsivedė savo kolegę ir jai pri -
statė mane, sakydama ,,Štai tas  jau-
nuolis!” Kolegei prabilus išgirdau
svetimos kal bos akcentą. Aš jos ir
klausiu: ,,Da bar ži note mano paslap-
tį – amžių, tai ir aš no rėčiau sužinoti
Jūsų paslaptį – ko kiu akcentu kalba-
te?” Jos atsakymas buvo trumpas:
,,Lithuanian!” Tada aš jai jau lietu-
viškai: ,,Ar, panele, juo kaujate, ar tik-
rai taip yra?” Atgavusi žadą, ji pano-
ro sužinoti, kur išmokau lietuviš kai.
Ji pati yra tikra lietuvai tė, prieš ma-
žiau nei 10 metų atvykusi iš Lietuvos.
Lyg per rūką pra dėjau prisiminti,
kad aš ją jau bu vau sutikęs prieš ko-
kius 5 metus, kai šioje palatoje lan-
kiau savo kolegą. Tada, man atvykus,
jis pami nėjo, kad jo prižiūrėtoja – lie-
tuvai tė. Pasirodo, tai būta tos pa čios,
su kuria dabar susipažinau.  

Vėliau išsikalbėjau su slaugo pa -
dėjėja. Jai vos 23 metai. Šiose parei-
gose dirba vos 3 mėnesius. Pasipasa-
kojo apie savo pusbrolį, jos amžiaus,
kuris neseniai mirė nuo vėžio. Nese-
niai mirė ir jos teta, irgi nuo vėžio. 

Pilnas gyvenimo vingių ir neti -
kė  tumų buvo mano palatos valytojos,
gal kokių 60 metų, pasakojimas. Su ja
susibičiuliavome, nes jai patiko ma-
no ,,airiškas” akcentas. Ji gimė ir
augo mažame miestelyje, būdama

paauglė pabėgo iš namų ir atvyko į,
jos manymu, didmiestį, Mi chigan
valstijos sostinę Lansing. Čia, metusi
mokslą, susidėjo su ne aiš kiais drau-
gais. Dabar gailisi pra ras tos jaunys-
tės ir neišnaudotų pro gų, sakydama,
jog niekada nemanė, kad gyvenime
duoną užsidirbs valyda ma tualetus.
Pasinaudojau proga jai papasakoti
apie mano kartos emigrantus ir jų
tėvus, kurie, net ir su aukštuoju mok-
slu, taip pat plovė in dus, šlavė fab-
rikus ar valė tualetus.

Įdomu buvo prisiminti ir paly-
gin ti ligoninės štabo dydį. Kai dir-
bau psichiatrinėse ligoninėse Illinois
valstijoje (Manteno, Kanka kee, Anna
miestuose), pacientų skai čius svyra-
vo nuo 3,000 iki 6,000. Dau guma pa-
tarnavimų buvo atliekami ma žo išsi-
lavinimo slaugių padėjėjų. Vienoje
palatoje būdavo iki 75 pacientų. Man
skirtoje ligoninės dalyje bu vo 1,500
pacientų, aš buvau vienintelis psi-
chologas. Nakties metu visoje ligoni-
nėje budėdavo viena slaugė ir vienas
gydytojas. Nors šių dienų ligoninė
nėra psichiatrinė ligoninė, vis tiek
įdomus štabo-pacientų santykis. Ma-
no aukšte buvo 30 lovų, visos  užim-
tos. Dienos metu kiekvie nai slaugei
tenka prižiūrėti po 4 pacientus, o
naktinėje pamainoje vie na slaugė
turi po 5 pacientus. Be jų, pamainoje
dirba 3 slaugių pa dėjėjos. Nelabai
aiškios buvo gydytojų pareigos ar jų
statusas. Ligoni nė je maišėsi gydyto-
jai su pilnomis tei sė mis, rezidentai,

internai. Sukinė jo si ir slaugių moks-
lus baigiančios studentės. Aišku, bu-
vo visa grupė laborančių, virėjų ir
maisto išnešiotojų. Tik vie ną kartą iš
anksto paruoštas maistas buvo šiltas.
Visus kitus kartus valgiai buvo drun -
gni arba jau atvėsę. Pačios porcijos
buvo labai didelės, nors pa sirinkda-
mas valgį pažymėdavau, kad noriu
sumažintos. Tad žmonės tukinami ne
tik restoranuo se, bet ir ligoninėse.

Senesniais laikais, kai ,,mano”
ligoninė dar buvo apskrities žinioje,
ji turėjo ypatingai gerą vardą ir buvo
vadinama ligonine su širdimi, nors
specializavosi plaučių ligose. Širdis
bu  vo ne kūno organas, bet štabo nu -
siteikimas ir nuoširdumas pacien-
tams. Dabar kiti laikai, kiti savinin -
kai, kitos vertybės, o vaistai nuo
šykš tumo dar neatrasti.

Man dirbant šioje ligoninėje, ne-
bu vo gimdymo skyriaus. Kai ligoninė
buvo parduota privačiai bendrovei,
atsirado ir gimdymo skyrius. Jau
kuris laikas yra tokia tradicija – kū -
 dikiui gimus, pro visos ligoninės gar -
siakalbius pagrojama švelni Joha -
nnes Brahms lopšinės melodijos pra -
džia. Gimimas, naujo Dievo tvarinio
atėjimas pradeda naujo gyvenimo
cik  lą.  Ši tradicija švelniai primena,
kad ligoninėje daug kam gyvenimas
prasideda. Man ten bū nant tą melodi-
ją girdėjau bent šešis kartus. Su lai-
ku, ten gyvybė ir užgęsta. Negirdė-
jau, kad kur nors būtų tra dicija pa-
našiu būdu pra  nešti apie Mirties an-
gelo apsilan ky mą. 

Mano mama sakydavo, kad jos
jaunystės laikais žmonės į ligoninę
vykdavo mirti. Šiais laikais toks
įvai  z dis yra išnykęs, bet vis dar su
švel niu sarkazmu sakoma, kad visi
no ri eiti į Dangų, bet niekas nenori
mirti. Prie šios temos gal bus proga
grįžti kitą kartą. 

32012 SAUSIO 21, ŠEŠTADIENISDRAUGAS

Gyvenimas slenka akyse,
bet jo sugrąžint negaliu…
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Dar apie teismus ir 
kiti anekdotai
STASYS GOŠTAUTAS



mą. Šią draugiją, kurią vadinome
birči nin kais, tarp lietuvių populiari-
no neseniai Lietuvoje miręs Vilius
Bra žėnas. Palyginti gerai kalbantis
ang liškai, sugebantis puikiai argu-
mentuoti, jis draugijos buvo siunti-
nėjamas kalbėti amerikiečiams, o
išeivijos spaudoje daug rašinėjo tiek
komunizmo, tiek globalizmo klausi-
mais. Iki pat mirties Bražėnas buvo
kovotojas prieš didžiausią Lietuvos
ir žmo nijos priešą – komunizmą. 

Nepaisant to, kad JAV ginklu
stabdė komunizmo plėtrą visame
pasaulyje, jos žinia sklaidą labiau
domino jau į kapus nuėję nacizmai ir
fašizmai nei komunizmas. Taip ir
antikomunistinei bir čininkų draugi-
jai buvo prilipdytos rasistų ir anti-
semitų etiketės. Iš da lies ir pati drau-
gija kalta į savo gretas įsileidusi
įvairiomis konspiracijo mis, pasau-
liniais sąmokslais gąsdinusius. 

Prieš daug metų ir aš parašiau
straipsnį mūsų spaudoje, pasisaky-
damas prieš tų fantastinių sąmokslų
skleidėjus. Susilau kiau poros labai
piktų laiškų iš skai tytojų. Neabejoju,
kad buvo lietuvių, simpatizavusių
birčininkams, bet šie juk nebuvo
kokie nors teroristai, galėję panau-
doti mus savo tikslams.

Dirbau įvairiose pareigose JAV
Lietuvių Bendruomenėje ir nežinau,
kad būtumėme rėmę kažkokius ap -
simetėlius antikomunistus, kurie net
būtų paveikę mūsų mąstyseną. Juk
nebuvome naivūs, žinojome, kad JAV
senatoriai ir Kongreso nariai priim-
davo nieko neįpareigojančias rezoliu-
cijas Lietuvos reikalais ne iš meilės
mums ir Lietuvai, bet kad gautų mū -
sų balsus rinkimuose. Ir kaip mes
būtumėme galėję ką nors remti? Lėšų
lobizmui netu rėjome, į Amerikos
didžiąją spaudą retai ką tegalėjome
prakišti. Grįžęs iš kariuomenės para-
šiau keletą laiškų apie trėmimus Lie-
tuvoje ir tik vienas iš jų – apie spor-
tą – buvo paskelbtas 1956 m. Baltimo-
re dienraštyje, šalia nu paišytos ko-
munistinės gyvatės, ry jančios Veng-
riją. 

• • •
Teisingai ar ne, bet man susidaro

įspūdis, kad istorikas Sužiedėlis kal -
bėdamas apie pokarinę išeiviją ir
apskritai apie lietuvius ir ieškoda -
mas teisingos istorijos, ne visai tei -
singai ją nušviečia o jo duoti pavyz -
džiai yra labai subjektyvūs. Pavyz -
džiui, jis sako: „Tačiau turiu prisi-
pažinti: niekad nejutau, jog mano tė -
vai būtų turėję kokių ypatingų
simpa tijų žydams. Dabar, žvelgiant
atga lios, suprantu, kad jie, nors ir
nebuvo kažkokie užkietėję antisemi-

tai, buvo kankinami tų pačių stereo-
tipų, kaip ir kiti jų kartos žmonės.’’ O
kokių ypa tingų simpatijų jie turėjo
len kams, čigonams, net ir latviams?
O Lietuvos žydai, ar jie turėjo ypatin-
gų simpatijų lietuviams? Man regis,
jei būtų turėję, nors ir menkas, tai
būtų keitę savo suvokietintas pavar-
des į lietuviškas, noriai mokęsi lietu-
vių kalbos. 

O ar šiandien Amerikos poli-
tikierių simpatijos nelegaliems emig-

rantams iš Meksikos yra tikros ar tik
noras juos greičiau legalizuoti ir
gauti jų balsus rinkimuose? Bet va,
Australijos premjerė, nesivargin-
dama su simpatijomis emigrantams,
primi nė jiems, kad Australija jų
nekvietė ir jei jie nenori prisitaikyti
prie australietiško gyvenimo būdo,
jiems du rys atviros išvykti. Taip pat
priminė, kad nesistumdytų eilėse ir
naudotų dezodorantus...

Tėvas Sužiedėliui prisipažinęs,
jog, būdamas gimnazistas, Kaune
1920 m. dalyvavo žydiškų parduotu-
vių užrašų tepliojimo akcijoje. Bet
užpernai, taigi po 90 metų, Lenkijoje,
Punsko valsčiuje, raudonos ir baltos
spalvos dažais buvo užtepti lietuviški
užrašai ant 28 lentelių su 14 miestelių
bei kaimų pavadinimais. Dabar Bal-
ti more esu pastebėjęs užtepliotus
korė jietiškus užrašus. 

Sužiedėlis prisimena, kaip jo vy -
riausias brolis pasakojęs, kad „pir-
mosios sovietų okupacijos metais jis,
tuomet vienuolikmetis mokinukas,
grįždamas namo iš mokyklos klaus-
davo draugo, ar ‘eisim šiandien muš -
tis su žydukais’’’. O aš prisimenu,
kaip vokiečių okupacijos metais ma -
ne, grįžtantį iš Kybartų gimnazijos,
sustabdė mano amžiaus niekur nesi -
mokantys Virbalio chuliganėliai ir
pradėjo stumdyti. Bet tuo metu pro
šalį ėjo keli vokietukai Hitlerjugend
uniformo mis, atrodė kaip į Lietuvą
grįžusių repatriantų vaikai, nes dar
mokėjo lietuviškai. Virbaliniai, ats-
toję nuo manęs, prisikabino prie jų.
Vienas iš vokietukų išsitraukė iš
makšties fin ką, grasindamas ir šauk-
damas, kad ji jau ragavusi žydo krau-
jo. Chuliga nėliai persimetė jį ir
atėmė iš jo fin ką. Būtų atėmę ir iš
kitų, bet šie leidosi bėgti, vejami vir-
balinių. Tuo lai ku mes, vaikigaliai,
buvome pasidalinę į virbalinius,
kybartinius ir kaiminius. Kaiminiai
buvo tie, kurie iš kaimyninių kaimų
lankė Kybartų gimnaziją ir kybar-
tiniai juos dažnai apkuldavo.

Bus daugiau.

Juozas Gaila – buvęs JAV LB
Krašto valdybos pirmininkas, PLB
atstovas Vilniuje; gaila1@verizon.net.

Pirmame rašinyje nesutikau su
istoriku Sauliumi Sužiedėliu,
tei gian čiu, kad pokario išeivija

buvo užsikonservavusi. Šiame rašiny-
je prieš tarausiu šiems jo teiginiams:
„Vienas iš barjerų blaiviam Holo -
kausto Lietuvoje vertinimui buvo
tarp emigrantų dominuojantis nekri-
tiškas antikomunistinis refleksas
(pabrėžiu, nekritiškas). Daugelio lie -
tu vių galvose glūdėjo įsitikinimas,
kad antikomunistinė veikla, tai visur
ir visada remtinas reikalas, nereika -
laujantis jokio kritiško požiūrio į tai,
kas ir kokiais tikslais juo užsiima.’’

Kuo remdamasis jis daro tokias
išvadas? Sužiedėlis turi ir įrody mą:
„Atsimenu, kai kartą reikėjo kant-
riai aiškinti vienam į JAV atvy ku-
siam, Gulago salyne kalėjusiam lie-
tuviui disidentui, jog amerikiečių Ku
kluks klanas yra bloga organizacija.
Disidentas visai nuščiuvo, su ži nojęs,
kad antikomunistais pasi skelbę akty-
vistai yra kartu aršūs teroristai, ne-
kenčiantys katalikų, ypač imigrantų
iš Rytų Europos.’’

Manęs visai nestebina, kad bu-
vęs Gulago kalinys, metų metais at-
skirtas nuo laisvojo pasaulio, nežino-
jo, kokia bloga Amerikos organizaci-
ja yra Ku Klux Klan, bet ką tai ben-
dro turi su visa išeivija ir su tuo Su-
žie dėlio minimu „antikomunistiniu
ref leksu”? (Prisipažinsiu, kad net ne -
ži nau, ką žodis „refleksas’’ reiškia.
Pra dėjau galvoti, kad vertėtų „Ap-
mąs tymus’’ keisti į „Refleksai iš
Ellicott miestelio’’, juk daug moks-
liškiau skambėtų ir gal mano markė
pakiltų. Pasitarsiu su vyr. redaktore.) 

Tad kodėl istorikas, ypač ieškan-
tis teisingos istorijos, pasirenka ne-
vykusį pa vyzdį, lyg tai būtų visos
išeivijos mąs tymo norma? Nors Su-
žiedėlis ir teigė neabejojąs, kad dau-
guma mūsų nebūtumėme išlaikę pra-
džios mokyklos Amerikos istorijos
egzamino, bet apie blogąjį Ku Klux
klaną dar būda mas vaikas sužinojau
skaitydamas vokiečio rašytojo Karl
May knygas „Vinetu’’ (,,Winnetou’’),
„Sidabro eže ro turtai’’ (,,Der schatz
im silber see’’), o apie vergus negrus
– iš Har riet Beecher Stowe knygos
„Dėdės Tomo trobelė’’ (,,Uncle Tom’s
Ca bin’’), kurią man darželinukui
skai tydavo ir skaitydama verkdavo
mano motina. 

Neabejoju, kad istorikas Sužie-
dėlis žino, kad FBI, vadovaujama
John Edgar Hoover, buvo kaltinama
labiau bijojusi komunistuojančių
grupuočių ir komunistų įtakos Ame -
rikoje nei Ku Klux klano, kad FBI
agentai neva ne tik slėpdavo ink ri -
minuojančią medžiagą prieš linčo
teis mo vykdytojus, o prieš komunis-
tuojančius net sukurdavo kaltini-
mus. Aišku, kad mes, pokario išei-
viai, be jokių „nekritiškų refleksų”
simpatizavome FBI agentūrai, kovo-
jančiai prieš komunizmą. Pamenu,
kaip 1983 m. tvarkydami dokumen-
tus dukros pirmajai kelionei į Lietu-
vą susilau kėme dviejų jaunų FBI
agentų apsilankymo. Jie sakėsi atvy-
kę apšviesti mūsų šeimą apie šalį, į
kurią dukra važiuosianti. Išėjo at-
virkščiai: ne jie švietė mus, bet mes
juos. Ir švietėme, ir vaišinome.

Įsidarbinę Amerikoje nelabai
mė gome darbininkų unijas (lietuviš -
kai – profesines sąjungas). Nesinorė-
jo iš savo menkų atlyginimų nori ar
ne nori mokėti unijos mokestį, o pa -
aukštinimui darbe durys buvo be-
veik užtrenktos, net ir geriau kvalifi-
kuo tiems ir darbštesniems, bet nese-
niai priimtiems. Be to, mūsuose vy-
ravo įsitikinimas, kad unijos buvo
komunistuojančių įsteigtos ir jų kon-
troliuojamos. Iš tikrųjų tuo laiku
(Truman prezidentavimo metais)
unijos skal dėsi ir švarinosi nuo ko-
munistuojan čiųjų. Mus džiugino, kai
Amerikos dar bininkai atsisakydavo
krauti į laivus grūdus, skirtus So-
vietų Sąjungai. Unijos tapo tokios
antikomunistinės, kad kai 1975 m.
prezidentas Gerald Ford, veikiamas
tuometinio valstybės sekretoriaus

Henry Kissinger, atsisakė susitikti
su rašytoju Aleksandr Sol ženicyn,
AFL-CIO, vadovaujama anti komu-
nisto George Meany, suruošė jo pa-
gerbimą, pasikviesdama ir iš so vie -
tinio kalėjimo Amerikon išleistą Si-
mą Kudirką. 

• • •
1958 m. turtingas verslininkas

Robert Welch Amerikoje įkūrė anti -
ko munistinę draugiją, pavadinęs ją
Baptistų misionieriaus ir Amerikos
žvalgybos karininko John Birch var -
du. Jis Kinijoje 1945 m. buvo nužudy-
tas kinų komunistų. Draugijos pag-
rindinis tikslas buvo kova prieš tarp-
tautinį komunizmą, prieš globaliz-

APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIO

JUOZAS GAILA
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Teisingos istorijos beieškant (2)

Juk nebuvome naivūs, žinojome, kad JAV sena-
toriai ir Kongreso nariai priimdavo nieko neį-
pareigojančias rezoliucijas Lietuvos reikalais ne iš
meilės mums ir Lietuvai, bet kad gautų mū sų bal-
sus rinkimuose. Ir kaip mes būtumėme galėję ką
nors remti? Lėšų lobizmui netu rėjome, į Amerikos
didžiąją spaudą retai ką tegalėjome prakišti. 

Iš sovietinio kalėjimo paleisto ir į Ameriką atvykusio Simo Kudirkos susitikimas su rašy-
toju Aleksandr Solženicyn, 1975 m. Washington, DC. Susitikimas įvyko AFL-CIO unijos
suruoštame rašytojo pagerbime.



Gražinai Dagytei, Ellai Vaičiūnienei
ir Egidijui Dvarionui, tapus naujais
Valdybos nariais. Rinkimų rezultatai
buvo patvirtinti protokolu, kuris
išsiųstas į JAV Krašto valdybą ir
Tarybą.

Na, o šventės metu žmonės dar
turėjo galimybę pasiklausyti kelių
Laisvido Kisieliaus ir Narimanto
Gruzdžio atliekamų kalėdinių gies -
mių.

Taip pat veikė šventinė maisto
mugė. Ačiū visiems už įdomius ir iš -
ra dingus maisto patiekalus, užkan -

džius, desertus ir net Kalėdaičius!
Mu gės metu surinkti pinigai buvo
paaukoti Colorado LB apylinkei.

Kaip ir visos šventės, Kalė dinė
popietė pavyko, nors per greitai pra -
ėjo, palikdama kuo geriausius įspū -
džius ir prisiminimus. Dar kartą
nuo širdus ačiū visiems šventės orga-
nizatoriams, dalyviams, maisto ga-
mintojams ir visiems, apsilankiu-
siems šventėje. Juk be Jūsų visų pa-
laikymo bet kokios šventės organiza-
vimas būtų beprasmiškas!

Jau skamba varpeliai,
vaikučiai dainuoja.
Kalėdų senelis
Pas mus atvažiuoja...

Ir tikrai gruodžio 17 dieną Colo -
rado Lietuvių Bendruomenės ir
,,Vy turėlio’’ mokyklėlės vaiku-

čių, jų tė ve lių ir mokytojų surengtoje
kalėdi nėje popietėje skambėjo varpe-
liai, vaikučiai ne tik dainavo, bet ir
skaitė eilėraštukus, vaidino, šoko ir
kartu garsiai kvietė Kalėdų senelį. Ir
nors vis dar sunkiai sekasi rinkti
lietuviš kus žodelius, negali atsiste-
bėti vai kučių noru ir ryžtu kuo ge-
riau pasi ro dyti. O su kiekvienu pasi-
rodymu matoma pažanga, vis dides-
nė mažųjų drąsa. Ir tada supranti,
kiek darbo mo kytojai ir tėveliai įdė-
jo, kad šis pasirodymas įvyktų.

Taigi pastangos nenuėjo veltui –
Kalėdų senelis išgirdo kvietimą ir
atvyko į salę su tokiu dideliu dovanų
maišu, kad prireikė net dviejų pagal-
bininkų tam maišui pakelti. Ir čia
vai kučiai vėl vienas per kitą drąsiau
ir gražiau deklamavo, dainavo ar ki -
taip prisistatė Kalėdų seneliui, kuris
už tai dosniai dalino dovanas. 

O gausiai prie šventiškai išpuoš-
tų stalų susirinkę žmonės ne tik gė -
rėjosi šventės programa, bet ir vaiši-
nosi mūsų šauniųjų šeimininkių pa -
ruoštu skaniu, sočiu maistu: mėsos
suktinukais, bulvių koše ir nuosta -
biais raugintais kopūstais. Nuošir-

dus ačiū mūsų šeimininkėms ir ypač
se neliui Jonui – už kopūstus!

Prieš šventę vyko protokolo rei -
kalaujanti oficiali LB procedūra –
buvo renkami nariai į Finansų patik -
ros komisiją ir į atsistatydinusių ke -
turių Valdybos narių vietas. Rinki -
mai vyko sklandžiai. Žmonės balsavo
ir elektroniniu būdu prieš šventę, ir
šventės metu slaptu balsavimu raštu.
Ir Finansų komisija, ir keturi nauji
Valdybos nariai buvo išrinkti, komi -
sijai apibendrinus balsavimo rezulta-
tus. Sveikinimai Janinai Shubert,

TELKINIAI

DRAUGAS 2012 SAUSIO 21, ŠEŠTADIENIS 5

Kalėdinė eglutė

Laisvės gynėjų die-
na, prisijungiant
prie visuotinės pi-
lietinės akcijos ,,At-
mintis gyva, nes
liudija”, paminėta
ir LR ambasadoje
Washington, DC.

Ingos Lukavičiū-
tės nuotraukoje:
LR ambasadorius
JAV Žygimantas
Pavilionis uždega
žvakutę ambasa-
doje.

Colorado

NARIMANTAS GRUZDYS

Kalėdinėje popietėje vaikučiai ne tik vaidino, šoko, dainavo, bet ir nekantriai laukė Kalėdų senelio.                     Rimo Bulotos nuotr.

Chicago, New York, Washington, DC Minint Laisvės gynėjų die-
ną, LR generaliniame kon-
sulate Čikagoje tylos mi-
nute pagerbtas gyvybes
už Tėvynės nepriklauso-
mybę paaukojusiųjų atmi-
nimas. Palaikydami pilieti-
nės akcijos „Atmintis gyva,
nes liudija“ sumanymą,
konsulato darbuotojai su-
sirinko tylos minutei prie
uždegtos žvakės, susimąs-
tė apie nepalaužiamą tau-
tos tikėjimą laisve, nepa-
lenkiamą gynėjų ryžtą bei
neįkainojamą gyvybės au-
ką.          

Agnės Vertelkaitės nuotr.

Sausio 15 d. New York lietuviai paminėjo Lais-
vės gynėjų dieną. Lietuviškų šv. Mišių, kurias
Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčioje
aukojo kun. Vytautas Volertas, metu buvo skai-
tomos tragiškų 1991 m. sausio 13-osios įvykių
metu žuvusiųjų biografijų ištraukos, įnešti ir
prie altoriaus pastatyti jų portretai, uždegtos
atminimo žvakės. Vėliau tautiečiai rinkosi į JAV
Lietuvių Bendruomenės NY apygardos ir Lietu-
vos generalinio konsulato New York surengtą
minėjimą. Generalinis konsulas Valdemaras
Sarapinas kalbėjo apie Lietuvos atgimimo isto-
riją, 1991-ųjų sausio įvykių reikšmę ir prasmę
bei išmoktas istorines pilietiškumo pamokas.
„Tą Sausio naktį aiškiai pamatėme, kaip Lietu-
vos žmonių tiesos ir meilės Tėvynei galia įveikė
sovietinės agresijos atakas. Savo susitelkimu ir
tikėjimu mes sugebėjome atverti laisvės kelius
ir kitoms tautoms,“ – kalbėjo gen. konsulas.
Renginio metu buvo rodomas Algio Kuzmicko
dokumentinis filmas ,,Nežinomi didvyriai”.               

LR gen. konsulato New York nuotr.
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

Šių metų Moksleivių ateitininkų
sąjungos suruošti Ateitininkų pa -
sau lėžiūros Žiemos kursai buvo

nepaprastai sėkmingi.  Kursų  tema —
„Uraganas”. Šią temą mums pristatė bro-
lis Lukas Laniauskas, SJ, per kursų
pirmą paskaitą. Brolis Lukas pasidalino
metafora, kad mes, ateitininkai idealis-
tai, esame kaip lašišos, plaukiančios
prieš upės srovę. Mes grumiamės prieš
sunkumus, siekdami geresnio, doresnio
gyvenimo, nors kartais tai gali būti labai
sunku ir vieniša. Su šita metafora ir sro-
vės idėja brolis Lukas priėjo prie paskai-
tos pagrindinio klausimo: kas yra ,,ura -
ga nas”? Tas ,,uraganas” yra mūsų gyvenimo sunkumai. Tų

,,uraganų” gyvenime nepritrūks
ir gali ilgai už trukti, kol jie užsi-
baigs. Ke liaudami prieš ,,ura-
gano” audros lietų ir vėją, atsi-
rasim ,,uragano” akyje. Ten, vi-
dury ,,uragano”, rasim ra mybės
ir Dievą. Toliau mes pa kal bėjom
apie ,,uraganus”, kurie kyla iš
visuomenės kaip reliatyvizmas,
materializmas, vartotojiškumas
ir perdėtas rūpinimasis savo iš-
vaizda. Brolis Lukas baigė  min-
timi, kad mes keliaujam per tą
,,uraganą” surasti Dievą, taip at-
rasdami savo gyvenimo misiją. 

Kursuose tarp juokų, šokių,
dainų, bendravimo, diskusijų ir
puodukų kakavos bei arbatos

išgirdom daug naudingų minčių iš paskaitininkų Rūtos
Kulbienės, kun. Mindaugo Grigailio, Rimvydo Čepulio, ses.
Ignės Marijošiūtės, Andriaus Kazlaus-ko, Juozo Polikaičio ir
Dariaus Polikaičio. 

Viena įdomiausių kursų dalių vyksta prieš ir po valgių,
kai kursantai pristato savo prakalbas. Yra labai įdomu iš-
girsti mūsų bendraamžių mintis. Jų temos būna įvai-
rios – jie kalba apie lietuvybę, tikėjimą, patyrimus, po-
mėgius, mokyklą, politiką ir gyvenimo įvykius. Sma-
gu būti pradžiugintiems savo draugų įdomiais pa-
sakojimais ir įdomu klausyti, kai draugai ais trin-
gai dėsto temą, artimą širdžiai. Visi trečiokai ir
ketvirtokai pristato prakalbą. Antrokai pasiren-
ka, ar prabilti, ar ne, bet dauguma sutinka tai pa-
daryti.

Šių visų kursų esmė gali būti susumuota į
vieną vakarą — susikaupimo vakarą. Per septynio-
lika metų stovyklaujant Dainavoje, Žiemos kursų susi-
kaupimo vakarai mane labiausiai paveikė. Esu dalyvavęs
jau trijuose susikaupimo vakaruose ir galiu tvirtai teig-
ti, kad tai buvo vieni įspūdingiausių vakarų mano gy-
venime. Šiais metais keletas asmenų pasidalino savo
patirtimi apie savo gyvenimo sunkiausius ,,ura-
ganus” ir apie tai, kaip jie atrado ramybę ,,uragano”
akyje. Kursantai tada apsvarstė savo gyvenimo ,,viesu-
lus” ir, surašę asmeniškas maldas, jas paaukojo per šv. Mišias.
Baigėm vakarą šv. Mišiomis pritemdytoje salėje.

Kursantų vardu dėkoju Moksleivių ateitininkų sąjungos
Centro valdybai ir kitiems kursų darbuotojams, mums suruo-
šusiems tokius nuostabius kursus. 

Maloniai kviečiu mokslei-
vius, kurie nebijo mąstyti, iš-
reikšti savo nuomonę, nori save
lavinti ir ieškoti tiesos, atvykti į
kitus MAS Žiemos kur sus Daina-
voje bei prisidėti prie moksleivių
ateitininkų veiklos.

Tomas Čyvas priklauso Čikagos
kun. Lipniūno – Prez. Stul gin skio
moksleivių ateitininkų kuopai.

Žiemos kursuose dainų netrūko. Iš k: Dovas Lietuvninkas, Edvinas Vaičikauskas, Mikas Giedraitis, Tomas Čyvas, Marija Čyvaitė,
ir kursantės – muzikos mėgėjos. 

Nuotraukose nuo viršaus: kursų kapelionas kun. Mindaugas Grigalius; kursų paskaitininkai ses.
Ignė Marijošiūtė ir dr. Andrius Kazlauskas;  kursantės, pirmoje eilėje, iš k.: Austė Rimkutė, Kristina
Prunskytė, Saulė Tamkutė, Vilija Aleksaitė, Ona Žekonytė; antroje eilėje: Ariana Žliobaitė, Monika
Siliūnaitė, Rūta Ulcinaitė, Greta Tamkutė, Gabrytė Razmaitė, Marija Čyvaitė;  dešinėje – bendras
kursų vaizdas.                                                                                                   

Ateitininkų
pasaulėžiūros 
Žiemos kursai

2011 m. gruodžio 26 –
2012 m. sausio 1 d.

ALRKF
stovyklavie tėje

Dainavoje.
Dalyvavo 43
kursantai iš
Cleveland,
Chicago,

Kauno  ir
Detroit.

komendantė:
Lina Aukštuolytė

Vadovai/vadovės:
Aista Kazlauskaitė

Milda
Chmieliauskaitė

Regina Čyvaitė
Algis Grybauskas
Algis Kasniūnas
Virgus Volertas
Šarūnas Daugirdas

kapelionas
Kun. Mindaugas
Grigalius iš Romos

kursus ruošė 
Moksleivių ateitininkų
sąjungos
Centro valdyba

kursų logotipą 
suprojektavo 
Vytas Čuplinskas

,,Uraganas”
MAS Žiemos kursai

Tomas Čyvas
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Tautos vienybės sąjungos pirmininkas
kviečia Vienytis ir Kurti 

– Ar tai Jūsų pirmoji viešnagė
JAV?

– Tai jau mano šeštoji kelionė į
JAV. Paskutinė buvo 2008 metais, kai
su Europos Sąjungos delegacija lan-
kiausi Washington, DC ir Jungtinėse
Tautose, New York. Tai buvo labai
įtempta ir įdomi viešnagė. Teko apsi-
lankyti daugelyje JAV valstybės ins-
titucijų, tarp jų ir – Valstybės depar-
tamente bei Pentagone.

– Kas lėmė Jūsų apsisprendi-
mą įkurti Tautos vienybės sąjun-
gą? Ar ji – Tautos ateities forumo
tąsa?

– Su bendraminčiais esu įkūręs
visuomeninį judėjimą ,,Tautos vieny-
bės forumas” (TAF), apie kurį dau-
giau galima sužinoti tinklalapyje
www.taf.lt. Norint įgyvendinti mūsų
siekius, reikia turėti įtaką politinia-
me lygmenyje, todėl buvusi Pilieti-
nės demokratijos partija buvo pert-
varkyta į Tautos vienybės sąjungą
(TVS). Ji atstovaus visuomeninėms
organizacijoms, ne tik TAF, kitoms
pažangioms šalies jėgoms, siekian-
čioms tikro Lietuvos atsinaujinimo.
Lietuva baigia išsivaikščioti – jau
praradome apie milijoną lietuvių, ko
nebuvo net per karus. Tai būtina
sustabdyti.

– Jūsų straipsniuose ir viešuo-
se pasisakymuose daug karčios
tiesos, paremtos faktais apie pik-
tavalius Lietuvos valdininkus, ne-
retai kurčią ir aklą teisėsaugą,
bankininkų savivalę, nežabotą
grobstymą iš valstybės, protu ne-
suvokiamus socialinius kontras-
tus bei kitokias šalies piktžaizdes.
Ar neužsitraukiate kritikuoja-
mųjų rūstybės?

– Taip, užsitraukiu. Būdamas
Seimo Nacionalinio saugumo ir gy-
nybos komiteto (NSGK) pirmininku
ir vadovaudamas parlamentiniam
tyrimui dėl Vytauto Pociūno išsiunti-
mo iš Lietuvos bei problemų Valsty-
bės saugumo departamente, nepasi-
daviau taip vadinamo ,,valstybinin-
kų” klano spaudimui, šantažui,
šmeižtui ir net užuominoms susi-
doroti fiziškai, tapau šios grupės la-
biausiai nekenčiamu žmogumi. O jie
yra labai galingi ir daro įtaką net
prezidentams, Seimo nariams, minis-
trams, jau nekalbant apie prokuro-
rus ar teisėjus. Jie turi didelę įtaką
lietuviškai žiniasklaidai, nes dalis
jos magnatų yra to paties klano da-
lyviai. Apie tai kalbu knygoje ,,Vals-
tybės valdymo užkulisiai” ir filme
,,Tyrimas, sudrebinęs klaną”, ku-
riuos galima rasti minėtame tink-
lalapyje. Bet gerokai naujesnė, gal
net brandesnė, tuo pačiu ir šiurpesnė
medžiaga bus pateikta mano naujoje
knygoje, šiuo metu ruošiamoje spau-
dai.

– Daug nuveikėte būdamas Sei-
mo NSGK pirmininku. Ar galėtu-
mėte palyginti savo buvusias pa-
reigas LR Seime su dabartinio ko-
miteto darbu?

– Nespėjau visko nuveikti. Nors
skamba iškalbingai, bet NSGK buvo
12 narių, ir tik 8 kolegas, beje, skir-
tingų partijų žmones, pasisekė subur-
ti, kurie nepardavė savo sąžinės var-
dan asmeninės naudos ar partinių
interesų. Dirbome vieningai ir atli-

kome tikrai didžiulį darbą. Juk prieš
mus buvo tokia galybė: Prezidentas
Valdas Adamkus, pusė Seimo, Prem-
jeras Gediminas Kirkilas su Vyriau-
sybe, specialiosios tarnybos ir didelė
dalis žiniasklaidos. Vis dėlto didžiuo-
juosi savimi ir tais 7 kolegomis, kad
nepardavėme velniui savo dūšių. De-
ja, gana didelė dalis politikų tokio eg-
zamino neišlaikė. Mane nuvylė Tė-
vynės sąjungos-Krikščionių demok-
ratų partijos vadovybė ir jų deleguo-
tas dabartinis NSGK pirmininkas,
kuris nepratęsė mūsų darbų. LR Pre-
zidentės Dalios Grybauskaitės dėka
patys aktyviausi ,,valstybininkų”
atstovai kaip Dainius Dabašinskas,
Mečys Laurinkus buvo atšaukti iš
valstybės tarnybos, pakeistas VSD
vadovas, bet toliau viskas sustojo.
Jau buvome paruošę koncepciją, kad
visos specialiosios tarnybos būtų kuo
rimčiausiai prižiūrimos, įvedant spe-
cialaus Generalinio inspektoriaus
institutą, deja, tai nebuvo padaryta.
Bet man pikčiausia yra tai, kad nieko
nepadaryta, jog būtų nubausti V.
Pociūno šmeižikai. O ,,valstybinin-
kai” niekur nedingo. Jie ir toliau
skleidžia sumaištį, neteisėtai daro
įtaką valstybės reikalų tvarkymui,
skaldydami Tautą.

– Vis dažniau Lietuvos žmo-
nės, senkant jų kantrybei, prabyla
apie galbūt bręstantį naują sąjūdį.
Ką manote apie tai?

– Žmonių kantrybė senka, bet ir
jų apatija yra didžiulė. Žmonės nepa-
tenkinti, skundžiasi. Ir teisingai, kad
taip elgiasi. Nėra nemokamo teisin-
gumo, nes, norint kreiptis į teismą,
reikia turėti daug pinigų advokatui.
O kas ieško teisybės? Paprastai tie,
kurie pinigų neturi. Lietuvoje 600,000
žmonių naudojasi ,,Maisto banko”,
kuriame dalinami maisto produktai,
jau išimti iš prekybos tinklo, paslau-
gomis. Apie pusė milijono gauna tik
apie 700 litų atlyginimą per mėnesį.
Vidutinė pensija (o pensininkų Lietu-
voje yra apie 800,000) – tik 800 litų.
Bedarbių – beveik 300,000. O milijo-
nierių – truputį daugiau nei tūkstan-
tis. Tuo pat metu per LEO.lt aferą pa-
vogta apie 2,5–3 milijardai litų...
Tokių pavyzdžių sąrašą galima tęsti
ir tęsti. Stebina, kokie kantrūs mūsų
žmonės yra! Bet ar ilgai?

– Vieša paslaptis, kad yra ,,eta-
tinių” žurnalistų, praradusių gar-
bę ir orumą. Tačiau ir jie prieina
liepto galą, kaip Judas išsiduoda
savo pabučiavimu...

– Tai labai skaudi tema. Viešai
yra žinoma, kaip žurnalistai yra
perkami. Kodėl tokie neigiami hero-
jai kaip Viktor Uspaskich ir Artūras
Zuokas nepalieka TV ekranų? O to-
dėl, kad jie sumoka nelegaliai tiesiai
laidos vedėjui ar prodiuseriui į kiše-
nę. Pas mus nėra laisvo žodžio, o eg-
zistuoja labai griežta pinigų cenzūra.
Kadangi žiniasklaida turi didžiulę
įtaką, ypač formuojant jaunų žmonių
pasaulėžiūrą, darosi baisu, kai jauni-
mas atvirai pripažįsta, jog vogti – nie-
ko bloga, svarbu – nepakliūti. Ir dar
ciniškai argumentuoja, kad dabar to-
kia tvarka ir kad kitaip elgtis negali-
ma. Manau, išeitis būtų sukurti ne-
pelno siekiančią žiniasklaidą, re-
miamą iš specialių fondų. Jos užduo-
tis būtų objektyvios informacijos
teikimas ir dialogo vedimas su įvai-
riais socialiniais sluoksniais, val-
džia. Tačiau ši žiniasklaida negalėtų
užsiimti komercija. 

– Lietuva retėja – kasmet vis
daugiau darbingų gabių žmonių

palieka Tėvynę, kurioje jie never-
tinami. Tai lyg nebylus išvarymas
iš namų. Ar matote čia kokią nors
išeitį?

– Tai mūsų mažos tautos tragedi-
ja. Valstybė turi padaryti viską, kad
tai būtų sustabdyta. TVS programos
projekte šią problemą laikome esmi-
ne mūsų Tėvynei išlikti ir jos valsty-
bingumui. Įgiję žmonių pasitikėjimą,
žinotume, ką reikėtų daryti, kaip
suvaldyti šį procesą. Valstybė pati
atkurs savo galias ir dalyvaus kur-
dama pačią moderniausią ekono-
miką Lietuvoje, kas pareikalaus daug
aukštos kvalifikacijos, gerai apmoka-
mų specialistų. Tai išves mūsų Tėvy-
nę į pirmaujančių valstybių gretas. 

– Daug valstybių atvykusiems
suteikia savo šalies pilietybę, ne-
reikalaudamos atsisakyti gimto-
sios. Tik Lietuva, kaip toje pasako-
je, ,,man panorėjus, lydekai įsa-
kius”, tam paskelbė veto. Kodėl?

– Privalome suprasti, kad Lietu-

voje veikia labai stipri penktoji kolo-
na. Tol, kol mūsų politikai ir politi-
kieriai postringavo apie komunistus
ir KGB, tie, kurie tikrai nenori pasi-
turinčios, vieningos ir darnios Lietu-
vos valstybės, nesnaudė ir veikė.
Kaip minėjau, ,,valstybininkų” kla-
nas yra viena iš esminių penktosios
kolonos grandžių. Antra, labai įta-
kingas yra Viktor Uspaskich su savo
Darbo partija. Visi oficialūs pareigū-
nai žino apie jo ryšius su Rusijos už-
sienio žvalgybos tarnyba. O jis atsto-
vauja Lietuvai Europos Parlamente,
kartu posėdžiaudamas su Rusijos ne-
mylinčiu, tačiau neaišku kodėl po-
ną Viktor toleruojančiu Vytautu
Landsbergiu. Juk tie 25 milijonai,
kuriuos jis gavo iš užsienio valstybės
ir panaudojo politinei Lietuvos vals-
tybės sistemai užimti, yra ne kas ki-
ta, kaip pasikėsinimas į mūsų valsty-
bingumą. Be to, ekonomikoje klesti
chaosas, kontrabanda, šešėlinė eko-
nomika... Visa tai griauna nepriklau-
somos valstybės pamatus. Todėl
Konstitucinio Teismo (KT) sprendi-
mas dėl pilietybės tokiame kontekste
vertintinas kaip penktosios kolonos
juodas darbas, siekiant suskaldyti ir
taip jau suskaldytą mūsų mažą Tau-
tą. Nukelta į 14 psl.

JAV lietuvių visuomeninis komitetas ,,Už dvigubą pilietybę” š. m. sausio
28–29 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemont, rengia politinį savaitgalį ,,Lietuva,
Tėvyne mūsų”.  Komiteto kvietimu iš Lietuvos atvyksta žinomas Lietuvos poli-
tikas, ekonomikos mokslų daktaras Algimantas Matulevičius. Nemažai lietuvių
perskaitė jo knygą ,,Valstybės valdymo užkulisiai” (Vilnius, 2008), su dideliu su-
sidomėjimu aptarinėjo šio autoriaus kartu su broliu, žurnalistu Vytautu
Matulevičiumi sukurtą dokumentinį  filmą ,,Tyrimas, sudrebinęs klaną”. Ne
mažesnio dėmesio susilaukė ir kitas atvykstančio svečio (kartu su Jaru
Valiukėnu) sukurtas filmas ,,Suklaidinta Lietuva”. 

Algimantas Matulevičius – gimė 1948 m.  sausio 19 d. Dvariukuose, Prienų raj. Mo-
kėsi  Šilavoto, Mačiūnų, Liudvinavo, Laurų mokyklose. 1965 m. baigė Vilniaus politechni-
kumą ir įgijo technologo specialybę. 1964–1967 m. Vilniaus grąžtų gamyklos šaltkalvis,
inžinierius-technikas. 1967–1969 m. tarnavo sovietinėje armijoje. 1974 m. baigė Vilniaus
valstybinio universiteto Pramonės ekonomikos fakultetą, kur įgijo ekonomisto specialybę.
1974–1981 m. LLKJS Vilniaus miesto skyriaus Centro komiteto I-asis sekretorius. 1981–
1991 m. gamybinio susivienijimo „Neringa“ generalinis direktorius. 1987 m. apgynė eko-
nomikos mokslų kandidato (daktaro) disertaciją. SSKP Vilniaus miesto CK biuro narys, Lie-
tuvos komunistų partijai atsiskyrus nuo Maskvos, tapo LKP CK nariu.

1991 m. Lietuvos biržos komiteto pirmininko pavaduotojas. 1991–1992 m. bendros
Lietuvos ir Vokietijos įmonės „Broner“ valdybos pirmininkas. 1992–1993 m. ministras be
portfelio savivaldybių reikalams penktojoje Vyriausybėje. 1993–2000 m. UAB „Algarvė“
valdybos pirmininkas, UAB „Žalgiris-Atlantic“ direktorius. 2000–2004 m. LR Seimo narys,
dirbo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete. 2004–2008 m. Seimo narys, išrinktas
pagal Rolando Pakso koalicijos „Už tvarką ir teisingumą“ sąrašą, 2006–2008 m. NSGK
pirmininkas. 

Iki 1990 m. SSKP narys, 1999–2000 m.  Lietuvos liberalų sąjungos narys, nuo 2008 m.
Pilietinės demokratijos partijos pirmininkas. 2010 m. įsteigė visuomeninį judėjimą – Tautos
ateities forumą. Tarptautinės intelektualinės nuosavybės apsaugos asociacijos Lietuvos

skyriaus viceprezidentas. Vienas iš Lietuvos pramonininkų asociacijos (Lietuvos pramonininkų konfederacija) įkūrėjų, jos prezidentas,
dabar šios konfederacijos Prezidiumo narys.

Parengta pagal Wikipedia.org



Čikagą pasiekusio Vilniuje lei-
džiamo žurnalo „Mūsų krepšinis’’ 48-
ame numeryje – daug medžiagos apie
krepšinį. Ypač sudomino straipsnis
apie vasarą dėl traumos tė vynėje
praleidusio vieno geriausių Lietuvos
krepšininkų Lino Kleizos labdaros ir
paramos fondą. Šis krepšininkas taip
pat pa siūlė įgyvendinti projektą „Aš
užaugau ten, kur esi TU’’.

„Norime paskatinti jaunus žmo -
nes galvoti drąsiai ir kūrybingai, o
savo tikslų siekti kantriai ir nepasi-
duodant’’, – pareiškė garsus krepši-
nin kas. „‘Aš užaugau ten, kur esi TU’
ta ria būtent mūsų aplinkoje augę vei-
dai. Jie, nepaisydami mažos šalies
kompleksų, tapo atpažįstami ir ger-
biami už jos ribų”, – sakoma prane -
šime.

Prie projekto sutiko prisidėti
Lietuvos krepšinio federacija ir po-
puliariausia Lietuvos televizija TV3.
Praėjusių metų gruodžio mėnesį bu -
vo įgyvendintas dar vienas ilgai
bran dintas Kleizos sumanymas – L.
Kleizos jaunimo ugdymo centras. Šio
projekto tikslas – tobulinti globos
namų auklėtinių socialinius ir pro-

fesinius įgūdžius, plėsti akiratį, su-
pa žindinti su karjeros galimybėmis,
ska tinti sportuoti ir aktyviai leisti
laisvalaikį.

„Visą vasarą buvo telkiami rė-
mėjai, diskutuota apie globos na-
muose augančių vaikų poreikius.
Tuokart prieita prie nuomonės, kad
šiems vaikams svarbiausia yra ne
dovanos ar saldumynai. Nuspręsta,
kad jiems labiausiai trūksta bendra-
vimo, tinka mų ir sektinų pavyzdžių
bei suvokimo, kad gyvenime įmano-
ma pasiekti ir tapti kuo tik nori. Tik
šiuos vaikus gal reikia labiau padrą-
sinti ir suteikti reikiamų žinių’’, –
įsitikinęs Klei za.

Kleizos jaunimo ugdymo centras
veiks iki 2012 m. gegužės mėnesio. Jo
įgyvendinimo metu, siekiant plėsti
vaikų akiratį, supažindinti vaikus su
įvairio mis profesijomis bei užsiėmi-
mais, bus skaitomos paskaitos, ruo-
šiamos išvykos po veikiančias orga-
nizacijas. Pro jekte dalyvauti pakvi-
esti 14–16 metų vaikai. Jame panoro
dalyvauti beveik 400 paauglių iš vi-
sos Lietuvos vaikų globos namų.

Pats Kleiza, prieš grįždamas
žais ti į Toronto, sakė: „Vykstu į Ame -
riką ramia širdimi. Fonde darbai
nestovi vietoje, pavasarį tikrai pasi-
d žiaugsime gražiais rezultatais...’’

„Mūsų krepšinio’’ apimtis – 66
puslapiai. Jame daug ko įdomaus at-
ras ne tik krepšinio mėgėjai. Reikia
išskirtinai pažymėti gerą ,,Mūsų
krepšinio” spaudos kokybę ir koky-
biškas nuotraukas.

Kleiza jau pradėjo rungtyniauti
,,Toronto Raptors’’ NBA komandoje,
su ja sausio 14 d. buvo atvykęs ir į
Čikagą. Deja, jis aikštelėje pasirodė
neilgai ir turėjo pasitenkinti tik 5
pelnytais taškais, o jo atstovaujama
ko manda patyrė pralaimėjimą.
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DRAUGAS2012 SAUSIO 21, ŠEŠTADIENIS8

Pirmajame šių metų teniso di -
žiojo kirčio turnyre neišvysime nė
vieno lietuvio – nei Lauryno Grige-
lio, nei Ričardo Berankio. 132-ą vietą
planetos lentelėje užimantis 21-erių
Berankis antrame kvalifikacijos eta-
pe 7–6 (7–3), 3–6, 1–6 nusileido 175-ą
vietą užimančiam ispanui Roberto

Bautista-Agut. Pirmame kvalifikaci-
jos rate lietuvis 6–4, 6–4 buvo įveikęs
prancūzą Fabrice Martin. Pernai jis
nukeliavo iki trečiojo turnyro etapo,
kur pralaimėjo ispanui David Ferrer.

Kitas lietuvis, 197-ą vietą ATP
lentelėje užimantis Grige lis pirma-
me kvalifikacijos etape 7–5, 3–6, 2–6
pralaimėjo 185-ą vietą planetoje uži-
mančiui rusui Konstantin Krav ciuk.

Lietuviai nedalyvaus ,,Australian Open’’

„Mūsų krepšinio’’ žurnalo puslapiuose
EDVARDAS ŠULAITIS

PAUL TRIUKAS

„Lituanica’’ futbolo komanda,
žaidžianti „Metropolitan Soccer’’ ly -
gos salės futbolo pirmenybėse, po
tru putį apsipranta su šio žaidimo
plonybėmis. Tai rodo ir sausio 15 d.
rezulta tas. Pirmuose trijuose ratuose
mūsiš kiai, pralaimėję didžiuliu skir-
tumu, ketvirtame pirmenybių rate
su savo varžovais ,,SC Srpska’’ jau
ko vojo gana garbingai ir nusileido
tik 3:8.

Šį kartą „Lituanica’’ pirmą kartą
praleido mažiau nei 10 įvarčių ir
įmu šė daugiau nei per pirmas trejas
rung tynes. Atrodo, jauni „Lituani ca’’
futbolininkai vis labiau įsisavi na
salės futbolo subtilybes. Nors dar
sun ku džiaugtis parodytu jų žaidimu
ir rezultatais, vis dėlto tai suteikia
vilčių ateičiai. 

„Lituanica’’ vis dar stovi pasku-
tinėje lentelės vietoje, nors taš kų po
keturių susitikimų neturi dar trys
komandos. Be „Lituanicos’’, tų ne -
laimingųjų sąraše yra „Fire’’ ir „Con -
nections’’, tiesa, tarp šių trijų ko-
mandų „Lituanicos’’ įvar čių santy-
kis yra pats blogiausias. 

Šį sekmadienį, sausio 22 d., 5 val.
p. p. „Lituanica’’ išmėgins jėgas su
taip pat kol kas be taškų žygiuojančia
„Fire’’ komanda. Čia galima tikėtis
mūsiškių pergalės. Ypač jei jie paro-
dys didelį norą laimėti, o ne tik pas-

pardyti kamuolį.

Pirmoje vietoje – „Eagles’’

Po keturių ratų pirmoje pirme -
nybių lentelės vietoje yra be pralai -
mėjimų rungtyniaujanti „Eagles’’ –
12 taškų (įvarčių santykis 27:4). Ant -
roje – „United Serbs’’, kuri taip pat
turi 12 taškų, bet blogesnį įvarčių
santykį – 24:6. Trečioje vietoje stovi
„Zrinski’’ su 10 taškų (24:10). Ketvirtą
ir penktą vietas užima „Schwaben’’
ir „Kickers’’. 

Kadangi pirmenybėse dalyvauja
14 komandų, visoms reikės sužaisti
po 13 rungtynių. Paskutinės jų vyks
kovo 18 d. Tądien 2 val. p. p. „Litua-
nica’’ žais su „Wings’’ komanda. Tą
pa čią dieną numatytas ir šiuo metu
pirmaujančių „Eagles” bei „United
Serbs” komandų susitikimas. „Litua -
nica”, be abejonės, stengsis išvengti
paskutinės vietos. 

Pirmenybių susitikimai vyksta
„Odeum’’ sporto komplekse adresu:
1033 N. Villa Ave, Villa Park, IL. Per
vieną popietę ten galima pamatyti
visas 14 „Metropolitan Soccer’’ lygos
komandų. O pasižiūrėti rungtynes
tikrai verta, nepaisant to, kad „Litua -
nicos’’ vienuolikė savo žaidimu ne -
džiugina. Yra komandų, kurios žai -
džia tikrai aukšto lygio futbolą, grei-
tą ir permainingą. 

Šįkart „Lituanica’’ pylos gavo mažiau
EDVARDAS ŠULAITIS

Praėjusią savaitę Baltuosiuose
rūmuose buvo pagerbti praėjusių
metų NBA čempionai – ,,Dallas Ma-
vericks’’.

Pagerbiant ,,Mavericks’’ klubą,
penkiasdešimtmetis JAV prezidentas

Barack Obama juokavo, jog pirmą -
kart sutinka savo amžiaus sportinin -
kus. Jis taip pat spėjo, jog šiemet
Baltuosiuose rūmuose apsilankys ir
,,Chicago Bulls’’. Jau seniau pasklido
kalbos, jog jeigu ,,Bulls’’ pateks į bai -
giamąsias rungtynes, jas Čikagoje
stebės pats prezidentas.

,,Dallas Mavericks’’ pagerbti 
Baltuosiuose rūmuose

PAUL TRIUKAS

Linas Kleiza.

Šiaurės Amerikos lietuvių jau nu čių krepšinio pirmenybės įvyks 2012 m.
gegužės 19–20 dienomis Geneva, Ohio   (www.spire.org).   Rengia – Cle ve land
LSK ,,Žaibas”. Pirmininkas ir pirmenybių vadovas – Vidas Tatarū nas.

Varžybas numatoma rengti šiose berniukų ir mergaičių klasėse: B
(1996–1997 m. gimimo), C (1998–1999 m.), D (2000–2001 m.), E (2002–2003 m.) ir F
,,molekulių” (2004 m. gimimo ir jaunesnių). Dėmesio, F ,,molekulių” ir galbūt
E klasėse komandos bus miš rios.

Dalyvauti kviečiami ŠALFASS klubai ir kiti lietuvių sporto vienetai, 2012
metais užsiregistravę ŠALFASS. Komandų skaičius neribotas visose kla sėse.
Jaunesnių klasių žaidėjams yra leidžiama žaisti ir vyresnėse kla sėse, jei
laikas ir vietos sąlygos leidžia. Mergaitėms leidžiama žaisti ber niukų koman-
dose, tačiau ne at virkš čiai.

Išankstinė komandų registra cija privalo būti atlikta iki 2012 m. ko vo
20 d. (imtinai) adresu: vtataru nas@g mail .com.

Po išankstinės registracijos bus pa skelbti galutinis varžybų formatas,
mokesčiai ir kitos detalės. Galutinė registracija su žaidėjų sąrašais ir mo -
 kesčiais privalo būti atlikta iki 2012 m. balandžio 23 d. (imtinai) pas Vidą
Ta tarūną.

Viešbučių ir kitą informaciją pa teikia rengėjai. Visais klausimais kreip -
kitės į Vidą Tatarūna.

ŠALFASS krepšinio komitetas ir  ŠALFASS centro valdyba

2012 m. ŠALFASS jaunučių krepšinio
pirmenybės

2012 m. kovo 31 d. – balandžio 1 d. 
,,City Of  Palm Beach Gardens” 

(4404 Burns Rd., Palm Beach Gardens, FL 33410)

Turnyrą rengia: Florida Lietuvių krepšinio lyga (Florida LKL), West
Palm Beach Lietuvių Bendruomenė, Lithuanian Education & Culture Center.
Turnyro vadovas: Arvydas Bubulis (el. paštas: floridoslkl@gmail.com, tel.
561-574-0027).

Viešbutis: ,,DoubleTree by Hilton Hotel” (4431 PGA Blvd.,  Palm Beach
Gardens, FL 33410). Šiuo metu deramasi su viešbučio  administracija dėl
nakvynės nuolaidų. Visą informaciją paskelbsime iki sausio mėn. pabaigos. 

Dienotvarkė:
Šeštadienis: 

10 val. r. – Komandų pristatymas
10:15 val. r. – Lietuvos, JAV himnai
10:30 val. r. – Rungtynių pradžia (rungtynių tvarkaraštį paskelbsi-

me, kai žinosime visų dalyvaujančių komandų skaičių)
7 val. v. – Kokteilių vakaras, NCAA Final Four rungtynės (,,Double

Tree by Hilton” viešbučio pokylių salėje)
Sekmadienis:

10 val. r. – 4 val. p. p. – Playoffs ir baigiamosios varžybos
Išankstinė komandų registracija (komandos pavadinimas, valstija/

miestas, vadovo info) privalo įvykti iki šių metų vasario 12 d. adresu: flori-
doslkl@gmail.com. Po išankstinės registracijos bus paskelbtas galutinis var-
žybų tvarkaraštis, mokesčiai ir kitos detalės. Galutinė registracija su žaidėjų
sąrašais ir mokesčiais privalo būti atlikta iki šių metų kovo 1 d.

Visais iškilusiais klausimais skambinkite Arvydui tel. 561-574-0027 arba
rašykite el. paštu: floridoslkl@gmail.com. Norintys reklamuotis turnyro
metu ar finansiškai paremti rašykite el. paštu: floridoslkl@gmail.com

Florida LKL valdyba

ŠALFASS veteranų (vyresnių nei 35 m.)
krepšinio turnyras
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,,Dainava” kviečia į ,,Dvasios puotą”
LAIMA APANAVIČIENĖ

Vasario 4 d. lietuvių meno an -
samblis ,,Dainava”, būrys skai-
tovų, instrumentalistai pa-

kvies žiūrovus į teatrali zuotą renginį
„Turbūt ne dėl savęs esu”, skirtą pa-
minėti Lietuvos nepri klausomybės
dieną. Kas tai per ren ginys, kaip se-
kasi jam ruoštis ir kal bamės su pag-
rindiniais šios šventės rengėjais bei
sumanytojais – meno an samblio „Dai-
 nava” meno vadovu Da riumi Polikai-
čiu, kun. dr. Valdu Auš ra ir Asta Zim -
kiene.

Dažnai girdime sakant, kad lie -
tuviai nemoka džiaugtis šventėmis.
Vasario 16-oji – džiugi šventė, tačiau
kažkodėl ji švenčiama su liūdesio
gaida. Šįkart nutarėte (kaip rašoma
plakate) ją švęsti ki taip – su daina ir
poetiniu žodžiu. Kaip kilo šis suma -
nymas?

Kunigas Valdas Aušra sako, kad
jau seniai mintijo, jog reikia „pakar-
toti” savo bendradarbiavimą su „Dai -
nava”. Jei skaitytojai pamena, su
šiuo kolektyvu kun. V. Aušra yra  su -
rengęs du renginius: „Tik rai šitas
yra Dievo Sūnus” ir „Septyni pasku-
tiniai Kristaus žodžiai”. Abu  rengi -
niai buvo skirti paremti ir pagarsinti
„Paguodos telefono” pas lau gas. 2008
metų rudenį įkurta Psi cho loginės ir
dvasinės pa galbos drau gija neseniai
vykusiame susirinkime iškėlė mintį,
kad laikas vėl kažką panašaus suor-
ganizuoti. Kunigas Antanas Saulai -
tis, SJ pasiū lė, kad ruošiamas rengi -
nys į žiūrovus kalbėtų ne tik Dievo žo-
 džiu, bet ir atsilieptų žmonių šir dyse.
V. Aušra kreipėsi į Darių, o A. Sau-
laitis pa kalbino Astą Zimkienę, kad
ir ji prisidėtų prie renginio ruo šimo. 

,,Jo paraginta 2011 metų Užgavė -
nių dieną (kovo 8 d.), kai ‘Spin du -
lėlio’ vaikams kepiau Užga vė nių bly -
nus, man paskambino Asta. Taip be -
kepant blynus ir pradėjome ‘dėlioti’
renginio mozaiką”, – pasakoja apie
darbų pradžią V. Aušra.

Rengėjai pasakojo, kad dabarti-
nis renginys išėjo visiškai kitoks, nei
pra džioje galvota. Pradžioje  juos la -
 biausiai domino klausimas: „Kas
labiausiai rūpi lietuviams, gy venan -
tiems čia, išeivijoje?” Kai pra dėjo
galvoti apie būsimą ren gi nį, visi
labai aštriai diskutavo apie dvigubą
pilietybę, žmones piktino ir kai ku-
rių Lietuvos sluoks  nių išsakytas
požiū ris, kad iš Lie tuvos išvažiavę ir
kitur įsikūrę žmo nės nėra Lietuvos
patriotai, Lietuvoje net buvo kalba-
ma, kad  gal išvažiavusius jau net ir
lietuviais nebegalima vadinti. 

Rengėjų supratimu, būti ar nebū -
ti lietuviu yra pačio žmogaus spren -
di mas, ir niekas – nei Lietuvos val -
džia, nei gyvenamoji vieta – to galvo-
jimo pa keis ti negali. Rengėjai nutarė
į renginį sukviesti visus Čikagos ir
jos apy linkių lietuvius susiburti ir
visiems garsiai pa sakyti: „Mes – lie -
tu viai ir tuo di džiuojamės.”

Pasirinkus temą, rengėjams tapo
lengviau ieškoti me džiagos ren ginio
pamatams. ,,Neseniai kartu su kitais
lie tu  viais gedėjome mirusio tautos
dai  niaus Justino Marcinkevičiaus,
kurį  Gai lestingasis Viešpats iš šios
ašarų pa kalnės pasišaukė  2011 m. va -
sario 16 dieną. Pamažu į vieną vietą
‘suplaukė’ J. Marcinkevičiaus kūry-
ba, Lietuvos Nepriklausomybės šven-
tė ir lietuviš kas patriotizmas. Liko
tik tikėti kūrybiniu įkvėpimu, steng-
tis, kad jis neišblėstų ir... dirbti.

Reikia pasakyti, kad dirbama iš šir-
dies – niekas neskaičiuoja nei savo
darbo valandų, nei  įdėtų pastan-
gų”, – džiaugėsi Valdas.

Asta Zimkienė pastebėjo, kad
jokia paslaptis, kad dažnai į patrio -
tiz mą mes kartais žiūrime kaip į sun -
kų dar bą. Todėl mūsų tautinių šven -

čių minėjimai ir renginiai tampa
pilki, vienodi. Ji mano, kad orga-
nizuoti šven  tę kitaip reikia turėti
drąsos ir daug energijos. ,,Norim
pasibelsti į žiūrovų širdis su daina,
eilėraščiu, prozos iš trauka, meno
dar bu. Šiuo renginiu norime nušauti
tris zuikius: švęsti Vasario 16-ąją,
paminėti J. Marcinke v ičiaus mirties
metines ir pakviesti lietuvius gyven-
ti vienybėje, gerume, meilėje. Juk

taip gera nusišypsoti kaimynui. Tada
ir jis tau atsako nuo širdžiu šypsniu.
Esu girdėjusi posakį: ‘Dvasios puota’.
Labai norėtųsi, kad ir šis teatralizuo-
tas koncertas virstų dvasios puota
žiūrovams”, – sako Asta.

Renginio kūrybinės grupės bran -
duo lį su daro Darius Polikaitis, Asta

Švedkauskaitė, Jolanta Urbietienė,
Asta Zimkienė ir kun. dr. Valdas Auš -
ra. Rengėjų daug, kaip jiems pavyks-
ta susitarti? Kas už kokią dalį atsa -
kingas? Didelę patirtį turinčiai,   pui -
kiai mo kančiai renginius or gani -
zuoti „Dainavos” vadovybei (A. Šved -
kauskaitė ir J. Urbietienė) teko be -
veik visi administraciniai rūpes čiai.
Savaime aišku, kad renginio muziki -
nės dalies vadovas yra Darius. Li -

tera tūri nės da lies atran ką vykdė
dviese: Asta Zim kienė ir kun. Valdas.
Asta skaitovus veda reži sūriniais
renginio labirintais. Rengėjų bend -
ras darbas išsis klei dė vi su bendra-
darbiavimo grožiu. Visi tu rė jo gali-
mybę pareikšti savo nuo monę, visi
kartu sprendė, kas tin ka, o kas ne-
tinka šiam renginiui.

Lietuvių me no ansamblis „Dai -
na va” gyvuoja jau daugiau nei še -
šias dešimt metų. Nors mūsų skaity-
tojas gerai pažįsta „Dainavą”, vis tik
norime truputėlį papasakoti, kokia
ta ,,Dainava” yra šiomis dienomis.
Me no vadovas ir dirigentas D. Poli -
kaitis papasakojo, kad šiuo metu an -
samblyje dainuoja apie 60 asmenų.
Tai įvairių imigracinių „bangų” ats -
tovai. Kai ku rie choristai emigravo į
JAV po Antrojo pasaulinio karo, kiti
atvyko į šį kraštą Lietuvai atgavus
nepriklausomybę, o dar kiti – gimė ir
augo JAV. „Džiaugiuosi, kad ansam-
blio nariai nuolat dalį savo laisva -
laikio skiria aktyviam kūrybiniam
darbui. Juos vienija meilė dainai, no -
ras palaikyti ryšį su tėvyne bei bend -
ras tikslas puoselėti lietuvišką tau ti -
nį meną išeivijoje, – sako Darius. –
Nuo 1988 m. esu šio ansamblio meno
vadovas, man padeda darbštūs valdy-
bos nariai: A. Švedkauskaitė (pir mi -
ninkė), Jolanta Urbietienė (ry šiai su
spauda ir visuomene), Živilė Garnie -
nė (muzikos archyvas), Vincas Sta -
niškis (sekretorius), Aldona Ur bie nė
(iždininkė), Artūras Žilinskas (orga -
ni zaciniai reikalai), Vladas Žu kaus -
kas (lėšų telkimas). Ruošiant būsimą
renginį ansambliui ‘Daina va’ ir
choro valdybai tenka didžiulis admi -
nistracinio darbo krūvis. Džiaugia -
mės, kad ir kiti choristai noriai atei -
na į talką, įvairiais būdais prisidėda-
mi prie ruošos darbų ir choro admi -
nistravimo.”

J. Marcinkevičius yra pasakęs:
„Vi sada žemėje per mažai gerų žo -
džių – meilės, tiesos ir dėkingumo
žodžių.” Gal organizatoriai, pasirink -
dami savo renginiui poeto eiles, no rė -
jo parodyti dėkingumą Anapilin iš -
ėjusiam poetui? Į tokį mano pagal -
vojimą Valdas atsako, kad  šiuo ren -
giniu norima padė ko ti Dievui ir Lie -
tuvai, kad esa me šios tautos vai kai,
kad tarp mūsų bu vo toks didis poe -
tas, kurio kūryba, net jam iškeliavus
Amžinybėn, mus skatina mylėti, ger -
b ti žmogų, jam tarnauti. J. Mar cin -
kevičius yra sakęs, kad jo kūrybos
aši mi visada buvo ryšys tarp žmo-
gaus ir tautos, kitaip sakant, „žmo-
gus tautoje”. Rengėjai sako, kad mū-
suose per mažai gerų žodžių, tad sa-
vo koncertu norėtų užpildyti atsira-
du sią žmo giškumo spragą.

Programoje dalyvaus didelis bū -
rys skaitovų. J. Marcinkevičiaus ei -
les ir prozos ištraukas skaitys  ne tik
patyrę aktoriai ir sceno patirtį kau-
piantys mėgėjai: Apolonija Stepona -
vi čienė, Audrė Budrytė, Dalia Ci -
dzikaitė, Li nas Um b rasas, Vytas Čup-
linskas, bet ir patys rengėjai kun.
Val das Aušra ir Asta Zimkienė. 

Kas domisi ,,Dainavos” kūryba,
žino, kad ansambliečiai bendradar-
biauja su kompozitore Nijole Sinke -
vi čiūte. Šiame koncerte skambės jos
specialiai šiam renginiui paruoštas
kūrinys. Šį kartą kompozitorei kūri -
nį užsakyti mintį  pirmiausia pasiūlė
kun. V. Auš ra. Praėjusią vasarą, bū -
da  mas Lietuvoje, jis susitiko su kom-
pozitore N. Sinkevičiūte ir perdavė
jai pasiūlymą              Nukelta į 14 psl.

Renginio  „Turbūt ne dėl savęs esu” sumanytojai ir rengėjai (iš kairės): Darius Poli-
kaitis, kun. dr. Valdas Aušra ir Asta Zimkienė.                       Dalios Cidzikaitės nuotr. 
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APŽVALGOS

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

Nauja įtampa JAV ir Rusijos santykiuose 

Amerikos ir Rusijos santykiai
nuo Antrojo pasaulinio karo
klostėsi gana sudėtingai. Vė-

liau prasidėjo šaltasis karas, per jį
aštrios priešpriešos laikotarpius kei-
tė sąlyginiai atšilimai. Kai žlugo So-
vietų Sąjunga, gimė viltis, kad Mask-
vos ir Washington konkurencija pa-
galiau baigėsi, tačiau laikas parodė,
kad tai buvo tušti lūkesčiai. JAV įver-
tino SSRS subyrėjimą kaip savo per-
galę ir ėmė mėgautis vienintelės di-
džiosios valstybės galimybėmis. O
Rusijoje demokratijos bandymas ne-
pavyko, ir į valdžią grįžo „vanagai”
su Vladimir Putin priešakyje. Rug-
sėjo 11-oji kuriam laikui vėl suartino
abi šalis, bet tai buvo tik trumpas epi-
zodas, kurį pakeitė šaltoji taika. Kai
prezidento rinkimus Amerikoje lai-
mėjo Barack Obama, buvo paskelbtas
JAV ir Rusijos santykių „įkrovimas
iš naujo”, tačiau šiuo metu santykiai
vėl aštrėja įvairiose srityse. Todėl svar-
bu suprasti, ar tai tik konjunktūriniai
pokyčiai, ar gana rimtas strateginių
varžybų atsinaujinimo ženklas.

Pirmiausia reikia pasakyti, kad
abiejose valstybėse tęsiasi rinkimų
karštinė (Rusijoje neseniai įvyko Dū-
mos rinkimai, artėja prezidento rin-
kimai, prezidento rinkimų laukia ir
Amerika). Galbūt todėl JAV aktyviau
spaudžia Siriją bei Iraną ir tęsia
priešraketinės gynybos sistemos
(PRGS) plėtrą, kad B. Obama atrody-
tų sėkmingas užsienio politikoje (čia
taip pat galima prisiminti O. ben La-
den sunaikinimą, kuris pakėlė da-
bartinio Amerikos vadovo populiaru-
mą, bet tai jau truputį prisimiršo).
Savo ruožtu ir Rusijos prezidentas D.
Medvedev galėjo paskelbti atsaką į
Jungtinių Valstijų PRGS planus, no-
rėdamas parodyti savo rinkėjams jė-
gą tarptautinėje arenoje (iš tos pačios
serijos – algų karininkams didini-
mas, Eurazijos sąjungos kūrimas ir
pan.). Kita vertus, sakyti, kad Mask-
vos ir Washington žingsniai, susiję
su PRGS, yra vien konjunktūriniai,
negalima.

Amerika istoriškai įgyvendina
savo strateginius siekius nepriklau-
somai nuo to, kokia partija ten yra
valdžioje. Todėl nenuostabu, kad de-
mokratai tęsia respublikonų pradėtą
PRGS plėtrą. Žiūrint į problemą iš
Maskvos pusės, suprantama, kol kas
tokie JAV ir NATO planai nekelia
rimtos grėsmės Rusijos strateginėms
branduolinėms galimybėms. Tačiau
technologijos šiuolaikiniame pasau-
lyje vystosi labai greitai ir jeigu
nieko nebūtų daroma, padėtis (strate-
ginis balansas) gali iš principo pasi-
keisti Maskvos nenaudai.

Iki konflikto Gruzijoje Vakarai,
atrodo, nesitikėjo, kad Kremlius gali
kietai ginti savo siekius. PRGS atveju
Amerika galbūt tikėjosi, kad apsieis
be juridinių garantijų, o Rusijos atsa-
kas apsiribos nuogąstavimais ir su-
sirūpinimu. Tačiau Maskva žengė
pirmus praktinius atsakomuosius
žingsnius ir greitai gali pereiti prie
operatyvinių taktinių raketinių kom-
pleksų „Iskander” išdėdymo strategi-

niuose taškuose. Be to, nors kol kas
įtampos tarp valstybių lygis nepasie-
kė kritinės ribos, galbūt atėjo laikas
svarstyti Rusijos karinio grįžimo į
Kubą arba atėjimo į Venesuelą gali-
mybę pasaulinės priešpriešos su JAV
šviesoje.

Taigi ima aiškėti, kad PRGS
veiksnys Kremliaus ir Washington
santykiuose yra ne juokas, o įvykiai,
susiję su Sirija ir Iranu, dar aiškiau
parodo, jog šalių dialogas iš tikrųjų
tampa vis sudėtingesnis. Manytina,
kad Amerika grįžo prie „blogio a-

šies” sunaikinimo idėjos ir taikinyje
yra Damaskas bei Teheranas (Šiau-
rės Korėja turi branduolinį ginklą, to-
dėl su ja itin sunku, o Irakas jau „su-
tvarkytas”). Tačiau Rusija negali
leisti Vakarams susidoroti su šiomis
valstybėmis taip, kaip jie tai padarė

Vilnius (BNS) – Vilniuje šią sa-
vaitę viešėjęs NATO generalinis sek-
retorius Anders Fogh Rasmussen
sukritikavo Rusijos planus išdėstyti
puolamąją ginkluotę Karaliaučiaus
krašte. Pasak NATO vadovo, tokie
Maskvos planai yra pinigų švaisty-
mas, ir jie kelia nerimą organizacijai.

Pasak generalinio sekretoriaus,
Rusijai nėra prasmės stiprinti kari-
nius pajėgumus Karaliaučiaus srityje.
,,Mes nesame priešai, turėtume būti

partneriai”, – kalbėjo A. F. Rasmussen. 
Rusijos politinė ir karinė vado-

vybė pastaruoju metu keliskart per-
spėjo, kad su NATO šalimis – Lietuva
ir Lenkija – besiribojančiame Kara-
liaučiaus krašte išdėstys naują rake-
tinę ginkluotę, jei NATO ir įtakin-
giausia jos valstybė Jungtinės Vals-
tijos neatsižvelgs į Maskvos nuogąs-
tavimus dėl Rytų Europoje planuo-
jamų išdėstyti priešraketinės gyny-
bos sistemos (PRG) dalių.

Rusija nori teisinio užtikrinimo,
kad NATO priešraketinė sistema ne-
bus nukreipta prieš jos balistines ra-
ketas ir taip nepažeis strateginės ga-
lios pusiausvyros. Praėjusią savaitę
buvo paskelbta, kad balandį Kara-
liaučiuje bus įrengta moderniausia
Rusijos turima priešraketinė, prieš-
lėktuvinė raketinė sistema S-400. Ru-
sija taip pat teigia, kad šiame regione
gali būti įrengta puolamoji raketinė
sistema ,,Iskander”.

su Libija. Ten Rusija prarado pelnin-
gas karines ir kitokias sutartis, o Si-
rija ir Iranas Maskvai yra strategi-
nės reikšmės. Pirma, Sirijoje yra la-
bai svarbi Rusijai dar nuo sovietinių
laikų veikianti karinio jūrų laivyno
bazė. Antra, Sirija ir Iranas yra vieni
svarbiausių politinių Maskvos są-
jungininkų Artimuosiuose Rytuose.

Kaip tik todėl Kremlius padarė
keletą svarbių pareiškimų ir žengė
kelis praktinius žingsnius, rodan-
čius, kad padėtis (priešprieša) šiuo
atveju yra rimta. Pirma, Rusija Jung-

tinių Tautų (JT) Saugumo Taryboje
neparėmė vakarietiškos rezoliucijos
dėl Sirijos, dėl to pasipiktinusi JAV
atstovė JT paliko posėdžių salę. Ant-
ra, Rusija, nepaisydama nepalankios
Teheranui TATENA agentūros atas-
kaitos, griežtai sukritikavo naujus

Vakarų apribojimus Irano atžvilgiu,
pavadindama jas prieštaraujančio-
mis tarptautinei teisei. Trečia, prieš
kurį laiką Maskva nutraukė sandėrį
su Teheranu dėl priešlėktuvinės gy-
nybos kompleksų S-300 pardavimo,
tačiau, kalbėdamas apie karinį bend-
radarbiavimą su Sirija, Rusijos už-
sienio reikalų ministras Serjej Lav-
rov pareiškė, kad rusiškos ginkluotės
pardavimas šiai šaliai nepažeidžia
pusiausvyros Artimųjų Rytų regio-
ne, ką ypač pabrėžia Izraelis (patvir-
tindama savo žodžius, Maskva nese-
niai pardavė Damaskui priešlaivi-
nius raketinius kompleksus „Bas-
tion”). Jeigu įtampa susiklosčiusioje
padėtyje toliau didės, Rusija gali par-
duoti Sirijai daugiau ginklų ir atnau-
jinti karinį dialogą su Iranu (pir-
miausia būtų kalbama apie minėtų
kompleksų S-300 pardavimą, o tai ge-
rokai apsunkintų Vakarų ir/ar Izra-
elio operaciją prieš Damaską ir/ar
Teheraną). Ketvirta, link Sirijos
krantų pajudėjo grupė Rusijos kari-
nių laivų su lėktuvnešiu „Admirolas
Kuznecov” priešakyje, kas reiškia
tiesioginį iššūkį JAV kariniam lai-
vynui, primenantį šaltojo karo laikus.

Trumpai tariant, Maskva aki-
vaizdžiai nusprendė užsispirti dėl Si-
rijos (bei Irano), ir S. Lavrov, lyginda-
mas jos atvejį su Libija, tiesiai pa-
reiškė: „O dėl mūsų, tai aš nemanau,
jog mes leisime, kad pasikartotų kas
nors panašaus.” Tai kartu su prieš-
prieša PRGS srityje patvirtina, kad
Rusijos ir JAV santykių paaštrėjimas
yra ne tiek konjunktūrinis (priešrin-
kiminis – nors to dalyko taip pat nega-
lima visai nepaisyti), kiek strateginis. 

Belieka tikėtis, kad po kurio lai-
ko turėtų ateiti atšilimo laikotarpis,
nes antraip reikėtų ruoštis naujai
šaltajai taikai. Apie šaltąjį karą, ku-
ris šiuo kriziniu metu yra niekam ne-
reikalingas, net nesinori kalbėti.   

Geopolitika.lt

Vadim Volovoj – Geopolitinių stu-
dijų centro ekspertas.

Belieka tikėtis, kad po kurio laiko turėtų ateiti atši-
limo laikotarpis, nes antraip reikėtų ruoštis naujai šal-
tajai taikai. Apie šaltąjį karą, kuris šiuo kriziniu metu
yra niekam nereikalingas, net nesinori kalbėti.

NATO vadovas kritikavo Rusijos planus 

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

VADIM VOLOVOJ
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Ant uolų gulinčiam ,,Costa Concordia”
pasislinkus sustabdyti gelbėjimo darbai 

Roma (BNS) – Netoli Toskanos
krantų pusiau nugrimzdęs Italijos
kruizinis laivas vėl pasislinko ant jį
laikančių uolų, todėl gelbėtojams te-
ko sustabdyti paieškas, nors dar ne-
rastas 21 šiame laive buvęs žmogus.
Manoma, jog tarp dingusiųjų yra ke-
turi įgulos nariai bei keleivių iš
Jungtinių Valstijų, Vokietijos, Pran-
cūzijos ir Italijos.

Laivo judesiai atidžiai stebimi,
nes bet koks didesnis pasislinkimas
gali sukelti pavojų narams, mėginan-

tiems rasti žmones, dingusius, kai
,,Costa Concordia” užplaukė ant uolų
sausio 13 d. netoli Džilijo salos kran-
tų. Be to, baiminamasi, kad bet koks
didesnis laivo sukrėtimas gali pa-
žeisti talpas, kuriose tebėra 2,300 to-
nų degalų. Remiantis Italijos aplin-
kosaugos ministru, iš laivo teka skys-
tis, tačiau kol kas nežinoma, ar tai
degalai. Kruizinio laivo savininkas
dėl nelaimės kaltina laivo kapitoną.
Pasak jo, kapitonas pakeitė kelionės
kryptį salos link. 

Valdovų rūmų daliai užbaigti reikės 
daugiau kaip 29 mln. Lt

A. Lukašenka žada politines pertvarkas

Berlynas (BNS) – Vokietijos vy-
riausybė patvirtino planus sudaryti
nacionalinių dešiniųjų ekstremistų
sąrašą, panašų į tą, kurį po 2001 m.
rugsėjo 11 d išpuolių sudarė JAV. Są-
rašo sudarymui dar turi pritarti Par-
lamentas. 

Manoma, kad Vokietijoje yra be-
veik 10,000 neonacių. Į sąrašą būtų
įtraukta federalinių ir Vokietijos re-
gionų valdžios institucijų turima in-
formacija. Tokios duomenų bazės su-
kūrimą paskatino 10 žmogžudysčių,
kurias neonaciai Vokietijoje įvykdė
nuo 2000 iki 2007 m. Buvo nužudyti 9
imigrantai, daugiausia turkai, ir
viena policininkė.

Policija ir žvalgyba buvo kriti-
kuojamos, kad nesugebėjo laiku at-
skleisti veikusios neonacių grupuo-
tės ,,Nacionalsocialistinis pogrin-
dis”. Kiekviena iš šalies 16-os federa-
linių žemių turi savo policiją ir žval-
gybos agentūrą. Į sąrašą turėtų būti
įtraukti asmenys, kurie neonacizmą
remia žodžiais ar planuoja ekstre-
mistinius veiksmus. Išaiškintoji neo-
nacių grupuotė taip pat įtariama plė-
šusi bankus ir susprogdinusi bombą
Kelne. Policija ima iš naujo tirti visas
nuo 1998 m. neišaiškintas žmogžu-
dystes, kurios galėjo turėti rasinį at-
spalvį.

Vilnius (ELTA) – Valdovų rūmų
statybos darbams iki 2013 m. vidurio
reikės per 29 mln. Lt, o patikrinimas
bus atliekamas metų pabaigoje. Tai
paskelbta kultūros ministrui Arūnui
Gelūnui su valstybės kontroliere
Giedre Švediene detaliai aptarus Val-
dovų rūmų projektą bei paveldo ap-
saugos sistemą. 

Šiemet darbams Valdovų rū-
muose numatoma skirti 18 mln. litų,
dalies jų pabaigimui iki 2013 m. vidu-

rio, planuojama, reikės per 29 mln.
litų. Panevėžio statybos trestas 2011
m. lapkričio mėn. pasirašė sutartį su
Vilniaus pilių direkcija ir įsipareigo-
jo iki 2013 m. gegužės atlikti baigia-
muosius darbus vienoje Valdovų rū-
mų dalyje už daugiau kaip 29 mln.
litų. Tokia data numatyta dėl to, kad
antrą 2013 m. pusmetį Lietuva pirmi-
ninkaus Europos Sąjungos Tarybai
ir Valdovų rūmuose planuojami svar-
būs su tuo susiję renginiai. 

Vilnius (ELTA) – Vyriausybės
kultūros ir meno premijas už nuopel-
nus Lietuvos kultūrai ir menui nu-
matoma skirti vienuolikai kultūros
ir meno kūrėjų ir Kauno styginių
kvarteto muzikantams. Vyriausybės
premijas numatoma skirti fotožurna-
listui, kraštotyrininkui Bernardui
Aleknavičiui, žurnalistei Nijolei An-
gelei Baužytei, dailininkui kerami-
kui Rytui Jakimavičiui, vertėjui Lai-
mantui Jonušiui, poetui Robertui Ke-
turakiui, aktoriui ir režisieriui Albi-

nui Kėleriui, dailininkui Galiui Kli-
čiui, grafikei Elvyrai Katalinai
Kriaučiūnaitei, kino režisieriui Gy-
čiui Lukšui, kultūros tyrėjui, publi-
cistui Vytautui Rubavičiui, teatro ir
kino aktoriui Antanui Šurnai, Kau-
no styginių kvarteto muzikantams –
Karolinai Beinarytei, Daliai Termi-
naitei, Eglei Karžinauskaitei ir Sau-
liui Bartuliui.

Kasmet skiriama ne daugiau
kaip 12 premijų. Vienos premijos dy-
dis – 44,200 Lt.

Vokietija sudarys neonacių sąrašą

Vancouver vyko filmo apie Ch. Sugihara peržiūra

Sniego audra užklupo JAV šiaurės vakarus

Vyriausybės premijos – 11 kūrėjų 
ir Kauno styginių kvartetui

Vilnius (ELTA) – Seimas priėmė
Mokslo ir studijų įstatymo pataisas,
kurios universiteto valdymo klausi-
mus leis spręsti senatui, o aukšto-
sioms mokykloms leis pasirinkti, ko-
kiu dažnumu peržiūrėti už mokslą
mokančių ir nemokančių studentų
sąrašus. Už švietimo ir mokslo mi-
nistro Gintaro Steponavičiaus bei
Švietimo, mokslo ir kultūros komite-
to pirmininko Valentino Stundžio pa-
taisas balsavo dauguma Seimo narių.

Nors opozicija nedalyvavo posė-
dyje, protestuodama dėl darbotvar-
kės, valdantiesiems pavyko pasiekti,
kad posėdyje dalyvautų ne mažiau
pusė Seimo narių.

Mokslo ir studijų įstatymas sku-
biai pakeistas po to, kai Konstituci-
nis Teismas (KT) gruodį prieštarau-
jančiomis pripažino kai kurias
Mokslo ir studijų įstatymo nuostatas
dėl universitetų valdymo ir mokėji-
mo už studijas tvarkos.

Priimtos Mokslo ir studijų įstatymo pataisos 

Vilnius (BNS) – JAV ambasadorė Lietuvoje Anne E. Derse apdovanojo 15 Lie-
tuvos karių, kurie kartu su kolegomis amerikiečiais Goro provincijoje apmokė Af-
ganistano nacionalinės policijos pareigūnus. Lietuvos kariams Pennsylvania val-
stijos  gubernatoriaus ir Pennsylvania nacionalinės gvardijos adjutanto generolo
vardu įteikti padėkos medaliai. JAV ambasados Lietuvoje nuotr.

Ottawa (LR ambasados Kanado-
je info) – Lietuvos garbės konsulatas
Vancouver, vadovaujamas garbės
konsulo Christopher Juro, kartu su
partneriais sausio 15 d. teatre „Van-
city” Vancouver surengė filmo apie
legendinį Japonijos vicekonsulą
Lietuvoje Chiune Sugihara peržiūrą. 

Ch. Sugihara stipriai rizikuoda-
mas Antrojo pasaulinio karo metu iš-
davinėjo tranzitines vizas tūkstan-

čiams nevilties apimtų pabėgėlių iš
Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos. Šios
vadinamosios „gyvybės vizos” nuo
Holokausto išgelbėjo bent 6,000 žydų.

Dokumentinis filmas „Vizos, iš-
gelbėjusios gyvybes: Ch. Sugihara,
Japonijos Holokausto didvyrio isto-
rija” (The Visas that Saved Lives:
The Story of  Chiune Sugihara, Ja-
pan’s Hero of  the Holocaust) pastaty-
tas Japonijoje 1992 m.

Minskas (BNS) – Baltarusijos
prezidentas Aleksandr Lukašenka,
pamatęs, kaip kitose valstybėse buvo
nuversti autoritariniai režimai, sa-
kė, kad nusprendė palaipsniui įgy-
vendinti politines pertvarkas. Šios
pastabos yra retas A. Lukašenka pri-
pažinimas, kad jis patiria spaudimą. 

Buvusiai sovietinei Baltarusijai
Vakarai taiko apribojimus, pernai
šalies ekonomika patyrė nuosmukį.

A. Lukašenka, kurį JAV kažkada va-
dino paskutiniu Europos diktatoriu-
mi, sakė, kad jo vyriausybei ,,visuo-
met reikia vienu žingsniu lenkti pro-
cesus, kurie čia įvyks”. Jis nepateikė
jokių detalių apie savo pertvarkų pla-
nus, bet sakė, kad jos bus palaipsniui
įgyvendintos po šių metų pabaigoje
įvyksiančių Baltarusijos parlamento
rinkimų.

Washington, DC (ELTA) – Sniego
audra užklupo JAV šiaurės vakarinę
dalį – įvyko šimtai nelaimingų atsitiki-
mų, teko atšaukti lėktuvų skrydžius.
Pūga šėlo Washington ir Oregon vals-
tijose, kur sausio 18 d. vietomis iškrito
daugiau kaip 30 cm sniego. Daugiau
kaip 40,000 namų ūkių liko be elektros
energijos, buvo uždarytos mokyklos.
Padėtį aštrino smarkus vėjas, kurio
stiprumas siekė iki 160 km/h bei šaltis.

Minėtame regione smarkus snygis yra
retas reiškinys. 

Tuo tarpu Nevada valstijoje,
pučiant iki 130 km/h stiprumo vėjui,
įsisiautėjo krūmynų gaisrai. Savo na-
mus buvo priversti palikti 10,000 žmo-
nių. Su liepsnomis kovoja daugiau
kaip 230 ugniagesių. Pranešimų apie
sužeistuosius ar žuvusiuosius kol kas
nėra. Pelenais virto mažiausiai 10
namų. Paskelbta nepaprastoji padėtis.

Washington, DC (BNS) – Texas
valstijos gubernatorius Rick Perry
traukiasi iš kovos dėl respublikonų
kandidato į JAV prezidento pareigas.
,,Priėjau prie išvados, kad man šioje
2012 metų kampanijoje nėra kelio”, –
pareiškė jis kalbėdamas South Caro-
lina valstijoje. Tolesnėje kovoje jis
teigė paremsiąs buvusį Atstovų rū-
mų pirmininką Newt Gingrich.

Tapti respublikonų kandidatu į
prezidentus be N.  Gingrich dar sie-
kia pirmaujančiu laikomas buvęs
Massachusetts valstijos gubernato-
rius Mitt Romney, buvęs senatorius
Rick Santorum ir Kongreso narys iš
Texas valstijos Ron Paul. 

Tuo tarpu JAV Respublikonų

partija paskelbė, kad sausio pradžio-
je Iowa valstijoje vykusius pirminius
partijos kandidato į JAV prezidento
pareigas rinkimus laimėjo ne M.
Romney, bet buvęs senatorius Rick
Santorum. Remiantis galutiniais re-
zultatais, R. Santorum savo prieši-
ninką M. Romney Iowa valstijoje ap-
lenkė 34 balsais. Iš karto po sausio 3
d. vykusio balsavimo nugalėtoju 8
balsų persvara buvo paskelbtas M.
Romney. Jis po to laimėjo pirminius
rinkimus New Hampshire valstijoje
bei, anot apklausų, turėtų švęsti per-
galę South Carolina. Nors R. Santo-
rum pergalė Iowa valstijoje yra tik
simbolinė, jo stovykla neslėpė džiaugs-
mo. 

Texas gubernatorius traukiasi iš kovos



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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Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

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  

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

Jūsų investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

Investuojate ne daugiau kaip 
65–70 proc. visos turto vertės 

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametė patirtis ir daug lai mingų klientų.  

SIŪLOME 10% 
METINIŲ PALŪKANŲ

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

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

PLC išnuomojama: 2 mieg. 1 vo-
nios butas – $800;1 mieg. 1 vonios
butas – $700/mėn. Parduodamas
prieš PLC „Townhome” – $234,000.

Century 21 ProTeam, Linas tel.
630-674-5414

PARDUODA

IŠnUOMOjA

SIŪLO DARBą

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

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

Reikalinga moteris padėti 78 m. moteriai,
gyventi kartu Long Island, New York.

Privalo skaniai gaminti maistą, kalbėti
itališkai ar angliškai. Atlyginimas $100 per

dieną. Tel. 631-371-9954 
arba arrowooddrive@msn.com

Reikalinga moteris 
prižiūrėti

senesnio amžiaus moterį 
Floridoje. 

Tel. 954-876-1153

Autorius parduoda knygą,
20 puslapių, „Mr. Kugelis”
anglų k. Daug receptų kuge-
lio, vėdarų, cepelinų ir kitų

patiekalų iš bulvių. Kaina $7.
Tel. 773-735-4722

Išnuomoju vieną kambarį
su baldais netoli

„Kunigaikščių užeigos”. 
Tel. 708-439-9962, Zita.



* Moteris ieško išsinuomoti 1 ar 2 mieg. butą
Willobrook, Clarendon Hills ar Darien rajonuose.
Tel. 312-532-1515.

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

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

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

* Moteris (perka) ieško darbo prižiūrėti pagy-
venusius žmones. Gali gyventi kartu. Patirtis,

rekomendacijos, legalūs dokumentai. Gali prižiū-
rėti ir lietuviškai kalbančius vaikus. Tel. 708-425-
0216 Angelė.

* 55 metų moteris gali išleisti atostogų kovo ir
balandžio mėn. pagyvenusių žmonių slaugos dar-
be su gyvenimu. Tel. 708-271-3876.

* Patyręs dispečeris ieško darbo Chicago. Kalba
angliškai, rusiškai, lietuviškai. Tel. 708-420-
4041.

* Pigiai pirksiu nenaują, važiuojantį automobilį.
Tel. 224-235-2345.

* Moteris ieško senelių priežiūros darbo su gy-
venimu. Patirtis, geros rekomendacijos, vairuoja
automobilį. Tel. 508-292-7845, Kristina arba
zr_543@yahoo.com

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. 47
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Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

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

.

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.

www.draugas.org

ĮVAIRŪS SkELBIMAI
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SkELBIMŲ SkyRIAUS 
TEL. 773-585-9500

Atkelta iš 9 psl.     parašyti kūrinį
miš riam chorui, mušamie siems ir
ber niukui diskantui pagal parinktas
Marcinkevičiaus eiles. Pasiūlymas ją
labai sudomino ir kompozitorė ėmėsi
darbo. Kūrinį „Tavo paukštis ir
šauksmas” sudaro keturios dalys:
„Se na abėcėlė”, „Malda krintan-
čiam”, „Kai įsilipi į rugį” ir „Kad gie -
dočiau ta ve”. Koncerte mušamaisiais
gros Gin tas Milius („Airis”) ir Ale -
kas Gylys. Diskanto partiją atliks 4-
tos klasės moksleivis Vytautas Sta -
niškis.

,,N. Sinkevičiūtė rašo įdomiai ir
ap galvotai – kūrybingai, nepa žei sdama
poeto žodžių esmės, eilėms pri  taiko
muzikinę kalbą. Pasak pačios kompo-
 zi torės, šio kūrinio pagrindas – nuos -
tabios Marcinke vičiaus eilės. Iš tiesų
tai gilus, vertingas ir įdomus kūri -
nys, pagarbiai įprasminantis Poeto
palikimą. Tad dainininkams ir inst -
rumentalistams (o ir dirigentui)! te -
ko malonus darbas įgyvendinant
kom pozitorės kū ry bines mintis. O
tai, kad ji mumis pasitiki, mus dar
labiau įkvepia!” – sako ,,Dainavos”
meno vadovas.

Vasario 4 d. klausytojų laukia
dar vienas netikėtumas  – naujos dai-
nos premjera. Ją J. Marcin kevi čiaus
žodžiams „Bro lis” sukūrė D. Po likai-
tis, tad visiems Dariaus gerbėjams
tai jau pakankama prie žastis nusi-
pirkti bilietą į šį koncertą.

Gimnazijos prieigose prieš kon-
certą bus atidaryta lietuvių meninin -
kų darbų paroda, kurią kuruoja Nora
Aušrienė. Visi dailininkai kuria dar-

bus pagal J. Marcinkevičiaus eiles.
Prieš koncertą bei pertraukos metu
bus rodomos fotomenininko Leonar -
do Surgailos ir kitų fotografų skaid -
rės. 

Jau dabar girdime: „Kodėl pasi -
rinkta ne PLC salė?” Taigi: ,,Kodėl?”
,,Šį klausimą ir mes patys (kūrybinė
gru pė) labai rimtai ir ilgai svarstė -
me. Pa saulio lietuvių centro Jauni -
mo rū mų salė puikiai tinka sportui ir
kai kuriems masiniams kultūri -
niams ren giniams. Tačiau mū sų ruo -
šia mam koncertui reikėjo jaukios
erdvės, kuri skirta būtent teatrali -
zuo  tų renginių pristatymui. Todėl
pa sirin kome Lemont gimnazijos au -
ditoriją (Lemont High School Per -
forming Arts Center, 800 Porter  St.,
Lemont, IL)”, – sako Darius ir čia pat
patikina, kad džiaugiasi, jog ry šiai
tarp „Dainavos” ir PLC yra puikūs –
kiekvieną antradienio vakarą PLC
tampa „Dainavos” namais, čia vyksta
repeticijos. PLC administra ci ja ne
tik gražiai bendrauja su an samb lie -
čiais, juos priglaudžia, bet ir priside-
da platindama bilietus į jų koncertą!
Už tai rengėjai yra jiems dėkingi.

Palinkėkime visiems sėkmingo
pasiruošimo renginiui, susitiksime
vasario 4 d. Lemont High School Per -
forming Arts Center. Rengėjai 6 val.
v. pakvies į meno parodos atidarymą,
7 val. v. – koncerto pradžia. 

,,Dainava” kviečia...

Atkelta iš 7 psl.    Vienareikšmiškai
tvirtinu, kad klausimas dėl piliety-
bės yra provokacija. O politikai yra
bailiai, jie meluoja, kad negali nieko
padaryti. Viską galima, tik reikia
noro ir ryžto. Rudenį, kai TVS atsto-
vai gaus Lietuvoje politinę valdžią,
mes labai greitai priimsime įstaty-
mą, kad Konstitucijoje numatyti ats-
kiri atvejai dėl antros pilietybės būtų
taikomi ne atskiram asmeniui, o is-
toriniam įvykiui. Tai turėtų būti pri-
lyginta prie nenugalimų aplinkybių,
kaip antai karo padariniams, kai
žmonės neturėjo pasirinkimo, arba
priverstinė ekonominė emigracija,
kai Lietuva išvarė apie milijoną gy-
ventojų, nes nesuteikė jiems galimy-
bės dirbti ir užsidirbti pragyveni-
mui. Privalome įsisąmoninti, kad pi-
lietybė priklauso kiekvienam lietu-
viui pagal gimimą, o kaip jau jis el-
giasi su kitų šalių pilietybėmis, į tai
kištis negalime. Tikrai išspręsime
šias problemas ir padarysime taip,
kad suvienytume visus lietuvius ir
tuos kitataučius, kurie Lietuvą laiko
savo Tėvyne, per trumpą laiką sukur-
sime klestinčią  šalį.

– Ar ne laikas LR Konstituci-
jos  pataisoms – teisėjus rinkti, o
ne skirti?

– TVS pasisako už renkamus
teismų tarėjus. Taip pat siūlome
įsteigti ypatingo prokuroro pareigy-
bę, kuris tirs nusikaltimus pačioje
teisėsaugoje ir ypač rezonansines

bylas, susijusias su politine korupci-
ja. Be to, siūlome nemažai LR Kons-
titucijos pataisų, tarp kurių – siūly-
mas apjungti Konstitucinį ir AT, per-
duodant pastarajam KT funkcijas.
Svarbiausia – rimtai pertvarkyti tei-
sėjų skyrimo tvarką ir užtikrinti,
kad jie neimtų kyšių.

– Ar TAF ir TVS vienija žmo-
nes, turinčius pakankamai ryžto
ir optimizmo, užsimojusius atka-
binti įsibėgėjusį naujųjų, ,,specos-
tapų benderių” vagoną? O gal dar
yra tikinčių, kad vieną kartą per-
sisotinę, nevaldomi ir nebaudžia-
mi tautos grobėjai sustabdys save
patys, pažvelgę išvargintiems do-
riems piliečiams į akis?

– Veikiame ne todėl, kad mums
norisi valdžios. Esu ten buvęs ir
žinau, kad nuoširdžiai dirbti ir tar-
nauti Lietuvai yra gana sunku. Ta-
čiau negalima abejingai stebėti, kai
naikinama seniausia Europoje tauta,
paminamos jos pamatinės tradicijos,
atsisakoma bet kokių dvasinių verty-
bių. Tai turi būti baigta. Gana bartis,
reikia Vienytis ir Kurti. Tikiu mu-
mis, mūsų Tauta ir džiaugsiuosi, kad
galėsime įrodyti, jog Lietuva, nors ir
nedidelė, bet didi savo dvasia, savo
Žmonėmis.

– Ačiū už pokalbį.

Kalbino Biciulyste.com redaktorė
Stefa Tamoševičienė

Tautos vienybės sąjungos pirmininkas
kviečia Vienytis ir Kurti

Maironio lituanistinei mokyklai reikalingas/a 
švietimo gairių koordinatorė/ius

Reikalavimai:
• Pedagoginis išsilavinimas
• Nemažiau kaip 5 metai pedagoginio patyrimo
• Nemažiau kaip 2 metai pedagoginio patyrimo JAV lituanistinėje mokykloje
• Gairių rašymo ir koordinavimo patirtis
• Projektų rašymo patirtis

Pareiškimus ir curiculum vite(resume) siųsti Maironio lituanistinės mokyklos
direktorei Svajonei Kerelytei (skerelyte@maironis.org)

IŠnUOMOjA

LEMONT – pačiame Pasaulio
Lietuvių centro pastate 

išnuomojamas 1 mieg/1 vonios
„condo”. $700/mėn. 

Skambinkit: 727-867-4898

Klausimai, kurių tėveliai labiau-
siai nenori išgirsti iš savo atžalų,
pasirodo, yra „kodėl mėnulis kartais
šviečia dieną?” ir „kodėl dangus –
mėlynas?” Atliktos apklausos rezul-
tatai atskleidė, kad du trečdaliai
tėvelių dažnai suglumsta išgirdę savo
vaikų klausimus, ypač iš gamtos
mokslų ar matematikos sričių, rašo
Telegraph.co.uk. Be jau minėtųjų
klausimų apie mėnulį ir dangų, tyrė-
jai nustatė, kad daugiausiai keblumų
tėvams kelia klausimai apie tai,
kodėl lėktuvai laikosi danguje, iš kur
atsiranda vaivorykštė ir kodėl egzis-
tuoja skirtingos laiko zonos. Tėvelius
sumišti taip pat priverčia ir klausi-
mas, kur žiemą dingsta bitės ir
paukščiai.

Tyrėjai, įsitikinę, kad mažųjų
klausimai tėvams dažnai pastaruo-
sius priverčia pasijusti nepatogiai,
pasiūė ir tinkamus atsakymus į ke-
letą pagrindinių nesmagiųjų klausi-
mų. Mokslininkas ir laidų vedėjas
profesorius Brian Cox tiems, kurie
nėra visiškai tikri, kodėl mėnulį kar-
tais galima pamatyti ir dieną, siūlo
tokį atsakymą: tai susiję su mėnulio
padėtimi, kai jis atsiduria tokioje
vietoje, kad jį apšviečia saulė. Profe-
sorius primena, kad dangus mėlynas
yra dėl to, kad šviesa, kuri susideda
iš daug spalvų, atmosferoje dalijasi, o
mėlyna spalva  pasklinda labiausiai.

Apklausoje dalyvavo 2,000 tėvų iš
visos Didžiosios Britanijos. Pusė
apklaustųjų tėvelių pripažino bijan-
tys, kad vaikai jų paklaus ko nors

sudėtingo. Trečdalis tėvų išdavė, kad
prieš atsakant į vaikų klausimą,
jiems tenka slapčia pasidomėti ir
susirasti atsakymą. Penktadalis tė-
velių atskleidė, kad, nežinodami at-
sakymo į atžalos klausimą, šį jie pa-
prasčiausiai išgalvoja arba vaiką
nukreipia pas kitą tėvą.

10 populiariausių klausimų tė-
vams ir siūlomi atsakymai į juos:

1. Kodėl mėnulis matosi ir dieną?
Dėl to, kad kai jis atsiduria tam tikro-
je vietoje, kur  pastarąjį apšviečia
saulė.

2. Kodėl dangus yra mėlynas?
Saulės šviesa iš tikrųjų yra daugybės
skirtingų spalvų mišinys. Šviesa,
sklisdama dangumi skyla, o  mėlyna
spalva išsisklaido labiausiai, tad
dangus atrodo mėlynas.

3. Ar kada nors atrasime atei-
vius? To niekas nežino. Aišku, kad
mūsų Saulės sistemoje gyvybė, iš-
skyrus mus, neegzistuoja. Artimiau-
sia galaktika nuo mūsiškės nutolusi
per trilijonus mylių, tad joks žmogus
tokios ilgos kelionės negalėtų ištver-
ti ir to patikrinti mes negalime. Vis
dėlto, žmonijai vystant kosmines
technologijas, galimybės rasti gyvy-
bę už žemės ribų, šiek tiek didėja.

4. Kiek sveria Žemė? Žemė sveria
tiek, kiek 570, 000 milijardų suaugu-
sių Indijos dramblių.

5. Kaip lėktuvai laikosi danguje?
Jiems tai pavyksta dėl specialios for-
mos ir sparnų.

Lrt.lt

Tyrime atskleisti kebliausi vaikų 
klausimai tėvams

Vida Kuprytė, gyvenanti  Riverside, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” 100 dol. auką. Labai ačiū, kad
mus skaitote ir dosniai remiate.
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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

Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!
,,Draugą” atminkime savo testamente.

Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų vie-
tovių skambinkite 24 val. per parą.

Kremavimas nuo $1,395. Pašarvojimas tą pačią
dieną – $2,495 ir 1 nakties tradicinio šarvojimo

paketas – $3,495.

* Į kainą neįeina karstas ir kitos paslaugos. * Šias kainas gausite, paminėję šį skelbimą.

ALLIAnCE – GAIDAS – DAIMID
FUnERAL HOME

4330 S. California Ave, Chicago, IL 60632
Priešais Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią

773-523-0440 Call us 1st  
Gerald F. Daimid – Stanislaw Krozel Licensed Funeral Director Since 1993   

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A †  A
ANELĖ (NELĖ)

VENCLAUSKAITĖ
APEIKIENĖ

Mirė 2010 m. sausio 22 d., dvi dienas po 95-to gimtadienio.
Su ilgesiu prisiminsim ir melsimės šv. Mišiose, kurios bus auko-

jamos sekmadienį, sausio 22 d., 9 val. ryto Šv. Kazimiero bažnyčioje,
Los Angeles, Kalifornijoje.

Prašome draugus prisiminti a. a. Anelę savo maldose.

Liūdinti duktė Raimonda Apeikytė

DRAUGAS, 2011 m. sausio 8 d., šeštadienis 15

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

jau daug metû teikia pagarbû patarnavimâ liùdesio valandoje. Jû
laidojimo namai yra Çikagoje ir priemiesçiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kùno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632
12401 S. Archer Ave. Lemont, IL 60439

1-773-523-0440  

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

Kietaodžiai vėžliai garsėja savo
kelionėmis per audringiausius pa-
saulio vandenynus, tačiau iki šiol
niekas nežinojo, kaip puikiai jie susi-
gaudo. Tyrimą atlikę britų moksli-
ninkai iš University of Exeter Eko-
logijos ir gamtos apsaugos centro
nustatė, kad didžiulės kietaodžių
vėžlių patelės tūkstančius kilometrų
gali nuplauti tobulai tiesia linija.
Laikydamiesi krypties, o tokio suge-
bėjimo pavydėtų šiuolaikiškiausias
laivas, vėžliai iš Centrinės Afrikos iki
Pietų Amerikos nukeliauja tiesiausiu
įmanomu keliu, praneša britų „Daily
Mail”.

Kaip vėžliai sugeba plaukti tiesia
linija, biologams vis dar lieka paslap-
tis. Tačiau manoma, kad gyvūnai su-
sigaudo pagal žvaigždžių ir Saulės
padėtį bei jaučia Žemės magnetinį
lauką. Per penkerius metus tyrėjai
prie 25 iš perėjimo vietų Afrikoje į

kitą Atlanto vandenyno pusę maisto
ieškoti išsiruošusių vėžlių patelių pri-
taisė palydovinius sekimo prietaisus.
Jie aptiko tris migracijos takus, tarp
kurių – beveik 7,6 tūkst. kilometrų
kelionė tiesiai per Atlantą iš Gabono
iki pietų Brazilijos ir Urugvajaus
pakrančių. Ši kelionė truko 150 die-
nų.

Kietaodžių vėžlių patelės pirmąją
migraciją pradeda vos išsiritusios.
Keletą savaičių pasipliuškenusios
pakrantės vandenyse, jos leidžiasi
ieškoti maitinimosi vietų, kur būtų
daug medūzų ir kito drebučių pavida-
lo maisto, ir taip nukeliauja didžiu-
lius atstumus. Keletą metų kaupę
jėgas, jos plaukia atgal į gimtuosius
paplūdimius, kur smėlyje išraustose
duobėse padeda iki 150 kiaušinių. Po
veisimosi metų, per kuriuos gali
padėti iki tūkstančio kiaušinių, pa-
telės vėl keliauja į maitinimosi vietas,
kad po metų sustiprėję vėl sugrįžtų
atgal.

Ramiajame vandenyne per pas-
taruosius tris dešimtmečius kietao-
džių vėžlių skaičius smarkiai suma-
žėjo. Viena kolonija Meksikoje 1982–
1999 metais sumažėjo nuo 70 tūkst.
iki vos 250. Šio sumažėjimo priežas-
tys neaiškios, tačiau spėjama, kad tą
lemti galėjo kiaušinių rinkimas ir
žvejyba. Atlanto vandenyne populia-
cijos dydis stabilesnis. Biologai tikisi,
kad nauji duomenys padės išsaugoti
vėžlius, kurie beveik visą savo gyve-
nimą praleidžia jūroje ir gali užaugti
iki 1,8 metro ilgio. Lrt.lt

Îvairenybès

Vėžliai per Atlantą plaukia tobulai tiesia linija

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A †  A
ANELĖ (NELĖ)

VENCLAUSKAITĖ
APEIKIENĖ

Mirė 2010 m. sausio 22 d., dvi dienas po 95-to gimtadienio.
Su ilgesiu prisiminsim ir melsimės šv. Mišiose, kurios bus auko-

jamos šeštadienį, sausio 22 d., 8 val. ryto Šv. Kazimiero bažnyčioje,
Los Angeles, Kalifornijoje.

Prašome draugus prisiminti a. a. Anelę savo maldose.

Liūdinti duktė Raimonda Apeikytė

A † A
VALERIJA KASULAITYTĖ

BABRONIENĖ ŽADEIKIENĖ

Mirė 2011 m. sausio 6 d.
Gimė 1922 m. kovo 9 d. Lietuvoje.
Gyveno Oak Lawn, IL.
Nuliūdę liko: duktė Daiva Paulienė; anūkai Vaidas Paulis ir

Daivutė Paulytė bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.
Velionė buvo Lietuvių Bendruomenės, BALFo, Ateitininkų Šal-

pos Fondo, Lietuvių Fondo ir Tautos Fondo narė. Ilgus metus buvo
Lietuvių Operos choro ir Švč. M. Marijos Gimimo parapijos choro
Marquette Park narė.

Vietoj gėlių, prašom aukoti Lietuvių Operai arba Našlaičių
globai.

A. a. Valerija bus pašarvota pirmadienį, sausio 10 d. nuo 9 v. r.
iki 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park,
kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a.
Valerija bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7500 arba
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
Dr. LUDMILLA

FINKELSTEIN, M.D. (SHOKOLI)

Po ilgos ligos mirė savo namuose 2011 m. sausio 6 d., su-
laukusi 97 metų amžiaus. Gimė 1913 m. kovo 19 d. St. Peters-
burg, Rusijoje. Gyveno  Serbijoje, New York, Čikagoje. Buvo a.a.
Bruno Finkelstein žmona. Ilgus metus dirbo Hines V. A. ligoni-
nėje.

Nuliūdę liko: sesuo Katherine Sten su šeima Australijoje,
dukterėčios Barbara Cruci ir Olga Andrews su šeimomis, artima
draugė Erika ir vyras  Edmundas Brooks su šeima, krikšto sūnus
Edmundas P. Brooks, Rasa Hollender bei kiti giminės ir artimieji.

A. a. Ludmilla bus pašarvota antradienį, sausio 11 d. nuo 9 v. r.
iki 12 v. p. p. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Religinės apeigos 12 v. p. p. Po
religinių apeigų a. a. Ludmilla bus palaidota Lietuvių Tautinėse
kapinėse.

Vietoj gėlių prašome aukas skirti Macedonian Orthodox
Church.

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose
laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

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

Vaclava Polikaitis, gyvenanti Lemont, IL, pratęsdama metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo 50 dol. auką laikraščio išlaidoms su-
mažinti. Esame Jums labai dėkingi.

Zita Radze, gyvenanti Livonia, MI, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką.  Esame labai dėkingi.

Cicero Šv. Antano parapijos Sekmadienio kavinė atsiuntė
„Draugui” dosnią 100 dol. auką. Labai Jums ačiū už paramą.

Atkelta iš 2 psl.
Kiek vaisių šie Pal. Ma tu laičio

metai atneš, parodys tik laikas.  Atsi-
minkime, kad praėję metai Lie tuvos
vyskupų buvo paskelbti Die viškojo
Gailestingumo metais. Įdo mu, kiek
mūsų šiandien gali liu dyti, kad pra-
eitais metais įgijome gi lesnį Die viš-
kojo Gailestingumo su pra timą, su-
pratome Jo svarbą mūsų gyvenime ir
mirties valandoje? 

Neseniai internete buvo aprašyti
karo kapeliono kun. Emil Kapaun be -
atifikacijos pradiniai žingsniai. Pasi -
rodo, kad jis pateko į nelaisvę ir buvo
šiaurės korėjiečių nukankintas. Jo
dar bai belaisvių stovykloje, ypač sto -
vykloje, vilties išlaikymas ir elgesys
mirštant, įtikino daugelį jo draugų-
be laisvių, jog jis yra šventas. Grįžę
na mo, jie pradėjo beatifikacijos pro-
cesą, kuris pradžioje buvo gana sun -
kus. Galiausiai visas jo gimtasis,

Kan sas valstijoje esantis miestelis
su orga nizavo maldos ir novenų ma-
ratoną. Miestelis meldėsi kun. Ka-
paun jo už tarimo dviem sunkiai
sergan tiems asmenims su pasitikė-
jimu, jog jų mal  dos bus išklausytos.
Maldos tę sė si dieną naktį ir gana ilgą
laiką. Die vas jų maldas apvainikavo
dviem stebuklais. Iš Vatikano atva-
žiavę stebuklų tirti buvo nustebinti
protestantų daktarų testamentais. Iš
pradžių jie bu vo įsitikinę, jog tie tes-
tamentai tik rai buvo pateikti kata-
likų dakta rų, gerai susipažinusių su
beatifi kacijos eiga.

Švenčiant šiuos pal. Matulaičiui
skirtus metus, reikėtų tiek rengimo
ko misijai, tiek pavieniams žmonėms
atkreipti dėmesį į sukauptų maldų jė -
gą. 

Rimantas Pauliukonis – gyvena
Straf ford, NH, Putnam seselių rėmė-
jas, ra di jo mėgėjas.

Pagrindinis pal. Matulaičio...

Gimnazijos ir studijų dienų draugui, dramaturgui

A † A
KOSTUI OSTRAUSKUI

mirus, reiškiu giliausią užuojautą žmonai DANUTEI,
sūnui DARIUI ir šeimai.

Vytautas Lapatinskas
Seattle,  WA

A †  A
Dr. ALFONSAS DAINIUS

Ramiai, dalyvaujant sūnui, mirė 2012 m. sausio 6 d., Geisin-
ger Wyoming Valley Medical Center, sulaukęs 90 metų po 3 su-
dėtingų vėžio rūšių.

Gimė 1921 m. Viekšniuose, Lietuvoje, a. a. Tado ir a. a. Bar bo-
ros (Tupikaitės) Dainių šeimoje.

Būdamas dvidešimties, užėjus Sovietų Sąjungos okupacijai,
jis pasitraukė į Vokietiją, kur tapo medicinos studentu, susipa-
žino ir vedė lietuvaitę  Agnes. Po Antrojo pasaulinio karo su šei-
ma iš  DP stovyklos Vokietijoje, 1951 m. atvyko į Ellis Island, ap-
sistojo Wor cester, Massachusetts, tačiau grįžo į Vokietiją, kur
medicinos stu dijas baigė 1960 m. Munich universitete. Vėl grįžo
į JAV, praktiką atliko Fairlawn ir Miriam ligoninėse, Worcester,
Mass. 1964 m. persikėlė į Providence, RI, buvo vadovas reziden-
tas Rhode Island Medical Center, Warwick, RI, iki persikėlimo į
Penn syl vania, Dallas, 1970 m. Dirbo Northeast Region medici-
nos vadovu, Penn sylvania  Department of  Public Health. Į pen-
siją išėjo 1980 m.

Velionis buvo St. Mary’s Annunciation, Kingston, PA baž -
nyčios  narys iki kol ji buvo vyskupo uždaryta.

A. a.  Alfonsas buvo vyras a. a.  Agnieškos  Dainius, kuri mirė
1997 m., brolis a. a. Felixo ir a. a.  Tado, a. a. Stanislavos ir a. a.
Barboros.

Nuliūdę liko: sūnus Alfonsas A. Dainius, gyvenantis Dallas,
PA, sūnėnai ir dukterėčios bei kiti tolimesni giminės, gyvenan-
tys Lietuvoje.

Velionis buvo pašarvotas pirmadienį, sausio 9 d. nuo 6 v. v. iki
8 v. v. Richard H. Disque laidojimo namuose, 2940 Memorial
Highway, Dallas PA.

Laidotuvės įvyko antradienį, sausio 10 d. Iš laidojimo namų
9:30 val. ryto a. a. Alfonsas buvo atlydėtas į Mary - Gate of  Hea-
ven bažnyčią, Dallas, PA, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv.
Mi šios už jo sielą. Po Mišių velionis buvo palaidotas Mt. Olivet
katalikų kapinėse, Carverton, PA.

Norinčius paaukoti a. a. dr. A. Dainiaus atminimui, aukas
siųs ti Lithuanian Children’s Relief, Inc. c/o Sister Helen Iva -
nauskas; 261 Thatcher Street; Brockton, MA 02302. Tel. 508-588-
5070.

Nuliūdę artimieji

Ateidamas atnešei didį džiaugsmą, išeidamas palikai gilų
liūdesį.

A † A
ANDRIUS ALGIMANTAS

BUCHAS

Sūnus Petro ir  Birutės Buchų.
Liko: mylimas sūnus Michael Andrew; sesuo Loreta McCar -

dell; brolis Edmundas ir jų šeimos, pusseserės Jūratė Petz ir
Barbara Graupman; pusbroliai Arūnas Petrauskas, Sigitas, Ti -
tas ir Arvydas Bukai su šeimomis ir kiti giminės.

Velionis buvo  JAV kariuomenės kapitonas ir Illinois Natio -
nal Guard.

Gyvendamas Čikagoje priklausė skautų „Lituanica” tuntui.
Po šv. Mišių palaidotas Čikagoje Šv. Kazimiero lietuvių ka -

pinėse 2012 m. sausio 18 d.
Ilsėkis ramybėje.

Liūdinti šeima
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ČIKAGOJE 
IR

APYLINKėSE

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

SKELBIMAI

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747
www.draugas.org

� JAV LB Socialinių reikalų skyrius Le -
mont maloniai kviečia sausio 25 d.,
trečiadienį, 1 val. p. p. atvykti į filmų
po  pietę. Bus ro  domas  doku men tinis fil -
mas apie vieną žymiausių XVIII ir XIX
amžių Žemaitijos religinių ir švietimo
centrų, miestelį Žemaičių Kalvariją ir jo
apylinkes. Filmai ro domi PLC skai tyk -
loje, šalia Bo čių menės.

� Š. m. sausio 28 nuo 11 val. r. – sau -
sio 29 d. nuo 12:30 val. p. p. Lietuvių
dai  lės muziejuje, PLC, Lemont, vyks po -
litinis sa vaitgalis ,,Lietuva, Tėvyne mū -
 sų”, kuria me dalyvaus, kalbės, dis ku -
tuos svečiai iš Lietuvos. Bus įteikta šių
metų ,,Laisvės premija” Nepri klau so my -
bės akto signatarei dr. Rūtai Ga jaus kai -
tei. Dainuos Algirdas Motuza ir Lore ta
Ja nulevičiūtė. Rengia JAV lietuvių vi suo -
meninis komitetas už dvigubą pilie tybę.
Auka – 10 dol. Daugiau informacijos ga -
li ma gauti tel. 630-290-0191.

� JAV LB Cicero apylinkės valdyba
sau  sio 29 d., sekmadienį, po 9 val. r. lie -
tuviškų šv. Mišių kviečia Šv. Antano pa -
rapijos narius bei svečius į Palaimin tojo
J. Matulaičio mi nėji mą parapijos ka  vi-
nėje. 

� Sausio 29 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. Pasaulio lietuvių centro didžiojoje
sa  lėje organizacija ,,Vaiko vartai į mok s lą”
rengia metinį veiklos pranešimą. Kvie čia -
mi organizacijos nariai, rėmėjai ir  visi be -
si domintys organizacijos veikla. Daugiau
informacijos rasite vvm@child gate.org 

� Vasario 1–29 dienomis Woodridge
miestelio bibliotekoje (3 Plaza Dr., Wood -
ridge, IL) vyks Genutės Markauskienės
fotografijos darbų paroda. Susitikimas su
autore vyks vasario 11 d. nuo 1 val. p. p.
iki 3 val. p. p. Autorės darbai skaitytojams
pažįstami iš lietuviškose parduotuvėse
par duodamų fotografijos atvirukų. Kvie -
čia me dalyvauti!

� Amerikos lietuvių taryba maloniai
kviečia į Lietuvos ir tarptautinių kon kur -
sų laureačių, Manhattan School of Mu -
sic (New York) studenčių pianistės Ag -
nės Radzevičiūtės ir smuikininkės Bar -

bo ros Valiukevičiūtės koncertą vasario
11 d., šeštadie nį, 6:30 val. v. Lietuvių
dailės muziejuje, PLC. Auka – 20 dol.
Kon certo pelnas bus skiriamas paremti
Jungtinio pabaltiečių komiteto Washin g -
ton, DC visuomeninę veiklą.

� Filisterių skautų sąjungos (FSS) Či-
kagos skyrius kviečia savo narius daly-
vauti iškilmingoje sueigoje, kuri vyks va -
sario 11 d., šeštadienį, 3 val. p. p. Pa -
saulio lietuvių centre, 123 kambaryje,
Lemont, IL. Narius prašoma vilkėti uni -
for mą. Apie dalyvavimą pranešti sky-
riaus pirmininkei fil. Aušrelei tel. 630-
243-6302.

� Kviečiame Lietuvių Fondo narius siū-
lyti kandidatus į LF tarybą ir Kontrolės
ko misiją. Kandidatai bus renkami Lie tu -
vių Fondo 49-jame metiniame narių su -
 važiavime, vyksiančiame balandžio 14
d. Pasaulio lietuvių centre.  Kandi da tų
siūlymai priimami iki vasario 15 d.
Daugiau informacijos galite rasti mūsų
internetinėje svetainėje: www.lithuani-
anfoundation.org

� LR Generalinis konsulatas Čikagoje,
bendradarbiaudamas su Čikagos lais va -
laikio ir pramogų centru Navy Pier, kvie -
čia į Lietuvos nepriklausomybės at kū  ri -
mo šventę, kuri vyks kovo 11 d., sek  ma -
dienį, nuo 12 val. p. p. iki 5 val. p. p.
Na vy Pier centro  „Crystal Garden” salė-
je. Šventėje pasirodys lietuvių me no gru -
pės. Norin čius dalyvauti ar tapti šventės
rė mėjais maloniai prašo me pra nešti
Agnei el. paštu agne.vertelkaite@urm.lt
arba tel. 312-397-0382, tr. nr. 204.

�  Lietuvos Respublikos ambasada JAV
(2622 16th St NW, Washington, DC
20009) sausio 28 d., šešta die nį, nuo 6
val. v. iki 9 val. v. kviečia į dr. Dainiaus
Mačikėno fotografijų parodą ,,Iš meilės
šokiui”. Dalyvaus garsūs šių laikų Lie-
tuvos baleto meistrai Eglė Špo kaitė,
Mindaugas Baužys, Vilija Put rius. Apie
dalyvavimą prašoma pranešti el. paštu
liana.vazbiene@urm.lt arba tel. 202-
234-5860. 

� Kviečiame vasario 10–12 dienomis į
Neringos stovykloje vyksiančią Žiemos
šventę. Kreiptis į stovyklos vedėją Re-
giną Kul by tę tel. 978-582-5592 arba
el. paštu regina@neringa.org

�  Visi maloniai kviečiami į „LB Spin -
du lio” tradicinį 50-tą jubiliejinį Užga vė -
nių „Blynų balių” vasario 11 d. 6 val. v.
Šv. Kazimiero parapijos patalpose (2718
St. George St., Los Angeles, CA). Dai -
 nos, šo kiai, blynai. Bilietas – 25 dol.,
ga rbės auka – 50 dol. Skambinkite  tel.
818-249-7574 (Danguolė) arba tel.
323-284-8165 (Laima). 

� Mokytojos Onos Razutienės 25-ųjų
mirties metinių minėjimas vyks vasario
26 d. Šv. Mi šios aukojamos 10:30 val.
r. Šv. Kazi miero parapijos bažnyčioje
(2718 St. George St., Los Angeles, CA
90027). Po Mišių 12:15 val. p. p. para-
pijos salėje „LB Spindulio” jaunimas
atliks programą. Po programos – vaišės.
Įėjimas – ne mokamas.

IŠ ARTI IR TOLI...

Atsidėkodami už kalėdinius atvirukus „Draugo” leidybai paremti
paaukojo – 150 dol. John R. Dainauskas, Woodridge, IL. Po 100 dol. – Algis
Strikas, La Grange, IL; Vytautas M. Ringus, Norman, OK. Po 50 dol. – Ra-
mona Ramūnas, Miami, FL; Peter V. Sirusas, Garrison, NY; Leo J. Trečiokas,
Los  Angeles, CA;  Alė B. Lelis, Lemont, IL; Austė M. Vygantas, Winnetka, IL;
Nijolė Bražėnas-Paronetto, Sparkill, NY. Esame labai dėkingi už Jūsų nuo-
širdžią paramą.

Vasario 18 d., šeštadienį, 6 val. v. Jaunimo centro didžiojoje salėje (5620 S. Cla-
remont Ave., Chicago, IL 60636) rengiamas Lietuvių Operos (LO) metinis po ky lis-
koncertas operai paremti. Kon certo metu skambės LO solistų bei choro at lie kamos
arijos iš žymiausių pasaulio ope rų ir operečių, linksmos dai nos, į audringą šokio
sūkurį pakvies LO cho reo grafinė grupė. Bus daug lai mėjimų ir staigmenų! 6 val. v.
koktei liai, 7 val. v. kon certas, 8 val. v. va ka rienė, loterija, šo kiai ir žaidimai. Veiks
baras. Daugiau infor ma ci jos – tel. 630-833-1893. Bi lieto kaina – 50 dol.

Lietuvių namų 
(877 E. 185th St., Cleveland, OH)

Gintaro valgykloje 
sausio 28 d. 6:30 val. v. vyks
Barboros Armonienės knygos 

,,Palik ašaras Maskvoje”  
(,,Leave Your Tears in Moscow”) 
išleidimo 50-mečio paminėjimas 

Šią knygą 2011 m. pakartotinai iš-
leido leidykla ,,Meridia Publishers”.

Renginyje dalyvaus knygos autorės
sūnus Jonas Armonas su žmona Dalia,
kurios tėvas  dr. Algirdas Leonas Nasvy-
tis 1961 m. parengė ir išleido Sibiro
tremtinės B. Armonienės atsiminimus
anglų kalba.

Norintys knygą galės nusipirkti su-
tiktuvėse arba internetinėje parduotuvė-
je www.Amazon.com 

Lietuvių Operos choras Vėlinių koncerte Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos
bažnyčioje 2011 m.                                                             Laimos Apanavičienės nuotr.

Pianistė Agnė Radzevičiūtė.
www.ldm.lt nuotr.

Lubeznik Center for the Arts 
(101 W. 2nd St., Michigan City, IN 46360)

iki kovo 11 d. vyks dr. Audriaus Plioplio
instaliacijų paroda ,,Informatika”

Galerija dirba antradieniais –
penktadieniais nuo 10 val. r. iki 5 val. p. p.; 

šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 11 val. r. iki 4 val. p. p. 

Tel. pasiteiravimui 219-874-4900.

Aukštos indėlių palūkanos
2 proc. trejiems metams terminuoti
indėliai, 2.5 proc. trejiems metams

IRA terminuoti indėliai 
California Lithuanian Credit Union

Santa Monica, California
Tel. 310-828-7095

Valdžios apdrauda iki $250,000


