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Vilnius (lrytas.lt) – Viename svarbiausių žiemos ren-
ginių Japonijoje Saporo sniego festivalyje Lietuvos
menininkai užėmė trečią vietą. Taip tarptautinė vertini-
mo komisija įvertino tarptautiniame sniego skulptūrų
konkurse dalyvavusią kauniečių komandą už darbą
„Atsargiai: grožis yra trapus ir jam gresia pavojus”. 

63-iajame Saporo Sniego skulptūrų festivalyje daly-
vavo 16 skulptorių komandų iš įvairių pasaulio regionų.
Kasmet svarbiausią Hokaido salos festivalį aplanko apie
milijoną vietinių ir užsienio turistų, todėl sniego skulp-
toriams Odori parke ar pagrindinėje Susukino gatvėje
tenka dirbti it nuolatinėje scenoje. 

Kęstučio Lanausko, Artūro Burneikos ir Tomo Pet-
reikio skulptūrai šiemet paskirta trečioji vieta, o pernai
ta pati lietuvių komanda buvo pirma. Šiemet lietuvius
aplenkė konkursą laimėję Honkongo menininkai plastiš-
kai sudėtingu darbu „Drakono šuolis” ir minimalistiš-
kai atsaini švedų skulptūra „Švedija, nekratyti”.   

Vilnius (LR Vyriausybės info) –
Lankydamasis Švedijoje, Lietuvos
Vyriausybės vadovas Andrius Kubi-
lius dalyvavo Šiaurės regiono ateities
forume, kuriame susitiko Šiaurės ir
Baltijos šalių bei Didžiosios Brita-
nijos ministrai pirmininkai, žymiau-
si mokslininkai, politikos bei verslo
praktikai.

Šiemet vykusiame aukščiausio
lygio susitikime ypatingas dėmesys
buvo skiriamas dviem esminiams
klausimams – moterų dalyvavimui

versle bei vyresnės kartos žmonių
aktyvesniam dalyvavimui darbo rin-
koje. Šie klausimai yra itin svarbūs
siekiant užtikrinti ilgalaikį regiono
ekonomikos bei konkurencingumo
augimą. 

„Šiandien buvo diskutuojama,
kaip šitam sparčiai besikeičiančiame
pasaulyje pasitelkti visus galimus
išteklius, kad mūsų šalių, mūsų re-
giono ekonomika ir toliau sparčiai
augtų ir vystytųsi. Buvo nemažai kal-
bama ir apie tai, kaip vyresnius žmo-

nes labiau įtraukti į darbo rinką,
kaip pasiekti, kad ir versle moterys
užimtų tinkamą vietą tarp verslo
lyderių” – sakė premjeras A. Kubi-
lius. 

Anot Vyriausybės vadovo, šis
renginys dar kartą parodė, kad Šiau-
rės Baltijos regionas yra sparčiausiai
besivystantis visoje Europoje, ge-
riausiai besitvarkantis su finansais,
ieškantis veiksmingiausių sprendi-
mų sprendžiant įvairias, tarp jų –  ir
socialines, problemas. 

Stiprinami transatlantiniai jūriniai JAV ir Lietuvos ryšiai
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Washington, DC (LR ambasa-
dos JAV info) – Lietuvos ambasado-
rius JAV Žygimantas Pavilionis vasa-
rio 8 d. susitikime su Amerikos re-
giono uostų administracijų asociaci-
jos (American Association of  Port
Authorities) prezidentu Kurt Nagle
aptarė bendradarbiavimą stiprinant
transatlantinius jūrinius JAV ir Lie-
tuvos ryšius. Ž. Pavilionis supažindi-
no su Lietuvos transporto infrastruk-
tūra, investiciniais planais transpor-
to srityje, neužšąlančio Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto veikla ir uosto
plėtros planais – uosto gilinimu, gi-
liavandenio uosto projektu, suskys-
tintų dujų terminalo Klaipėdos uosto
ekvatorijoje statyba, kitomis investi-
cijomis. 

,,Klaipėdos valstybinis jūrų uos-
tas – svarbūs prekybiniai ir trans-
porto vartai, kuriais JAV prekės gali
saugiai ir greitai pasiekti svarbias
Kinijos, Vidurinės Azijos, Rusijos ir
kitų regionų rinkas. Lietuvos jūrų
transporto sektoriaus patrauklumą
JAV liudija ir neseniai Philadelphia
ir Virginia uostų pasirašytos bendra-

darbiavimo sutartys su Klaipėdos
jūros uostu, t. y. uostu, kuris yra vie-
nas iš sparčiausiai augančių  Baltijos
jūros regione”, – sakė ambasadorius.  

1912 metais įkurta Amerikos

regiono uostų administracijų asocia-
cija vienija daugiau kaip 130 uostų iš
JAV, Kanados, Lotynų Amerikos ir
Karibų regiono.

Aptartos Šiaurės Baltijos regiono vystymosi galimybės

Lietuvos ledo menininkai – treti         

Lietuvos ambasadorius JAV Ž. Pavilionis (k.) susitiko su Amerikos regiono uostų admi-
nistracijų asociacijos (American Association of Port Authorities) prezidentu Kurt Nagle,
dešinėje – LR ambasadoriaus pavaduotojas S. Šatūnas.           LR ambasados JAV nuotr.

Sakoma: būk toks, koks nori kitiems rodytis, ir būsi geras žmogus. Kas tau
malonu, ir kitam daryk, o kas tau nemiela, ir kitam nelinkėk.

– Iš Pal.  J. Matulaičio ,,Užrašų”

Kauniečių darbas „Atsargiai: grožis yra trapus ir jam gresia pavo-
jus”.                                                                                           lrytas.lt nuotr.



Su įdomumu skaičiau
Juozo Gailos straipsnių
seriją ,,Teisingos istori-

jos beieškant” (,,Draugas”,
2012 m. sausio 14, 21, 28 ir vasa-
rio 4 d.), kur autorius, ravėda-
mas lietuvių ir žydų santykių
dirvonus, nuskynė kai kuriuos
prof. Sauliaus Sužiedėlio žydinčius
žydiškus žiedus. Norėčiau papildyti
Sužiedėlio pareiškimą, pasak kurio,
išeivija ir Sužiedėlio tėvų (ir Gailos,
ir mano tėvų) karta neminėjo ir ne-
kalbėjo apie Holokaustą. (Beje, nesu
užtikęs, kad koks nors žydas komen-
tuotų, jog pokario žydai neminėjo ir
nekalbėjo apie lietuvių tragediją.)

Lietuvoje Holokaustas, vokiečių
organizuotos žydų žudynės, prasidėjo
ir vyko ten, kur gyveno žydai – mies-
tuose ir miesteliuose.  1939 metais,
Antrojo pasaulinio karo ir Holokaus-
to išvakarėse, maždaug 27 proc. gy-
ventojų Lietuvoje gyveno miestuose
ir miesteliuose, 73 proc. – kaimuose
ir ūkiuose. Iš tų 27 proc. miestelėnų
daugumoje vietovių didžiuma buvo
žydai, lenkai ir rusai. Lietuviai buvo
daugiausia ūkininkai, gyvenę kai-
muose, ūkiuose.   

Ten, kur prasidėjo ir vyko vokie-
čių organizuotos žydų žudynės –
miestuose ir miesteliuose, – lietuvių
buvo mažuma. Kaip Gaila rašo apie
savo ūkyje gyvenusią šeimą, vedant
žydus šaudyti į kokią pamiškę, greti-

mi ūkininkai matydavo varomas ei-
senas, girdėdavo šaudymus ir klyks-
mus. Bet šaudymai vyko ne kiekvie-
name miškelyje, ir ne kiekvienas
ūkis buvo šalia miškelio.

Todėl didžiuma lietuvių, ūkinin-
kai ir jų šeimos, iš pradžių nežinojo,
neįsivaizdavo ir nesusigaudė apie
vokiečių rengtas žydų žudynes. O kai
pamažu sužinojo, didžiausia dalis žu-
dynių jau buvo praeityje, nes didžioji
dauguma Lietuvos žydų buvo nužu-
dyti pirmais vokiečių okupacijos va-
saros mėnesiais. Dauguma lietuvių,
kurie sužinojo, tiesiogiai savo akimis
tų veiksmų nematė ir jau buvo vokie-
čių įbauginti nesikišti, kitaip patys
bus sušaudyti. Buvo matyti, kad vo-
kiečiai nesivaržė dėl žmonių šaudy-
mo.  Todėl ne vienas, įbaugintas, net
desperatiškai rūpinosi išsaugoti savo
ir savo šeimos gyvybę. Kaip Gaila ra-
šo, visa tai vyko tik neseniai kraštą nu-
siaubus sovietų terorui – vykus suėmi-
mams, kankinimams, trėmimams.

Žydai Lietuvoje pasirinko gy-
venti šimtus metų greta lietuvių, bet
savo noru visiškai atskirai nuo jų.

Lietuviai ir žydai dažniausia
susitikdavo tiktai turguje. Retas
lietuvis tarp žydų turėjo artimų
bičiulių, kaip ir retas žydas tu-
rėjo tokių bičiulių tarp lietu-
vių.  Kaip šios dvi tautos šimtus
metų gyveno atskirai, taip ir per
Antrąjį pasaulinį karą jos ken-

tėjo atskirai. Kiekviena jų, savos tra-
gedijos įskaudinta ir terorizuota, ne-
patyrė, neišgyveno ir nelabai žinojo
ar domėjosi kitos tautos tragedija.
Todėl po Antrojo pasaulinio karo nei
žydai minėjo sovietų įvykdytą lietu-
viams tragediją, nei lietuviai minėjo
vokiečių suorganizuotą Holokaustą.
Kiekvienas turėjo pakankamai savų
rūpečių. Todėl man visiškai neaišku,
kokios išvados Sužiedėlis norėjo pri-
eiti, pareikšdamas šį faktą apie mūsų
tėvų kartą.

Neretai sulaukiu komentarų ir
klausimų apie mano rašinius lietu-
vių ir žydų temomis. Sužiedėlis ir
Gaila – abu, Gailos žodžiais tariant,
,,nenusikalto”, paminėję savo šeimos
narius, tai gal ir aš nenusikalsiu
taręs žodį apie savo. Prieš daug metų
buvau vedęs moterį, su kuria vėliau
išsiskyrėme. Gabi, graži, advokatė,
kaip ir aš. Dabar aš su dviem jos kla-
sės draugėmis ruošiame jos pager-
bimą tarp San Francisco advokatų
ir teisėjų. Ji mirė Kalėdų dieną. Bu-
vo litvakė – Lietuvos žydų kilmės.
Taigi.

Kiekvienas žmo-
gus siekia būti
laimingas, tik

to siekia skirtingais
būdais. Vieni žmonės
daug dirba, kiti bando
gyvenimą paversti
pramogų ieškojimu.
Šių laimės ieškotojų
ketinimus taikliai
apibūdina liaudies posakis: „Kad
visos dienos būtų šventės, tik viena
dirbama ir ta pati išgeriama!” Šito-
kio gyvenimo siekiančių žmonių
ypač padaugėjo Nepriklausomybės
metais. Okupacijos laikais pasirinki-
mo nebuvo: visi privalėjo dirbti, ant-
raip būtų buvę laikomi veltėdžiais ir
jiems būtų grėsęs Baudžiamojo ko-
dekso straipsnis. Nepriklausomybė
apdovanojo mus laisve, bet leidžia
žmogui pakliūti ir į labai priešta-
ringas aplinkybes. Vieni norėtų tapti
laimingi sąžiningai darbuodamiesi,
bet nesuranda darbo, o kiti sąmonin-
gai jo vengia ir nori gyvenimą paver-
sti pramoga. 

Šventasis Raštas negiria gyveni-
mo būdo, kai ieškoma tik pramogų ir
apleidžiamos pareigos. Evangelijoje
pagal Matą randame Kristaus pasa-
kojimą apie šeimininką, kuris davė
tarnams pinigų ir liepė leisti juos į
apyvartą. Visi dirbo ir užsidirbo, tik
vienas tarnas nutarė nedirbti. Sugrį-
žusiam šeimininkui jis atnešė gautą
talentą ir tikriausiai laukė pagyrimo
už tai, kad neiššvaistė gautų pinigų.
Tačiau šeimininkas tarė: „‘Blogasis
tarne, tinginy! (...) Tau reikėjo leisti
mano pinigus į apyvartą, ir sugrįžęs
aš būčiau gavęs juos su palūkano-
mis’.” (Mt 25, 27–30).

Daug kas šiandien nesuranda
atsakymo, kodėl lietuviai nuolat de-
juoja, kad sunku. Kodėl daugybėje
šalių žmonės, gyvenantys daug kartų
sunkiau, nedejuoja ir jaučiasi lai-
mingi? Senajame Testamente pasako-
jama apie kenčiantį Jobą. Praradęs
turtą ir prislėgtas sunkios ligos Jo-
bas dejuoja: „Man paskirti mėnesiai,

kupini nusivylimo, mano dalia nak-
tys, pilnos širdgėlos. (...) Mano gyve-
nimas tik vėjas; niekada daugiau ne-
beregėsiu laimės” (Job 7, 3–7). Drau-
gai bando sakyti, kad tikriausiai
Jobas yra daug nusidėjęs, ir todėl
Dievas jį baudžia. Vienas net pataria
Jobui, jei jaučiasi teisus, prakeikti
Dievą ir mirti. Tačiau teisusis Jobas
nenusigręžia nuo Dievo, tik ieško at-
sakymų į jį kamuojančius klausi-
mus. Jis net sunkiausiuose išmėgi-
nimuose laikosi Dievo rankos, viską
ištveria, kol visa pasikeičia į gera.
Jobas sulaukia šimto keturiasde-
šimties metų ir džiaugiasi vaikai-
čiais net iki ketvirtos kartos. 

Apaštalas Paulius Laiške Korin-
to krikščionims pasakoja apie savo
darbus bei vargus: „Esu gavęs nepa-
lyginti daugiau rykščių ir daugel
kartų buvęs mirties pavojuje. Nuo
žydų gavau penkis kartus po ketu-
riasdešimt be vieno kirčio. Tris kar-
tus gavau lazdų, vienąkart buvau ap-
svaidytas akmenimis. Tris kartus
pergyvenau laivo sudužimą, ištisą
parą plūduriavau atviroje jūroje. (...)
Man teko daug triūsti ir vargti, daž-
nai budėti naktimis, badauti ir trokš-
ti, dažnai kęsti šaltį ir nuogumą” (2
Kor 11, 23–27). Tačiau Paulius nesi-
baido vargų, nes žino, ko siekia. Jis
pasiryžęs viską iškentėti, kad bent
kai kuriuos žmones laimėtų Kristui:
„Silpniesiems pasidariau silpnas,
kad laimėčiau silpnuosius. Visiems
tapau viskuo, kad vienaip ar kitaip
bent kai kuriuos išgelbėčiau. Visa tai
darau dėl Evangelijos, kad būčiau jos
dali-ninkas” (1 Kor 9, 22–23). 

Iš Pauliaus gyvenimo galime ir

mes daug ko pasi-
mokyti. Vargai ne-
sunkiai pakeliami,
jeigu gyvename ir
dirbame, mąstyda-
mi ne tik apie save,
bet ir apie kitus, ki-
tiems bandome pa-
dėti tapti laimin-
giems. Jei šito neda-

rome, net ir mažos bėdos gali tapti
nepakeliama našta, verčiančia mus
aimanuoti, kad viskas vyksta ne taip,
kaip norime.

Evangelijoje pagal Morkų pasa-
kojama, kaip Kafarnaume „pas Jėzų
sugabeno visus ligonius ir demonų
apsėstuosius” (Mk 1, 32). Jėzus gai-
lėjosi šitų žmonių ir juos gydė. Kai
pasitraukdavo į nuošalią vietą, žmo-
nės ir tenai jį surasdavo. Šis pasako-
jimas atskleidžia, kad Jėzaus viešas
gyvenimas buvo ganėtinai sunkus:
jis gydė žmones, varė demonus, skel-
bė karalystės Evangeliją, o dalį nak-
ties praleisdavo melsdamasis. Jis
mokė, kaip reikia gyventi, kaip at-
laikyti išbandymus ir nepralaimėti.
Perverskime Evangeliją: nerasime
vietos, kad kur nors Jėzus būtų pade-
javęs: „Man sunku” arba: „Daugiau
nebegaliu.” Priešingai, jis kvietė
žmones gyventi taip, kaip pats gyve-
no, ir žadėjo laimę: „Aš – pasaulio
šviesa. Kas seka manimi, nebevaikš-
čios tamsybėse, bet turės gyvenimo
šviesą” (Jn 8, 12).

Taip Šventasis Raštas atsako į
mus kamuojantį klausimą, kaip pa-
tiems tapti laimingiems ir padėti
kitiems. Kito atsakymo nėra. Galima
netikėti Dievą ir mąstyti, jog žmogus
tėra gamtos produktas, bet juk ir
gamta taip sutvarkyta ir susieta į vi-
sumą, kad nuolat mąstytume ne tik
apie save, bet ir apie kitus. Jei nori
būti laimingas, siek ir kitus padaryti
laimingus. Antraip pradedame jaus-
ti, kad mūsų gyvenimui darosi kaž-
kas blogai. Egoizmas visuomet atsi-
gręžia prieš patį žmogų.
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NUOMONės, KOMENTARAi

Laimės paieškos
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

JAV sveikatos apsaugos pareigūnas
įspėjo, jog vaikų ligoninės kampanija,
kuria siekiama kovoti su vaikų nutukimu,
kelia pavojų jų sveikatai. Vaikų sveikatos
apsaugos atstovai pareiškė, jog JAV
Georgia valstijos sostinėje Atlanta mies-
te vykdoma kampanija ,,Strong4Life”
,,kelia didžiulį pavojų dėl sustiprėjusio
gėdos jausmo”. Ši kampanija, kurią pra-
dėjo Atlanta Vaikų sveikatos priežiūros
centras, nuo rugpjūčio platina nuotrau-
kas, kuriose pavaizduoti antsvorį turintys
vaikai. Prie nuotraukų puikuojasi tokios
antraštės: ,,Putlumas nėra gražu, kai tai
priveda iki diabeto” ar ,,Nutukimas atima
džiaugsmą būti vaiku”. Kampaniją suren-
gusi ligoninė tvirtina, jog tokiu būdu
siekiama atskleisti, kokį pavojų gali kelti
antsvoris. Statistika  rodo, kad epidemi-
jos mastą įgaunantis antsvorio plitimas
Jungtinėse Valstijose kasmet padaro
daugiau kaip 200 mlrd. dol. nuostolių.
Skaičiai įspūdingi, tačiau žinant, kad ši
,,epidemija” kai kam krauna milžiniškus
turtus, nereikia stebėtis, jog kova su nu-
tukimu šalyje kol kas primena kovą su
vėjo malūnais.

Redaktorė Loreta Timukienė

Redakcijos žodis

Atskiri gyvenimai –
atskiros tragedijos

DONATAS JANUTA



Nereikėjo Lietuvai su jaunuoju
Al girdu Paleckiu bylinėtis dėl
Sausio 13-osios interpretaci-

jų. Nede rėjo teismams skųsti Palec -
kio tvirtinimų, neva gūdžią 1991 m.
sausio 13-ąją ,,savi šaudė į savus”. Ši -
taip tvirtinu ne dėl to, jog manyčiau,
esą Paleckis – teisus. Ir tikrai ne dėl
to, jog būčiau iš tų atsargiųjų, kurie
ma no, jog Lietuva per silpna priešin-
tis milžiniškai Rusijos propagandi-
nei mašinai. Ir tikrai ne dėl to, jog
būčiau įsitikinęs, jog Paleckis never -
tas bausmės. Nuomonės, jog šiuo
konkrečiu atveju reikėjo vengti teis-
minio bylinėjimosi, laikausi visai dėl
kitų priežasčių. 

Viešus Paleckio išsišokimus dėl
lemtingosios Sausio 13-osios mums
ver tingiau buvo nutylėti, nekreipti į
juos dė mesio. Galėjome apsimesti,
jog negirdime, ką tvirtina Paleckis,
noriai kalbėdamasis su ne itin Lie-
tuvai palankiais leidiniais. Pačiu blo-
giausiu atveju mūsų politikai, pri-
remti prie sienos ,,Izvestijų” ar
,,Komso mols kaja pravda”, bet kada
galėtų at kirsti, jog diskutuoja tik su
rimtais opo nentais. Ir daugiau – nė
vieno žodžio, nė vieno komentaro.

Taip elgdamiesi būtume bent jau
nedavę pagrindo suvešėti ,,ru sų žur-
nalistų susidomėjimui, kaip iš tiesų
žuvo sausio 13-sios aukos Vilniuje”.
Arba bent jau būtume su mažinę ky-
lantį rusišką susidomė ji mą, kas iš
tiesų dėjosi 1991 m. sausio 13-ąją prie
Lietuvos televizijos ir radijo pastatų
Vilniuje. Nejaugi pamiršo me seną
kaip pasaulis dėsnį: apmau džiausia
yra ne tada, kai esi kritikuoja mas,
skaudžiausia tada, kai į tave nekrei-
piamas dėmesys.  

Beje, skųsdami Paleckį lietuviš -
kosios Temidės tarnams mes pa mir -
šo me dar vieną svarbią taisyklę. Vi -
suomenei labiausiai įtartinas atrodo
būtent tas, kuris siunta, kuris ginasi,
kuris nervinasi. Atiduodami Palec -
kio bylą teismui, mes tuo pačiu su -
reikš minome šmeižikiškus Sausio 13-
osios įvykių traktavimus. Mes paro-
dė me, jog mums – skauda, jog tai –
mums labai svarbu. Propagandinei
Rusijos mašinai to tik ir reikėjo. Ji
ne sunkiai išsiaiškino mūsų silpną -
sias puses. Kaip Rusijos propagandis-
tai elgiasi, stengdamiesi pažeminti,

sumenkinti Lietuvą? Ogi ieško silp-
nų jų Lietuvos pusių. Suvokę, dėl ko
lietuviai labiausiai siunta, tą temą
pra dėjo nedelsiant vystyti. Štai ir vi -
sa mūsų pralaimėjimo paslaptis. 

Kad pasielgėme neapgalvotai,
kreip damiesi į teismą dėl šmeižikiš -
kų teiginių apie Sausio 13-ąją, dar la -
biau įsitikinau perskaitęs šūsnį ru -
siš kų leidinių. Omenyje turiu Galina
Sapožnikova ir Denis Tarasenka
straipsnius laikraštyje ,,Komsomols -
kaja pravda”, Igor Javlinski rašinį
,,Iz vestijose” ir kelis redakcinius tek-
stus, pasirodžiusius ,,Rosijskaja ga -
zeta”. Prie Lietuvai nepalankių
straipsnių derėtų priskirti ir kai ku -
riuos ,,Argumenty nedeli” rašinius.
Mūsų oponentai viską prisiminė: ir
Vytauto Petkevičiaus knygą ,,Durnių
laivas”, ir kai kuriuos buvusio krašto
apsaugos departamento vadovo Aud -
riaus Butkevičiaus komentarus (vė-
liau kategoriškai paneigtus), ir Juozo
Kuolelio teismą, ir Kuolelio knygą
,,Pro kalėjimo grotas”, ir priešpasku-
tinio Lietuvos SSR KGB vadovo
Eduar do Eismunto pastabas... 

Visi rusiškoje spaudoje pasirodę
rašiniai tragiškų sausio įvykių tema
dabar turi bendrą vardiklį. Juos vi -
sus vienija Paleckis. Ne bet koks Pa -
leckis, o būtent tas, kurį lietuviškieji
ultrapatriotai neva persekioja ,,dėl
įsi tikinimų ir minčių”. Jei Paleckis
apie Sausio 13-ąją nebūtų ištaręs nė
vieno blogo žodžio nei praėjusiais,
nei šiais metais, kai kurie rusiški lei-
di niai vis tiek 2012 m. pradžioje būtų
narplioję Rusijai palankias sausio 13-
osios ,,versijas”. Girdi, ,,lietuviams
Ru sija visada kalta, kalta net tada,
kai jos kaltė – abejotina”. 

Kai kurie rusiški leidiniai mė -
gau damiesi prisimena 2010 m. Lietu -
voje priimtą įstatymą, draudžiantį
Lie tuvos teritorijoje neigti sovietų
okupaciją ir agresiją 1940 bei 1991

metais. Tikriausiai nereikia primin-
ti, kaip apibūdinamas šis mūsų
įstatymas. Rusiški leidiniai perša
nuo monę, esą šio neva antidemokra-
tinio įs tatymo mums prireikė tik to-
dėl, kad vis mažiau lietuvių priešiš-
kai žvel gia į 1940 ir 1991 m.  įvykius.
,,Jei būtų priešingai, tai kam tada
Lie tuvos valdžiai reikėtų tokio įstaty-
mo?”, – retoriškai klausia mūsų opo-
nen tai. Tokia proga būtinai prisime-
nami ir buvusio Lietuvos SSR KGB
vadovo E. Eismunto ,,samprotavi-
mai”, esą jei iš Lietuvos atimsime
Sausio 13-osios simbolį, Lietuva ne -
be turės nieko – nei kovos, nei laisvės. 

Tačiau vis  dėlto pagrindinis 2012
m. dėmesys skiriamas į teismą pa -
duotam Paleckiui. Dauguma apie
mū sų sausio 13-ąją rašiusių rusiškų
leidinių tvirtina, jog į teismą, gin-
damas savo ,,įsitikinimus”, Paleckis
atsive dė per dešimt liudininkų, ,,savo
aki mis mačiusių”, kas iš tiesų dėjosi
tą nak tį Konarskio gatvėje Vilniuje.
Tarp liudininkų – ne tik buvęs rusų
tautybės sovietų kariškis, bet ir kai
kurie buvę Sąjūdžio atstovai lietu-
viai. Vienas liudytojas net tvirtino,
jog tankai važiavo labai atsargiai,
meist riškai – nenorėdami nei žmonių
su žaloti, nei automobilių sulamdyti. 

Į teismą Paleckio atvestųjų liudi -
ninkų parodymai buvo gretinami su
buvusio ,,Alfa” vadovo Michail Golo -
vatov ,,patikinimais”, esą jo vadovau-
jami kariškiai tikrai nešaudė į ,,susi -
rinkusią minią”. Dar būtinai pridu -
ria ma, jog Lietuvos Temidei Paleckio
bei jo liudininkų argumentai pasiro -
dė įtikinami. Suprask, Vilniaus mies -
to apylinkės teismas ne veltui išteisi-
no Paleckį.

Mano supratimu, teismui atiduo-
dami nagrinėti Paleckio ,,nuomonę”,
pasmerkėme save neabejotinam pra -
lai mėjimui. Pralaimime, jei teismas
pareiškia, jog Paleckis – nekaltas, o

tai – spjūvis tiek Sausio 13-osios au -
koms, tiek Parlamento gynėjams. Bet
juk pralaimime ir tuo atveju, jei mū -
sų teismas pasmerks Paleckį. Jauna -
sis Justo Paleckio anūkas tokiu atve-
ju nedelsiant taps auka, kurios ,,rei -
kia gailėtis”. Mums nepalanki rusiš-
ka propagandinė mašina ,,su didžiau-
siu pasimėgavimu” šauks, jog Lietu -
vo je siautėja cenzūra, draudžiama
minties laisvė, o teismai – šališki,
ten den cingi, rusofobiški. Ir vienu, ir
ki tu atveju sukuriamas pretekstas
dar rimčiau domėtis tema – ,,kas
paleido kulkas į Lietuvos televizijos
ir ra dijo gynėjus”. Turint omenyje,
kad Lie tuvoje dar labai daug žmonių
mie liau skaito rusiškai nei angliškai,
ne reikia atmesti tikimybės, jog galin-
gos, masyvios rusiškosios propagan-
dos klišės prigis ir lietuviškoje dirvo-
je. Bent jau gali atsirasti ,,šiokių to -
kių abejonių”.  

Ieškodamas, kas ką šiais metais
rašė apie Sausio 13-ąją, ,,Lietuvos ry -
to” dienraštyje aptikau, mano su-
prati mu, giliai į šiuos reiškinius žvel-
giantį Liudo Dapkaus straipsnį ,,Ka -
ras, kurį beviltiškai pralaimi Lie -
tuva”. Rašinio autorius pateikė su -
klusti verčiančią frazę: ,,Žmonių im -
lumas dezinformacijai – lygiai toks
pat kaip anais laikais.” Suprask,
,,Rusijos ir jos draugų metodai nepa -
sikeitę nuo 1940-ųjų, kai Lietuva buvo
apkaltinta pagrobusi ir nužudžiusi
Raudonosios armijos kareivį”. Dap -
kus pergyvena, mat ilgametė dezin-
formacinė veikla duoda rezultatų –
dirva melo grūdams Lietuvoje kas-
met palankesnė. Lietuva neatspari
de zinformacijai, tas neatsparumas
tik auga, o mes taip ir neįsteigėme,
pa sak Dapkaus, ,,strateginių tyrimų
centro, kuris analizuotų, atpažintų ir
maksimaliai nukenksmintų priešiš -
ką propagandą”. 

Net neabejoju, kad Rusijos slap-
tosios tarnybos deda milžiniškas pas-
tangas, jog tokio analitinio centro
mes niekad ir neturėtume. Kad pasi -
ten kintumėme primityviais, tiesmu -
kiškais, tik vietinėje spaudoje pasi ro -
dančiais pareiškimais, koks nege ras,
tik pamanyk, tas Paleckis. Kad tik
neieškotume ir nebandytume ieš koti
tribūnos rusiškoje informacinėje erd -
vėje.
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Pralaimėtas propagandinis 
mūšis dėl Sausio 13-osios
GINTARAS VISOCKAS

ATITIKO MANO PAŽIŪRAS

Retai kada atsitinka, kad straips-
nis taip tiesiogiai išsakytų mano
patyri mus ir pažiūras, kaip tai pa-
darė Ar vydo Barzduko ,,Dar dėl tos
kalbos ‘reglamentacijos’’’ (,,Drau-
gas’’, 2012 m. vasario 4 d.). Visiškai
sutinku su jo išsakytomis mintimis.
Lietuvoje dėl ezgistuojančio Lietuvos
Respublikos valstybinio kalbos įsta-
tymo kitataučių pavardės, kitų kraš-
tų vartovardžiai yra sulie tuvinami
(rašomi taip, kaip tariami). Jie dar
labiau sudarkomi, dažnai ne atpa-
žįstamai, juos linksniuojant. Jie taip
sumaišomi, kad jų neįmanoma rasti
enciklopedijoje ar internete.

Mūsų XIX šimtmečio pabaigos
rašto žinovai, vystydami lietuvių kal-
bos rašybą, tinkančią šviesuolių ir
valstiečių bendravimui, nusprendė
ki tataučių pavardes ir vietovardžius
rašyti fonetiškai. Tuo laiku toks nu -
tarimas atitiko egzistavusias sąlygas:
bu vo rusiškai, lenkiškai kalbančių,
bet mažai Vakarų Europos kalbomis.
Mažai kas žinojo, kaip ištarti iš kitų
kalbų ateinančius vardus. Šiandien

ir Lietuvoje, ir išeivijoje žmonės mo -
ka dvi, tris ar daugiau rytų ir vakarų
Europos kalbų. Daug iš mūsų, infor-
macijos beieškodami, naudojamės
internetu.

Vertinu ir jungiuosi prie Barz -
duko išsakytų minčių ir viliuosi (!),
kad jos ves prie LR valstybinio kal-
bos įstatymo pakeitimo (t. y. bus tai-
komasi prie XXI šimtmečio realybių).
Siūlau, kad kitomis kalbomis nekal-
bantiems šalia originalia forma pa-
rašytos pa vardės ar vietovardžio
skliausteliuo se būtų pateiktas foneti-
nis žodžio ištarimas.

Vytautas J. Černius
Willowbrook (viloubruk), IL

KUR DINGOTE, LIETUVIAI?

Kai aplankai lietuvių bažnyčias,
jos – pustuštės. Ar lietuviai nebenori
jas išlaikyti? Kodėl kunigai neprime-
na, kad katalikams yra privaloma
kiekvieną sekmadienį eiti į Mišias?
Jeigu mūsų protėviai galėjo pėsti
nueiti didžiausius atstumus, nejaugi
negalima savo šeimų susodinti į auto-

mobilį ir atvykti į lietuvišką bažny-
čią? Nejaugi taip apsileidome, kad
šiais laikais visai nesvarbu, kas da-
rosi su mūsų bažnyčiomis, salėmis,
lietuvių centrais ir t. t.?

Nueini į tautinius minėjimus,
koncertus, Lietuvių operos premje-
ras ir matai beveik tą pačią saują tau-
tiečių. O kur visi kiti? Kur Lietuvių
Fondo stipendininkai? Kur vaikai,
anūkai? 

Mal dauju jus: atsibuskite, paža-
dinkite savo kaimynus ir draugus.
Praneš ki te jiems, kur kas vyksta – ar
tai būtų koncertas, minėjimas, kiti
renginiai, atsiveskite savo vaikus ir

anūkus į lietuviškas bažnyčias, lietu-
vių sales, pobūvius, parduotuves ir
kt. Būkime vieningi, remkime orga-
nizacijas, li ku sius lietuvių laikraš-
čius, chorus, operą ir centrus, kurie
stengiasi lietuvybę išlaikyti ir jau-
nimą pritraukti. Būkite pavyz dingi
ir praneškite visiems aplinkiniams
apie lietuviškus įvykius. Lai mūsų
Lietuvos himno žodžiai suteikia
mums vienybės ir stiprybės, lai kiek -
vienas iš mūsų sten giasi daryti tai,
kas tik galima, kad taptume verti
būti va dinami lietuviais.

Patricia Nelia Paulauskas
Chicago, IL

LAiŠKAi 

ATITAISymAS, PAPILDymAS
Š. m. sausio 17 d. „Draugo” 12-

tame puslapyje paskelbta, kad 2012
m. sausio 22 d. Apreiškimo parapijos
bažnyčioje šv. Mišias aukos kun. dr.
Kęstutis Kėvalas ir kun. Lukas La-
niauskas, SJ. Žinutėje yra klaidingi
faktai. Pirma, kun. dr. Kė valas, at-
skridęs iš Lietuvos, aplankė gimines
New York. Svečiuodamasis jis neau-
kojo šv. Mišias, bet buvo koncele-

brantas, Mišių pagrindinis celebran-
tas buvo kun. Vytautas Volertas.
Antra, brolis Lukas Laniauskas, SJ
dar nėra įšventintas kunigu. Jis asis-
tavo per šv. Mišias ir pasakė labai
išsamų pamokslą.

P. S. „Draugo” sausio 21 d. laidoje
Tomo Čyvo straipsnyje „Uraganas”
brolis Laniauskas, SJ yra  įvardintas
teisingai.

Kun. Vytautas Volertas
Maspeth, NY
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TELKiNiAi

Cleveland, OH

Barboros Armonienės 50 metų
su kaktuvinio leidinio ,,Leave
Your Tears in Moscow” pris-

tatymas į Cleveland Lie tuvių namus
sausio 28 d. vakarą prit raukė per 80
dalyvių. Į jaukią ,,Gintaro” valgyklą
susi rinko tiek žmonių, kad reikėjo
prista tyti papildomų kėdžių. Gau si ir
entuziastinga  grupė  dalyvavo dis-
kusijose, klausėsi opių komenta  rų
apie Armonienės ir jos sūnaus Jo no
išgyvenimus Sibire. 

Programa prasidėjo su Kęstučio
Kalvaičio paruoštu skaidrių monta -
žu, pasakojusiu knygos ,,Leave Your
Tears in Moscow” istoriją: nuo
straipsnių ,,Life” žurnale ir pirmo
leidinio iš spausdinimo 1961 metais,
vėliau ver   timų į lietuvių, ispanų,
portugalų, vokiečių ir rusų kalbas
iki 50 metų sukaktuvinio leidinio
viršelio. Montažą  lydėjo muzika iš
filmo ,,Dr. Zhivago”.

Pradinį žodį taręs rašytojas Al-
gis Rukšėnas pastebėjo, jog ,,Jei
negyveni sa vo istorija, gyvensi kieno
nors ki to.” Jo nuomone, labai svarbu
savo gyvenime ir istorijoje įam žinti
ir laikyti gyvus monumentalius įvy-
kius, antraip jie ištirps iš istori nės
minties arba dar blogiau – gali būti
neigiamai aiškinami kitų. 

Rukšėnas pastebėjo, jog nors

šiuo metu yra išleista gana daug
naujų leidinių apie Sovietų Sąjungą
Sta lin laikais, nors atsirado naujai
priei na mų ir nagrinėjamų dokumen-
tų iš tų laikų, yra la bai aktualu
būtent dabar išleisti 50 metų sukak-
tuvinę B. Armonienės knygą ,,Leave
Your Tears in Mos cow” – kad ji būtų
prieinama ir skaitoma naujos mūsų
kartos, kuri gal net nežinojo apie jų
tėvų ir se ne lių skaudžią istoriją. Taip
pat svarbu dar kartą priminti ame-
rikiečių požiūrį į Antrojo Pasaulinio
ka ro sąjungininkų tikrą piktybinę
esmę.

Šis su kaktuvinis leidinys turi
įvadinę dalį, parašytą Jono Armono,
jame pirmą kar tą spausdinamos nuo-
traukos. Leidinį paruošė ir išspaus-
dino ,,Meridia Publishers” 2011 m.
gruodžio mėnesį. Bendrovė, įkurta
2010 metais, šiuo metu dirba ties ne-
mažai projekų, kurie pasirodys per
atei nan čius keletą mėnesių. 

Po įvadinių minčių Rukšėnas
pri statė Dalią Armonienę, kuri pa pa -
sakojo susirinkusiems apie savo uoš -
vės išgyvenimus. Ji priminė, kad
Armonienė buvo ištekėjusi už Ame -
ri kos piliečio ir kurį laiką gyveno
Cle veland mieste, kur gimė dukra
Donna. 1935 m. šeima grįžo į Lie tuvą,
kur perėmė anksčiau pirktą ir nuo-
motą ūkį Suosto miestelyje, ne toli
Latvijos sienos. Sovietams užėmus
Lietuvą 1940 m., Barboros vyras Jo-
nas su duk ra, abu Amerikos piliečiai,
buvo amerikiečių diplomatų ragina-
mi grįž ti į Ameriką. Jie siūlė viene-
rių metų sūnui Joneliui, taip pat
Amerikos pi liečiui, pasilikti su ma-
ma, kad  jai bū tų lengviau gauti vizą
į Ameriką, nes ji buvo Lietuvos pi-
lietė. Vizos Armonienė ne tik kad ne-
gavo, bet 1948 m. su sūnumi ir tūks-
tančiais kitų lietuvių buvo ištremta į
Sibirą. ,,Leave Your Tears in Mos -
cow” pasakoja jos išgyvenimus Sibi -
re, vėliau Lietuvoje, kur ji grįžusi iš
tremties gy ve no be leidimo.

D. Armonienė papasakojo, kaip
20 metų Barboros vyras su dukra ne-
sėkmingai mėgino gauti leidimą savo
žmonai ir sūnui atvykti į Ameriką.
1959 m. JAV lankantis sovietų vado-
vui Nikita Chruščiov, Donna,  pade-
dama ,,Cleveland Press” laikraščio

ALGIS RUKŠĖNAS

leidėjų ir Pennsylvania valstijos gu-
bernatoriaus, prisistatė Chruščiov
per renginį Pittsburgh mieste ir vie-
šai, krašto televizijai rodant, paprašė
jo pa leisti jos mamą ir brolį. Chruš-
čiov, kuris savo viešnagės Amerikoje
metu teigė, kad sovietų tikslas yra
,,taikus su gyvenimas”, vie šai paža-
dėjo šeimą sujungti. Šeima su sitiko
po 20 metų, 1960 m. kovo mėnesį, Ko-
penhagos oro uoste.

D. Armonienė sakė, jog jos uošvė
buvo labai kukli ir maloni moteris,
džiaugėsi, galėjusi kurti keramikos
dirbinius, siųti, lan kytis pas draugus
ir pažįstamus. Ji iš gyveno iki beveik
100 metų – mirė tris dienas prieš savo
gimtadienį, 2008 m. Kalėdų dieną.

Maloniai šypsodamasi, Dalia at -
sakė į klausimą, kaip ji pati tapo Ar -
moniene. Jos tėvas dr. Al girdas Nas-
vytis bendradarbiavo su Bar bora
Armoniene, ruošiant jos at si mini-
mus anglų kalba. Tad Dalia ne kartą
lankėsi pas Armonus, o šie – pas Nas-
vyčius. Po truputį jos ir Jono drau-
gystė  išaugo į meilę, jie susituo kė
1996  m. balandžio mėnesį. Dalia pris-
tatė savo vyrą Joną, ku ris nuošir-
džiai padėkojo svečiams už jų daly-
vavimą. 

Programai pasibaigus, svečiai
dalinosi  mintimis,  vaišinosi skaniais
užkandžiais, svei ki nosi su Jonu ir
Dalia, kurie pasira šė linkėjimus gau-
siai dalyvių nupirktose kny gose. Ar-
monų pageidavimu pusė pa jamų už
knygas skirta Lietuvių namų augan-
čiai istorinei bibliotekai.

50 metų sukaktuvinį leidinį
,,Lea ve Your Tears in Moscow” gali-
ma įsigyti internete Amazon.com,
taip pat ,,Barnes & Noble” ,,Kindle”
ir kitose elektroninėse versijose.

Algis Rukšėnas – žurnalistas, ke-
lių knygų autorius, leidyklos ,,Meri-
dia Publishers” atstovas.

Sukaktuvinio leidinio ,,Leave Your Tears in Moscow” pristatymas 

Dalis svečių  50 metų sukaktuvinio leidinio pristatymo metu (iš k.  į d.): A. Giedraitienė, E. Laniauskienė, Z. Stungienė,  R. Valaitienė,
dr. M. La niauskas, G. Ješmantienė, D. Ješ man tas,  J. Totoraitis, dr. D. Abriani ir L. Gu dėnienė.                                 Algio Rukšėno nuotr.

Originalus ir sukaktuvinis leidi nys. Knyga grožisi (iš k. į d.): G. Kijaus kie nė, A. Rukšėnas
ir N. Kersnaus kai  tė.

Jonas ir Dalia Armonai su ,,Me ridia Publishers” atstovais: kai rė je Paulius Rukšėnas,
dešinėje – Al gis Rukšėnas.



Kovo 10 d. Dievo Apvaizdos pa-
rapi jos Kultūros centre, South-
field, Mi chigan, šaukiamo

JAV LB apylinkių valdybų pirminin-
kų suvažiavimo pro ga kalbiname
Sigitą Šimkuvienę-Ro sen, JAV LB
Krašto valdybos vice pirmininkę or-
ganizaciniams reika lams.

– Ko galima tikėtis šiame su -
važiavime? Kokie svarbiausi die -
not  varkės punktai?

– Tikimės, kad atvažiuos Lietu-
vių Bendruomenei rei kalingų naujų
žmonių, kuriuos supa žindinsime su
LB struktūra, glaustai pri minsime ir
supažindinsime su apylinkių vado-
vavimo taisyklėmis, iš aiškinsime,
kam reikalinga Revi zijos komisija,
kaip teisingai vesti LB apylinkės
ataskaitinį susirin ki mą, kaip tinka-
mai  pasiruošti ir vesti rin kimus į Ta-
rybą. Džiaugiuosi, kad detroitiškiai
mus mielai priima ir su tinka. Tary-
bos narys Gražvydas Sup ronas supa-
žindins su Pasaulio Lietu vių Bend-
ruomenės (PLB) komisijos, kuri dir-
ba su Seimu, paskirtimi.

– Pernai Čikagos priemiestyje
Lemont įvyko pirma sis toks su-
važiavimas. Ar jis pa teisino viltis
ir įdėtą darbą? Kas bu vo atlikta, o
kas – atidėta atei čiai?

– Manau, kad pirmasis suvažia-
vi mas pasiekė savo tikslą. Susirinko
ne mažai žmonių, apylinkių pirmi -
nin kų, kurie geriau vieni su kitais
susipažino, išgirdo, kaip dirbama
lietuvybei įvairiuose JAV kampeliuo-
se. Daugu ma pirmą kartą sužinojo
apie Lietu vių Fondą, jo paskirtį,
daug naudingo sužinojo apie LB isto-
riją ir jos saugomus archyvus, išgir-
do gyvą ,,Drau go” vyr. redaktorės dr.
Dalios Cidzi kai tės žodį.

– Buvo manančių, kad progra-
ma buvo perkrauta, kad bandyta
daugiau apžioti, negu pasisekė nu -
kąsti. Ką reikėtų dėl to daryti, o
gal jau padaryta, siekiant to iš-
vengti? 

– Čikaga, kaip žinote, ypatingas
miestas: daug lietuvių, daugiau įvai -
rios veiklos negu kitur. Reikėjo la-
biau laikytis nustatyto laiko rėmų,
kai ku rie pranešėjai išsiplėtė su savo
pra nešimais. Šį kartą programa su-
daroma, labiau atsižvelgiant į LB
apy lin kių pageidavimus, jau dabar
galiu užtikrinti – tikrai bus griežtai
laikomasi darbotvarkės.

– Ar atvažiuojantys apylin kių
pirmininkai bus iš anksto su si-
pažinę su suvažiavimo tikslais, ar
bus pasiruošę prisidėti, kad suva-
žiavimas kuo geriau pasisektų?

– Jau antras mėnuo, kaip kal ba -
mės su pirmininkais ar apylinkių
val dybos nariais, patarimų sulaukė -
me iš dr. Elonos Vaišnienės, Algi-
man to ir Teresės Gečių. Norime, kad
atvy kusieji būtų aktyvūs diskusijų
dalyviai, drąsiai reikštų savo nuo-
monę visais klausimais. Beje, šį kar-
tą į suvažiavi mą atvyksta žmonės iš
California, Te xas, Florida, Connec-
ticut, Massachu setts,  Colorado, Ohio
valstijų, Čikagos ir ap lin kinių vieto-
vių, kurie žengia į LB veiklą labai no-
riai, į juos dedame daug vilčių. Visa
suvažiavimo medžia ga bus įrašyta ir
nufilmuota, paskelbta JAV LB tinkla-

lapyje. Daug gražių min čių, padedant
su techniniais suvažiavi mo dalykais,
išsakė Phila delp hia LB apylinkės
pirmininkas Ma rius Vilimaitis. Tiki-
me, kad Det roit lietuviai, ypač jau-
nesnė karta, ak tyviai dalyvaus šiame
renginyje. 

– Ar turite numatę kokius
nors  rodiklius, pagal kuriuos ver-
tinsite šio suvažiavimo sėkmin-
gumą?

– Manau, rezultatus pamatysime
vė liau. Jei dalis atvykusių bus pasi -
ryžę ir kandidatuos į naują Tarybą,
ir rin kimai į ją bus tinkamai organi -
zuoti, jei jauni apylinkių vadovai iš -
moks laikytis LB taisyklių, tikslas
bus pasiektas.

– Praėjus porai  mėnesių po šio
suvažiavimo, vyks JAV LB Tary-
bos rinkimai, rengiami kas treji
me tai. Ar šis pirmininkų suvažia-
vimas gali turėti įtakos Tarybos
rin kimams?

– Labai taikliai pastebėjote. Mū -
sų rengiamas suvažiavimas turi pag -
rin dinį tikslą – pritraukti kuo dau-
giau narių apylinkėse dalyvauti rin -
kimuose, taip palengvinant naujos
JAV LB Tarybos sudarymą. Po suva -
žia vimo, manau, visiems užteks laiko
tinkamai pasiruošti ir surengti rin -
kimus. Rinkimų komisija sudaryta iš
Detroit gyvenančių lietuvių. Jai va -
dovauja Michigan apygardos pir -
mininkė Janina Udrienė, subūrusi
stiprią komandą, iš kurios tikimės
ge rų rezultatų. Bet visi mes prie to
turime pri sidėti. Praeityje rinkimų
metu kai kuriose vietovėse buvo
ruošiamos šventės, renginiai, kurių
metu vyko rinkimai į Tarybą.

– Jau kuris laikas siūloma,
kad išrinktieji apylinkių pirmi -
nin kai automatiškai įeitų į Ta ry -
bą. Esami apygardų pirminin kai
to kias teises jau turi. Kokia Jū sų
nuomonė šiuo klausimu?

– Tai būtų labai gerai, nes pir -
minin kai – tai pačios darbščiausios
bi tutės lietuviškuose aviliuose, jie
ge riausiai žino, ko reikia, kad lietu-
viška veikla būtų sėkminga. Kvie-
sime, kad pirmininkai kandidatuotų
ir aktyviai ragintų savo apylin kių
žmones.

– Jei apygardų ir apylinkių
pir mininkai sudarytų Tarybą, tai
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ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

,,Pirmininkai – tai darbščiosios bitutės lietuviškuose aviliuose”
JAV LB apylinkių valdybų pirmininkų suvažiavimo belaukiant

atkristų atskirų Tarybos rinkimų
reikalas? Vien iš šių grupių pir -
mininkų susidarytų apie 80 na rių
Taryba? 

– Tas skaičius būtų mažesnis,
nes apylinkių skaičius nėra toks gau -
sus, kaip nurodoma mūsų tinklalapy-

je.  Per daugelį metų viskas pasikeitė:
susikūrė keletas naujų apylinkių, ke-
lios apy linkės užsidarė, palikti tik tų
vieto vių atstovai. Šiai dienai turime
58 apy linkes ir 10 vietovių su ryšinin -
kais. Apylinkių sąrašą dar vis tiksli-
name. Džiaugiuosi, kad mūsų Krašto
valdybos administratorius gerbia-
mas Algis Gustaitis labai daug dirba
šiuo klausimu, bando susisiekti su
visais LB priklausančiais telkiniais

JAV. Gera naujiena yra ta, kad ruo-
šiamas naujas LB tinklalapis, už kurį
yra at sakinga Krašto valdybos vyk-
domoji vicepirmininkė Danguolė
Navic kie nė.

– Tokiam pokyčiui, be abejo,
reikėtų JAV LB įstatų keitimo, tin-
kamo pasiruošimo bei kantrybės.
Iš kur tokia iniciatyva turėtų ar
ga lėtų  kilti? 

– Kalbant apie įstatus, yra Įstatų
komisija, sudaryta iš Tarybos narių,
ku ri, manau, ir būtų įpareigota tą pa -
keitimą padaryti.

– Kiek suprantu, būsimame
su važiavime bus prisiminta prieš
10 metų Dainavos jaunimo stovyk-
loje įvykusi darbo konferencija.
Pri min kite skaitytojams, kas ten
vy ko. Kaip tai siejasi  su dabarti-
mi?

– Esu viena iš Dainavos darbo
konferencijos ,,Tikėkime savo ateiti-
mi!” dalyvių. Į ją prieš 10 metų tik,
aiš ku, ne kovo mėnesį, o gražų birže-
lio savaitgalį, buvo sukviesti trijų
emigracinių bangų atstovai. Jau tada
buvo pradėta kalbėti, ką daryti, kad
LB kaip organizacija būtų gyvybin-
ga. Man šis renginys buvo ir liko kaž -
kas nepaprasto. Buvo tik metai, kai
buvau at vy kusi į JAV, negalėjau at-
sistebėti lie tuviškomis bažnyčiomis,
centrais, lie tuviška veikla. Per 10 me-
tų į lietuviš ką veiklą įsitraukė daug
naujos kartos žmonių.  Keičiantis ka-
dencijoms, atjaunėjo apylinkių val-
dybos. Gražus kartų bendradarbiavi-
mas, glaudus ryšys su Lietuva ir jos
institu cijomis JAV LB veiklą pakėlė į
kitą, aukštesnį lygį.  

Nukelta į 15 psl.

Pirmasis JAV LB apylinkių pirmininkų suvažiavimas įvyko praėjusiais metais Lemont, IL.
Jo sumanytoja – Sigita Šimkuvienė-Rosen (viduryje).
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Šiaurės Amerikos ateitininkų
valdyba (ŠAAV), matanti vado-
vų sto ką visose Šiaurės Ameri-

kos ateitininkų sąjungose, nutarė dė-
mesį kreipti į vadovų paruošimą.
Ne pai sant, kokie mūsų talentai ar
gabumai, kiekvienas ateitininkas
gali prasmingai prisidėti prie ateiti-
ninkiškos veiklos. Reikia noro, įsipa-
reigojimo, atsidavimo ir, svarbiau-
sia, supratimo, kad vadovavimas yra
tarnystė, ku riai reikia pasiruošti. 

ŠAAV yra nutarusi šių metų
kovo mėnesio antrą savaitgalį pas -
kirti pradiniams vadovavimo įgū -
džių vystymo kursams, tikėdamasi
juos ateityje tęsti ir tobulinti. Kursų
tikslas – padėti ateitininkams siekti
nuo širdžios tarnystės Dievui ir arti-
mui bei suteikti žinių, kaip gerai
vadovauti. Norima, kad kiek vienas
dalyvis kiltų, tobulėtų ir kildamas
keltų kitus. Tai reikalauja meilės,
ryžto, kantrybės ir supratimo, kad
siekiam idealo ir tarnaujam kažkam
Aukštesnio už save.

Kursų apybraiža
Vadovavimo tarnystės kursai

bus grindžiami Šv. Raštu. Kursų  ke -
tu rios dalys: (1) Ateitininkija, (2) as -
me nybės formavimas, (3) asmenų
bendradarbiavimas (4) kursų apžval-
ga/as meniški siekiai. Prieš kursams
prasidedant, visų bus pra šoma kur-

sams pasiruošti, atliekant kelis pra-
timus namuose. Kursuose kalbės
patyrę vadovai, kursantai bus supa -
žindinami su vadovavimo srities spe-
cialistų mintimis, bus proga dirbti
grupėse ir išbandyti įvairius vado -
vavimo metodus.

Penktadienio vakaras
Kursų penktadienio vakaras yra

skiriamas Ateitininkijai su kvieti-
mais: ,,Grįžkime į savo šaknis”, ,,De-
rinkime savo asmeninį ryšį su Kris-
tumi, su siekiu visa atnaujinti Ja-
me”, ,,Veskime save ir kitus tarnystė-
je Dievui ir artimui”. Tą vakarą
svarstysime, kokią įsivaizduojame
Ateitininkijos  misiją.

Šeštadienis
Šeštadienio rytą kursantai su

visais pasidalins namuose paruoš-
tais pratimais. Bus atliekama ap-
klausa, padedanti suprasti save ir sa-
vo vadovavimo stilių. Toliau – susi-
pažinimas su vadovavimo specialistų
teorijomis. Didesnis dėmesys bus

skirtas Stephen Covey parašytam
veikalui ,,Principle -Centered Leader -
ship”  ir John Maxwell ,,Leadership
101: What Every Leader Needs To
Know”. Nagrinėsime sociologinės
psichologijos tėvo Kurt Lewin  iš-
dėstytus vadovavimo būdus. 

Šeštadienio popietė bus skirta
diskusijoms – kaip suprantame  ben-
dradarbiavimą apskritai, kaip su-
prantane įvairias bendradarbiavimo
taisykles, pateiktas pagal John Max-
well ,,The 17 Indisputable Laws of
Teamwork”.  Ypatingas dėmesys bus
atkreiptas į vadovavimo vaidmenį,
kuris jau yra susidaręs ir koks iš tik-
rųjų privalėtų būti Ateitininkijoje.

Sekmadienis
Sekmadienio pusdienio sesija

bus skirta savo namų darbų įvertini-
mui, savo trišakių vizijų ir misijų
perrašymui, kursų įvertinimui ir
asmeniškam ryžtui vadovavimo tar -
nystės šviesoje.

Kursų organizatoriai
Kursus organizuoja Šiaurės Ame-

rikos ateitininkų valdyba, kurią su-
daro pirmininkė Rasa Narutytė Kas -
niūnienė, vicepirm. Audrius Ru šė-
nas, iždininkas Marius Poli kai tis,
sekretorės Lionė Bradūnaitė Kaz -
lauskienė, Lina Saulytė-Žliobie nė,
JAS, MAS, SAS centro valdybų pir -
mininkai Laima Sidrytė Alek sienė,
Dalia Polikaitytė Lietuv nin kienė,
Algis Kasniūnas ir sendraugių ats-
tovė Lina Šestokaitė-Scroggins.

Kursus organizuoti ir vesti buvo
pakviesta įvairių sričių sa vanorė/
vadovė,  Lietuvos ir išeivijos ateiti-
ninkams pažįstama  plačios patirties
pedagogė, University of  Illinois at
Chicago baigusi anglų kalbą baka-
lauro laipsniu ir Northwestern Uni-
versity Evanston įgijusi magistro
laipsnį defektologijos pedagogikoje
Laima Šalčiuvienė. 

Iš Ateitininkų tinklalapio 
ateitis.org

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

Ateitininkų šalpos fondo
metinis susirinkimas 
Visus ateitininkus ir Ateitininkų šalpos fondo na-
rius kviečiame paženklinti kalendorių – Fondo na-
rių metinis susirinkimas įvyks 2012 m. kovo 31 d. 4

val. po pietų Ateitininkų namuose, Lemont.  Susirin kimo metu bus pris-
tatyta praėjusių metų Fondo veikla ir vyks diskusijos dėl ateities planų. 

Kvietimas kandidatuoti
Susirinkimo metu vyks AŠF Tarybos narių rinkimai. Trims nariams
baigus kadenciją, teks rinkti tris asmenis juos pakeisti. Norintieji pasiū-
lyti (ar patys pasisiūlyti) kandidatus į Fondo Tarybos narius prašomi
kreiptis į Fondo Tarybos pirm. Gediminą Damašių, 310 E. Church St.
Unit #303, Libertyville, IL 60048, tel. 847-362-8675,  el. paštas: gdama-
sius@comcast.net

AŠF metinė vakarienė
Po Fondo susirinkimo posėdžių, kaip įprasta, ten pat, Ateitininkų na-
muose, 6 val.  vak. vyks tradicinė Ateitininkų šalpos fondo vakarienė.
Bus proga skaniai pavalgyti, pasidžiaugti įdomia kultūrine programa ir
smagiai su bičiuliais pabendrauti. Vietas galima užsisakyti pas Pranutę
Domanskienę tel. 708-246-0049 arba el. paštu: FLD85@aol.com. Dalyva-
vimo mokestis: auka.

iŠ ATEiTiNiNKŲ GYVENiMO

Kitą savaitę — pasikalbėjimas su
,,Vadovavimo tarnystės” kursų

ruošėjais.

Vadovavimo
tarnystė:

Vedant save ir kitus
tarnystėje Dievui ir

artimui

2012 m. kovo 9 d., penkt., 5 val. p. p.
iki  kovo 11 d., sekm., 12 val. p. p.

MARRIOTT OAKBROOK
1401 West 22nd Street

Oakbrook, Illinois

Kursų tikslas :
• Išmokti prasmingai vadovauti
• Patirti skirtingus vadovavimo
būdus
• Išmokti dirbti grupėje
• Suvokti vadovavimo įsipareigo-
jimą

Kursų būdas:
• Paskaitos
• Diskusijos
• Pratimai
• Asmeninis bendravimas

Kursų mokestis:
• Suaugusiems $150.00
• Studentams ir moksleiviams $75.00

Su klausimais ar dėl finansinės pagal-
bos kreipkites į Rasą Kasniūnienę 
tel. 708-403-4988 arba
rasakas@aol.com

Dalyviams medžiaga bus atsiųsta prieš
kursus, kad galėtų iš anksto pasiruošti.

Registruotis iki vasario 15 d.
saavregistracija@gmail.com

Kursus ruošia
Šiaurės Amerikos

ateitininkų valdyba

Linksma tokius vaikučius globoti! Čikagos Partizano Daumanto-Prano Dielininkaičio kuopos jaunučiai su savo vadovais ir vadovų
padėjėjais. Pirmoje eilėje iš k.: padėjėjas Dovas Lietuvninkas, Nida Polikaitytė, Adelė Beleckaitė, Gytis Neverauskas, Karis Garbonkus,
padėjėjas Tomas Čyvas, Algimantas Puodžiūnas, padėjėja Angelytė Annarino. Už jų: vadovė Vilija Aleksaitė su Kristina Sherpityte ir
vadovė Lija Siliūnaitė su Izabele Didžbalyte.                                                                                                                       Dainos Čyvienės nuotr.

AŠF

Pirmą kartą —

Vadovavimo
tarnystės 
kursai
suaugusiems!
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Įspūdingu renginiu „Turbūt ne
dėl savęs esu’’ Čikagos apylin kėse
paminėta Nepriklausomybės diena ir
poeto Justino Marcin kevičiaus mirties
metinės.

2012 m. vasario 4-ąją visi keliai
vedė į Lemont, Čikagos priemiesčio,
gimnazijos menų centrą, kur per 800
žiūrovų ir dalyvių tą vakarą galėjo
„pasitikrinti’’, kiek jiems dar svarbi
Lietuva, lietuvybė, sau ir šalia esan -
čiam pasakyti, jog lietuvis už Atlan -
to, už geografinės Lietuvos ribų, –
irgi lietuvis.

Čikagos Lietuvių meno ansamb -
liui „Dainava’’, savo metraštį rašan -
čiam nuo 1945-ųjų ir šiandien jun-
gian  čiam per 60 narių, yra tekę reng -
ti, dalyvauti įvairiausiuose po būdžio
projektuose. Vis dėlto pagrindinis an-
samblio tikslas – puoselėti lie  tuvybę,
daina skelbti lietuvišką žo dį. Todėl,
kilus sumanymui surengti užsieny-
je gyvenančius tautiečius su vieni-
jančią šventę, „Dainava” tapo jos aši-
mi. 

Po ilgų ieškojimų ir svarstymų
kū rybinė grupė – kunigas Valdas
Auš ra, „Dainavos’’ choro meno vado -
vas ir dirigentas Darius Polikaitis,
režisierė Asta Zimkienė, „Dainavos’’
choro valdybos pirmininkė Asta

Šved kauskaitė, valdybos narė Jolan -
ta Urbietienė bei parodos kuratorė
keramikė Nora Aušrienė – nutarė su -
ruošti dvasios puotą, kurioje į
šiandie nos lietuviui rūpimus būties
klau simus pabandytumėme atsakyti
pra ėjusių metų vasario 16-ąją miru-
sio (ar ne simboliška?) poeto Justino
Marcinkevičiaus kūryba: eiliuotu bei
prozos žodžiu, muzikos kūriniu, me -
no darbu. 

Anot projekto sumanytojo kun.
Aušros, ,,mes neturime kito tokio
Lie tuvą mylėjusio žodžio kalvio.
Mes – lietuviai, gyvenantys čia, už
geografi nės Lietuvos ribų, suside-
dantys iš įvai rių imigracinių kartų,
priklausan tys įvairiems sociali-

niams sluoksniams, skirtingai palai-
kantys ir iš reiškiantys tą gyvybiškai
svarbų ryšį su Tėvyne Lietuva. Mes
esame tie, kurie Lietuvos valdžiai ne-
beatrodo me svarbūs ir kurie dažnai
jau nebelaikomi visaverčiais Tėvy-
nės vai kais. Bet mes esame. Ir esame
čia, o ten, kur mes, ten ir mūsų Lietu-
va. To dėl mes ir remiamės Marcin -
kevi čiaus kūryba, kuris teigia: ‘Mano
eilėraštis kyla iš dviejų šaltinių: žmo-
gaus, įvairių jo išgyvenimų, dvasios
patirčių bei virpesių, ir tautos. Jos
istorijos ir dabarties. Man svarbiausi
du dalykai: žmogus ir tauta. Kitais
žodžiais: žmogus tautoje.’ Naujai iš
užmaršties iškilo poeto kūrinių svar-
ba ir žodžio stiprumas, skaidrinęs

mū sų būtį priklausomybės metais. Jo
žodis taip viltingai skambėjo lemtin-
go lūžio ir išsivadavimo iš sovietinio
jungo metu. Todėl jis drauge su mu -
mis ir šį kartą.’’

Renginį pradėjusioje meno paro-
doje savo darbus pristatė vienuolika
lietuvių arba lietuvių kilmės meni -
nin kų: Audra Adomavičienė, Vanda
Aleknienė, Nora Aušrienė, Tauras
Bublys, Sonata Kazimieraitienė, Al -
vy das Pakarklis, Marija Strasevičius,
Rimas Visgirda, Vidas Zimkus, Kęs -
tu tis Musteikis ir Inga Wilke. Visi jie
įkvėpimo sėmėsi iš Marcinkevičiaus
kūrybos arba ją pritaikė jau anks-
čiau sukurtiems darbams.

Koncerto programoje aidėjo įvai -

rių Marcinkevičiaus kūrybos laiko-
tarpių proza bei poezija, teatralizuoti
fragmentai iš poemų „Mažvydas’’ ir
„Mindaugas’’, atliekami Valdo Auš -
ros, Audrės Budrytės-Nakienės, Da -
lios Cidzikaitės, Vyto Čuplinsko, Da -
riaus Polikaičio, Apolonijos Stepona -
vičienės, Lino Umbraso ir Astos Zim -
kienės. Poeto žodžiai pynėsi su pagal
jo eiles parašytomis dainomis. Beje,
Lietuvoje gyvenanti kompozitorė Ni -
jolė Sinkevičiūtė, jau keletą pasta -
rųjų metų bendradarbiaujanti su
,,Dai nava”, specialiai ir šiam rengi -
niui, įkvėpta Marcinkevičiaus eilė -
raš čių „Sena abėcėlė”, „Malda krin-
tan čiam”, „Kai įsilipi į rugį” bei
„Kad giedočiau tave”, parašė keturių

dalių kūrinį ,,Tavo paukštis ir šauks-
mas” mišriam chorui, solo diskantui
(ketvirtokas Vytautas Staniškis) bei
mušamiesiems (Gintaras Milius ir
Aleksas Gylys). 

„Iš tiesų tai gilus, vertingas ir
įdo mus kūrinys, pagarbiai nušvie -
čiantis poeto palikimą. Choristams ir
instrumentalistams bei man pačiam
teko malonus darbas įgyvendinti
kompozitorės kūrybines mintis, o jos
pasitikėjimas tik dar labiau mus
įkvė pė kūrybai”, – sakė Polikaitis.
Tai buvo pirmoji premjera. Antrąjį
kūrinį  ,,Brolis’’ (pagal to paties pava-
dinimo Marcinkevičiaus eilėraštį) –
sukūrė pats ,,Dainavos” vadovas.

Tąvakar susirinkusieji pažymėti

Lietuvos Nepriklausomybės šventę ir
Marcinkevičiaus mirties metines bu -
vo pakviesti poeto kūrybos rogutė-
mis skrieti ten, kur nėra neapykan-
tos ir atšiaurumo, burtis vienybėje,
kartu ieškoti atsakymų ten, kur jie
neįra šyti juodu ant balto. Ištirpti
dainoje, eilėraščio eilutėje. Atsiverti
dailinin kų interpretacijai. Iš naujo
suvokti pa reigą ir prisiminti, jog, pa-
sak Mar cinkevičiaus, esame ,,ne dėl
savęs”, o ,,dėl ko nors kito”…

Choras.lt

Jolanta Urbietienė – Čikagos lie-
tuvių meno ansamblio ,,Dainava”
choristė, valdybos narė.

JOLANTA URBIETIENĖ

Jono Kuprio nuotr.

Ištirpti dainoje, eilėraščio eilutėje...

Marcinkevičiaus kūrybą deklamavo Vytas Čuplinskas, Asta Zim kienė, Valdas Auš ra, Audrė Budrytė-Nakienė, Linas Umbrasas, Da lia Cidzikaitė ir Apolonija Stepona vičienė. 

Koncertavo Čikagos Lietuvių meno ansamb lis „Dainava’’ (meno vadovas Darius Polikaitis, akompaniatorius Ričardas Sokas), diskanto partiją atliko Vytautas Staniškis.



Paskutinę sausio mėnesio dieną
Venesueloje, kur liepos 2–8 d. vyks
vy rų krepšinio olimpinis atrankos
turnyras, buvo ištraukti čempionato
burtai. 12 komandų buvo suskirsty-
tos į keturias grupes. Lietuvos rink-
tinė pateko į ,,B’’ grupę. Ji Venesue-
los sos tinėje kausis su Nigerijos bei
Vene suelos rinktinėmis.

,,A’’ grupę sudaro: Graikija,
Puer to Rikas ir Jordanija, ,,C’’ grupę:

Rusija, Dominikos Respublika ir Pie -
tų Korėja, ,,D’’ grupę: Angola, Nau-
joji Zelandija ir Makedonija.

Po dvi geriausias kiekvienos
gru pės komandas pateks į ketvirtfi-
nalį. Pusfinalių kovas laimėjusios
komandos dėl pirmos vietos nekovos
ir iš kart užsitikrins vietas Londono
olim pinėse žaidynėse, tačiau pusfi-
nalių ko vas pralaimėjusios koman-
dos kausis dėl trečiosios, paskutinės
vietos, olimpiadoje.

Jis jau pelnė 15 įvarčių

Jeigu apie pirmąjį lietuvį Šiau -
rės Amerikos Nacionalinėje ledo
ritu lio lygoje (NHL) Darių Kasparaitį
ra šydavome dažnai ir gana palankiai
(jis pasižymėdavo kaip gabus „kaulų
laužytojas’’ ir šiaip neblogas žaidė-
jas), tai antrasis po jo į šią garsią pa -
saulio ledo ritulio lygą atėjęs lietuvis
Dainius Gintas Zubrus susilaukia
ma žiau dėmesio. 

Bet paskutiniu metu ir jo pavar -
dė vis dažniau linksniuojama, kai jis
net ketveriose rungtynėse ,,New
Jersey Devils’’ komandai padėjo iš-
kovoti per gales. Vasario 5 d. jo ko-
manda na muose įveikė ,,Pittsburgh
Penquins’’ (5:2), šiose rungtynėse
Dainius savo komandai vėl pel nė
įvartį (jau 15-ąjį šį sezoną).

Po šios sėkmės „Devils” Rytų
kon ferencijos Atlanto divizijoje su 63
taškais (30 pergalių ir 19 pralaimė ji -
mų) pakilo į 4-ą vietą (vienu laipteliu
aukščiau nei Pittsburgh).

Keletas faktų apie Dainių

D. Zubrus (gimė 1978 m. birželio
16 d. Elektrėnuose) yra pirmasis lie -
tuvis, Nacionalinėje ledo ritu lio lygo-
je sužaidęs 1,000 rungtynių. Dai nių į
šią lygą 1996 metais 15-uoju numeriu
pašaukė ,,Philadelphia Flyers’’ iš Ka-
nados „The Metro Junior ‘A’ Hockey’’
lygos. Vėliau jis žaidė Montreal,
Washing ton ir Buffalo komandose.
2007 m. lie pos 3 d. Dainius pasirašė 6
metų su tartį su dabartiniu „Devils”
klubu (sutarties vertė – 20,4 mln.
dol.).

Pačias geriausias rungtynes jis
sužaidė 2008 m. lapkričio 23 d., kurios
įėjo į „Devils’’ istoriją. Dainius tada
prieš „Tampa Bay Light ning” pelnė 4
įvarčius, o jo atstovaujama komanda
varžovus įveikė 7:3.

Tarptautiniu mastu Zubrus 2004
m. žaidė Pasaulio taurės varžybose,
vilkėdamas Rusijos komandos apran -
gą. Tačiau po to jis atstovavo gimtajai
šaliai, spaudai pareikšdamas, kad
Lietuvai jo reikia labiau nei Rusijai.
Kadangi sportininkas yra gimęs tuo
metu, kai Lietuva buvo okupuota Ru-
sijos, šiai iškovojus nepriklausomy-
bę jis turi dvi pilietybes. Dainius yra
viešai pareiškęs, kad ateityje tarp-
tauti niuose susitikimuose visada
žais tik Lietuvos rinktinėje. 

Beje, savo karjerą Dainius pradė -
jo 1996 m. vasarą, kai iš Lietuvos per-
sikėlė į Charkov miestą Ukrainoje,
kur žaidė vietiniame klube. Ten Dai -
nius ir buvo pastebėtas kanadiečių,
kurie pasikvietė jį pas save. Vėliau,
kaip jau rašėme, Zubrus buvo pa -
šauk tas į NHL lygai priklausančią
,,Philadelphia Flyers’’ komandą. 

Zubrus ne tik rungtyniauja už
sa vo šalį, bet ir finansiškai remia
Lietuvos ledo ritulininkus. 

Dainius yra aukštokas vyras – 6
pėdų 5 colių, sveria 225 svarus. Šiuo
metu jam 33 metai. 

Linkime šiam puikiam mūsų
tautiečiui sėkmės ateityje!

sPORTAs
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Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė.                                                                Š. Mažeikos nuotr.

D. Zubrus pasižymi Amerikoje

PAUL TRIUKAS

Vasario 5 d. prasidėjęs antrasis
„Metropolitan Soccer” salės pirme -
ny bių etapas „Lituanicos” vienuoli -
kei nieko gero neatnešė – septinta me
rate ji pralaimėjo „Sockers’’ 0:8.

Kadangi iki šiol mūsiškiai pra -
lai mėdavo daugiausia dviženkliu
įvar čių skaičiumi, gal reikia džiaug-
tis, kad trūko kelių įvarčių iki de -
šimties (didžiausias pralaimėjimas
patirtas gruodžio 15 d., kai „Lituani -
ca” buvo sutriuškinta rezultatu 16:0).
Septintame rate „Lituanicos’’ vie tą
perėmė „Wings’’ komanda, ku rią
„Zrinski’’ futbolininkai sudorojo
11:2.

Kaip jau įprasta, be pralaimėji-
mo ėjusi „Eagles’’ komanda septintą
kartą iškovojo 3 taškus, bet tik 4
taškus turinčią „Fire’’ (vienintelė ko -
manda, su kuria rungtyniaudama
„Li tuanica’’ iškovojo tašką, sužais-
dama 5:5) įstengė įveikti 5:3. Galinga
„Schwaben’’ šį kartą nusileido „Uni-
ted Serbs’’ – 1:4 ir nukrito į 5-ą vietą. 

„Lituanicos’’ padėtis nepasikeitė
– ji su 1 tašku liko priešpaskutinėje
13-oje vietoje, nes paskutinėje stovin-

ti „Connections” pralaimėjo „Inter -
na tional” komandai rezultatu 1:6.
Tad paskutines vietas turnyri nė je
lentelėje užima: 12. „Wings” (1 taš-
kas); 13. „Lituanica” (1 taškas) ir 14.
„Connections’’ (0 taškų).

Su šiomis komandomis „Lituani -
ca’’ dar žais. Su „Connections’’ rung-
tyniaus vasario 26 d. 5:45 val. p. p., o
su „Wings’’ – kovo 4 d. 4:15 val. p. p.
Šie susitikimai lems, kas liks pasku -
tinėse vietose. Tikimės, „Lituanicos’’
tarp jų nebus. 

Artimiausios rungtynės „Litua -
ni cos” laukia vasario 12 d. 4:15 val. p.
p., kur mūsiškiai susitiks su „Green-
White’’ futbolininkais, kurie po 7 ra -
tų su 7 taškais stovi 9-oje vietoje. Tai -
gi yra vilčių, kad prieš šią koman dą
mūsiškiai sužais garbingai. 

Jei kas dar nežino, pranešame,
kad rungtynės vyksta „Odeum” salė-
je (1033 N. Villa Ave, Villa Park, IL).
Bent kartą pamatyti, kaip žaidžia-
mas salės futbolas, tikrai ap simoka.
Čia per pusdienį galima iš vysti ge-
riausias Čikagos ir apylinkių koman-
das, o kai kurie jų žaidėjai futbolą
žaidžia ne ką prasčiau nei profesio-
nalai.

Salės futbolo pirmenybės įžengė
į antrąjį etapą

EDVARDAS ŠULAITIS

EDVARDAS ŠULAITIS

Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga (ŠALFASS)
kartu su Šiaurės Amerikos lietuvių atletų sąjunga (LAUNA) ir Amerikos
lietuvių gydytojų sąjunga (ALGS) vėl kviečia sporto mėgėjus iš JAV, Kanados
ir Lietuvos į slidinėjimo kelionę Aspen Mountain Ski Resort, Aspen, CO, kuri
vyks 2012 metų kovo 25–31 dienomis. Kelionėje su šeimomis dalyvauti gali
tiek patyrę slidinėtojai, tiek neslidinėjantys. Norėdami užsiregistruoti
viešbutyje, kreipkitės į ,,Mountain Vacation Specialist” Carol Pasternak el.
paštu: carol@ski.com arba telefonais 800-525-2052 (x3319), 970-925-9500 (x3319).
Carol taip pat Jums gali padėti užsisakant keltuvų, lėktuvo bilietus ar auto-
mobilį. Norėdami gauti nuolaidą, prisistatykite kaip ,,Lithuanian Ski Group”
narys ar nariai.

Apsistoti patariame ,,Limelight Lodge”. Šis viešbutis yra netoli gerų sli-
dinėjimo takų, parduotuvių, kavinių, restoranų ir kitų pramogų. Kelionės
rengėjų dėka ,,The Peaks Resort” lietuvių slidinėjimo grupei bus taikomos
specialios nuolaidos. Tad patariame ilgai nelaukti ir užsisakyti kambarius
kuo anksčiau. 

Išsamesnę kelionės programą numatome paskelbti vėliau. Norėdami
gauti daugiau informacijos apie kelionę kreipkitės į Ed Mickus el. paštu:
edmickus1@aol.com arba į dr. Vytą Saulį el. paštu: vsaulis@sbcglobal.net 

Pagarbiai ŠALFASS slidinėjimo ir ALGS valdybos
prezidentas dr. Jonas Prunskis

viceprezidentas Ed Mickus

ŠALFASS, LAUNA ir ALGS kviečia kartu slidinėti

Dainius Zubrus.

Ištraukti vyrų krepšinio olimpinio
atrankos turnyro burtai

Praėjusią savaitę paaiškėjo vasa -
rio 26 d. Orlando vyksiančių NBA
visų žvaigždžių rungtynių pradiniai
penketai. Rytų konferencijos penke-
tuką sudaro: vietos ,,Magic’’ žvaigždė
Dwight Howard, praėjusio sezono
nau dingiausias žaidėjas iš ,,Chicago
Bulls’’ Derrick Rose, ,,Miami Heat’’
žvaigždės Dwyane Wade ir LeBron
James ir ,,New York Knicks’’ puolė-
jas Carmelo Anthony.

Vakarų konferencijos penketo
sudėtis: keturi žaidėjai iš Los Ange-
les ir Oklahoma miesto žvaigždė
Kevin Durant. ,,Lakers’’ klubui atsto-
vaus Kobe Bryant bei Andrew By-
num, o ,,Clipper’’ – Blake Griffin ir
Chris Paul.

PAUL TRIUKAS

Paaiškėjo NBA visų žvaigždžių 
rungtynių dalyviai

Derrick Rose.
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,,Šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio...”
LAIMA APANAVIČIENĖ

Šiemet sukanka 105 metai Kauno
miesto garbės piliečio, nuo ži-
nomo lietuvių išeivijos poeto,

dar vadinamo Lietuvos  laisvės šauk-
liu, Bernardo Brazdžionio gimimo.
Lie tuvoje jau prasidėjo šiai sukak-
čiai skirti minė jimai ir renginiai. Be
jo kios abejonės, poeto gimtadienis
bus paminėtas ir išeivijoje. Poeto su-
kaktį ruošiasi pa minėti ir Los An-
geles lietuviai. 

Kaip gimsta įvairiausi projektai?
Visiems lyg ir aišku – pirmiausia
kaž kam į galvą šauna gera mintis,
vėliau jau buriasi grupelė pritarian -
čių, o dar vėliau lieka ištikimieji, ku -
rie, apsiginklavę ištverme, kant rybe
(mat šalia visada atsiranda gru pė
kri tikuojančių, niurzgiančių, de juo -
jančių ir bandančių ,,kišti pagalius į
ratus”),  tą projektą ir įgyvendina.  

Pačioje sausio mėnesio pabaigo-
je man besilankant angelų mieste –
Los Angeles, sutikau grupelę žmo -
nių, kurie su didžiausiu užside gimu
ruošiasi baigti savo neįprastą projek-
tą – kovo pabaigoje Šv. Kazimiero lie -
tuviškos parapijos valdose atida ryti
Išeivijos menininkų kiemelį. 

Tačiau apie viską iš eilės. Šv.
Kazimiero mokyklos vedėjai Marytei
Newsom aprodant savo val das, kur
bu vęs, kur nebuvęs prie mūsų priėjo
žinomas  ne tik California, bet ir či -
kagiečiams dailininkas Sigitas Šni-
ras. Pasirodo, kad jis su grupe bend -
raminčių buvusioje apleistoje, krū -
mokšniais apaugusioje teritorijoje
ruošiasi įrengti menų oazę. Suklu -
sau. Pamatęs mano susidomėjimą,
Si gitas pakvietė į trumpą entuziastų,
vykdančių šį projektą, susi rin kimą.
Pasinaudo jau kvietimu ir nesigailiu,
– taip mane sužavėjo šie žmonės. Net
baltas pavydas apėmė, kad Čikagoje
tokio kiemelio netu rime.

Darbai jau įpusėję, kiemelis išva-
lytas, tvora atitverti garažai, matosi
būsimi takeliai, o svyruojantis lietu-
viškas beržas atrodo tik ir laukia,
kada ant postamento bus užkeltas
poe to Bernardo Braz džionio biustas.
Mane pasitiko šio projekto sumany-
tojai ir vykdytojai: ,,Just Millin’
Around” teatro reži sierė ir aktorė
Justina Grumslytė-Brazdžionienė, to
paties teatro aktorius ir vadybi nin -
kas Amandas Ragauskas, šio projek-
to statybinių darbų įgyvendintojas,
Arūnas Braz džionis, Vytas Dabšys ir
Sigitas Šniras.

Pasirodo, kad tarp Los Angeles
lietuvių kalbos, jog reikėtų kažkokio
kampelio literatūriniams vakarams
ar popietėms, vyko jau se nokai, ta -
čiau jos vis likdavo kal bomis. ,,Kal -
čiausias dėl visko – Sigito draugas”, –
juokiasi Justina. 

Čia ir išaiškėjo visa tiesa. Pasi -
rodo, prieš porą metų pas Sigitą pa -
viešėti iš Lietuvos atvažiavo jo drau-
gas skulptorius Gintaras Česiūnas,
visų nuo neatmenamų laikų Česka
vadinamas. Norėdamas draugui atsi-
lyginti už viešnagę, juokais ar rimtai
pasiūlė iš ak mens iškalti savo draugo
biustą. Sigitas, visiškai nenorėdamas
būti įamžintas, pasiūlė savo draugui
įamžinti A. Ragauską. Bet šis taip pat
savo biusto nenorėjo. Kažkam šovė
mintis, kad būtų gerai, jog Česka
iškaltų poeto B. Brazdžionio biustą. 

Reikalai pajudėjo – buvo nupirk-
tas akmuo ir Sigito draugo garaže už-

virė darbas. 
Pasirodo, kad tai buvo tik pra -

džia. Kad įgyvendinti idėją – įrengti
kiemelį, jame pastatyti pjedestalą
garbaus poeto biustui, išeivijos me -
nininkų atminimo sieną, įvesti elek-
trą, sumontuoti garso aparatūrą, pas-
tatyti suoliukus, užsėti veją – reikėjo
ne tik nemažai paplūšėti, bet ir iš
kažkur gauti lėšų. ,,Išsiun tinėjome
daugybę laiškų, su prašymais skam-
binome draugams ir pažįstamiems,
net ce pelinus talkininkams virėme, –
pasakoja Justina. – Džiaugiamės, kad
turime Amandą, jis daugiausia pasi-
darbavo, geresnio orga nizatoriaus
tikriausiai neįma noma surasti.” 

Tiesa, buvo visko: kai kam B.
Braz džionio akmeninis biustas ne -
patiko (norėta nulieto iš bronzos),
kažkam iškaltas poetas nepanašus į
save pasirodė,  kai kas įsižeidęs kal -
bėjo, jog bloga vieta parinkta (prie
kažkokių ap leistų garažų, kodėl ne
šventoriuje!?)... Net parapijos susi -
rin kimo reika lauta. Deja, kai toks
susirinkimas buvo sukviestas, į jį
atėjo ne tiek daug žmonių, o ir dau-
guma atėju siųjų gražiais žodžiais
atsiliepė apie projektą. Atsirado ir
rėmėjai. Projektą parėmė lietuvių
radijo laida ,,Lithuanian Melodies”
(vedėja Geno vaitė Plukas), kiekvieną
šeštadienį nemokamai reklamuoda -
ma projektą, Rimtautas Dabšys, ap -
mo kėjęs vejos ir laistymo sistemos
įrengimo iš lai das, Albinas Markevi -
čius, paaukojęs 1,000 dol.  ir daugelis
kitų. ,,Mus suprato ir parėmė labai
daug žmo nių, kuriems esame be galo

Projekto ,,Išeivijos menininkų kiemelis” sumanytojai ir vykdytojai (iš kairės): Jus -
tina Grumslytė-Brazdžionienė, Arūnas Brazdžionis, Amandas Ragauskas, Si gi tas
Šni ras, Vytas Dabšys.                                                          Laimos Apanavičienės nuotr. 
.

dėkingi. Buvo suaukota per 5,000 dol.,
ta čiau, deja, to negana. Tad, jei kas
norėtų prisidėti prie šio projekto įgy -
vendinimo, aukas prašome siųsti St.
Casimir Parish, 2718 St. George St.,
Los Angeles, CA 90027, ant čekio u ž-
rašant: ,,Išeivijos meni ninkų kie me -
lio įrengimui paremti”. Iš anksto esa -
me dėkingi, – kalbėjo A. Ra gaus kas. –
No rintys daugiau informacijos apie
šį projektą, galite paskambinti tel.
818-249-8133 arba para šyti el. pašto
ad resu ragauskas@msn.com

Projekto sumanytojai ir įgyven -
dintojai džiaugiasi ir tuo, kad jų su -
manymui ir darbams pritaria ir juos
palaiko B. Brazdžionio anūkė, jo kū -
rybinio pa likimo saugotoja Dalytė
Braz džio nytė-Lovett, Šv. Kazimiero
pa rapijos klebonas Tomas Kara naus -
kas ir daugelis kitų žmonių.

Man lankantis Los Angeles, ais t -
ros jau buvo aprimusios, o darbai

spar čiai pasistūmėję į priekį. Pro -
jekto au to riai vienas per kitą pasako-
jo, kad jie įsitikinę, jog kiemelis taps
kul tū rine Los Angeles lietuvių me-
ka – čia vyks literatūriniai vaka rai,
dainuos bardai, bus organizuojami
įvairiausi susitikimai su žinomais
žmonėmis iš Lietuvos, ar svečiais iš
plačiosios Ame rikos. ,,Mes net suo -
liuką medi tacijai ruo šia mės pasta -
tyti. Tikime, kad ši vieta turės sa vo
ypatingą au rą. Atėjęs čia, žmogus ga-
lės ramiai pa sėdėti, pame di tuoti”, –
mintimis dalijosi Justina. 

,,Dirbant prie šio projekto mums

kilo dar viena mintis – įamžinti ne
tik B. Brazdžionio atminimą, bet ir
kitų iškilių išeivijos veikėjų vardus.
Vardai, bendruo menės siūlymu, bus
įrašyti lentelėje ir įmūryti sienoje,
ant kurios bus užrašyti poeto žodžiai:
,,Šaukiu lietuvį burtis prie lietu-
vio/Ir gyvą širdį prie gyvos šir-
dies”, – pa sakoja Sigi tas. – O takelyje,
ve dan čia me prie biusto, bus įlieti
emig rantui brangiausi daiktai – roži-
nis, iš gim tojo krašto atsivežta mone-
ta ar kitas brangus širdžiai mažmo-
žis. Jau pa p rašėme, kad parapijiečiai
atneštų to kius daiktus. Kas be ko,
bus įam žinti ir projekto rėmėjų var-
dai.”  

Deja, B. Brazdžionio gimtadie-
niui kiemelio sutvarkyti nespėta. Ta -
čiau kovo 25 d. 12 val. p. p.  visi kvie -
čiami į iškilmingą Išeivijos meninin -
kų kiemelio ati darymą ir B. Braz -
džio no biusto ati den gimą, o tos die -

nos išvakarėse, kovo 24 d. 7:30 val. v.
Šv. Kazimiero bažnyčioje vyks muzi -
kinė-poetinė prog rama šiai datai pa -
minėti. Prog ramoje dalyvaus ,,Just
Millin’ Ar round” teatro aktoriai, Los
An geles vyrų kvar tetas, vyrų ok tetas
,,Tolimi ai dai”, Šv. Kazimiero parapi-
jos cho ras (vadovas Viktoras Ralys),
Gra žinos Grinkevi čienės mo terų
kvartetas, tautinių šokių grupė ,,LB
Spin dulys” (vadovė Danguolė Var -
nienė). Laukiama ir svečių iš Lie -
tuvos, žada atvykti aktorė Olita Dau -
tartaitė bei renginio režisierė Lo reta
Gasiūnaitė. 

Išeivijos menininkų kiemelio projektas. Po lietuvišku beržu stovės poeto B. Brazdžionio biustas.
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Kodėl Rusija saugo Sirijos režimą?

Nuo Afrikos vakarinės Atlanto
pakrantės atsiritusi arabiškų
revoliucijų banga pasiekė

kitą kraštinį tašką – Siriją: joje štai
jau beveik metai netyla pilietinio ka-
ro kanonados. Prezidento Bashar As-
sad režimas bando žiauriai numal-
šinti jo valdymu nepatenkintų šalies
žmonių protestus ir nesileidžia į
jokias derybas dėl pasitraukimo. Pa-
dėtis Sirijoje tapo nauju nesantaikos
akmeniu, dar labiau apsunkinančiu
Vakarų santykius su Rusija ir Kinija.

Žuvę sirai – ant Rusijos 
sąžinės

Šių metų vasario 6 d. JAV prezi-
dento Barack Obama administracija
uždarė šalies ambasadą Damaske ir
iš Sirijos išsiuntė visus Amerikos
diplomatus. Kitą dieną į Damaską su
oficialiu vizitu išskubėjo Rusijos už-
sienio reikalų ministro Sergej Lav-
rov vadovaujama delegacija. Vasario
6 d. Miuncheno saugumo konferenci-
joje jis paragino Jungtines Tautas
neleisti kilti pilietiniam karui šioje
šalyje, nors prieš dvi dienas Maskva
ir Beijing antrą kartą po praėjusių
metų spalio vetavo Saugumo Tarybos
rezoliuciją, reikalaujančią atsistaty-
dinti prezidentui B. Assad ir numa-
tančią apribojimus Sirijos režimui.

Kitaip sakant, Vakarai ruošia Si-
rijos prezidentui buvusio Libijos
vadovo M. Gaddafi likimą, o Rusija ir
Kinija nenori paleisti Sirijos iš ran-
kų. Taip Rusijos obstrukcija Ameri-
ką ir Europą atvedė į aklavietę, rašo
Paryžiaus „Le Monde”.

JAV atstovė Saugumo Taryboje
Susan Rice po balsavimo pareiškė,
kad nuo šiol Sirijoje žuvusių žmonių
kraujas (nuo spalio mėnesio neramu-
muose žuvo apie 2,000 žmonių) gula
ant sustabdžiusių rezoliuciją šalių.
Washington iš tiesų neslepia nusivy-
limo. Jau atrodė, kad nuspaustas san-
tykių su Rusija „įkrovimo iš naujo”
mygtukas ima duoti rezultatų, o stai-
ga jis vėl atleidžiamas. Iš tiesų, rašo
„Le Monde”, šie B. Obama ir D. Med-
vedev veiksmai buvo sėkmingi: 2010
m. pasirašyta Strateginės branduo-
linės ginkluotės apribojimo sutartis,
numatanti trečdaliu sumažinti bran-
duolinių galvučių skaičių, Rusija
padarė keletą nuolaidų dėl Irano
branduolinės programos, ne vetavo,
o tik susilaikė pernai kovą priimant
1973 m. Jungtinių Tautų (JT) Saugu-
mo Tarybos rezoliuciją dėl Libijos.

Draugystė nuo seno grįsta 
ginklų prekyba

Tačiau ramus dialogas su Mask-
va tuo lyg ir baigėsi. Kas įvyko?

Damaskas nuo seno yra geras
Maskvos partneris. Vyresnieji prisi-
mena tą didžiulę neatlygintiną pagal-
bą, kurią SSRS teikė trečiojo pasau-
lio šalims, kartu apvogdama savo
žmones.

Dovana Damaskui buvo ir 1973
m. su Sovietų Sąjungos inžinierių

pagalba pabaigta užtvankos ant Eu-
frato upės, šalia Raka miesto, staty-
ba. Interneto enciklopedinis žinynas
„Wikipedia” rašo, kad užtvanka su-
formavo tvenkinį, kurio tūris – 10
km³, ilgis – apie 80 km, plotis – 8 km.
Važiavimas per užtvanką griežtai
kontroliuojamas. Tvenkinio vanduo
naudojamas drėkinimui. Užtvankoje
įrengta hidroelektrinė. Šalia tven-
kinio eina automobilių kelias ir ge-
ležinkelio atšaka Alepas-Raka. Siri-
jos prezidento Hafez Assad garbei
pavadintas tvenkinys yra svarbi mig-
ruojančių ir žiemojančių paukščių
Vakarų Azijoje vieta.

Strateginiu atžvilgiu ši dovana
pasiteisino. Broliški Damasko ir
Maskvos santykiai išliko ir 2000 m.
valdžią perėmus velionio sūnui Ba-
shir, kuris iškart pareiškė labai bran-
ginąs draugystę su Maskva.

Pirmiausia ta draugystė pasi-
reiškė karinio bendradarbiavimo sri-
tyje: rusiškų ginklų pirkimo sutarčių
vertė išaugo iki 3 mlrd. JAV dolerių,
Rusija labai brangina strateginę Ar-
timuosiuose Rytuose Tartuso karinę
jūrų bazę, kuri turi geras prieigas
Viduržemio jūroje. Vieno lietuviško
tinklalapio lankytojas pernai rug-
pjūtį rašė, kad pastaraisiais metais
Sirija iš Rusijos pirko šiuolaikinių
ginklų, tokių kaip prieštankinės ir
zenitinės raketos, kurie turi padidin-
ti Sirijos ginkluotųjų pajėgų gali-
mybes. 2008 m. rugsėjį Sirija Rusijoje
pirko naikintuvų „MiG-29SMT”, zeni-

tinių kovos mašinų „Pancir S1E”, tak-
tinių raketų „Iskander”, reaktyvinių
mokomųjų lėktuvų „Jak-130”, du
„Amūro” klasės povandeninius laivus.

Rusija planuoja SSRS laikų lai-
vyno bazavimo punktą Tartuso uoste
paversti nuolatine karinio jūrų laivy-
no baze. Agentūra „RIA Novosti”
pranešė, kad Tartuse kol kas yra 10
Rusijos karo laivų, bet bazė plečia-
ma. Izraelis ir JAV protestuoja prieš
tolesnį ginklų pardavimą Sirijai, nes
būgštauja, kad ginklai gali patekti į
Iraną ar atitekti „Hezbollah” kovoto-
jams Libane.

Internautas savo komentaruose
rašo apie agresyvią H. Assad politi-
ką. Jis primena 1976 m., kai Libano
prezidentas pakvietė Sirijos kariuo-
menę į Libaną, kad ši palaikytų Liba-
no vyriausybę prieš maištavusią
Palestinos išlaisvinimo organizaciją
ir Libano pajėgas. Bet Sirijos kariuo-
menė Libane išbuvo visą pilietinį
karą, ėmė kontroliuoti gana didelę
teritorijos dalį, varžydamasi su Iz-
raeliu, kuris per šį karą nuo 1978 m.
buvo užėmęs Libano pietus. 1990 m.,
pasibaigus Libano pilietiniam karui,
Sirijos kariuomenė ir toliau liko Li-
bane, o tai faktiškai buvo karinė šios
šalies okupacija. Tik 2005 m. po vie-
šų protestų ir tarptautinio spaudi-
mo Sirijos kariuomenė buvo išvesta.

Nei SSRS, nei vėliau Rusija ne-
reiškė protestų dėl okupacinių Da-
masko veiksmų.

Maskva supranta riziką

Praėjo beveik 40 metų nuo pir-
mos neatlygintinos pagalbos Assad
režimui. Dabar karinis bendradar-
biavimas su juo tik įsibėgėja. Laik-
raštis „Kommersant” rašo, kad Sirija
ketina nupirkti 36 rusų mokomuo-
sius lėktuvus „Jak-130” už 550 mln.
JAV dolerių, o sausio viduryje į Tar-
tuso uostą atgabenta 60 tonų ginklų
ir karinės amunicijos. „Jak-130” yra
dviejų variklių mokomasis reaktyvi-
nis naikintuvas, kurį galima naudoti
ir puolant ant žemės esančius tai-
kinius. Rusijos oro pajėgos neseniai
užsisakė 55 tokius lėktuvus.

Tiesa, ta ginkluotė Rusijoje gana
pasenusi. Lėktuvai „Jak-130” buvo
pradėti gaminti 1992 m. „Irkut” ga-
mykloje, kurios 80 proc. akcijų prik-
lauso Vieningam aviacijos statybos
susivienijimui. Vargu ar jis laiku
pajėgs pagaminti Sirijai tuos 36 lėk-
tuvus, o pinigai už juos, kaip rašo „Le
Monde”, gali už-strigti politinių ne-
ramumų vėtomuose Sirijos smėlynu-
ose.

Bet ši rizika, kaip mano Krem-
lius, nėra tokia didelė ir atsipirks, jei
B. Assad režimas išsilaikys. Tiesa,
tam galimybių nėra daug. Damasko
neremia net Arabų valstybių lyga
(AVL). Vasario 4 d. ji nusprendė lai-
kinai nutraukianti stebėtojų misiją
Sirijoje. AVL stebėtojai buvo nusiųsti
į Siriją 2011 m. gruodį. Sausio 23 d.
Sirija atmetė AVL pasiūlytą valdžios
perdavimo planą. Pagal šį projektą
prezidentas B. Assad turėjo palikti
pareigas ir perduoti įgaliojimus lai-
kinajai vyriausybei.

Nedaug galimybių, kad S. Lavrov
apsilankymas Damaske padės B. As-
sad apsispręsti ir nutrauks bepras-
miškas oponentų žudynes (JT duo-
menimis, per 10 konflikto mėnesių
šalyje žuvo nuo 5,500 iki 6,000 žmo-
nių). Izraelio laikraštis „Ha’aretz”
tvirtina, kad Damaskas ir toliau gali
pasikliauti Rusija. Nors Saugumo Ta-
ryboje ruošiamas trečias rezoliucijos
variantas, jame reikės daryti daug
nuolaidų Maskvai, kad ši jos neve-
tuotų. Laikraštis įsitikinęs, kad B.
Assad pasitraukimo klausimą spręs
ne Jungtinės Tautos ar B. Obama, o
V. Putin, po mėnesio greičiausiai tre-
čią kartą tapsiantis Rusijos preziden-
tu.   

Geopolitika.lt

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

ČESLOVAS IŠKAUSKAS

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

Nepaisant, jog Rusijos užsienio reikalų ministrui S.
Lavrov (k.) viešint Sirijoje pavyko gauti B. Assad pa-
žadą, kad smurtas bus nutrauktas, praėjus vos dienai
po ministro viešnagės ginkluotosios pajėgos ir toliau
puolė Homsą. Rusijos užsienio reikalų ministras teigė,
kad Sirija ir Rusija pasisako už Arabų lygos stebėtojų
misijos tęsimą.
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Manila (BNS) – Jungtinės Valsti-
jos siekia didesnio priėjimo prie Fi-
lipinų uostų ir oro uostų, kuriuose
galėtų papildyti degalų atsargas ir
aprūpinti savo karinius laivus bei
lėktuvus, taip išplėsdamos savo bu-
vimą Pietų Kinijos jūros teritorijoje,
pareiškė kariuomenės šaltinis. Ta-
čiau JAV nesiekia atidaryti savo ka-
rinių bazių Filipinuose.

Washington stiprėjantis bendra-
darbiavimas su Filipinais, kurie yra
JAV sąjungininkai, pasireiškė po to,
kai praėjusiais metais JAV paskelbė
apie planus įkurti laivyno bazę Šiau-

rės Australijoje ir galimybę laikyti
karinius laivus Singapūre.

Prieš 20 metų Filipinai neprita-
rė, kad amerikiečiai uždarytų savo
karinio jūrų laivyno ir oro pajėgų ba-
zes. Tai sutampa su įtampa, kilusia
Pietų Kinijos jūros ir Spratlio salų te-
ritorijoje, kurios nepasidalina Kini-
ja, Filipinai ir kitos Pietryčių Azijos
šalys. Praėjusį mėnesį Filipinų gyny-
bos ir užsienio reikalų pareigūnai su-
sitiko su JAV atstovais Washington
aptarti būdus, kaip būtų galima su-
stiprinti jungtines pratybas, moky-
mus ir kitą panašią veiklą.

Rusija, Baltarusija ir Kinija tiekia ginklus Sudanui

Lietuvos verslas galės dalyvauti AE statybose

Milijonierius V. Romanovas kuria partiją 

Washington, DC (BNS) – JAV
prezidentas Barack Obama pareiškė
savo pasitikėjimą Italijos ministru
pirmininku Mario Monti spren-
džiant skolų krizę Italijoje. M. Monti
,,gerai startavo” ir kovoje su krize
imasi ,,labai veiksmingų priemo-
nių”, pareiškė prezidentas Washing-
ton po pokalbių su Italijos premjeru.
Jis pažadėjo svečiui, kad JAV darys
viską, ką gali, kad padėtis euro zono-
je būtų stabilizuota.

M. Monti lapkričio viduryje vy-
riausybės vadovo pareigose pakeitė
Silvio Berlusconi ir nuo tada vado-
vauja ekspertų kabinetui, kuris
griežtu taupymo kursu ir pertvar-
komis turi apsaugoti šalį nuo bank-
roto.

Prieš susitikimą su B. Obama M.
Monti Pitersono tarptautiniame eko-
nomikos institute pareiškė, kad Ita-
lijai nereikės kaip Graikijai, Airijai
ar Portugalijai prašyti finansinės pa-
ramos. M. Monti gyrė ,,labai konst-
ruktyvų” Tarptautinio valiutos fon-
do (TVF) vaidmenį sprendžiant euro

zonos skolų krizę. Kartu jis prašė at-
laidumo smarkiai prasiskolinusiai
Graikijai. Anot premjero, būtina iš-
vengti didelio sprogimo. TVF esą turi
suprasti, kad griežtas taupymo prie-
monių laikymasis gali sužlugdyti
pragmatinį problemos sprendimą,

Washington, DC (BNS) – JAV
kariuomenė sumažins apribojimus
dėl pareigų, kurias moterys gali eiti
kariuomenėje. Moterys vis dar nega-
lės tarnauti kaip pėstininkės ir spe-
cialiųjų operacijų dalyvės ir negalės
užimti kitų pavojingiausių pareigų,
tačiau pagal naujas taisykles jos pri-
artės prie fronto linijos. Nuo šiol mo-
terys galės imtis apie 14,000 naujų ka-
riuomenės pareigybių, daugiausia
sausumos kariuomenėje ir jūrų pės-
tininkų korpuse.

JAV kariuomenės taisyklių nau-
jovės atskleidžia naują karų Irake ir
Afganistane tikrovę. Korespondentai
teigia, kad fronto linija karuose tapo
mažiau aiški, todėl vis sunkiau ap-

saugoti moteris nuo dalyvavimo mū-
šiuose. Naujos taisyklės įsigalios po
30 dienų, nebent Kongresas nuspręs
jas taisykles atšaukti. JAV ginkluo-
tose pajėgose aktyviai tarnauja apie
200,000 moterų. Iš daugiau nei 6,300
Irake ir Afganistane žuvusių karių
144 – moterys.

Tuo tarpu į pensiją išėjęs sausu-
mos kariuomenės pulkininkas leite-
nantas Robert Maginnis sakė, kad
dėl pakeitimų nebūtinai pagerės JAV
nacionalinis saugumas. ,,Tai nepa-
naikina nei seksualinės įtampos
problemų, nei fiziologinių vyrų ir
moterų širdies ir kraujagyslių pajė-
gumo skirtumų”, – teigė jis.

Vilnius (ELTA) – Finansinių nu-
sikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT)
direktorius Vitalijus Gailius palieka
dirbti savo pavaduotoją, vidaus rei-
kalų ministro Raimundo Palaičio pa-
sitikėjimą praradusį Vytautą Girža-
dą. Pats V. Giržadas irgi nesitraukia.
Toks FNTT vadovybės sprendimas
nepatiko R. Palaičiui – ministras
reiškia nepasitikėjimą V. Gailiumi. 

Premjeras Andrius Kubilius į šį
konfliktą kol kas nesivelia.  Vyriau-
sybės vadovas sako teigiamai ver-
tinąs FNTT darbą, o darbuotojų
klausimo nekeliąs. Premjeras pakar-
tojo, kad FNTT kaip institucija ypač
pasitiki, ypač vertindamas pastarojo
laikotarpio veiklą ir rezultatas, įskai-
tant Gariūnų, kontrabandos, kitas
,,šešėlinės veiklos” bylas.

Ministras reiškia nepasitikėjimą FNTT vadovu

JAV suteiks daugiau galimybių kariuomenėje
tarnaujančioms moterims

Patariama susilaikyti nuo kelionių į Siriją

JAV kariuomenė siekia didesnio 
priėjimo prie Filipinų uostų 

Londonas (BNS) – Kinija, Rusija
ir Baltarusija, organizacijos ,,Am-
nesty International” duomenimis, ir
toliau tiekia ginklus Sudanui, nors
jie greičiausiai naudojami prieš ci-
vilius Darfūre. Šios trys šalys, be kita
ko, į Sudaną tiekė naikintuvus, kovi-
nius sraigtasparnius, raketas ,,žemė-
oras”, šarvuotus automobilius ir
šaudmenis, nors nuo 2004 m. galioja
Jungtinių Tautų (JT) ginklų embar-
gas Darfūrui.

,,Amnesty International” ragina
išplėsti JT ginklų embargą visam Su-
danui. Anot organizacijos, Sudano
pavyzdys parodo, kaip skubiai reika-
lingas veiksmingas tarptautinis susi-
tarimas dėl ginklų prekybos kontro-
lės. JT Saugumo Taryba New York
mieste kitą savaitę aptars Sudanui
galiojančius apribojimus. Darfūre
nuo 2003 m. vasario vyksta pilietinis
karas, per kurį, JT vertinimu, iki šiol
žuvo 300,000 žmonių.

JAV prezidentas giria Italijos 
premjero vykdomas pertvarkas

Vilnius (ELTA) – Sirijoje ple-
čiantis ginkluotiems susirėmimams,
visiems šioje šalyje esantiems Lietu-
vos piliečiams patariama nedelsiant
išvykti, planuojantiems keliones į Si-
riją – jas atidėti.

,,Palikti šalį siūlome, kol neapri-
botas susisiekimas įvairiomis trans-
porto priemonėmis, tarp jų – ir nuo-
latinių skrydžių lėktuvais. Likusius
Sirijoje ar į šalį atvykusius piliečius
įspėjame, kad Europos Sąjungos am-
basados riboja savo veiklą ir stabdo
įprastinių konsulinių veiksmų vyk-
dymą”, – sakoma Užsienio reikalų
ministerijos pranešime.

Padėtis Sirijoje blogėja, kasdien
skirtingose šalies vietose vyksta gin-
kluoti susirėmimai. Didėja Sirijos

gyventojų ginkluotas pasipriešini-
mas, tuo pačiu – ir karo tikimybė.
Visi Sirijoje esantys Lietuvos pilie-
čiai kviečiami elgtis itin atsargiai ir
užsiregistruoti Užsienio reikalų mi-
nisterijoje el. paštu pilieciai@urm.lt,
visą parą veikiančiu tel. 370-5-236-
2444 arba Lietuvos ambasadoje Egip-
te (tel. 20-2-27366461, el. paštu amb.eg
@mfa.lt). Nelaimės atveju galima su-
sisiekti su Vengrijos ambasada Da-
maske (East Mezzeh Autostrad, Al-
Akram Mosque, Al-Salam Str. 12; tel.
963-11-611-0787, el. paštu mission.
dam@kum.hu). 

URM teikiami patarimai yra tik
patariamo pobūdžio. Ar vykti į konk-
rečią valstybę, keliautojas turi nu-
spręsti pats.

Vilnius (ELTA) – Premjeras
Andrius Kubilius teigia, jog Lietuvos
verslas turi didelių galimybių daly-
vauti Visagino atominės elektrinės
(VAE) statybose. Tokią nuomonę jis
pareiškė po VAE komisijos posėdžio. 

Premjeras pažymėjo, kad įmonės
turi būti pasirengusios darbams – jos
turi įsigyti specialius leidimus, nors
tai įmonių, pasak premjero, neatbai-
do – susidomėjimas tikrai nemažas.

,,Reikia suvokti, kad ateina to-
kios apimties investicija į Lietuvą,
kokios dar nėra buvę. Natūralu, kad

nemažą dalį tų darbų galės atlikti
Lietuvos bendrovės, nes tai bus pats
pigiausias ir pats veiksmingiausias
būdas”, – pabrėžė A. Kubilius.

Lietuva yra pasirašiusi pradines
sutartis su ,,Hitachi-GE Nuclear
Energy” dėl reaktoriaus pirkimo ir
šios japonų bendrovės investicijų į
Visagine planuojamą statyti atominę
elektrinę. Nors sutarčių detalės ne-
atskleidžiamos, manoma, kad Visa-
gino atominė elektrinė kainuos iki
17,3 mlrd. litų. Tikimasi, kad Visagi-
no AE bus pastatyta iki 2020 metų. 

Vilnius (BNS) – Verslininkas,
krepšinio klubo ,,Žalgiris” ir ,,Ūkio
banko” savininkas Vladimiras Roma-
novas kuria partiją. Milijonierius sa-
ko, kad jo partija kovos už šalies spor-
tą, kultūrą ir meną, nes esą šios sri-
tys – apleistos. V. Romanovas tikina,
kad į jo partiją  savanorių apstu. 

Steigiamasis partijos suvažiavi-
mas vyks vasario 12 d.  Žalgirio areno-
je, tada bus išrinktas partijos pirmi-

ninkas ir paaiškės partijos pavadini-
mas,.  Kad partija būtų užregistruota,
būtina turėti 1,000 jos narių. Žinia-
sklaidos žiniomis, dėl to verslininkas
stoti į jo partiją spaudžia jam priklau-
sančių bendrovių darbuotojus. 

2009 m. V. Romanov mėgino kandi-
datuoti į Lietuvos prezidento pareigas,
tačiau jo kandidatūra nebuvo regist-
ruota, nes neatitiko Konstitucijoje ke-
liamų reikalavimų.

Vilnius (ELTA) – Vilniaus dailės akademijos parodų salėse ,,Titanikas” atidary-
ta Šiaurės ir Baltijos šalių dizaino paroda ,,16 žingsnių artyn”. Baltijos jūrai ir jos
aplinkai skirtoje parodoje 8 šalių autoriai pristato per 100 naujų bei ankstesnių
savo darbų.                                                                                 ELTA nuotr.

JAV prezidentas B. Obama pareiškė
pasitikėjimą Italijos ministru pirmininku
M. Monti.                          EPA nuotr. 



DR. PETRAS V. kISIELIUS
INKSTŲ, PūSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

VIDAS J. nEMICkAS, MD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDMUnDAS VIŽInAS, MD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

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

262-948-6990

RAMOnA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRYS, MD
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415

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

Tel. 773-884-7960

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

VYTEnIS GRYBAUSkAS, MD
SUSAn T. LYOn, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

DRAUGAS2012 VASARIO 11, ŠEŠTADIENIS12

LIETUVIŠKI

,,AnGELŲ SLAUGOS nAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

Vasario 8-ąją savo gimtadienį, o
šiemet ir garbingą 80-ies metų jubi-
liejų švenčia vienas žinomiausių Lie-
tuvos krepšinio žmonių, Biržų rajo-
no Garbės pilietis Vladas Garastas. 

Nors Garastas ir gimė Linku-
voje, Pakruojo rajone, jo tėvai netru-
kus persikėlė į Biržus, ir Vladas save
laiko šimtaprocentiniu biržiečiu. Jo
kelias į sportinio Olimpo viršūnes
čia ir prasidėjo. Viename pokalbyje
jis yra sakęs: „Čia buvo gilios krep-
šinio tradicijos – žmonės domėjosi
šiuo žaidimu, kiekvieną savaitgalį
eidavo į varžybas. Tą populiarumą,
matyt, lėmė stiprus žaidimas ir per-
galės – tuo metu labai garsus buvo
klubas ‘Biržų vilkas’, laimėjęs net
prieš Kauno ‘Perkūną’, kuriame žai-
dė keturi Europos čempionai. Mane,
jauną vaikiną, tai labai žavėjo.” 

Besimokydamas Biržų gimnazi-
joje, Vladas tapo geru lengvaatlečiu,
Lietuvos moksleivių čempionu ir
rekordininku. „Kur čia netapsi, –
pernai krepšinio vakaro metu juoka-
vo Vladas. – Sudegus 1944 m. na-
mams Biržuose, tėvai apsigyveno iš
pradžių kaime. Taip nubėgi 10 kilo-
metrų iki Biržų, mokslai, treniruotės
ir vėl 10 km namo.” Baigęs gimnazi-
ją, įstojo į Kūno Kultūros institutą
kaip lengvaatletis, tačiau vėliau po
didelio užsispyrimo ir individualaus
darbo tapo ir geru krepšininku. 

Baigęs mokslus, Garastas grįžo į
Biržus. Iš pradžių jis buvo įdarbintas
sezoninio plaukimo treneriu sporto
mokykloje, o 1958 m. tapo ir jos direk-
toriumi. Vėliau sekė darbas rajono
sporto komiteto pirmininko pareigo-
se, vėl grįžimas vadovauti Sporto mo-
kyklai. Tad kaip specialistas ir
treneris perėjo visus laiptelius – bu-
vo treneris, sporto mokyklos direkto-

rius, rajono sporto vadovas, Lietuvos
jaunių ir jaunimo rinktinių treneris. 

1979 metai gana netikėtai pasisu-
ko nauja vaga. Prastai tuo metu
žaidusiam Kauno „Žalgiriui” buvo
reikalingas naujas vairininkas. Apie
tai paklaustas Garastas pernai kal-
bėjo: „Aš buvau gal koks penktas, ku-
riam buvo siūlytas ‘Žalgiris’. Aišku,
kad bijojau. Bet pagalvojau, man jau
47-eri metai, puikiai pažįstu ‘Žalgi-
rio’ komandos žaidėjus – tai ir bir-
žiečiai Algirdas Linkevičius, tai ir į
‘Žalgirio’ duris pasibeldę Virginijus
Jankauskas ir Mindaugas Lekeraus-
kas, kiti irgi puikiai pažįstami iš jau-
nimo rinktinių. Kada, jei ne dabar?”

Po to sekė 10 metų „Žalgiryje”,
Tarybų Sąjungos rinktinės vyr. tre-
nerio pareigos, jau Lietuvai atkūrus
Nepriklausomybę – darbas Čekoslo-
vakijoje. Kitas didelis gyvenimo tarp-
snis – 1992–1996 metai ir bronzos me-
daliai su Lietuvos rinktine Barselo-
nos ir Atlantos olimpinėse žaidynėse,
1995 metų Europos čempionato si-
dabras ir iki šiol atsimenamos skan-
dalingos rungtynės su Jugoslavija.

Baigęs Lietuvos rinktinės trene-
rio darbą, Vladas dirbo Alytuje su
Lietuvos moterų rinktine, buvo Lie-
tuvos trenerių asociacijos preziden-
tu. 2003–2011 m. Garastas buvo Lietu-
vos krepšinio federacijos preziden-
tas, o jo darbo viršūnę simboliškai
vainikavo Lietuvoje 2011 m. sureng-
tas Europos vyrų krepšinio čempio-
natas.

2011 m. pabaigoje Krepšinio fe-
deracijos prezidentu buvo išrinktas
garsiausias Lietuvos krepšininkas
Arvydas Sabonis, o Vladas, pager-
biant jo nuopelnus Lietuvai, paskelb-
tas federacijos Garbės prezidentu.
2003 metų vasario 25 d. Garastas tapo
Biržų rajono Garbės piliečiu.

Vladui Garastui – 80
ANTANAS SEIBUTIS

Sporto draugijos „Nemunas“ krepšinio pirmenybės. II vieta. Biržų komanda. 1979 m. I
eilė iš k. – P. Plepys, V. Linkevičius, R. Valikonis, G. Murelis, A. Šeškus. II eilė iš k. – S. Kli-
kūnas, M. Lekerauskas, V. Alekna, A. Kriaučiūnas, A. Kazilionis ir treneris V. Garastas.

Vladas Garastas (centre) Biržuose su žmona Irena Aleksiūnaite-Garastiene (antra iš d.).



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
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Surašymas Nr. 2

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.

Apsilankykite ,,Draugo” internetinėje svetainėje   www.draugas.org

Surašykite į brėžinį duotus žodžius.
Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

5 raidės:
BLAKĖ – ĖRENA – GATVĖ – GūŽTA – IŠTAR – LIMFA – LOKYS – MURZA – RYTAI –
TICHĖ – ūMĖDĖ – ŽIZEL.

6 raidės:
ARBATA – AUSTRĖ – ESKIMĖ – LINKMĖ – LYGYBĖ – RAGANĖ – SOSTAS – STEPĖS.

7 raidės:
ADAKSAS – ADATINĖ – AFALINA – ATRAIŽA – ATVĖTOS – ĖDALIUS – LIEPSNA –
OPERETĖ – RADVILA – SACHARA – SADOLIN – ŠKVALAS – TIRAŽAS – VYPSNYS –
ŽYDRUMA – ŽUVĖDRA.

8 raidės:
AUKŠTUMA – DŽOKONDA – EKSCESAS – GEOGRAFĖ – MYGTUKAS – MORMONAI
– NUOBAUDA – POSMELIS.

9 raidės:
CHEVROLET – VĖJAVAIKĖ – ZUBRAŽOLĖ – ŽEMAPELKĖ.
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sOCiALiNiAi REiKALAi

TV reklamos ir nesiliaujantys
skelbimai laikraščiuose seniai įtiki-
no net ir didžiausius skeptikus, kad
pažintys internetu toli gražu nėra
nei laukinis, nei toks jau prastas su-
ma nymas. Ko gero, bene kiekvienas
iš mūsų pažįsta bent vieną porą, sėk-
mingai susipažinusią virtualioje erd-
vėje. Deja, kaip perspėja „Better
Busi ness Bureau” organizacija, re-
gistruojanti pranešimus apie nesą-
žiningai verslą vykdančius asmenis
bei verslo įmones, antrosios pusės
paieškos in ternete gali baigtis ne tik
lemtinga pa žintimi, bet ir įvairiau-
siais nema lonumais, pradedant kom-
piuterių vi ru sais ir baigiant realiais
piniginiais nuostoliais. Kasmet, artė-
jant Šv. Va lentino dienai, „Better
Business Bu reau’’ gauna tūkstančius
nusiskun di mų iš nelaimėlių, paty-
rusių apgavystę ir praradusių pini-
gus po „pažinties’’ interneto platy-
bėse su ne itin geranoriškai nusitei-
kusiais sukčiais. 

Beje, pastaruosius nuo tikrų ro -
mantiškų pažinčių ieškotojų pradžio-
je atskirti yra gana sudėtinga. Steng -
damiesi per anksti nesukelti įtarimų,
jie bendrauja gana lengvai ir net pa -
perka apsimestiniu nuoširdumu bei
dosniai dalijamais pagyrimais. Nau -
dodamiesi aukų patiklumu ir pama -
žu įgiję jų palankumą, sukčiai po
kiek laiko apsimeta tarnaujančiais
karinėse pajėgose užsienyje arba ima
pasakoti apie staiga juos ištikusią ne -
laimę (sergančius tėvus, persekiojan -
čias sąskaitas už gydymą ir pan.). Su -
graudintos aukos, įsitikinę, jog sura-
do savo laimę, pasisiūlo padėti ir, ži -
no ma, išsiunčia prašomą sumą. Tuo
tarpu juos apgaudinėję „įsimylėjė -
liai”, vos gavę pinigus, dingsta lyg į
vandenį – bent iki tol, kol iš naujo
„neiš nyra” kitoje pažinčių svetainė-
je, pasivadinę kitu vardu ir beieškan-
tys jau kitų lengvatikių. 

Kai kada sukčiai prisiregistruo-
ja pažinčių svetainėse iš užsienio
šalių, tačiau nemažai pasitaiko ir
vietinių, savo juodą darbą nebaudžia-
mai dir bančių teisėsaugos pašonėje.
Kaip ir kitų „virtualių’’ nusikaltėlių
atveju, šiuos asmenis susekti inter-
neto pla tybėse bei nubausti yra gana
sudėtinga, todėl geriausia būtų pasi-
tikėti vien savo jėgomis bei sveika
nuovoka. Tad ką derėtų žinoti, prieš
leidžian tis į romantiškų pažinčių
paieš ką virtualioje erdvėje?

Ko gero, pagrindinė taisyklė –
atsargiai vertinti visas nežinomas,
naujai atsidariusias svetaines bei vi -
sus neprašytus pakvietimus užsire-
gistruoti, gautus elektroniniu paštu.
Taip pat, prieš užsiregistruojant, de -
rėtų pasitikrinti, kaip svetainė saugo
savo vartotojų duomenis ir kokių
priemonių imasi siekiant užtikrinti
apgavikų „atsijojimą”. Pavyzdžiui,
kai kurie žinomi puslapiai tuo tikslu
naudoja vadinamąjį „background
check’’, kurį privalo atlikti visi nauji

nariai. 
Patartina atsargiai vertinti ir

nau jųjų pažįstamų teiginius, kad jie
tarnauja karuomenėje arba yra nese-
niai netekę sutuoktinio. Be abejo,
tam tikrais atvejais šie teiginiai gali
būti teisingi, tačiau sukčiai pernelyg
dažnai naudoja būtent šiuos scenari-
jus, siekdami patraukti būsimų aukų
dėmesį. 

Verta pradėti puoselėti įtarimus,
jei naujasis(-oji) pažįstamas(-a) iš -
kart paprašo susirašinėti privačiai, o
ne naudojantis svetainės paslaugo -
mis. Panašaus prašymo priežastis
gali būti ne tiek noras pagreitinti pa -
žintį, kiek paprasčiausias atsargu-
mas: kadangi kai kurios svetainės
pasilieka teisę nuodugniai tyrinėti
narių siunčiamus laiškus, siekdamos
užkirsti kelią galimoms apgavys-
tėms, negerų ketinimų turintys as -
me nys, be abejo, visokeriopais bū-
dais stengsis to išvengti. 

Jei sužinojote naujojo (-sios) pažįs-
tamo(-sios) tikrąjį vardą bei pavardę,
pamėginkite jį įvesti į ,,Google’’ ar
bet kurią kitą interneto paieškos sis-
temą. Rezultatai jus gali iš tiesų nus -
tebinti! Kartais pravartu į paieškos
lauką įvesti ir frazes iš el. laiško,
nuotraukų aprašymus – jei turite
reikalų su sukčiais, labai tikėtina,
kad tuos pačius laiškus bei nuo-
traukas jie yra išsiuntinėję daugybei
žmonių. Ka dan gi paprastai apgaulės
tikslais su sikuriama keletas profilių
įvairiose svetainėse, ta pati informa-
cija taip pat gali pasirodyti beesanti
kitų pa žin čių svetainių vartotojų
duomeny se. Visi šie požymiai turėtų
priversti jus gerokai sunerimti ir
bent jau paprašyti paaiškinimo.

Be abejo, paskutinis lašas pasiti -
kėjimo taurėje – naujųjų pažįstamų
prašymas pagelbėti jiems materia -
liai, siunčiant pinigus, kuriuos, kad
neliktų pėdsakų, paprastai prašoma
persiųsti ne banko pavedimu, o nau-
dojantis elektroninėmis tarptautinė -
mis perlaidomis (,,Western Union’’,
,,MoneyGram’’, ,,Green Dot Money -
Pak’’ ir pan.). Sulaukus tokio prašy-
mo, tikimybė, kad turite reikalų su
apgaviku (-e) yra beveik šimtapro-
cen tinė. 

Pabaigai derėtų paminėti jog, be
svetimų pinigų besigviešiančių suk -
čių, pažintys internetu gali kelti ir
daugiau pavojų, ypač jei nutarsite ga -
lų gale susitikti su naujuoju(-ąja)
pažįstamu(-a). Ir vėl, kai kurią infor-
maciją apie jus dominantį žmogų
galite rasti interneto paieškos pagal-
ba, įskaitant asmenų, teistų už seksu-
alinio pobūdžio nusikaltimus, sąra -
šus. Siūlydami susitikti, pradžioje
pasiūlykite susitikti viešojoje vieto-
je, kur daug žmonių (kavinėje, kino
teatre ir pan.), o jei ir tada jaučiatės
nejaukiai, pasikvieskite kartu ką
nors iš savo draugų. 

Parengta pagal 
„Better Business Bureau” ir

žiniasklaidos informaciją

Šv. Valentino dienai artėjant: pažintys
internetu bei jų keliami pavojai

VAIDA MALECKAITĖ
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Į meilės linkėjimų kraitelę nepamirškite įdėti ir sveikatos taurelę.
Tarptautinė Šveicarijos kompanija ZEPTER

sveikina visus su Šv. Valentino diena 
ir paruošė nuostabias dovanas.

Kompanijos atstovai: Aldona ir Gintautas. 

Tel.: 630-744-9626, el. paštas: rakita@mail.lt

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

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

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

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

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

Išnuomoju 2 mieg. butą 
su baldais netoli „Kunigaikščių

užeigos”. Kaina $800
Tel. 630-439-9962, arba 

630-257-2140

VIRGIS 
TVASKUS, CPA

užpildo asmenines ir 
kompanijų mokesčių formas. 

Tel. 708-257-4856, 708-448-8468

Limuzinų kompanijai 
reikalingas žmogus, 

galintis dažyti ir atlikti 
mechaninius darbus 

Tel.: 630-745-9412

LITHUANIAN ART WANTED
We Pay Top Prices!
19th/20th Century
Call 310-247-7500 

or email
papillong@gmail.com
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Vija Gedgaudas, gyvenanti Newhall, CA, kartu su metinės „Drau-
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė laikraščio leidybos išlaidoms suma-
žinti 260 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame, kad mus skaitote ir dosniai re-
miate.

Regina  M. Banionis, gyvenanti Los Angeles, CA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir atsiuntė 50 dol. Labai Jums ačiū už paramą.

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

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

A † A
MARIJA ŠARAUSKIENĖ

Po ilgos ligos mirė 2012 m. vasario 7 d., sulaukusi 94 metų.
Anksčiau gyveno Čikagoje, Palos Park, IL, Daytona Beach, FL.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: sūnus prelatas R. Jurgis Šarauskas; duktė Eve -

lina ir vyras David Leonard; anūkės Karen su vyru Scott Grzy -
bowski ir Sara su vyru Dan Potter; proanūkai Olivia, Jack, Kate
ir Julia.

A. a. Marija buvo žmona a. a. Stasio ir mama a. a. Arūno.
Ji anksčiau buvo Lietuvių klubo pirmininkė Daytona  Beach,

FL.
Velionė pašarvota šeštadienį, vasario 11 d. nuo 10 val. ryto

Mercy Fran ciscan at Schroder, 1302 Millville Ave., Hamilton, OH
45013. 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Antradienį, vasario 14 d. 11 val. ryto a. a. Marija bus laidoja-
ma Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje.

Vietoje gėlių prašome aukoti Mercy Franciscan at Schroder.
Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.

Nuliūdę artimieji

Laidotuvių informacija tel. 708-447-2261 arba www.ivinsfh.com

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

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

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

Elona Vaišnys, gyvenanti North Haven, CT, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėko-
jame.

Pirmojo susitikimo dalyviai dalyvavo Maironio lit. mokyklos rugsėjo 1-osios šventėje
Lemont . Rimanto Gedeikos nuotr.

Atkelta iš 5 psl.
LB labai reikia naujų idėjų ir

naujų veidų. Būtina pergalvo ti visus
jos veiklos tikslus ir užda vi nius.

Į šį suvažiavimą dainaviečiai pri -
valo atsivežti  nors po vieną savo dar -
bų pasekėją. Puikiai žinome, kad nė -
ra nepakeičiamų, tad sau pamainą
rei kia ruošti iš anksto, tik įsisukus į
visuomeninės veiklos verpetus. Ma -
nau, kad jūs turėsite mums ką pasa -
kyti ir patarti. Jūsų visa šauni šeima
yra atsidavusi lietuviškai veiklai. Į
renginį ruošiasi atvykti Dalia Puš -
korienė, dr. Viktoras Stankus, Valdas
Piestys, Jane Cox. Tikimės sulaukti
ir Sauliaus Anužio, Lietuvos Respub -

li kos gen. garbės konsulės Ingridos
Bublienės, Sauliaus Rakausko, dr.
Aldo Kriaučiūno, Irenos Kriaučiū -
nienės ir kitų Dainavos darbo konfe-
ren cijos dalyvių.

– Ar suvažiavimas yra atviras
lietuvių visuomenei?  

– Labai laukiame visų, kurie do -
misi ir darbuojasi lietuvybei. Jūsų
da ly vavimas ir pasisakymai labai
rei kalingi!

– Ačiū už informaciją. Iki ma-
lonaus pasimatymo suvažiavi-
me!

JAV LB apylinkių valdybų pirmininkų
suvažiavimo belaukiant

ĮVAIRŪS SkELBIMAI

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

* Moteris ieško papildomo darbo tik šeštadie-
niais. Tel. 708-220-3202.

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

* Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su grįžimu
namo. Tel. 708-691-6996.

* Moteris gali pakeisti bet kurią savaitės dieną,
išleisti atostogų arba perka žmonių priežiūros
darbą. Tel. 206-422-9750.

* Moteris, turinti dokumentus, vairuojanti,
kalbanti angliškai, rusiškai, lenkiškai, lietuviškai,
ieško senelių  priežiūros darbo naktimis arba ry-
tais. Tel. 773-387-7232.

* Vienam mėnesiui, vasario antroje pusėje
ieškau išsinuomoti butą Floridoje, prie Atlanto
vandenyno. Tel. 630-334-2906.

* Moteris ieško nepilnos savaitės žmonių slau-
gymo darbo. Gali pakeisti arba išleisti atostogų.
Tel. 312-492-8795.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Sąžininga, darbšti, buitinė anglų kal-
ba, gali pakeisti bet kurią savaitės dieną. Tel.
773-707-7902.
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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

SKELBIMAI

Taryba

Lietuvos Respublikos 
Generalinis Konsulatas 

 
 

 

5620 S. Claremont Ave
Chicago, Illinois 60636
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Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Gerbiamieji, ieškau nusipirkti: J. Rimšos, V. Vizgirdos, K. Varne lio, P. Kalpoko,
K. Šimonio, P. Puzino, J. Šileikos, A. Galdiko, P. Domšaičio, K. Jonyno, V. Petravičiaus,
V. Igno, K. Žoromskio, M. Dobužinskio, K. Skle riaus, V. Kasiulio, A. Žmuidzinavi čiaus,
J. Pautieniaus, P. Kaupo, M. Ši leikio, A. Varno, V. Rato, J. Čeponio, L. Tuleikio, J. Švažo,
A. Gustaičio, V. Kisarausko, A. Savicko, A. Marti nai čio, V. Ciplijausko, A. Petrulio, A.
Sa muolio, J. Mackevičiaus, A. Valeš kos, P. Kiaulėno, G. Staniulio, A. Za visai tės, A.
Motiejūno, K. Zapkaus, R. Jankausko, J. Bagdono, J. Maciūno ir dau gelio kitų lietu-
vių dailininkų su kur tų tapybos ir grafikos darbų.

Taip pat ieškau įsigyti skulptūrų: Petro Rim šos, V. Kašubos, K. Jonyno ir kitų lie -
tuvių autorių.

Taip pat norėčiau širdingai padė koti ir pasveikinti su artėjančia Vasario 16-ąja
visus, kurie atsiliepė į mano prašymą arba ketina tai pada ryti ateityje. Tel.: 617-459-
9952 (USA), el. p.: modeboston@yahoo.com Adre sas: Modestas Rimkus P. O. Box
E34, S. Boston, MA 02127, USA

� Šv. Mišios Vasario 16-osios  proga bus
aukojamos Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijoje, Marquette Park, šį
sekmadienį, vasario 12 d. 10:30 val. r.
Da lyvaus Čikagos jūros šaulių ,,Klaipė -
dos” kuopos nariai. Po Mišių Lietuvos
Ne priklausomybės  minėjimas vyks Jau -
ni mo centre 1val. p. p. 

� JAV LB Socialinių reikalų skyrius Le -
mont maloniai kviečia vasario 15 d.,
tre čiadienį, 1 val. p. p. atvykti į filmų
po pietę. Bus ro  domas doku men tinis fil -
mas ,,Švėkšna” iš ciklo ,,Mūsų mies te -
liai”. Švėkšna XIX a. buvo vienas žy miau -
sių pietvakarių Žemaitijos tautinio atgi-
mimo ir knygnešių centrų. Filmai ro domi
PLC skai tykloje, šalia Bo čių menės. Po
filmo – vaišės.

� ,,Seklyčioje” (2711 W. 71-st St.,
Chicago, IL) trečiadienį, vasario 15 d.,
2 val. p. p. tradicinių popiečių metu bus
rodomas Jono Ohmano dokumentinis
filmas „Smogikai”.  Smogikai – tai spe-
cialios lietuvių grupės, kovojusios prieš
partizanus.  Filmas pasakoja apie šiuos
asmenims, jų taktiką ir išdavystes.  Po
filmo – užkandžiai.  Visi kviečiami daly-
vauti. Tel. pasiteiravimui 773-476-2655.

� Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio
lietuvių centre, Lemont, vasario 19 d.,
sekmadienį, 1 val. p. p. atidaroma žino-
mo išeivijos dailininko Vytauto Igno
(1924–2009) darbų paroda.

� Vasario 26 d., sekmadienį, kviečiame
paslidinėti į Wilmot Mountain (11931
Fox River Rd., Twin Lakes, WI). Daugiau
informacijos gausite paskambinę tel.
847-362-8675.

� Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
kovo 18 d. 12:15 val. p. p. kviečia į
,,Sriu  bos pietus”, kurie vyks Pasaulio
lie tuvių centro pokylių salėje (14911

127th St. Lemont, IL 60439). Prašoma
už si registruoti iš anksto Misijos raštinė-
je tel. 630-257-5613. 

� Ateitininkų Šalpos fondo metinis na -
rių suvažiavimas ir vakarienė įvyks kovo
31 d., šeštadienį, Ateitininkų na muose.
Suva žia vimo pradžia 4 val. p. p. (regis-
tracija). Va karienė – 6 val. v. Kvie ti mus
į  vakarienę galima užsisakyti pas Pra -
nutę Domanskienę tel: 708-246-0049
po 5 val. p. p. arba el. paštu FLD85
@aol. com

� St. Petersburg Lietuvių klubo valdyba
kviečia visus vasario 21 d., 5 val. p. p.
į smagią, nuotaikingą ,,Užgavėnių puo -
tą” klubo salėje. Šiais metais į puotą
kviečiame atvykti pasidabinus skrybėle,
rinksime gražiausią. Meninę programą
atliks šokių grupė ,,Ritmas”. Stalus ar
pa vienes vietas užsisakyti galite pas
Laimutę Alvarado tel. 727-360-1064.  

� ALT’o Lake apskrities skyrius ir JAV
LB East Chicago apylinkės, IN valdyba
kovo 11 d. 1 val. p. p. ruošia Lietuvos
Ne  priklausomybės mi nėjimą American
Legion Griffith Post 66 (132 N. Wiggs
Ave., Griffith, IN).  Paminėsime Vasario
16-tąją ir Kovo 11-ąją. Vaišinsimės lie -
tu viškais patiekalais. Meninę progra mą
atliks Algimantas ir Ligita Barniškiai. Ma  lo -
niai kviečiame dalyvauti šventėje. Apie
dalyvavimą prašoma pranešti Joanai tel.
219-884-2220 arba Birutei tel. 219-
322-4533.

IŠ ARTI IR TOLI...

Lietuvių tautinių šokių grupė ,,Lėtūnas” (vadovė Nijolė Pupienė) ruošiasi dalyvau-
ti XIV Lietuvių tautinių šokių šventėje Boston, MA.           George Stapleton nuotr.

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

Karaliaučiaus krašto lietuviš -
kų mokyklų paramai per Mažosios
Lietuvos Lietuvių draugiją Čikagoje
aukojo: $250 Lietuvių tautiniai na -
mai – Los Angeles. $75 Aldona Nao -
kaitė Pintsch. $50 Genovaitė Kauf -
manas, B. Ciplijauskaitė, Algirdas ir
Amanda Mulioliai, Irena Raulinai -
tienė. $40 Domas ir Ada Misiuliai.
$25 Gailė Janušonis, Balys Milaknis,
Vidmantas Raišys. $20 Juozas
Berno tas. Dėkojame visiems rėmė-
jams. Ma žosios Lietuvos Lietuvių
drau gija, 1394 Middleburg Ct.,
Naper ville, IL 60540

„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
var gingai gyvenantiems vaikams ir
stu dentams Lietuvoje. Aukojo:  Aldo -
na Ješmantienė $2,100 studentų pa -
ramai, Donatas Tijūnėlis $500 neįga -
liųjų šeimai. Labai čiū. „Saulutė”
(„Sunlight Orphan Aid”), 414
Free hauf  St., Lemont, IL 60439, tel.
(630) 243-7275, el. paštas: indreti-
junelis@sbcglobal.net tinklalapis:
www.sunlightorphanaid.org

A. a. Stanislavos Gritėnienės
atminimą pagerbiant, Agnietė Male -
lienė „Saulutei” atsiuntė $80, ku -
riuos suaukojo F. Jablonskis, T. A.
Ru daitis ir E. Budelskis. „Saulutė”
dėkoja už aukas ir reiškia nuoširdžią
užuojautą a. a. Stanislavos Gritėnie -
nės šeimai ir artimiesiems.

„Saulutės”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelio susirinkimas bus pirma-
dienį, vasario 13 d., 10:30 v. r. pas Ind -
rę Tijūnėlienę, 414 Freehauf  St., Le -
mont, IL 60439. Kviečiami visi norin-
tys padėti vargingai gyvenantiems
vaikams Lietuvoje.


