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Washington, DC (LR ambasados
JAV info) – Lietuvos Respublikos am-
basadorius JAV ir Jungtinėms Mek-
sikos Valstijoms Žygimantas Pavilio-
nis vasario 23 d. Mexico mieste daly-
vavo iškilmingame Lietuvos valsty-
bės atkūrimo dienos minėjime, kurį
Lietuvos ambasada Washington, DC
surengė kartu su LR garbės konsulu
Meksikoje Ronén Waiser Landau. Tą
pačią dieną ambasadorius Ž. Pavilio-
nis Lietuvos Vyriausybės vardu su
Meksikos Finansų viceministru Jose
Antonio Gonzalez Anaya pasirašė LR
Vyriausybės ir Meksikos Vyriausy-
bės sutartį dėl pajamų ir kapitalo dvi-
gubo apmokestinimo išvengimo. Lie-
tuva tapo 23 šalimi, su kuria Meksi-
ka pasirašė tokio pobūdžio sutartį.
Sutarties pasirašymo iškilmės buvo
surengtos istorinėje pirmųjų Meksi-
kos Prezidentų rezidencijoje, Meksi-
kos nacionaliniuose rūmuose Palacio
Nacional.

Lietuvos ambasadorius dvišalius
santykius taip pat aptarė su Meksi-

kos Užsienio reikalų ministerijos
Europos padalinio vadovu ambasado-
riumi Madrazo Bolivar. Lietuvos am-
basadorius pakartotinai perdavė
kvietimą Meksikos prezidentui Fe-

lipe Calderon Hinojosa ir Meksikos
užsienio reikalų ministrei Patricia
Espinosa 2012 metais apsilankyti
Lietuvoje.

JAV lietuvei R. Šepetys įteikta Patriotų premija 
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Vilnius (Bernardinai.lt) – Antrą
kartą Krašto apsaugos ministerijos
ir Lietuvos leidėjų asociacijos orga-
nizuojamo patriotinių ir pilietinių
knygų konkurso nugalėtojomis tapo
Rūta Šepetys ir Nomeda Marčėnaitė.
Konkurso suaugusiųjų kategorijoje
nugalėjo R. Šepetys romanas „Tarp
pilkų debesų” (leidykla „Alma litte-
ra”), o vaikų knygos kategorijoje
Patriotų premijos laureate komisija
vienbalsiai išrinko N. Marčėnaitės
knygą „Lėlė” (leidykla „Tyto alba”).

„Dvidešimt metų laukiau, kada
atsiras tokia knyga kaip R. Šepetys
‘Tarp pilkų debesų’. Pasaulio žmonės
sužinos apie tragišką Lietuvos istori-
ją. Ši knyga tapo ledlaužiu ir išnešė
žinią pasauliui apie tą skaudų mūsų
šaliai laikotarpį”, – įteikdama apdo-
vanojimą JAV lietuvei R. Šepetys
sakė krašto apsaugos ministrė Rasa
Juknevičienė.

„Ši knyga parodo amerikiečių
norą suvokti to laiko istoriją šiame
pasaulio krašte. Į dvidešimt devynias
pasaulio kalbas išleista R. Šepetys
knyga padės pasauliui geriau supras-

ti tą laikotarpį, kurį išgyveno Lietu-
va sovietų okupacijos metais”, – sakė
renginyje dalyvavusi JAV ambasado-

rė Lietuvoje Anne E. Derse.
R. Šepetys gautą premiją – 2,400

litų – skyrė brolijai „Lapteviečiai”.

LR ambasadorius Meksikoje tarėsi dėl dvišalių santykių stiprinimo

Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė apdovanoja Patriotų premijos laureatę Rūtą
Šepetys.                                                                                             Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Mano šūkis tebūna: Dievo ieš koti visuose dalykuose, viską dides nei Dievo
garbei daryti, į viską Dievo dvasią įnešti ir viską ja perimti. Die vas ir jo garbė te-
būna viso mano gy venimo centru: ašimi, apie kurią suktųsi visos mano mintys,
jausmai, norai ir darbai.                                                 – Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

LR ambasadorius JAV Ž. Pavilionis (d.) Lietuvos Vyriausybės vardu su Meksikos Finansų
viceministru Jose Antonio Gonzalez Anaya pasirašė sutartį.  LR ambasados JAV nuotr.

Vilnius (ELTA) – Pasaulio pre-
kybos organizacijos (PPO) Generali-
nė taryba Lietuvos ambasadorių Al-
biną Zananavičių vieniems metams
išrinko PPO Biudžeto, finansų ir
administracijos komiteto pirminin-

ku. Šis komitetas svarsto ir Gene-
ralinei tarybai teikia siūlymus dėl
organizacijos biudžeto, priima spren-
dimus dėl organizacijos darbo orga-
nizavimo, darbuotojų struktūros ir
kitų ūkinių reikalų. Pagrindiniai

komiteto iššūkiai 2012 m. – tolesnis
PPO veiklos stiprinimas ir organiza-
cijos biudžeto nulinio nominalaus
augimo išlaikymas. PPO vienija 153
valstybes. Organizacijos metinis biu-
džetas sudaro apie 560 mln. litų.

Lietuvos atstovas išrinktas PPO komiteto pirmininku



„Dabar, – tai Vieš-
paties žodis,– grįžkite
pas mane visa savo
širdimi, – pasninku,
verksmu ir raudoji-
mu... Grįžkite pas
VIEŠPATĮ, savo Dievą,
nes jis maloningas ir
gailestingas, kantrus
ir kupinas gerumo“
(Jl 2, 12–13). Šiais žo-
džiais pranašas Joelis kvietė išrink-
tąją tautą palikti nuodėmės kelią ir
atsigręžti į savo Viešpatį. Pelenų die-
ną Bažnyčia kviečia ir mus į rimtį,
atgailą ir rengimąsi Kristaus prisi-
kėlimo iškilmei – Velykoms. Velykos
turi ne tik ženklinti, bet ir tapti mūsų
dvasinio prisikėlimo diena. 

Susitaikymas su Dievu. Pirma-
sis žingsnis, kurį žengiame, pradėda-
mi kelionę arčiau prie Viešpaties, –
susitaikymas su Dievu, Bažnyčia ir
savo sąžine. Susitaikymas su Dievu
reiškia atkurti visa, ką mūsų gyve-
nime yra sugriovusi nuodėmė, kur
buvo prasilenkta su Dievo valia. To-
dėl, pradedant Gavėnios metą, pir-
mutinis ir pagrindinis rūpestis – at-
kurti tvarką savo viduje.

Šalinimasis nuo triukšmo. Mūsų
amžiaus žmogus nuolat skuba, o jo
laisvalaikį užpildo triukšmas ir pra-
mogos, todėl pirma, ką privalome at-
likti gavėnios pradžioje, – pabandyti,
kiek įmanoma, pabėgti nuo kasdie-
nio triukšmo. Pelenų diena yra šio
pasitraukimo į gavėnios tylą įžanga.
Pasibarstome galvas pelenais, kad jie
primintų, jog šioje žemėje esame lai-
kini ir mūsų kūnai pavirs į dulkes,
todėl turime rūpintis amžinųjų na-
mų statyba.

Mūsų namuose yra televizija,
kuri teikia reikalingą informaciją,
gali mus intelektualiai ir dvasiškai
praturtinti, bet dažnai ji veikia ir
neigiamai. Tušti, erotikos kupini se-
rialai, žmonių apatinius baltinius
skalbiančios laidos, lėkštos pramo-

ginės laidos ir dažnai tendencinga
informacija braunasi į mūsų kasdie-
nybę, nepalikdama nei laiko, nei no-
ro pasirūpinti savo dvasiniu gyveni-
mu. Per gavėnią tiktų televizijos
žiūrėjimą sumažinti, kad atsirastų
laiko knygai, religinei radijo laidai,
laiko pabūti su savimi ir Dievu. 

Rekolekcijos. Labai išganinga
dalyvauti gerose gavėnios rekolekci-
jose. Idealiausios – uždaros rekolek-
cijos tam skirtuose namuose. Jeigu
neturėtume tokios galimybės, tuomet
nuoširdžiai atlikime rekolekcijas sa-
vo bažnyčioje ir susikurkime savo
namuose sąlygas, leidžiančias pabūti
tyloje. Neužmirškime, kad Dievas
kalba tyloje. Prieš pradėdamas vie-
šąją veiklą, Kristus pasitraukė į dy-
kumos tylą ir, tenai keturiasdešimt
dienų ir naktų pasninkaudamas ir
melsdamasis, ruošėsi skelbti Gerąją
naujieną apie Dievo karalystę. Gavė-
nia taip pat trunka keturiasdešimt
dienų, skirtų maldai ir susilaikymui
nuo visko, kas galėtų trukdyti mūsų
susitikimui su Dievu.

Pasninkas. Mes per mažai įverti-
name pasninką, atlikdami tik tai, kas
būtiniausia. Bažnyčia per gavėnią
neskiria papildomų įpareigojimų
pasninkauti, todėl pats žmogus turi
pasirūpinti ne tik penktadieniais at-
sisakyti mėsiškų valgių, bet ypač
atsisakyti to, prie ko yra netvarkin-
gai prisirišęs, – rūkymo, televizijos,
apkalbų ir panašių dalykų. Smalsu-
mo ir pojūčių suvaldymas išlaisvina
mūsų dvasią. Žmogus, siekdamas
sulieknėti, dažnai imasi gana griežto

pasninko, ištveria
net skausmingas
operacijas. Kodėl
nepadaryti bent da-
lies to, kad atkurtu-
me savo sielos gro-
žį? Jeigu per gavė-
nią dažniau atsikel-
sime nuo stalo vie-
no kito kąsnio atsi-
sakę, tai bus nau-

dinga ir kūnui, ir dvasiai.
Malda. Mūsų amžiaus žmogus

nebemoka melstis. Dažnai jam atro-
do, kad malda – tai monotoniškas po-
terių kalbėjimas. Tai netiesa. Žmo-
gus visuomet meldžiasi ir tada, kai
visai nesako žodžių, bet susikuria ty-
lą ir joje bando išgirsti Dievo balsą.
Gerai melstis galima ne tik bažnyčio-
je, bet ir savo kambarėlyje. Kristus
mokė: „Kai tu panorėsi melstis, eik į
savo kambarėlį ir užsirakinęs mels-
kis savo Tėvui, o tavo Tėvas, regintis
slaptoje, tau atlygins” (Mt 6, 6). Jėzus
pasakė: „užsirakink”, t. y. susikurk
sąlygas, kad niekas netrukdytų, ir
tuomet kalbėkis su dangaus Tėvu.
Dievo akivaizdoje aptark savo gyve-
nimo reikalus, džiaugsmus ir nesėk-
mes, išgyvenk dėkingumą už tai, ką
esi gavęs, sužadink gailestį, kur esi
klydęs. Kauno arkikatedroje turime
maldai labai gerą vietą – koplyčią,
kurioje visą dieną yra išstatytas Švč.
Sakramentas. Tai ideali vieta nu-
rimti ir dvasiškai atsinaujinti.

Geri darbai. Per gavėnią turime
neužmiršti gerų darbų. Tik neapri-
bokime jų kelių centų davimu elge-
taujančiam žmogui. Ypač geras dar-
bas, kai mes kitiems skiriame savo
laiką, nuveikdami visuomenei nau-
dingą darbą – kad ir sniegą iš dau-
giabučių kiemo pavalydami arba pa-
dirbėdami savanoriais. Daug kur rei-
kalingos mylinčios žmonių širdys ir
rankos. Tik gera darydami galime
dvasiškai augti ir tobulėti. 
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Kvietimas keistis 
į gera
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Nors laikraštis tampa vis įdo-
mesnis, o jo kokybė gerėja, deja,
skaitytojų būrys lyg ant mielių neau-
ga – su tokiomis, lyg ir paradoksa-
liomis, aplinkybėmis šiandien, deja,
susiduria ir ,,Draugas”. Jau kuris lai-
kas skelbiame apie ,,Draugo” prenu-
meratos nuolaidą dar niekada šio
laikraščio neužsisakiusiems. Jiems
tris kartus per savaitę leidžiamą
,,Draugą” siūlome tikrai pigiai – vos
už 120 dolerių. Jeigu žinote ar pažįs-
tate, kas ,,Draugo” dar neskaito –
jūsų giminaičiai, draugai, lietuvių
šeima, gyvenanti kaimynystėje ar
sėdinti šalia Mišių metu, pasiūlykite
,,Draugą” pavartyti, su juo susipažin-
ti. Juk kartais tetrūksta to vieno
žingsnelio! Vietinių žinių apie JAV
lietuvius ir jų veiklą ne anglų, o lietu-
vių kalba tikrai neturime daug. Tad
skleiskime žodį apie ,,Draugą”, apie
jo kvietimą draugauti su kuo gau-
sesniu lietuvių būriu tiek čia, Ame-
rikoje, tiek ir už JAV ribų.

Redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

Ačiū Arvydui Barzdu-
kui už  nuo mo nę „Dar dėl
tos kalbos reglamen taci-
jos’’ (‚,Draugas”, 2012 m.
vasario 4 d.). Perskaičius
Romualdo Kriaučiū no
straipsnį man, kaip ir
Arvydui, už kliuvo pasiteisinimas dėl
kalbos „reglamentacijos’’. Kelias
dienas vis gal vojau, kad reikėtų ta te-
ma para šyti redakcijai laišką. Tačiau
turiu pri sipažinti, kad slapta laikiau
pirštus užlenktus su viltimi, kad gal
Ar vy das ims ir parašys laišką, su-
tvar kys mane kamuojantį erzelį, o aš
ga lėsiu pritariamai palinksėti galva
ir plunksnos nepakelti. Ir mano lū -
kes čiai pasitvirtino! Netrukus pasi-
rodė jo laiškas, kuriame jis puikiai
išdėstė mintis apie nelietuviškų pa-
vardžių rašymą. 

Bet kaip su lietuviškų pavardžių
rašyba? Jau seniai mane vargina
,,Draugo’’ straipsniai ir aukotojų są -
ra šai, kuriuose lietuviškos (!) pavar -
dės keičiamos. Taigi prie Arvydo iš-
sa kytos nuomonės dėl nelietuviškų
pavardžių rašybos pridedu savo tri-
grašį dėl lietuviškų pavardžių darky-
mo bei jų „reglamentavimo’’.

Barzdukas savo laiške rašė: „Var -
das ir pavardė yra didžiausias kiek -
vieno žmogaus turtas ir, nepaisant,
ar pavardė lietuviška, ar kokios kitos
kalbos, visi turėtų vardus ir pavardes
vienodai gerbti.” Neginčytina teisy-
bė. Tad kodėl ,,Draugas’’ (ir kita lie-

tuviška spauda) negailestingai ir
nerū pestingai keičia ir darko lietu-
viškas pavardes? Pagal kokias kalbos
taisykles leidžiama keisti moteriškas
pa var des į vyriškas? 

Jau porą metų dažniau ir daž -
 niau ,,Draugo’’ puslapiuose matyti
mo teriški lietuviški vardai, tačiau
jiems priskiriamos vyriškos pavar-
dės. Iš auko tojų sąrašų atrodo, kad
mo terų nėra, nes beveik be išimties
yra taip – nors vardas moters, bet pa-
vardė – vyriška. Skaitant tokį sąrašą
sunku susigau dyti ir sunku atpažinti
aukotoją, nes beveik kiekviena pa-
vardė vyriška. (Draugo fondo aukoto-
jų sąrašai – maloni atgaiva, juose mo-
terų ir vyrų pavardės tvarkingai ir
teisingai su rašytos.) Dažnai ir nuo-
traukose įvar dijamų moterų pavar-
dės taip pat ra šomos nevienoda tvar-
ka – vienos moters pavardė moteriš-
ka, kitos – vy riška. Tiesiog nėra nei
tvarkos, nei logikos.

Per praėjusius porą mėnesių du
,,Draugo’’ straipsniai šį lietuvių mo -
terų pavardžių darkymą pakėlė į tik -
ros nesąmonės aukštumas (ir taip pat
pakėlė mano kraujo spaudimą). 2011
m. gruodžio 31 d. numeryje „Ieškant

atotrūkio tarp lietuvų stu-
dentų prie žasčių’’ rašoma
apie studentus – dvi lietu-
vaites ir vieną lietuvį. Įvar-
dija mi Indrė Bielskutė, Li-
nas Vaitkus ir Diana Kar-
velis. Kodėl vienos mergi -

nos pavardė rašoma su moteriška
galūne –utė, o kita mergina pavirto
vyru ir buvo perkrikštyta į Karvelis?
Dar keisčiau, kad straipsnyje net toji
vyriška pavardė nelinksniuojama, ir
rašoma „Karvelis teigimu, (...) dau-
guma supranta ir bendrauja lietu-
viškai be jokių problemų.’’ 

Džiaugiuosi, kad Diana Karvely -
tė (ne Karvelis) supranta ir bendrau-
ja lietuviškai be jokių problemų, bet
aš tikrai nesuprantu šios naujos lie-
tuvių gramatikos. Moteriška pa var dė
pakeičiama vyriška ir tada, žengiant
dar vieną nesuprantamą žingsnį,
atsisakoma ją linksniuoti! Lyg ir
rašome lietuviškai, bet nelie tuviškai.
Ar yra straipsnis LR Vals tybinės kal-
bos įstatyme, kuris galėtų paaiškinti,
pagal kurią lietuvių kalbos taisyklę
tai daroma ir kodėl?

,,Draugo’’ sausio 14 d. „JAV lietu-
vė džiaugiasi puikia patirtimi Lie -
tuvoje’’ straipsnyje rašoma apie „Li -
na Polikaitis, Amerikos lietuvė, kilu-
si iš Los Angeles...’’ Perskaičius tokį
sa kinį galva pradeda suktis. Jei ne-
būtų pridėta jaunos merginos nuot-
rauka, galvočiau, kad įsivėlė korek-
tūros klai da ir Linas Polikaitis yra

O kaip dėl lietuviškų 
pavar džių „reglamentavimo?”

ŽIVILĖ VAITKIENĖ



,,Draugo” redakcija pritaria ir
stengiasi sekti Živilės Vaitkienės
raginimu gerbti ,,kiekvienos moters
ir mergaitės, kiekvieno vyro ir vaiko
vardą ir pavardę”. Deja, redakcija
negali vadovautis kitu jos siūlymu –
vardus ir pavardes rašyti ,,lietuviš-
kai su teisingomis lietuviškomis ga-
lūnėmis”, nes redakcija vardų ir pa-
vardžių nekeičia, negailestingai ir
nerūpestingai nedarko, o palieka jas
tokias, kokias patys žmonės pasiren-
ka užrašyti ir atsiųsti. 

Taip Ž. Vaitkienės minimame
straipsnyje ,,Ieškant atotrūkio tarp
lietuvių studentų priežasčių” (tiks-
liau – vertime iš anglų kalbos) stu-
denčių Indrės Bielskutės ir Dianos
Karvelis pavardės buvo paliktos to-
kios, kokias straipsnio autorė North-
western University (NU) studentė
Anca Ulea parašė (originalą galima
rasti internete adresu: http://www.
immigrantconnect.org/2011/12/05/1
4654/). Belieka tik spėlioti, kodėl
Indrė straipsnio autorei prisistatė
kaip Bielskutė, o ne Bielskus, o Dia-
na – kaip Karvelis, o ne Karvelytė.
Galbūt tai galėtų būti dar viena
įdomi tema NU studentams?

Ta pati istorija yra ir su straip-
sniu apie Liną Polikaitis (Polikaity-
tę), kurį ,,Draugui” pasiūlė Linos
praėjusį semestrą lankyto univer-
siteto Lietuvoje darbuotojai.

,,Draugo” redakcija ir/ar admi-
nistracija (pastaroji atsakinga už
,,Draugo” aukotojų sąrašus) nelei-
džia sau savivaliauti, todėl gavusi,
pavyzdžiui, Asta Paulius priklausan-

tį čekį jos pavardės nelietuvina, nes
žino, jog tai darydama gali suklysti:
moterį ištekinti – Paulienė (?) arba,
atvirkščiai, ištekėjusiai moteriai su-
teikti mergautinį statusą – Paulytė
(Pauliūtė) (?). Nors ir labai norėtume,
deja, nepažįstame visų mums auko-
jančių žmonių, todėl tikimybė, jog
lietuvindami pavardę įvelsime klai-
dą yra didelė. 

Sutinkame su Ž. Vaitkienės pas-
taba, jog, rašant vardus ir pavardes,
,,Drauge” trūksta tvarkos. Bet jei pri-
tariame Ž. Vaitkienės cituojamo Ar-
vydo Barzduko mintims, jog „vardas
ir pavardė yra didžiausias kiekvieno
žmogaus turtas ir, nepaisant, ar pa-
vardė lietuviška, ar kokios kitos kal-
bos, visi turėtų vardus ir pavardes
vienodai gerbti”, neturime kito pasi-
rinkimo, kaip tik gerbti mums rašan-
čių ir aukojančių žmonių norus, jų
pasirinktą vardo ir pavardės rašybą
ir tokią netvarką toleruoti. 

Tad trumpas atsakymas į Ž.
Vaitkienės klausimą, pagal kokias
kalbos taisykles ,,Drauge” rašomi
vardai ir pavardės, yra toks – pagal
žmonių norą ir jų pačių pasirinkimą. 

Dėkojame Ž. Vaitkienei už išsa-
kytą nuomonę. Nesame nusiteikę
prieš lietuviškas galūnes, bet laiko-
mės nuomonės, jog jas turėtų ,,pri-
rašyti” ne redakcija, o patys žmonės.
Tad jei norite, kad ,,Drauge” Jūsų
vardas ir pavardė turėtų lietuviškas
galūnes, taip ir parašykite, antraip
jas paliksime tokias, kokias rasime
mums atsiųstame tekste, čekyje ar
kitokiame rašte.                 Redakcija

Kad JAV prezidento rinkimų re -
zultatai didžia dalimi būdavo
nu le miami niekieno nekon-

troliuojamų pinigų, buvo priimta jau
beveik nuo pat valstybės įkūrimo
pradžios. Bet tik 1905 m., raginant
prezidentui Theodore Roosevelt,
Kongresas pa ban dė suvaržyti rinki-
mams/kandidatams aukojamas su-
mas.

Užtruko iki 1971 m., kol Kongre -
sas įkūrė Federal Election Commis -
sion (FEC), kuri turėjo prižiūrėti rin -
kimų finansų tvarką. Buvo nustaty-
tos, nors dažnai ir keičiamos, rinki-
mams aukojamų sumų ribos. Tuomet
atsirado Political Action Committee
(PAC) lobistų grupės, kurių tikslas
bu vo ne tik pakreipti JAV užsienio
politiką, bet ir paveikti net ir prezi-
dentinių rinkimų rezultatus.

Kurį laiką buvo bandoma rinki -
mus finansuoti iš valstybės iždo. 2008
m. kandidatas Barack Obama tokio fi-
nansavimo atsisakė, nutaręs pa si -
kliauti mažomis aukomis iš visų pi -
lie čių sluoksnių. Toje sėkmingoje kam-
panijoje Obama išleido didžiulę – 379
mln. dol. – sumą. Palyginimui, 60 me-
tų anksčiau prezidento Harry S. Tru-
man kampanija kainavo 25 mln. dol.

Piktnaudžiavimai tęsėsi ir to -
liau, kol 2010 m. garsioje „Citizens
United” byloje prieš FEC JAV Aukš -
čiausiasis Teismas (AT) nustebino
visus, leisdamas PAC grupėms pri-
imti aukas be jokių apribojimų, nors
ir prižiūrint FEC. Taip atsirado ,,Su -
per PAC” grupės, kurios sugebėjo ir
sugeba tos FEC priežiūros nepaisyti.

Mane labai nustebino š. m. vasa-
rio 9 d. „Chicago Tribune” paskelbtas
veda masis, kuriame laikraščio re-
dakto riai įrodinėja, kad prezidento
rinki muose šis neseniai įteisintas
neribotas ,,Super PAC” finansavimas
yra ge ras Amerikos politinei sis-

temai ir jos puoselėjamai demokrati-
jai.

Prezidentas Obama pradžioje tą
AT nutarimą griežtai kritikavo, aiš -
kin damas, kad „tokius neribotus pi -
nigus” rinkimams reikėtų suvaržyti,
jei reikėtų, net ir keičiant Konsti tu -
ciją. Bet jau dabar paaiškėjo, kad
Obama remianti ,,Super PAC” grupė
„Priorities USA Action” priims neri-
botas korporacijų, unijų ir kitokias
aukas.

„Tribune” vedamasis retoriškai
klausia: „Kas čia blogo, jei PAC gru -
pės į rinkiminę kampaniją atneš dau-
giau pinigų, kurie bus naudojami,
siekiant ge riau supažindinti balsuo-
tojus su kandidatais ir jų programo-
mis.” Veda ma sis primena, kad jau
1976 m. AT pabrėžė, jog šių laikų bal-
suotojai vis labiau remiasi informa-
cija, kuri atei na iš brangiai atsiei-
nančios techno logijos: TV, radijo ir
kitokios žinia sklaidos. Vedamasis
net pabrėžia, jog „bet koks rinkimi-
nės propagandos suvaržymas būtų
žodžio laisvės, kas ir yra pagrindinis
demokratijos principas, paneigimas”.

„Korporacijos ir unijos turi teisę
informuoti balsuotojus, – toliau tęsia
šis keistas ir savo logika sunkiai su-
prantamas vedamasis, – juk jos yra
sudarytos iš individų, susibūrusių
siekti bendro tikslo.” Mano ir dauge-
lio kitų tokiam vedamajam neprita -
riančių kritikų nuomone, toks „Tri -
bune” argumentas gali būti atmestas

vien pagalvojus, kad iš korporacijų ir
unijų ateinantys pinigai yra skiriami
tų pačių korporacijų ir unijų vadovų,
visiškai neatsižvelgiant į tūkstančių
jų narių norus ar pageidavimus. Juk
sprendimus daro viršūnės, o ne ma -
ės. Ar tai – demokratija?

Keista, kad „Tribune” vedamasis
„užmiršta” priminti, kad nemažai
,,Super PAC” aukojančių korporacijų
yra valdomos užsienio kapitalo. Ar
mes norime, kad rinkimų rezulta tams
įtaką darytų Saudi Arabijos, Kinijos,
Japonijos ar Prancūzijos interesai?

Amerikiečiai yra susidomėję rin -
kimų eiga ir noriai klauso ir disku-
tuoja, ką kalba kandidatai. Bė da yra
ta, kad milijonai do lerių, paskleistų
rinkiminėje žinia sklai do je, didele
dalimi nėra skirti su pa žin dinti juos
su kandidatų siūlomo mis programo-
mis, bet yra tik dažnai ne pamatuoti
bandymai purvu ap drėbti kandidato
oponentus. Jau da bar pa samdyti „ži-
novai” triūsia, vi saip ieško dami,
kaip prikibti prie juos pasamdžiusio
kandidato oponentų.

Eilinis pilietis dažnai neturi nuo -
monės, kartais yra lengvatikis ir ga -
na lengvai leidžiasi būti manipuliuo-
jamas. Tai įrodo iki šiol vykusi Res-
publikonų partijos kandidatų kova.
Newt Gin grich pralaimi Iowa ir New
Hamp shire, bet gauna pinigų ir laimi
South  Carolina. Mitt Romney, gavęs
pinigų, laimi Florida. Liberalai, ma-
nydami, kad eiliniam piliečiui gal jau

nusibodo turtuolių remiami kandi-
datai, vis tikisi, jog kandidatai kaip
Rick San torum arba Ron Paul, netu-
rintys tur tingų rėmėjų, kai kur suge-
bės pasi rodyti visai neblogais balsų
medžio tojais.

Ypatingo dėmesio sulaukė  Ging-
rich rėmėjas Sheldon Adelson, žymu-
sis Las Vegas turtuolis, kurį „Forbes”
žurnalas dešimties turtingiausių
Amerikoje žmonių sąraše įrašė 8-
uoju. Šis 78-metis Lietuvos žydų emi-
grantų sūnus, aišku, yra ir didelis
Izraelio rėmėjas. Adelson ir jo Izrae-
lyje gimusi žmona Miriam Newt
Gingrich remiančiai ,,Super PAC”
pa aukojo po 5 mln. dol. Net buvęs pre-
zidento George W. Bush spaudos ats-
tovas Ari Fleischer mano, kad Adel-
son rinki muose suvaidins didžiulį
vaidmenį.

„Tribune” vedamasis pripažino,
jog kova dėl didelių pinigų sumų
tekėjimo į politines ,,Super PAC” gru-
pes suvaržymo yra beprasmė, nes
„kai praeityje buvo bandoma regu-
liuoti rinkimų pinigus, kandidatai ir
jų rėmėjai vi suomet rasdavo būdų
apeiti tuos įsta tymus”. Remiantis
tokia keista logika, turėtume neko-
voti prieš bet ko kias blogybes, pvz.,
nusikaltimus, nes jų visų išnaikinti
irgi neįmanoma.

Gal turėčiau atsiprašyti skaityto-
jus už tai, kad kai kurios mano min -
tys ir teiginiai gali nuskambėti kaip
rinkiminis „purvas”. Bet juk reikės
prie to priprasti, ypač artėjant Res -
publikonų partijos suvažiavimui, ku -
rio metu bus išrinktas partijos kandi-
datas, po ko į „mūšio” lauką įžygiuos
ir demokratai. Jau dabar, pinigams
nesulaikomai plaukiant į rinkimų
krepšį, daug komentatorių yra susi-
rūpi nę, kad šie rinkimai bus vieni iš
pačių brangiausių ir nešvariausių
JAV istorijoje.
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VIENA SENIAUSIŲ PROFESIJŲ

Su įdomumu perskaičiau Ginta-
ro Visocko straipsnį ,,Pralaimėtas
propagandinis mūšis  dėl Sausio 13-
osios” (,,Draugas”, 2012 m. vasario 11
d.). Dar Ronald Reagan pastebėjo, jog
politiko profesija yra antra seniausia
profesija pasaulyje, kuri, remiantis
jo asmenine patirtimi, yra labai pa-
naši į pirmąją. 

Štai vienas pavyzdys. Prieš kele-
tą metų Maskvoje buvo išaiškinta
Anglijos spec. tarnybų operacija. Dėl
to iš Rusijos buvo išsiųsta pora D. Bri-
tanijos darbuotojų. Koks kilo triukš-
mas! Rusija buvo kaltinama išsigalvo-
jusi provokaciją, oficialūs Anglijos
valdžios žmonės bet kokius Anglijos
spec. tarnybos veiksmus paneigė, iš
savo šalies išsiuntė kelis Rusijos diplo-
matus. Kaip D. Britanijos žmonės bū-
tų pavadinę savo šalies pilietį, kuris
būtų tai neigęs? Būtų apkaltinę darbu
svetimai valstybei. Ir štai prieš porą
mėnesių paaiškėjo, kad tai tikrai buvo
Anglijos spec. tarnybų darbas. 

Ryškėjant kai kurių Lietuvos po-
litikų tikram veidui, ar galima šimtu
procentų atmesti tai, kad jiems žūtbūt
grynai politiniais sumetimais reikėjo
Sausio 13-osios aukų? Man, tų dienų
savanoriui, ir visiems, kas gynė Aukš-
čiausios Tarybos rūmus, net į galvą
negalėjo ateiti tokie dalykai. 

Algirdo Paleckio pasisakymų apie
sausio 13 d. įvykius negalime besąly-
giškai smerkti. Tik istorija čia padės
tašką. Tikimybės, kad Paleckis – tei-
sus, nors ir kaip būtų gaila, atmesti
negalima. Juk politika – viena iš se-
niausių profesijų šiame pasaulyje.

Gediminas Kairys
Mokena, IL

Ar JAV prezidento rinkimus
šiemet nulems pinigai?
ALEKSAS VITKUS

Ame rikos lietuvis. Bet palaukite, jei
rašo Lina ir lietuvė, tai iš kur atsira-
do jos vyriška pavardė? Keista, kad
nors straipsnyje Lina labai gražiai
aprašoma ir jos lietuvybės išlaiky-
mas bei lietuvių kalbos mokėjimas
giriami – jos gražią lietuvišką mote-
rišką pa vardę – Polikaitytė – kažkas
nuspren dė pakeisti į vyrišką Polikai-
tis.

Pažįstu ir Dianą Karvelytę, ir Li-
ną Polikaitytę. Širdį skauda matant
jų pavardes iškreiptas ir pakeistas.
(Sunku įsivaizduoti, kad jos būtų da-
vusios sutikimą jų pavardes spaudo-
je pakeisti.) Širdį skauda matyti, kaip
kažkieno sugalvota mada per krikš-
tyti moteris ir jas padaryti vy rais vis
labiau įsigali ,,Draugo’’ ir ki tuose
lietuviškos spaudos puslapiuo se. 

Beveik 60 metų gyvenu JAV. Ben-
d raujant su lietuviais man, kaip ir vi-
soms lietuvėms moterims ir mergai-
tėms, niekuomet nėra buvę reikalo
išsinerti iš savojo kailio ir keisti pa-
vardę. Tiesa, kad tarp amerikonų, pa-
gal krašto tvarką ir dokumentus, var-
tojame vyrišką formą. Tačiau lie tu-
viškame gyvenime be išimties visuo-
met vartojame taisyklingas pavar dės
galūnes, su visomis –ytėmis ir –ienė-
mis. Per visą savo gyvenimą nesu su-
tikusi nė vienos lietuvaitės, kuri su
manimi lietuviškai kalbėda ma būtų
prisistačiusi vyriška pa varde. 

Gerbkime kiekvienos moters ir
mergaitės, kiekvieno vyro ir vaiko
vardą ir pavardę. Lietuviškoje spau-
doje rašykime lietuviškai ir su
teisingomis lietuviškomis galūnė-
mis. Neiš sižadėkime savo lietuviško
vardo ir pavardės, vaikydamiesi kaž-
kieno su galvotų madų.

Vadovaujamės viena taisykle – pačių
žmonių pasirinkimu
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TELKiNiAi

Lietuvos šventė miesto
Bendruomenės centre

Cicero, IL

Gausiai susirinkę į bibliotekos atidarymą buvo vaišinami užkandžiais ir gėrimais.

Nors biblioteka kol kas teužima vieną kambarį, ji kur kas didesnė, nei akys mato. 
Dalios Cidzikaitės nuotr.

Po minėjimo prie kavos puodelio su LR gen. konsule S. Aniuliene kalbėjosi šventinę pro-
gramą jau ne pirmus metus vedęs Cicero miesto pareigūnas, nuoširdus Lietuvos ir lietu-
vių draugas John S. Kociolko.                                                                  Dalios Cidzikaitės nuotr.

Jau ne vieną dešimtmetį, berods,
nuo 1974-ųjų, Cicero lietuviai vasario
16-ąją renkasi į miesto Bendruome-
nės centrą, kur Lietuvos Valstybės at-
kūrimo proga yra iškeliama Lietuvos
Respublikos vėliava, o miesto parei-
gūnai vietos lietuviams įteikia rezo-
liuciją, kuria tų metų Vasario 16-oji
yra skelbiama Lietuvos diena. 

Ir šių metų vasario 16-ąją į Cice-
ro Bendruomenės centrą rinkosi
miesto savivaldybės pareigūnai, tarp
jų – Cicero miesto prezidentas Larry

Dominick su žmona, ir svečiai – Lie-
tuvos Respublikos gen. konsulė Či-
kagoje Skaistė Aniulienė, Cicero ir
apylinkių lietuviai, Šv. Antano para-
pijos kunigas Sergio Solis, JAV LB
Cicero ir Marquette Park apylinkių
atstovai, Lietuvos šauliai ir nemažas
būrelis mokinių iš dviejų Cicero
mokyklų, atvykusių į dvigubą šventę
– Lietuvos Valstybės atkūrimo ir JAV
Prezidentų dienos minėjimus.

,,Draugo” info

Nauja biblioteka – tikro gyvenimo skonio mėgėjams

Lemont, IL

Lietuviškos bibliotekos Pasaulio
lietuvių centre, Lemont, IL,
atidarymas tapo švente ne tik

dideliems, bet ir mažiesiems knygų
mylėtojams. Vasario 19 dieną, sekma-
dienį, su tėveliais atvykę į atidary-
mą, vaikai bene pirmieji atvėrė nau-
jos bibliotekos duris ir tik su jiems
būdinga nuostaba ir dėmesiu sklaidė
lietuviškas knygutes. Tuo tarpu su-
augusieji prie knygų eiti neskubėjo –
pradžioje jie mieliau vaišinosi Čika-
gos ir jos apylinkių lietuvių ,,Rotary”
klubo (Rotary Club of  Chicagoland
Lithuanians), kurio pastangomis bei
lėšomis ir įrengta nauja biblioteka,
paruoštomis vaišėmis: užkandžiais
ir vynu.  

Atidaryme kalbėjusi lietuvių
,,Rotary” klubo prezidentė Eglė Va-
siliauskienė papasakojo apie suma-
nymą įkurti biblioteką ir padėkojo
visiems, padėjusiems jį įgyvendinti.
Lietuvos Respublikos gen. konsulė
Čikagoje Skaistė Aniulienė naujos
bibliotekos atidarymą PLC palygino
su tikro gyvenimo skoniu. Pasak jos,
šiuolaikinės technologijos leidžia
automobilius vairuoti su automatine
pavarų dėže, tačiau tikro gyvenimo

skonio besiilgintis vairuotojas tokį
automobilį čia pat iškeistų į automo-
bilį su mechanine pavarų dėže. Tik-
ros draugystės ir bendravimo ieškan-
tis žmogus nesinaudos internetinių
pažinčių svetainėmis, bet sieks tie-
sioginio žmogiško ryšio, akių žvilgs-
nio, prisilietimo. Kaip pastebėjo gen.
konsulė, ir ši biblioteka yra tikro gy-
venimo skonio pavyzdys, jos lankyto-
jai, tikėtina, mieliau rinksis tikrą, o
ne elektroninę knygą.

Nekantriausieji, o gal smalsiau-
sieji, nieko nelaukdami, tą pačią die-
ną gavo skaitytojo korteles ir į na-
mus keliavo jau nešini keliomis kny-
gomis. Bibliotekos įkūrėjai viliasi,
jog tokių skaitytojų daugės. 

Nors biblioteka kol kas teužima
vieną kambarį, ji kur kas didesnė,
nei akys mato. Pasak jos įkūrėjų,
šiuo metu bibliotekoje yra apie 10,000
knygų. Todėl tik maža jų dalis guli
lentynose. Likusias knygas galima
rasti bibliotekos svetainėje (www.
biblio.lt), kuri padės skaitytojui su-
žinoti, kokių knygų bibliotekoje yra,
kurios jų paimtos, leis internetu už-
sisakyti pageidaujamą. Tiesa, kol kas
užsisakytą knygą ar knygas teks
pasiimti atvykus į biblioteką. 

DALIA CIDZIKAITĖ

Nauja biblioteka dirba šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 9 val. ryto iki 1 val. po pietų. 

Kviečiame!

Leonidas Ragas, vienas pirmųjų skaityto-
jų, gavęs bibliotekos lankytojo pažymė-
jimą.

Mažoji skaitytoja.
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Susiburkime ir švęskime
Cicero, IL

Vasario 19 dieną, sekmadienį,
JAV LB Ci cero apylinkės pir-
mi nin kė Marija Remienė ir

Amerikos lietuvių tarybos (ALT) pir -
mi ninkas Saulius Kuprys pakvietė
visus į iškilmingą minėjimą, skirtą
Lie tuvos  Nepriklausomybės – Vasa -
rio  16-osios – garbei.

Tai ypatinga šventė, kurią šven -
čiame su jauduliu ir džiaugsmu –
1918 m. vasario 16 d. Lietuva buvo pa -
skelbta nepriklausoma valstybe su
sos  tine Vilniumi, ji tapo ju ridiškai
atskirta nuo grobuoniškų kai mynių:
Rusijos, Lenkijos ir Vokie tijos. Po
Nepriklausomybės akto pa skelbimo,
kurią pasirašė 20 signatarų, Lie tuva
pasiskelbė esanti pilnateisė ša lis. 

Šventė prasidėjo Cicero Šv. Anta-
no baž nyčioje, vėliau vyko parapijos
salėje. Į šventę susirinko daug lietu-
vybei  neabejingų  žmonių.  Gotiš ko
stiliaus bažnyčioje, pastatytoje prieš
100 metų ir pašventintoje arki vysku-
po palaimintojo Jurgio Matu laičio,
aidintys vargonų garsai, choro atlie-
kamos giesmės labai pakiliai nuteikė
visus apmąstymams ir maldai. Prieš
prasidedant pamaldoms, į šventovę
įžygiavo jūrų šaulių kuopa „Klaipė-
da” (vadas J. Mikulis) su vėlia vomis. 

Šv. Mišias at našavo kunigas dr.
Kęstutis Trima kas. Džiugu buvo ma-
tyti ir kunigui pa tarnaujančius du
berniukus. Labai įtaigiai, visiems
suprantamai kunigas aiškino evan-
gelijos prasmę ir pasakojimą apie tai,
kaip Jėzus susirinkusios gausios
minios akivaizdoje atneštam supara-
lyžiuotam žmogui atleido nuodėmes
ir iš tarė: „Kelkis ir vaikščiok.” Kun.
Trimakas paragino įžvelgti šios evan-
gelijos sąsajas su Lietuvos Nepri-
klausomybės paskelbimu, kai lietu-
vių tauta po šimtme čius trukusios
vergijos tapo nepriklausoma valsty-
be. Pagalvokime, ar tai ne Aukščiau-
siojo valia ir stebuklin ga galia, kad
lietuvių tauta, patyrusi tiek smurto,

netekčių ir vergijos, jau ga lėjo džiaug-
tis laisve ir tapo  nepriklausoma ir
lygiateise valstybe tarp ki tų šalių?
Dvasiškis kvietė maldoje dėkoti
Aukš čiausiajam už suteiktas malo-
nes ir pri siminti 20 šviesuolių sig-
nata rų, jau amžinybėje esančių. 

Po Mišių visi rinkosi į parapijos
salę. Pagarbiai į ją su vėliavomis įžy-
giavo šauliai. Sugiedoti himnai, su
meile žvelgiant į scenoje, ant sta -
liuko, tarp žydinčių gėlių puokščių,
pastatytą signataro dr. Jono Basana-
vi čiaus portretą ir Lietuvos Nepri-
klau somybės akto kopiją su 20 signa-
tarų parašų, kur pirmumo teisė už
ypatingai svarbų ir pasiaukojantį
darbą Lie tu vai pasirašyti buvo su -
teikta dr. Basanavičiui.

Sveikinimo žodį tarė ir progra -
mą pristatė Cicero LB pirmininkė
Re mienė, kuriai už prasmingą veiklą
ir lietuvybės puoselėjimą neseniai
Lietuvoje bu vo suteikta Lietuvos ne-
priklauso mybės signataro dr. J. Basa-
navi čiaus premija. Ji pasveikino su-
sirinkusius su Lietuvos Ne priklau-
somybės švente, atvėrusia duris į
pasaulį Lietuvai laisvai bendrauti su
kitomis šalimis. Sveikini mo žodį ta-
ręs ALT’o pirmininkas pa stebėjo, jog
yra labai gera dalyvauti to kioje pras-
mingoje šventėje, atsigręž ti į praeitį,
prisiminti, apmąsty ti, pasidžiaugti ir
savo širdis nuraminti, tikint, kad
mūsų tėvynė Lietu va atgims tikra šio
žodžio prasme ir joje įsigalės teisin-
gumas.

Po sveikinimų kalbėjusi istorikė
Violeta Rutkauskienė įžvalgiai prisi -
minė ir papasakojo apie sunkų krikš -
čionybės kelią Lietuvoje. Aiškino, ko -
kius išbandymus patyrė Brunonas,
skelbdamas ir aiškindamas Švento
Raš to ir evangelijos prasmę, siekda -
mas apkrikštyti pagonis. Istorikė
kalbėjo ir apie kunigaikš čius, jų nu-
veiktus darbus, istorinę reikš mę
lietuvių tautai, taip pat pa pa sakojo
apie jų tarpusavio santykius, karū-
nos reikšmę ir karūnavi mą. Po Rut-
kauskienės išsa mių komentarų pra-
sidėjo meninė da lis. 

Mūsų visų širdis džiugino talen -
tingos skaitovės: L. Šniūrevičienė ir
V. Mauručienė. Sužavėjo jų skaitomi
Maironio ir Justino Marcinkevičiaus
eilių posmai: jie mus guodė ir rami -
no, įžiebdami viltį tikėti Lietuvos
atei timi.  ,,Aš čia – gyva” – šie žo-
džiai mums bylojo apie meilę, ge-
rumą ir at laidumą.

Plojimais sutikome bažnyčios
cho rą, vadovaujamą Vilmos  Meilu ty -
tės, jos tartą sveikinimo žodį šios
šventės proga. Džiugu, kad chore gie -

ALDONA BIKULČIENĖ

da net keletas muzikinį išsilavinimą
turinčių, todėl taip gražiai skamba jų
at liekamos giesmės ir dainos. Žavėjo
atliekama daina „Lietuva, brangi” ir
prasmingi K. Vasiliausko at lie ka mos
dainos žodžiai: 

Ne kartą bandė priešai
Spalvas šias sunaikinti,
o ryškiau tik švietė
Ne bokštuos, o širdy.
Ir jas dabar pakeisti
Jau niekam nevalia.
Jų reikia mūsų laisvei,
Jos mūsų vėliava.

Kiek  džiaugsmo ir vėl patyrėme
iš girdę, skambančius Marcinkevi -
čiaus  poezijos žodžius, tapusius dai -
na: 

Tai gražiai skambėjo žodžiai:
Laukas, pieva, kelias, upė.

Tai gražiai iš jų išaugo 
Vienas žodis Lietuva.
O visų šventės dalyvių džiaugs -

mui apibūdinti labai tiktų reikšmin-
gi paskutinės dainos žodžiai: 

Ir man pripildo jėgų krūtinę,
Tarytum rūtos žali šilai...
Brangesnės žemės nėr už  Tėvynę,
Kur žydras skliautas, pilki keliai.

Po koncerto išklausėme labai
prasmingą ir jaudinančią kunigo in-
vokaciją, po kurios visi skaniai vaiši-
nomės.

Nuoširdus ačiū visiems: šau-
liams, svečiams, programos organi-
zatoriams ir atlikėjams.

Tokie renginiai užburia visų mū -
sų šidis, suteikia daug prasmingo ir
viltingo džiaugsmo.

Iškilmingame minėjime dalyvavo jūrų
šaulių kuopa ,,Klaipėda”.

Didelio dėmesio sulaukė ALT’o suruošta lietuvių išeivijos politinės veiklos paroda.
Jono Kuprio nuotr.

Vasario 16-osios garbei suruoštame minėjime dalyvavo iš k.: kun. dr. K. Trimakas, V. Mauručienė, M. Remienė, V. Meilutytė (choro
vadovė), V. Rutkauskienė (prelegentė), L. Šniūrevičienė ir Deimantė. Antroje eilėje – Šv. Antano lietuvių parapijos choristės.

Maironio ir J. Marcinkevičiaus eiles skaitė  L. Šniūrevičienė (k.)  ir V. Mauručienė.
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iŠ ATEiTiNiNKŲ GYVENiMO

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

Kun. Kęstutis Trimakas

Suprantama, kad toks klausimas
gali kilti bet kuriuo metu, bet iš
tiesų šie laikai yra tokiam klau -

simui ypač palankūs. Šių laikų
žmonių laikysena (o ta laikysena
veikia ir mus, ateitininkus) nepasi -
žymi dvasinių vertybių branginimu,
žmonės nevertina tradicijų, nenori
apeigų, vengia įsipareigojimų. Šiais
laikais populiari nuotaika taip išreiš-
kiama: ,,Dabar darau, nes taip jau-
čiuosi; rytoj gal jausiuosi kitaip.” 

Deja, tokiais žmonėmis negalima
pasitikėti. Kartūs vaisiai ryškūs: ne
 san tuokoj pagyvenus, jaunos mote rys
paliekamos vyrų, kai jos susilau kia
vaikų. Retkarčiais ir vyras palie ka-
mas, kai jo sugyventinė randa turtin -
gesnį, daugiau pinigų uždir bantį vy-
rą.

Šiais laikais įvairiose sferose —
darbe, santuokoje, visuomeninėje veikloje — pasi-
gendama apsisprendimo, pasigendama ištesėjimo.

Prieš 100 metų ateitininkai buvo tie, kurie tvir-

tai apsisprendė už Dievą, už Kristų ir už Jo Bend-
riją — prieš tuos, kurie, pabrėždami savo ,,laisvę”,
atmetė Dievą, Kristų ir Jo Bendriją. Ir šiais laikais
ateitininkai apsisprendžia už Dievą, už Kristų ir
už Jo Bendriją prieš tuos, kurie tarsi iš viso neap-
sisprendžia už ką nors, bet galutinai tenkina sa-
vanaudiškas užgaidas (plačiau apie šių laikų idėjų
reliatyvizmą, vidinį žmonių suskilimą, trupėjimą
bei ateitininkų uždavinius žr. mano pranešimą ,,Iš-
šūkiai ir uždaviniai pripažįstant Dievą, Kristų ir
Jo Bendriją XXI a. angoje”, Tegaivina mus Kristus,
p. 11–15). Galutinai ateitininkams tenka eiti į kon-
fliktą su panašiai prieštaraujančiais — kaip prieš
100 metų, taip ir dabar.

Ateitininkams nelieka nieko kito, kaip — la-
biau negu bet kada apsispręsti ir tą apsisprendimą
išreikšti įžodžiu ir gyvenimu. 

Kodėl ateitininkams reikia ,,duoti” įžodį? 
Mes, ateitininkai, sekame Kristų. Jis — mūsų

idealas. Mes galvojame, apsisprendžiame ir el -
giamės kaip Jis. Jis krikštijosi. Mes taip pat. Jis
gyveno pagal tą krikštą. Mes taip pat. Tad kam dar
reikia ateitininkiško įžodžio? Todėl, kad mūsų
apsisprendimas būti ateitininku yra krikšto pa-
pildymas, o įžodis yra to apsisprendimo išraiška.
Krikščionis, tapdamas ateitininku, pasiryžta atei-

tininkų organizacijoje dar labiau susitapatinti su
Kristumi, dar labiau panašėti į Jį — gyventi su
Juo, per Jį ir Jame.

Tam reikia vis tvirtesnio apsisprendimo, o tuo
pačiu ir besitęsiančio pastovumo, t. y. pripažinus,
kad mes, žmonės, esame daugiau ar mažiau nepas-
tovūs, reikia ištvermingų pastangų kreipti save
Kristaus link. Mums reikia save vis atnaujinti
Kristumi.

Kad tai būtų įmanoma įgyvendinti, mes įstoja -
me į ateitininkų organizaciją —
padėti vieni kitiems to siekti, re-
miant vieni kitus. Reikia pastovu-
mo ir ištikimybės. Todėl pasiža-
dame įžodžiu.

Ar įžodis reikalingas 
sendraugiams?

Kai kas sako, kad užtenka
moksleivio ar studento įžodžio. Ar
tai tiesa? Moksleivio ar studento
įžodį duodant, įstojama į organi-
zaciją — pasiryžtama eiti ateiti-
ninko keliu. Pradžia padaryta: ji
neatšaukiama; įžodžiu įsipareigo-
jame bręsti krikš čioniu ir ateiti-
ninku — t. y. gilintis ideologijoje
ir ja gyventi.

Tačiau negalime stovėti vieto-
je: kas vaiko — vaikui, kas suau-
gusio — suaugusiam. Suaugusio
sąmo nin gumas yra daug gilesnis
negu vai ko. Suaugusiajam rimtai
pasišvęsti nėra naujiena: daugelis
juk pasi šven čia santuokoje. 

Sendraugiams yra svarbu jau
gilesniu sąmoningumu atnaujinti
moksleivio ar studento duotą atei-
tininkiškąjį įžodį. Nedavusiajam
moksleivio ir/ar studento įžodžio
suaugusiam tiesiog būtina pasi -
ruošti ir duoti sendraugio įžodį.

Prijaučiantieji

Svarstant įžodžio reikalą šiais
laikais, dažnai iškyla tokia dile-
ma: įžodis turi vietą organizacijo-
je, bet dabar tiek Lietuvoje, tiek
išeivijoje yra nemaža tokių, kurie
yra prijaučiantys ateitininkams,
tačiau nelinkę duoti įžodžio: jeigu
reikalausi įžodžio iš visų, tai gali-
ma prarasti daug ,,prijaučian čių -
jų”, kurie nelinkę duoti įžodžio.
Tad gal geriausia politika — iš nie-
ko nereikalauti įžodžio.

Ši ,,politika” nėra išmintinga.
Nedera ateitininkijos dvasios blėsin-
ti, kad ji pati, paveikta neapsispren-
dusiųjų, išblėstų ir taptų neveiksmin-
ga. Ne neapsisprendusieji turi mus
paveikti — ateitininkiją blėsinti, bet
mes, apsisprendusieji, turime paveik-
ti neapsisprendusius. Išvada tokia:
ateitininkija yra apsisprendusiųjų
sąjūdis ir organizacija. Įžodis yra
apsisprendimo išraiška. Tikrais atei-
tininkais reikia laikyti tik tuos, ku-
rie duoda įžodį ir pagal jį gyvena, bet
dera neatmesti prijaučiančiųjų; tebū-
na jie šalia, bet juos reikia skatinti
(jų neverčiant) giliau susipažinti su
ateitininkų ideologija, ruoštis ir duo-
ti įžodį. 

Įžodžio nereikia tik tobuliems

Jeigu būtume visi tobuli, tai įžo -
dis būtų nereikalingas. Tačiau, ka -
dan gi nesame tobuli, bet linkę pa -

miršti ir keistis (tai dera visiems prisipažinti), tad
naudinga — tiesiog būtina — pasinaudoti įžodžiu.
Jis yra apsisprendimo išraiška: 1) mūsų duoto
pažado prisiminimas ir 2) paskata mūsų duotą
pažadą įgyvendinti. Čia prasmingas žodis yra
,,duoti” įžodį. Tai, ką mes savyje išugdome, mes
duodame, dovanojame. Įžodžiu mes dovanojame
save Dievui. 

Apeiga Dievo ir idėjos draugų akivaizdoje
teigiamai veikia mus.

Ar ateitininkams reikalingas įžodis?

Cicero Vysk. M. Valančiaus ateitininkų kuopos šventėje
1964 m. prel. Ignas Albavičius įsega ženkliukus įžodį da-
vusiems jaunučiams Rolandui Kaunui, Ričardui Tamošiū-
nui ir Linui Lauraičiui.  Paimta iš ,,Ateities”  1964 m. Nr. 3.

Toronto moksleivės ateitininkės Girčytė, Ivanauskaitė ir Čeponkutė įžodžio metu.
Dvilaičio nuotr. Paimta iš ,,Ateities” 1962 m. Nr. 2

Naujosios Anglijos ateitininkų šventėje Marianapolyje, 1960 m. Federacijos
vadas Simas Sužiedėlis įsega jauniesiems ateitininkams, davusiems įžodį,
ženkliukus. Dešinėje – SAS dvasios vadas kun. J. Navys. 

Beatričės Kerbelienės Vasaris nuotr.  Paimta iš ,,Ateities”  1960 m. Nr. 6.

Kalendorius

Kovo 9–11 d. Vadovavimo tarnystės kursai  Marriott Oakbrook, 1401 W. 22nd
Street, Oakbrook, Illinois. Registruotis el. paštu: saavregistracija@gmail.com. Su
klausimais kreipkitės į Rasą Kas niūnienę tel. 708-403-4988 arba el. paštu: rasakas@
aol.com 

Kovo 20 d. Ateitininkų namų valdyba ruošia Gavėnios reko lek cijas, kurias ves
vysk. Rimantas Norvila Ateitininkų namuose, Lemont. Užsiregistruoti pas Loretą Gry-
bauskienę el. paštu: vlasr@aol.com arba tel. 708-349-7426.

Kovo 25 d. Giedros Korporacija ruošia Marijos Pečkauskaitės (Šatrijos Raganos)
minėjimą 12:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių centre, Lemont.  

Kovo 31 d. Ateitininkų šalpos fondo metinis narių susirinkimas (4 val. p. p.) ir
vakarienė (6 val. v.) Ateitininkų namuose, Lemont. Vietas vakarienei užsisakyti pas
Pranutę Domanskienę tel.: 708-246-0049 arba el. paštu: FLD85@aol.com

Visuomenė kviečiama dalyvauti visuose renginiuose

.
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Ant vieno žurnalo ,,Chicago
Social” (CS) viršelio puikuo-
jasi graži mergina. Labai

graži. Nufotografuota profiliu, be-
veik iš nugaros. Žurnalo viduje –
daugiau jos nuotraukų. Fotografijų
autorius – Colin Angus, manekenės
pavardė – Nika Lauraitis (agentūra
,,Next”). Kad lietuvė, jokių abejonių
nebuvo, tik tas vardo ir pavardės de-
rinys man kuždėjo, jog greičiausi bus
gimusi ne Lietuvoje. Intuicija neap-
gavo – kai susipažinome, sužinojau,
jog iš Lietuvos atvyko Nikos seneliai
iš tėvo pusės, jos tėtis Linas Lauraitis
jau gimė Cicero. Pati Nika gimė prie
Lake Carlton, šiauriniame Illinois, o
augo vakariniuose Čikagos prie-
miesčiuose. 

Nuolat tenka keisti kryptį

Londonas, Paryžius, Los Ange-
les, Milanas... Vos ne kasdien kitame
mieste. Tai įprastas manekenės gyve-
nimas. Nika – ne išimtis. Ne viena
savaitė praėjo, kol ji pagaliau grįžo į
New York, ir mes galėjome pasi-
kalbėti. ,,Iš pradžių gyvenau ant la-
gaminų, bet paskui vis daugiau ir
daugiau laiko praleisdavau New
York, taigi nusipirkau čia butą, po to
kėdę, – pasakojo mergina. – Dar vė-
liau – sofą, lovą. Dabar gyvenu New
York jau trejus metus”, – pasakoja
Nika. Dažnai pas ją vieši jaunesnioji
sesutė Erika, studijuojanti verslo
administravimą. Ji, beje, bandė sekti
Nikos pėdomis, tačiau jai buvo per
sunku. ,,Čia turbūt nuo žmogaus pri-
klauso, – mąsto Nika. – Aš gal esu la-
biau atsipalaidavusi, man nėra sun-
ku nuolat keisti kryptį. Tačiau iš
tiesų psichologiškai ir fiziškai tai yra
daug sunkesnis darbas, nei žmonės
galbūt linkę įsivaizduoti. Dažnai gal-
vojama, kad tai – ekstravagantiška –
tu skrendi į įvairias vietas, gyveni
geruose viešbučiuose, bet iš tikrųjų
tai yra sunkus darbas.”

Su kalbos barjeru darbe Nika ne-
susiduria. Modelių agentūros samdo
manekenes iš viso pasaulio, ir pag-
rindinė kalba yra anglų. Nors Pran-
cūzijoje dauguma vis tiek kalba pran-
cūziškai, kas iš tikrųjų skiriasi, tai
energijos kiekis: Amerikoje labai
didelis tempas, Prancūzijoje visi la-
biau atsipalaidavę. 

Kartais viename mieste Nikai
tenka praleisti kelias savaites, tačiau
dažniausiai tokios viešnagės labai
trumpos: viena diena skiriama apsi-
prasti, kitą dieną vyksta darbas stu-
dijoje ir dažnai tą patį vakarą tenka
skristi atgal – biudžetai riboti, visi
taupo. ,,Esu pabuvojusi daugelyje ša-
lių, bet aš jų nemačiau, – sako mer-
gina. – Viešbučiai dažniausiai būna
neblogi, nors man svarbiausia, kad
po skrydžio būtų kur padėti galvą.
Visuomet, kur bebūčiau, užsisakau
maistą į kambarį, dažniausiai bur-
gerį.”

Lietuviški gražuolės genai

Abu Nikos tėvai – Linas ir Bar-
bara – gimė JAV, o štai seneliai iš tėvo
pusės panevėžiečiai. Nika, kuriai da-
bar 21-eri, yra vidurinioji duktė;
dviem metais vyresnė sesuo Indrė
jau baigė koledžą ir dirba tarptau-
tinio verslo srityje, o dviem metais
jaunesnė Erika studijuoja New York
mieste. Koledžas yra ir Nikos pla-

nuose, nors šiuo metu  įsibėgėjusi
manekenės karjera užima visą jos
laiką. Kol kas manekenės darbas jai
tinka, patinka ir labai apsimoka. Ją
apskritai domina mada. Nika turi
draugę – mados fotografę, stebi, kaip
ji dirba, retkarčiais padeda ir neat-
meta galimybės, jog ateityje pati už-
siims na, gal ne fotografija, bet re-
žisūra ar kažkuo panašiu. 

,,Kai buvau jauna, man daug kas
sakydavo – turi tapti manekene. Aš
nepriimdavau to kaip komplimento,
bet apie tokią galimybę pagalvo-
davau. Man patikdavo kur nors išeiti,
mėgdavau vartyti žurnalus”, – pasa-
kojo pašnekovė. Kartą Nika, tuomet
jai buvo keturiolika, vaikštinėjo su
draugėmis Schaumburg po ,,Wood-
field Mall”. Priėjo moteris, padavė
savo vizitinę – ji buvo iš ,,Ford Mo-
dels”. Trumpai apibūdino darbą, pa-
prašė mamos telefono numerio.   

Rodyti rūbus Mika pradėjo būda-
ma penkiolikos – pirmieji darbai
buvo Čikagoje. Po metų nuvyko į
New York, Paryžių. ,,Dirbau tik vasa-
ros atostogų metu, nes tėvams buvo
svarbu, kad lankyčiau mokyklą, –
pasakoja Nika. – Bet agentūra labai
norėjo, kad aš greičiau pradėčiau.
Kai tik baigiau mokyklą, ji apipylė
mane darbais.” Kai kas mokykloje
žinojo, kad ji pradėjo manekenės kar-
jerą, bet Nika nesireklamavo. Ir da-
bar ji nenoriai pasakoja apie savo
darbą. ,,Man kažkaip nejauku, – aiš-
kina ji. – Aš džiaugiuosi tuo, ką da-
rau, bet mes su draugėmis pastebėjo-
me, kad žmonės kitaip į mus žiūri,
kai sužino, jog mes – manekenės. Jie
galvoja, kad mes lėkštos, paviršuti-
niškos. Žymiai geriau susipažinti su
žmogumi pirmiau, nei jis sužino apie
mano darbą.” 

Plaukimo teko atsisakyti

Nenuostabu, kad prestižinis žur-
nalas CS būtent Niką pasirinko mau-
dymosi kostiumėlių reklamai. Ji –
rimta plaukikė. ,,Plaukti pradėjau,
būdama 6 ar 7 metų, – pasakoja mer-
gina. – Išbandžiau daug sporto šakų,
bet kartu su sesutėmis apsistojome
ties plaukimu. Tai didelio pasiaukoji-
mo iš šeimos reikalaujantis sportas –
treniruotės vykdavo 6 kartus per
savaitę, vasarą – net po du kartus per
dieną.” Pradėjusi manekenės kar-
jerą, Nika turėjo nustoti aktyviai
plaukioti, nes šis sportas vysto pečių
raumenis. Tačiau ji stengiasi daug
vaikščioti.  

Dabar Nikos ūgis yra  6’1’’, ta-
čiau pradėjusi dirbti modeliu ji buvo
5’7’’. Sako, jog pati neįsivaizdavusi,

Lietuvaitė iš Čikagos mados pasaulyje jaučiasi sava
kokia bus subrendusi. Ji nelaiko sa-
vęs ypač plona ir teigia, kad tarp ma-
nekenių yra įvairaus kūno sudėjimo
merginų. Tas pats su amžiumi. Anks-
čiau ieškojo jaunesnių merginų, da-
bar yra apribojimai – turi būti bent
šešiolikos, kad galėtumei pradėti
dirbti. Jos nuomone, paklausiausias
amžius – 18–20 metų. Tačiau sulauku-
sios 25, beveik visos merginos rimtai
susimąsto – kaip ilgai dar tęsti šį dar-
bą. 

,,Ford” agentūroje Nika dirbo
ketverius metus. Šiuo metu pagrin-
dinės jai atstovaujančios agentūros
yra ,,Next” NY, ,,Elite” bei ,,Next”
Londone. Darbe dažnai sutinka kitų
lietuvaičių, bet visos jos gimusios
Lietuvoje. Išgirdusios Nikos pavardę,
merginos pradeda kalbėti su ja lietu-
viškai, tuomet tenka prisipažinti,
kad ji nelabai daug suprantanti. Beje,
kartais klaidingai parašoma, kad ji

yra kilusi iš Lietuvos, bet aplankyti
savo senelių gimtinę Nika ruošiasi.

Grožiu ypatingai nesirūpina

Paklausta apie kasdieninę veido
ir kūno priežiūrą, Nika teigia, kad
nieko ypatingo nedaranti. Kai nedir-
ba, nenaudoja makiažo. Plaukų ne-
dažo, tik keičia šampūnus, kad plau-
kai nepriprastų prie vieno. Nuolat
juos pakerpa, kad nebūtų suskilusių
galų. Kalbant apie maistą, skirtin-
guose miestuose jai patinka skirtingi
dalykai. New York jai patinka suši
(sushi), Paryžiuje labai skani duona,
kurios Amerikoje beveik nevalgo.

Prancūzijoje neatsisako ir vyno, nors
šiaip alkoholio praktiškai nevartoja. 

Jeigu nereikia vykti į darbinius
susitikimus, Nika mėgsta dėvėti ma-
žai priežiūros reikalaujančius, be-
veik vyriškus drabužius: laisvus
marškinėlius, džinsus, šortus, džem-
perį (sweatshirt), kareiviško stiliaus
švarką. Jeigu važiuoja į perklausą,
rengiasi labiau prigludusiais ir ma-
dingesniais rūbais – klientai nori
matyti kūno linijas. Jai patinka Hel-
mut Lang stilius – grynas, neapkrau-
tas. Sau dažniausiai perka paprastus,
nebrangius drabužius. O nuomonė,
kad manekenėms atitenka visi jų ro-
domi rūbai yra neteisinga. Mergina
sako, kad kartą per sezoną atsilygi-
nama ne pinigais, o daiktais, leidžia-
ma išsirinkti keletą drabužių – ir tai
daugiausia dėl to, kad jie nestandar-
tiniai. 

Patinka, ką daro

Fotosesijos, nors ir yra sudėtin-
gesnės, Nikai labiau patinka – ,,patir-
tis ilgiau tęsiasi”. Ant podiumo yra
paprasčiau – ,,Tu praeini ir viskas”.
Prieš išeinant, madų kūrėjai dažnai
duoda patarimus – ,,būk laiminga”,
,,būk stipri, savimi pasitikinti” arba
,,eik lėtai, susimąsčiusi”. Nikai labai
patiktų rodyti ,,Prada”, nes jos ren-
giniai būna įdomiai sugalvoti. ,,Be to,
tai – prestižas, – neslepia ji. – Jei ro-
dei ‘Prada’, tampi labai pageidauja-
ma manekenė.” Konkurencija mados
pasaulyje yra didelė, bet daug kas,
Nikos nuomone, priklauso nuo žmo-
gaus. Ji pati neima visko giliai į šir-
dį, kas ką sako, kaip komentuoja.
,,Versle, kuriame pagrindas yra iš-
vaizda, dažnai būna kraštutinių per-
gyvenimų. Manau, kad aš pati pasi-
keičiau nuo to laiko, kai pradėjau
dirbti  šitą darbą. Pradžioje buvau la-
bai jautri: jeigu kas pasakydavo, kad
aš nepatinku, labai pergyvendavau.
Dabar galvoju – jiems nepatinku, pa-
tinku kitiems. Pakeičiau savo po-
žiūrį.” 

Nika sako gyvenanti šia diena,
juk nelabai gali ką planuoti, nes
darbe viskas keičiasi paskutinę mi-
nutę. Svajonės? Kol kas nieko kon-
kretaus, nes nuolat keičiasi mintys
apie tai, ką ji norėtų daryti. Dabar –
tiesiog gyventi savo gyvenimą ir būti
laiminga. 

RAMUNĖ LAPAS

Nika (viduryje) su močiute ir seserimis.

Nika: darbe ir laisvalaikiu.
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Ranka nusvyra, kai ir vėl tenka
rašyti apie prastus „Lituanicos’’ fut-
bolo komandos pasirodymus „Met ro -
politan’’ lygos salės pirmenybėse.
Tik tiek dar gerai, kad dabar į jos
vartus įmušti įvarčiai nesiekia dvi-
ženk lio skaičiaus.

Praėjusį sekmadienį, vasario 18
d., mūsiškiai jau trečią kartą iš eilės
gavo pylos – aštuonis įvarčius. Guo -
džia tai, kad šį kartą „Lituanica” pa -
jėgė įmušti vieną įvartį ir galutinis
rezultatas rungtynėse su „In ter na-
tional’’ buvo 1:8, tuo tarpu kai pir-
mus du kartus mū siškiai pralaimėjo
„sausai’’. 

Komandos treneris Linas Jakov -
levas, atrodo, pyko, kai pacitavome
nei giamus klubo veikėjų pasisaky-
mus apie jo vadovaujamą komandą.
Jis aiškina, kad vienose rungtynėse
reikėjo žaisti visas 40 minučių (tokia
yra salės futbolo rungtynių trukmė)
su 6 žaidėjais, nes nebuvo, kas juos
pakeistų. Kitos komandos žaidėjų
atsi veža apie 16 ir juos keičia kas 3–4
minutes. Bet čia turbūt yra trenerio
kaltė, jei jis nesugeba suburti dau-
giau žai dėjų, kai net kiekviena gim-
nazija tu ri savo futbolo (soccer) ko-
mandas. Kodėl jam nesiseka surasti

futbolininkų, tiksliai nežinome, nors
galime nu jaus ti: juk čia lietuvių žai-
dėjų nerei kia, visos komandos dabar
turi įvai rių tautybių futbolininkų.
Tad neaiš ku, kodėl treneris pyksta,
kai žiūro vai neigiamai atsiliepia apie
anks čiau per 60 metų negirdėtus „Li-
tua nicos’’ pralaimėjimus. 

Mano nuomone, pats blogiausias
žingsnis buvo padarytas einant žaisti
į tokią stiprią lygą, kurioje iš 14 ko -
mandų tik maždaug 3–4 yra prastoko
lygio, o kitos – gana stiprios, kai ku -
rios net mokančios savo žaidėjams
pinigus. Tačiau šia tema daugiau
nerašy sime, pasitenkinsime tik re-
zultatų paminėjimu. 

Beje, vasario 19 d. ne tik mūsiš-
kiai pralaimėjo 8:1, tokiu pat rezul-
tatu pralaimėjo ir SC „Sripska’’,
rungtyniavusi su „Sockers’’. O lente -
lės paskutinėje vietoje stovinti dar be
jokio taško „Connections’’, žaisdama
su „Eagles’’, pralaimėjo tik 0:4 (lietu-
vių komanda jai nusileido 0:16).

Dešimtajame rate, vyksiančiame
vasario 26 d., mūsiškiai 5:45 val. p. p.
kovos su paskutinėje vietoje stovin -
čia „Connections’’ („Lituanica’’ yra
priešpaskutinėje vietoje). Gal Dievas
duos mūsų vyrams pirmą pergalę.
Tre neriui ir žaidėjams prieš rung-
tynes reikėtų gerai pasimelsti. 

Dar  vienas pralaimėjimas
EDVARDAS ŠULAITIS

LKF šiemet iš valstybės pinigų neprašė

Jeigu 2011 m. Lietuvos krepšinio
federacija (LKF) iš valstybės sportui
skirto fondo buvo gavusi daugiausia
pinigų – 2 mln. litų, tai šiemet jai lėšų
visai neskirta. Aiškinama, jog tai
įvyko todėl, kad LKF gavo daug pelno
iš Europos vyrų krepšinio pirmeny-
bių surengimo. Šiemet 2011-aisiais ir
ankstesniais metais krepši nin kams
skirtos didžiulės sumos pas kirs tytos
kitų sporto šakų federacijoms, ku-
rios vis skųsdavosi pinigų sty giumi.

2012 m. gerokai padidėjo parama
Lietuvos lengvosios atletikos fe -
deracijai, kuriai skirti 144,000 litų.
Padidėjo ir šiuolaikinei penkiakovei
skirta parama (137,000), taip pat Dvi -
račių sporto federacijai (135,000),
aero klubui (120,000), Plaukimo fede -
racijai (110,000) ir kt. 

Šių metų Kūno kultūros ir sporto
rėmimo fondo suma, palyginti su
pra ėjusiais metais, mažesnė 2,2 mln.
litų ir siekia 16,2 mln. Šio fondo lėšas
su daro 1 proc. pajamų už alkoholi-
nius gėrimus ir tabaką bei 10 proc. iš
loterijų ir azartinių lošimų mokesčio. 

Nors šiemet sporto federacijoms
paskirta 16,2 milijono, tai toli gražu
neprilygo jų prašytai paramos su-
mai. Iš viso praėjusį rudenį Fondas
buvo gavęs paraiškų, kuriose prašo-
mos pa ramos suma siekia 711 mln.
(2010 m. buvo prašoma 611 mln.).
Šiais metais paremti 289 projektai
(pernai 233).

Skirstant lėšas federacijoms, at -
si žvelgta į jų pasiektus rezultatus
2011 metais. Ir šiemet buvo paremtos
tik tos federacijos, kurios yra pasi-
rašiusios sutartis su Pasauline anti-
dopingo agentūra.

EDVARDAS ŠULAITIS

Netekome Lietuvos krepšinio patriarcho

Dar neseniai Stanislovas Ston -
kus, turbūt geriausias Lietuvos krep -
šininkas ir krepšinio veikėjas, pra -
ėju sių metų gruodžio 29 d. šventė sa -
vo 80-ąjį gimtadienį. Tada jis buvo
pilnas ener gijos ir žadėjo dar padir-
bėti krep šinio bei Lietuvos labui.

Deja, likimo buvo lemta kitaip – vasa-
rio 19 d. savo namuose, Kaune, jis
buvo pa šauktas amžinam poilsiui, o
gerbėjai su žymiu Lietuvos krepši-
ninku, tre neriu, sporto žurnalistu,
profesoriumi atsisveikino Palai-
mintojo Jurgio Matulaičio parapijos
šarvojimo salėje. 

Stasys (taip jis buvo vadinamas)
gimė 1931 m. Telšiuose. 1954 m. baigė
Lietuvos kūno kultūros akademiją
(LKKA), o jau 1958 m. tapo dėstytoju.
1978–1990 m. buvo Akademijos rekto-

riumi.
Stonkus yra vadinamas vienu iš

geriausių praėjusio amžiaus šeštojo
dešimtmečio Lietuvos krepšinin kų.
Jis žaidė Kauno „Žalgiryje’’, daug
kartų atstovavo Sovietų Sąjungos
rinktinei. 1951–1958 m. Stonkus 6 kar-
tus tapo Lietuvos krepšinio čempi-
onu, o 1951–1955 m. Sovietų Sąjun gos
čempionate pelnė visų trijų spal vų
medalius. 1956 m. lietuvis pasipuošė
Mel bourne (Australija) olimpinių
žaidynių sidabru, 1955 m. iškovojo
Euro pos čempionato bronzą, o po
dvejų metų – aukso medalį. 

Baigęs krepšininko karjerą,
Stonkus labiau atsidėjo akademinei
veiklai, knygų rašymui. Jis iki pat
mirties dėstė LKKA, parašė daug
mokslinių ir informacinių leidinių
apie krepšinį, sudarė ne vieną vado -
vėlį, žodyną. Paskutinis Stonkaus
darbas – knyga apie iškiliausius Lie -
tuvos krepšinio organizatorius – bus
išspausdintas jau po jo mirties. 

Šį vyrą reikia pristatyti ir kaip
buvusį ilgametį Lietuvos krepšinio
federacijos (LKF) prezidentą, Lietu -
vos tautinio olimpinio komiteto
(LTOK) ir LKF garbės narį, Lietuvos
olimpinės akademijos akademiką. Be
ki tų garbingų apdovanojimų, jis yra
apdovanotas LDK Gedimino 4-ojo
laipsnio ordinu ir aukščiausiu LTOK
apdova nojimu – Garbės ženklu. 

Daug kas pasiges šio darbštaus,
nuosaikaus vyro, kurio visas gyveni-
mas buvo pašvęstas krepšiniui ir šios
sporto šakos populiarinimui. 

Ilsėkis ramybėje, Lietuvos krep -
ši nio patriarche, profesoriau Stanis -
lovai Stonkau.

EDVARDAS ŠULAITIS

S. Stonkus Lietuvos televizi joje.

Praėjusią savaitę Kauno ,,Žalgi -
rio arenoje” įvyko Lietuvos krepši-
nio federacijos (LKF) taurės varžybų
bai giamasis ratas. Namų sienų pra-
našumą turėjęs Kauno ,,Žalgiris” su-
sikovė su Pasva lio ,,Pieno žvaigž-
dėmis”. Kadangi Vil niaus ,,Lietuvos
rytas” šiose varžybo se atsisakė daly-
vauti, rezultaas nebuvo intriguojan-
tis – ,,Žalgiris” šventė pergalę 99:62.

Rezultatyviausiai ,,Žalgirio” ko -
mandoje žaidė Paulius Jankūnas – 14
taškų (7/7 dvitaškiai). Jankūnas taip
pat išrinktas naudingiausiu var žybų
žaidėju. 11 taškų ,,Žalgiriui” pel nė
Milovan Rakovic, po 10 – Marko Po-
povic, Vytenis Lipkevičius, Mantas

Kalnietis, Tomas Delininkaitis ir Ro -
bertas Javtokas, 9 – Mindaugas Kuz -
minskas, 7 – Tadas Klimavičius, 4 –
Dainius Šalenga, po 2 – Sonny Weems
ir DeJuan Collins.

,,Pieno žvaigždžių” komandoje
rezultatyviausias buvo Eimantas
Bendžius – 16 taškų. Aurimas Kieža
pridėjo 12, Žydrūnas Kelys – 7, Gytis
Sirutavičius ir Trevon Hughes – po 5,
Paulius Morkeliūnas, Darrick Leo -
nard ir Paulo Sergio Prestes – po 4,
Leroy Nobles – 3, Sylvester Morgan –
2 taškus.

Bronzos medalius laimėjo Kėdai -
nių ,,Kėdainiai-Triobet”. Jie 69:65
įveikė traumų susilpnintą Prienų
,,Rūdupį”.

LKF taurę iškovojo Kauno ,,Žalgiris’’ 

PAUL TRIUKAS

Praėjusią savaitę Katare titulą
apgynė iki šiol šį sezoną nepra lai -
mėjusi baltarusė Victoria Azarenka.

Turnyro baigiamosiose varžybose ji
po lengvos kovos 6–1, 6–2 nugalėjo aus-
tralę Samantha Stosur. 22-ejų metų
Azarenka šį sezoną yra laimėjusi jau
tris turnyrus ir visas 18 savo kovų.

V. Azarenka kartoja pernykštį N. Djokovic
pasiekimą

PAUL TRIUKAS

Praėjusią savaitę Olandijoje vy -
kusiame teniso turnyre geriausiu
tenisininku istorijoje tituluojamas
švei caras Roger Federer laimėjo 71-
ąjį titulą. Roterdame vykusiame tur-
nyre 30-ies metų, 185 cm ūgio sporti-
ninkas 6–1, 6–4 įveikė argentinietį
Juan Mar tin del Potro. Po traumos
greitai gy jantis del Potro 2010 metus
užbai gė 258-oje ATP lentelės vietoje, o
dar prieš šias varžybas grįžo į pirmą-
jį de šimtuką. Po šio turnyro ir  Fede-
rer, ir del Potro lentelėje lieka atitin-
kamai trečioje ir dešimtoje vietose.

Turnyrą JAV praėjusią savaitę
lai mėjo 21-erių metų kanadietis Mi -
los Raonic. 196 cm ūgio tenisininkui
tai trečiasis apdovanojimas. Šio tur -
nyro varžybose jis 7–6(7–3), 6–2 nuga -
lėjo Uzbekistano atstovą Denis Isto -
min. ,,Brazilijos atvirąjį čempiona-
tą” laimėjo Nicolas Almagro. Po trijų
setų kovos ispanas 6–3, 4–6, 6–4 įvei-
kė italą Filippo Volandri. Pirmajame
ATP lentelės dešimtuke pasikeitimų
nėra, čia ir toliau pirmauja serbas
Novak Djokovic. Ričar das Berankis
pakilo per vieną vietą į 157-ą vietą, o
Laurynas Grigelis – per aštuonias į
205-ą.

R. Federer laimėjo 71-ąjį titulą
PAUL TRIUKAS
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Lietuvių Opera (LO). Kas nežino
šio, jau 55-erius  metus gyvuo-
jačio kolektyvo? Vasario 18 d.

operinio dainavimo mėgėjai rinkosi į
LO pokylį-koncertą Jaunimo centre.
Gausus susi rinkusiųjų būrys tik pa-
rodė, kad Lie tuvių Opera (LO), kuri
vienu metu jau atrodė greit baigs sa-
vo gyvavimą, – atsigavusi, sustiprė-
jusi. Choras, pasipildęs naujais bal-
sais, dainuoja puikiai ir profesiona-
liai. Koncertą LO choristai pradėjo
iškilmingomis dai  nomis – ,,Lietuva
brangi” (Juozo Naujalio muzika,
Maironio žodžiai) ir ,,Kur giria ža-
liuoja”. (Juozo Gu davičiaus muzika,
Ksavero Saka lausko – Vanagėlio ei-
lės).

Po šių dainų choristai susirin ku -
siuosius pakvietė prisiminti pas ta -
 ruoju metu rodytus ope rečių pasta -
tymus. Nuskambėjus Franz Lehar
pro logui iš operetės ,,Grafas Liuk -
sem burgas” (atliko cho ras) į sceną
iš ėjo dabartinės Lietu vių Operos
žvaigždės: Genovaitė Bige nytė, Nida
Grigalavičiūtė, Lijana Kopūstaitė-
Pau  letti, Vilma Skučienė ir Linas
Sprin dys. Choras ir solistai pakvietė
pasiklausyti II veiksmo finalo iš Jo -
hann Strauss operetės ,,Šikšnos par -
nis”. 

Melodija keitė melodiją, į sceną
vienas po kito ėjo solistai, į koncertą
įsijungė ir LO choreografinė grupė
(vadovai Monika Adomaitytė ir Ai -
varas Vitkus), kartu su soliste G. Bi -
genyte pakvietusi prisiminti sceną iš
operetės ,,Grafas Liuksemburgas” III
veiksmo. 

Tą vakarą klausytojai buvo pa -
maloninti ir šiuolaikinių kompozito -
rių Algi manto Raudonikio, Mika lo -

jaus Novi ko melodijomis. Koncerto
pabaigoje nuskambėjo II veiksmo fi -
na las iš J. Strauss operetės ,,Vienos
kraujas”, kurį atliko choras ir solistė
Nida Grigalavičiūtė. Iš visos širdies
norisi padėkoti visiems puikiai dai -
navusiems solistams ir LO choris-
tams už nuostabią muzikos šventę.
Ti kėkimės, kad Jūs dar ne vienerius
metus džiuginsite klausytojus.

Puikus koncertas – tai di delis LO
meno vadovės ir dirigentės Jū ratės
Grabliauskienės bei LO valdybos
(pir  mininkė Daivos Guzelytė-Švabie -
nė) nuopelnas. Reikia padėkoti ir
akompaniatorei prof. Lisa Kristina,
amerikietei, kuri jau ne pirmus me -
tus bendradarbiauja su LO. 

Pasibaigus koncertui LO valdy-
bos pirmininkė D. Guzelytė-Švabienė
gausiai susirinkusiems žiūrovams
pristatė salėje buvusius: vieną iš LO
įkūrėjų Vytautą Radžių, ilgametį LO
valdybos pirmininką Vaclovą Mom -
kų ir jo  žmoną Margaritą Mom kie nę,
prelatą Joną Kuzinską, mecenatą An -
taną Rudį. 

Žinia, LO vien choristų bei so lis -
tų gražiais balsais ir vadovų no rais
neišsilaikys. Operos pastatymui rei -
ka lingos nemažos lėšos. Daug metų
pavieniai lietuviai ir organizacijos
bei įstaigos negailėdami au kojo Ope -
rai. Gal vis drąsiau ir gausiau pradės
aukoti ir neseniai at vyku sieji? Pir -
mo sios kregždės jau pa sirodė – va -
karo metu savo aukas įtei kė moterų
klubas ,,Alatėja” bei  ne pri klausoma
drau dimo agentūra ,,Goodwill Fi nan -
cial”. Tikėkimės, kad tą va karą į kon-
certą gausiai susirinkę žiūrovai taip
pat neliks abejingi ir savo au komis
padės išlaikyti LO. Čekius  galite ra -
šy ti: Lithuanian Opera, Co., Inc. var -
du ir siųsti adresu: Lithua nian Opera
Company, 431 N. Silver leaf  Blvd., Ca -
rol Stream, IL. 60188.

Pabaigai norisi porą žodžių pa-
rašyti apie programos vedėjus As tą
Buračaitę ir Lauryną Ivinskį. Abu
jaunuolius scenoje mačiau pirmą
kartą. Puikus Lau ryno balso temb -
ras, graži dikcija rodo, kad jis gali
tapti geru programų vedėju. Tačiau
reikia pastebėti, kad šiai rimtai kon-
certo programai nelabai tiko vedėjų
pašmaikštavimai, kartais atrodė, kad
vedėjai tik paskutinę minutę susipa-
žino su vakaro programa. Be to, au sį
rėžė la bai netaisyklingas Astos kir-
čia vimas. Tikėkime, kad šie talen tin-
gi, jauni vedėjai supras, kad kiek vie -
nam, nors ir mažam, išėjimui į sce ną
reikia rimtai pasiruošti, ir mes jais
dar ne kartą gėrėsimės scenoje. 

·ventò muzikos mylòtojams
Lietuvių Operos meno vadovė ir dirigen-
tė Jūratė Grabliauskienė.

Lietuvių Operos choras.

Valdybos pirmininkė Daiva Guzelytė-
Švabienė.

Lietuvių Operos choreografinės grupės šokėjos.  Inos Stankevičienės nuotr.     

Vilma Skučienė.Nida Grigalavičiūtė.

Solistai (iš kairės): Genovaitė Bigenytė ir Linas Sprindys ir Lijana Kopūstaitė-Pauletti.



Kad vasario 18 d. Latvijoje vyku-
siame referendume pavyks pritarti
Konstitucijos pataisoms rusų kalbą
padaryti antrąja valstybine kalba,
nesitikėjo net referendumo organiza-
toriai. Ir iš tiesų, daugiau kaip 75
proc. Latvijos rinkėjų šiam sumany-
mui pasakė „ne”.

Latviai džiaugiasi, tačiau nenu-
simena ir rusakalbiai, kurių yra be-
veik trečdalis šalies gyventojų, nei
Rusija, kuri anksčiau teigė, kad šis
referendumas – Latvijos vidaus rei-
kalas, tačiau dabar Maskva savo už-
sienio reikalų ministro Sergej Lav-
rov lūpomis vėl priekaištauja Rygai
dėl rusakalbių diskriminacijos.

Iš pradžių referendumo sumany-
tojai – parlamentinė partija „Santar-
vės centras” ir visuomeninė organi-
zacija rusakalbių Latvijos gyventojų
draugija „Gimtoji kalba” („Dzimta
valoda”) – nepaprastai nudžiugo, kai
pavyko surinkti kur kas didesnį skai-
čių parašų negu reikalaujama pagal
referendumų įstatymą – net 183,046
(užteko 153,379). 

Tačiau paskui optimizmas krito,
paskaičiavus, kad iš trečdalį visų gy-
ventojų sudarančių rusakalbių 320,000
negali balsuoti, nes, apsigyvenę šaly-
je SSRS valdymo laikais, neturi Lat-
vijos pilietybės. Šiai tautinei mažu-
mai reikėjo surinkti 771,350 balsų,
kad įstatymas formaliai būtų pateik-
tas Saeimai (Latvijos parlamentui)
Konstitucijos pataisoms parengti. Iš
likusių apie 23 proc. prie urnų atėju-
sių rusakalbių ir kitų rinkėjų, tikėti-
na, už šias pataisas balsavo apie 15
proc. Daug biuletenių, kaip buvo pra-
nešta spaudos konferencijoje, arba
buvo sugadinta, arba rinkėjai tie-
siog nedalyvavo referendume.

Kitaip sakant, iš šio piktdžiugiš-
ko sumanymo išėjo didelis šnipštas,
nors balsavimo sumanytojai dedasi,
kad jų pastangos nenuėjo veltui.

Latvijai tai buvo svarbus testas
pasitikrinti, kokios būklės yra 1990
m. iškovota nepriklausomybė. Jos iš-
bandymų būta nemažai, o vienas di-
džiausių – imigrantų atžvilgiu gana
griežtas pilietybės įstatymas, kuris
smarkiai supykdė Rygą ir Maskvą.
Ši, turinti nemažą diplomatinį svorį

Europos ir pasaulio organizacijose,
nuolat skundė Latviją žmogaus tei-
sių institucijoms, bet Latvija sugebė-
jo apsiginti. Mat tiems, kas atvyko į
Latviją po 1940 m., ir jų vaikams bei
anūkams yra sudarytos sąlygos išlai-
kyti latvių kalbos ir istorijos egza-
miną ir taip įgyti pilietybę. Tai yra
savotiškas lojalumo patikrinimas, su
kuriuo sutinka ir daugelis rusakal-
bių. Bet tie, kurie yra pakurstyti
Maskvos, kalba, kad tai diskriminuo-
ja tautines mažumas ir pažeidžia ele-
mentarias žmogaus teises bei laisves.
Tai kaitino Rusijos ir Latvijos santy-
kius, nors oficialus jų statusas smar-
kiai neblogėjo.

Meškos paslaugą referendumo
organizatoriams padarė nepamatuo-
ta jų retorika referendumo išvaka-
rėse. Antai vienas iš draugijos „Gim-
toji kalba” vadovų V. Linderman pa-
reiškė, kad sovietinė Latvijos okupa-
cija nebuvo nusikaltimas. „Aš kate-
goriškai neigiu kažkokią okupaciją,
nes nenoriu paklusti valstybinės ide-
ologijos savivalei. Tai, kas atsitiko
1940 metais, – viso labo tik geopoliti-
nis sprendimas, tačiau tai – joks nu-
sikaltimas”, – kalbėjo jis balsavimo
išvakarėse. Abejotina, ar tokie pa-
reiškimai latvius galėjo nuteikti bal-
suoti už pataisas.

Radikaliausi šios iniciatyvos vei-
kėjai ne veltui laikomi „penktosios
kolonos” atstovais Baltijos šalyse. Jai
tarpti padėjo gerai žinoma demogra-
finė padėtis Baltijos šalyse. Kaip nu-
rodo JAV CŽV tinklalapis „World
Factbook”, iš 2,26 mln. Latvijos gy-
ventojų latviai sudaro 59,3 proc., ru-
sai – 27,8 proc. (Estijoje – 25,6 proc.,
Lietuvoje – 6,3   proc.), o pripažįstan-
čių latvių kalbą gimtąja – 58,2 proc.,
rusų kalbą – 37,5 proc. Pastarųjų nau-
dai yra ir tai, kad nuo 2000 m. bend-
ras Latvijos gyventojų skaičius, dau-
giausia tautinės daugumos sąskaita
ir labiausiai dėl emigracijos, suma-
žėjo maždaug 600,000. Minėtas tink-
lalapis spėja, kad šių metų liepą jų te-
bus 2,192 milijono.

Taigi, praėjus beveik 22 metams
po nepriklausomybės atgavimo (šią
sukaktį kaimynai švęs gegužės 4 d.),
ir po to, kai subyrėjo Sovietų Sąjun-
ga, daugeliui Latvijos rusakalbių at-
rodo, kad jų teisės pažeidžiamos arba
jų nepaiso latvių etninė dauguma,
kuri esą naudojasi proga taip pa-
brėžti savo atgautą suverenumą, savo
išskirtinumą.

Pernai rugsėjį vykusiuose parla-
mento rinkimuose daugiausia – 31

vietą Saeimoje ir beveik 30 proc. bal-
sų surinkęs „Santarvės centras”
(„Saskaņas centrs”) – rusakalbius gi-
nanti politinė jėga nepateko į koali-
cinę Vyriausybę, tačiau pasinaudojo
įgytu didžiuliu politiniu svoriu. Šie

aktyvistai gana lengvai surinko apie
12 proc. rinkėjų parašų ir pagal Kons-
tituciją įgijo teisę pateikti parlamen-
tui svarstyti įstatymą dėl rusų kalbos
pripažinimo valstybine kalba. Ka-
dangi Saeima Konstitucijos 4-ojo
straipsnio pakeitimo projektui nepri-
tarė, pagal Latvijos įstatymus turėjo

būti rengiamas referendumas. Patai-
soms priimti reikėjo surinkti dau-
giau nei 50 proc. visų Latvijos rinkė-
jų balsų. Apžvalgininkai mano, kad
iniciatorių nesėkmę lėmė ir tai, kad
„Santarvės centro” vadovas, buvęs
Pirmojo Baltijos TV kanalo žurnalis-
tas, dabar Rygos meras Nil Ušakov
pasirinko neva kompromisinį spren-
dimą: kaip politikas jis pasisakąs
prieš siūlymą rusų kalbą įteisinti
antra valstybine kalba, nes tai sukels
suirutę šalyje, o kaip žmogus – už.
Galų gale, kaip rašo vokiečių „Frank-
furter Rundschau”, nulėmė „žmogiš-

kasis” veiksnys.

Tai, kad Latvijoje valstybinės
kalbos klausimai sprendžiami kons-
tituciniu būdu, nėra pats blogiausias
variantas, rašo apžvalgininkai. Ta-
čiau, šiaip ar taip, tai viena iš valsty-
bingumo erozijos apraiškų, kuri gali
išplauti pagrindinės kalbos plėtrą ša-
lyje, o drauge – ir vieną svarbiausių
pamatų nepriklausomos valstybės
raidai. Tai, kad griežtus pareiškimus
paskelbė valstybės vadovai (prezi-
dentas Andris Berzins pažadėjo atsi-
statydinti, jei referendumas duos tei-
giamų rezultatų), rodo, jog dabarti-
nis politinis vyksmas kaimyninėje
šalyje nėra tik atrakcija ar politinio
gyvenimo paįvairinimas krizės kre-
čiamoje valstybėje.

Kitas reikalas, kad, nors kaimy-
ninėse posovietinėse šalyse tokiam
referendumui rengti „kritinės ma-
sės” nesusidarė, ši erozija gali greitai
išplisti į Lietuvą ir Estiją. Tiesa, Lie-
tuvoje tą „kritinę masę” didina lenkų
aktyvistai, nuolat keliantys lenkų et-
ninės mažumos nepaisymo klausimus.

Bet štai radau dar 2010 m. rugsėjį
Tartu universiteto mokslininkų Bal-
tijos šalyse atliktą tyrimą, kuris, tie-
są sakant, gana iškalbingas. Pasak
mokslininkų, Lietuvoje net 66 proc.
apklaustųjų rusakalbių pasisakė už
antrą valstybinę rusų kalbą (lietuviš-
kai kalbančių – 8 proc.), o Estijoje ati-
tinkamai – 72 proc. ir 8 proc. Tyrimo
autoriai daro išvadą,  kad dėl užsitę-

susios ekonominės krizės Baltijos ša-
lyse galima pakeisti šiuos rezultatus
po vieną ar kitą procentą į vieną ar
kitą pusę (žmonės paprastai dėl jos
visą kaltę verčia valdantiesiems ir et-
ninei daugumai), tačiau tai verčia su-
simąstyti, kad Latvijos pamoką
mums dar reikia gerai išmokti.   

Geopolitika.lt

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

Latvijos testas: ar išmoksime pamoką?

Kitas reikalas, kad, nors kaimyninėse posovieti-
nėse šalyse tokiam referendumui rengti „kritinės ma-
sės” nesusidarė, ši erozija gali greitai išplisti į Lietuvą
ir Estiją. Tiesa, Lietuvoje tą „kritinę masę” didina len-
kų aktyvistai, nuolat keliantys lenkų etninės mažumos
nepaisymo klausimus.
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JAV senatoriai gavo įtartinus laiškus 

Serbija ir Kosovas sudarė svarbią sutartį

Edita Mildažytė – Estijos Metų pilietė 

Užsieniečiai negalės įsigyti žemės 
Lietuvos kurortuose 

Vilnius (BNS) – Serbijos ir Ko-
sovo derybininkai sudarė svarbų su-
sitarimą, leidžiantį Prištinai daly-
vauti Balkanų regiono institucijose,
kol Belgradas nėra pripažinęs savo
buvusios provincijos nepriklausomy-
bės. Europos Sąjungos (ES) diploma-
tai nurodė, kad abi šalys taip pat su-
sitarė dėl jas skiriančios sienos, prie
kurios dažnai kyla neramumų, bend-
ro valdymo.

Susitarimas numato, kad Koso-
vas galės pasirašyti regioninių pasi-
tarimų dokumentuose savo vardu.

Taip pat suderintas sienų valdymo
klausimas. Belgradas ir Priština pa-
tvirtino savo įsipareigojimus dėl pag-
rindinių ES vertybių, taip pat ketini-
mą plėtoti regioninį bendradarbia-
vimą. 

Dabar Europos Komisija, remda-
masi pasiekta pažanga, nagrinės ga-
limybę sudaryti susitarimą dėl są-
jungos tarp Kosovo ir ES. ES užsienio
reikalų ministrų taryba svarstys šį
klausimą vasario 27 d., kaip ir kandi-
datės įstoti į ES statuso Serbijai gali-
mybę. 

Washington, DC (BNS) – JAV
administracija ragina interneto bend-
roves labiau saugoti savo vartotojų
privatumą. Baltieji rūmai ėmėsi
veiksmų kilus nerimui, kad gali būti
sekama vartotojų naršymo internete
istorija ir duomenys perduodami
reklamuotojams.

36 JAV valstijų prokurorai Bal-
tiesiems rūmams nusiuntė laiškus,
kuriuose rašo, kad yra susirūpinę dėl
,,Google” planų vartotojų duomenis
perduoti iš vieno bendrovės produk-
to į kitą. Į šiuos planus įeina ir ketini-
mas bendrovės reklamų tinklala-
piuose įdiegti galimybę pasirinkti,
kad kliento internete vykdomos pa-
ieškos nebūtų sekamos. 

JAV jau nuo 2010 m. siūlė įdiegti
vienu mygtuko paspaudimu aktyvuo-
jamą nustatymą nesekti, kokiuose
tinklalapiuose lankosi klientas. Taip
norima išvengti informacijos nute-
kinimo trečiosioms šalims. JAV ad-
ministracija pareiškė, kad interneto
vartotojai turi turėti teisę apriboti
aplinkybes, kuriomis leidžiama sau-
goti informaciją apie jų veiklą inter-
nete, teisę keisti informaciją ir teisę į
skaidrią informaciją apie interneto
bendrovių privatumo politiką. 

,,Google”, ,,Facebook” ir kitos
panašios bendrovės pasirašė sutartį
ir įsipareigojo sukurti vartotojų pri-
vatumo taisykles pagal siūlomą  Tei-
sių įstatymą.

Respublikonų kandidatai į prezidentus 
susipliekė TV debatuose

R. Palaitis įteikė paaiškinimą dėl FNTT

Washington, DC (BNS) – Prieš
svarbių pirminių rinkimų seriją res-
publikonų kandidatai į JAV prezi-
dento pareigas susipliekė televizijos
debatuose. Tai buvo pirmieji televizi-
jos debatai po to, kai buvęs senato-
rius Rick Santorum apklausose tapo
pirmaujančiu. Jam Mesa mieste
(Arizona valstija) vykusiuose deba-
tuose teko atremti trijų savo varžovų
priekaištus. 

Į audringą žodžių mūšį ultrade-
šinįjį R. Santorum pirmiausiai įt-
raukė pagrindinis jo varžovas Mitt
Romney. M. Romney kaltino R. San-
torum, kad jam, Kongrese praleidu-
siam šešerius metus, taip pat tenka
atsakomybė dėl naujų valstybės sko-
lų. Todėl jis esą negali vadintis kon-
servatoriumi. Šiame kontekste R.
Santorum ,,sukčiumi vadino ir politi-
kos veteranas Ron Paul. 53 metų R.

Santorum pripažino negalįs pasigirti
,,nepriekaištingais rezultatais”, ta-
čiau jis, priešingai nei buvęs guber-
natorius M. Romney, esą niekada ne-
balsavo už mokesčių didinimą. 

Aiškiu pirmaujančiu rinkimuo-
se susikauti su demokratu Barack
Obama ilgai buvo laikomas M. Rom-
ney. Tačiau pastaruoju metu apklau-
sose į priekį įsiveržė R. Santorum.
Spėjama, kad jis vasario 28 d. švęs
pergalę M. Romney gimtojoje Michi-
gan valstijoje.

Kam atiteks respublikonų kandi-
dato statusas, gali paaiškėti jau kovo
6 d., kai vadinamąjį ,,superantradie-
nį” pirminiai rinkimai vyks net de-
šimtyje valstijų. Oficialiai kandida-
tas bus paskelbtas partijos suvažiavi-
me Florida valstijoje rugpjūčio pa-
baigoje.

Vilnius (ELTA) – Vidaus reikalų
ministras Raimundas Palaitis, atlei-
dęs Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnybos (FNTT) vadovus, premjerui
Andriui Kubiliui įteikė paaiškinimą.
Jame teigiama, kad pareigūnai išsi-
sukinėjo ir vengė tikrintis melo de-
tektoriumi.

FNTT vadovai Vitalijus Gailius
ir Vytautas Giržadas atleisti aiški-
nantis aplinkybes, kas galėjo nute-
kinti slaptą informaciją žiniasklai-
dai apie bankrutuojantį ,,Snoro” ban-

ką. Seimo Antikorupcijos komisijos
vadovas Ligitas Kernagis sakė, kad
slaptu laikytas posėdis prokuratūro-
je dėl padėties ,,Snoro” banke nebuvo
visiškai slaptas. Jis vyko generalinio
prokuroro pavaduotojo Dariaus Rau-
lušaičio kabinete ir į patalpą esą ga-
lėjo patekti daug žmonių, taip pat
buvo ir slapto pasiklausymo galimy-
bė. Todėl esą informaciją nutekinti
galėjo daug daugiau žmonių, negu
manyta. Tačiau R. Palaitis teigia, kad
bet kam ten patekti nėra taip paprasta. 

Vilnius (Bernardinai.lt) – Lietu-
vos televizijos laidų vedėja Edita Mil-
dažytė Estijos Nepriklausomybės
dienos proga paskelbta šios šalies
Metų piliete. Apdovanojimas jai kaip
ir dar devyniems užsienio šalių pi-
liečiams suteiktas už nuopelnus vie-
šajai diplomatijai ir Estijos žmo-
nėms.

Estija dėkoja E. Mildažytei už
šios šalies žmonėms ištiestą pagalbos
ranką – praėjusiais metais nuo gais-
ro nukentėjusiems Estijos Hapsalu
vaikų namams surinktą labdarą –
10,000 dol. Apdovanojimą kasmet su-
teikia Estijos užsienio reikalų minis-
terija.

„Kai sužinojau apie nelaimę, pir-
ma mintis buvo, kad turime padėti
kaip kaimynai. Pareikšti paramą,
kaip tais laikais, kai kartu susikibę
stovėjome Baltijos kelyje. Prieš 20
metų buvome vieningi. Kas buvo tik-
ra – niekur nedingsta. Patvirtinome
tai. Be to, šioje šalyje mokosi mano
dukra, todėl estams jaučiu ypatingą

dėkingumą”, – sako Estijos Metų pi-
lietė E. Mildažytė.

Estijos Hapsalu miestelio neįga-
lių vaikų namai sudegė pernai va-
sario 21 d. Ugnis sunaikino ne tik
našlaičių prieglaudos pastatą – žuvo
net dešimt neįgalių vaikų.

Vilnius (ELTA) – Sutartys dėl
tarpininkavimo paslaugų suteikimo
užsieniečiams įsigyjant žemę Lietu-
vos kurortuose yra negaliojančios –
tokią išvadą paskelbė Aukščiausiasis
Teismas (AT), išnagrinėjęs kasacinę
bylą dėl tarpininkavimo paslaugų,
įsigyjant nekilnojamąjį turtą.

Teismas pabrėžė, kad užsienie-
čiai nuosavybės teise Lietuvos kuror-
tuose įsigyti žemės negali. Bylą nag-
rinėjusi teisėjų kolegija pažymėjo,
kad šalys, sudarydamos sutartį dėl
paslaugų suteikimo – tarpininkauti
parduodant Rusijos Federacijos pi-
liečiui butą ir žemę Palangoje, elgėsi
nesąžiningai.

Teismas nustatė, kad šalys žinojo
apie užsieniečiams galiojantį drau-
dimą įsigyti žemę, tačiau ieškojo bū-
dų, kaip nepaisyti įstatymo reikala-
vimų, jo tiesiogiai nepažeidžiant.
Anot AT nutarties, užsienietis savo
ketinimus siekė įgyvendinti  žemę

įsigydamas  juridinio asmens vardu.
Tačiau tarpininkavimas padedant
įsigyti žemę Rusijos piliečiui tokiu
būdu prieštarauja viešajai tvarkai.
Dėl to šalių sudaryta sutartis pripa-
žinta negaliojančia.

Lietuvos AT atkreipė dėmesį į
tai, kad nuosavybės teise įsigyti ne
kurortuose esančią žemę gali būti lei-
džiama užsieniečiams, atitinkan-
tiems Lietuvos pasirinktos europinės
ir transatlantinės integracijos reika-
lavimus. Minėtus reikalavimus ati-
tinka fiziniai asmenys, kurie yra ES
valstybių narių arba valstybių, su-
dariusių Europos sutartį su Europos
bendrijomis bei jų šalimis narėmis,
arba valstybių Ekonominio bendra-
darbiavimo ir plėtros organizacijos,
Šiaurės Atlanto Sutarties Organiza-
cijos narių bei valstybių Europos
ekonominės erdvės susitarimo dalyvių
piliečiai arba nuolatiniai gyventojai. Ši
AT nutartis yra galutinė.

Washington, DC (BNS) – JAV ži-
niasklaida pranešė, kad keletas
Kongreso narių gavo grasinamus
laiškus su įtartinais milteliais. Pa-
reigūnai išsiaiškino, kad milteliai
nepavojingi, bet vienas iš JAV Kapi-
tolijaus policijos vadovų perspėjo
Kongreso narius būti budriais ir sau-
gotis laiškų su įtartinais milteliais.
Jis pridūrė, kad reikia ypač atsargiai
elgtis su iš Portland Oregon valstijo-
je siųstais laiškais.

Keletas JAV naujienų organiza-
cijų gavo laiškus, kuriuose teigiama,
kad panašūs laiškai buvo išsiųsti vi-

siems 100 JAV Senato narių, o dešim-
tyje išsiųstų vokų yra mirtinai pavo-
jingų ligos sukėlėjų.

Mažiausiai trys senatoriai pra-
nešė, kad gavo laiškus su milteliais.
Laiškuose buvo reikalaujama sustab-
dyti iš susivienijimų pinigų apmo-
kamą lobizmą JAV politikoje, panai-
kinti susivienijimams suteikiamas
teises, kurios yra panašios į fizinių
asmenų teises, ir pakeisti Konstituci-
ją. Laiškus pasirašė MIB. JAV polici-
ja, Federalinis tyrimų biuras (FTB)
ir kitos specialiosios tarnybos tiria
įvykius. 

JAV nori didinti ,,Facebook”  
ir ,,Google” vartotojų privatumą

Edita Mildažytė.                  LRT nuotr.

Washington, DC (LR ambasados
info) – Vasario 17 d. NATO Transfor-
macijos vadavietėje (angl. Allied Com-
mand Transformation, ACT) Norfolk
mieste Virginia valstijoje  Lietuvos vals-
tybės atkūrimo dienos proga surengtos
Lietuvos valstybinės vėliavos pakėlimo
iškilmės. Renginyje dalyvavo Lietuvos
ambasados JAV įgaliotasis ministras
Rolandas Kačinskas ir Lietuvos gynybos
atašė JAV plk. Antanas Jurgaitis.

LR ambasados JAV 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
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LIETUVIŠKI

,,AnGELŲ SLAUGOS nAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

Daugeliui pažįstamas vaizdas:
gana aukšto lygio restorane prie už
stalo sėdinčios poros oriai prieina
padavėjas, nešinas garsaus vyno bu-
teliu. Jis pamažu jį atkemša ir kamš-
tį pakiša po nosimi – kartais vyrui,
kartais moteriai. Tie pauosto, palink-
si galvomis, padavėjas šiek tiek vyno
įpila į taures. Vynas ragaujamas, vėl
pritariama. Tada taurės pripildomos,
ir prasideda vakarienė. 

Esu klaususi daugelio savo pažįs-
tamų, kodėl duodamas uostyti vyno
butelio kamštis. Mano nuostabai,
daugelis nežinojo teisingo atsakymo.
Uostyti kamštį – snobizmas ar būti-
nybė?

Pagal statistiką, apie 5 proc.
vyno butelių turi kamščio kvapą. Ki-
tų nuomone, net kas penktas pasau-
lyje išleidžiamo vyno butelis yra
paveiktas kamščio ydos. Manau, kad
tikslios informacijos apie kamščio
ydą nėra, nes net ne visi vynai, tiks-
liau – jų kamščiai, yra uostomi.

Iš tikrųjų, jei geriate gerą vyną ir
norite išvengti nemalonių pojūčių ar
net nuostolių, kamštį pauostyti yra
būtina. Kai kada jis trenkia nestip-
riu, tačiau nemaloniu puvinio, neš-
varių skudurų ar drėgmės kvapu, ku-
rio priežastis yra maža molekulė
TCA, enologų (vyno žinovų) vadina-
ma trichloroanizoliu. Ši molekulė
gali paveikti tiek pigų, tiek brangų
vyną, todėl kai kurie vyno gaminto-
jai, siekdami išvengti kartais labai
didelių nuostolių, yra net linkę na-
tūralų kamštį pakeisti sintetiniu
arba net užsukamu metaliniu kamš-
čiu. Deja, vienas iš vyno mėgėjų mitų
yra tai, kad geras vynas turi būti už-
kimštas tik natūraliu kamščiu.

Ką daryti tokiu atevju, jei, pa-
uostę kamštį, pajuntate vaistinės ar
drėgnų laikraščių kvapą? Brangaus
vyno butelį užsisakęs restorano sve-
čias rizikuoja mažiausiai. Grąžinkite
jį, nes restoranas jį grąžins impor-
tuotojui, o tas – vyno gamintojui. Pa-
čioje pabaigoje nuostolius patirs ne

kas kitas, tik tas, kas tą vyną už-
kimšo. Išimtinais atvejais vyninin-
kai gali pasiskųsti kamščių gaminto-
jams. 

Dažnai vyno mėgėjai klausia,
kas pagal etiketą turėtų uostyti
kamštį – vyras ar moteris? Mano
manymu, tas, kuris apie vyną geriau
nusimano. Nors pati labai karštai
ginu Amerikos restoranus bei valgių
gaminimo kultūrą, vis dėlto turiu
pripažinti, kad ji vis dar atsilieka
nuo tūkstantmečius puoselėjamos
europinės. Turbūt sutiksite, kad iš-
skyrus labai aukšto lygio restoranus,
brangų vyną paprastai atkemša tas
pats padavėjas, kuris į stalą atneša ir
užsakytus valgius. Europoje dažniau
matome, kaip prestižinius vynus
atkemša ne padavėjas, o someljė (pro-
fesionalus restorano darbuotojas,
atsakingas už vyno meniu sudarymą,
tvarkantis visus reikalus, susijusius
su vyno užsakymu, laikymu ir patei-
kimu). Jis, atkimšęs gerą vyną, pir-
miausia pats apžiūri kamštį, jį pa-
uosto, o tik tada jį pauostyti duoda
svečiui. 

Someljė arba padavėjas taip pat
turėtų pirmi paragauti vyno, o tik  po
to ragauti pasiūlyti lankytojui. Jei
vynas sukelia įtarimų, grąžinkite jį.
Jei padavėjas atsisako tai padaryti,
pakvieskite restorano savininką ar-
ba vadybininką. Labai abejoju, kad
restorano savininkas, rizikuodamas
savo įvaizdžiu, atsisakytų pakeisti
vyno butelį. 

Tiesa, jei jūs turite kokių nors
priekaištų vynui, juos išsakykite ger-
dami pirmąją, o ne paskutinę taurę. 

Angelė Kavakienė

Ar reikia uostyti 
vyno butelio kamštį?

Padėka

Pabėgau nuo Čikagos šalčių ir atsiradau Floridos saulėtoje padan-
gėje, brolio ir brolienės globoje.

Dėkoju brolienei Gražutei už
gra žiai papuoštą stalą ir puikias
vaišes, už pagerėjusią savijautą
ir sveikatą.

Brolio namų aplinkoje jau-
čiausi kaip tėviškės sodyboje.
Rytais  mane pažadindavo baltų
ba landžių burkavimas, o kai
būdavau prie baseino, aplink
skraidydavo spal votos kana -
rėlės, kurios kartais ir man ant
galvos nutūpdavo sutaršyti ma-
no plaukus.

Nuoširdi padėka Juno  Beach lietuviams už man suruoštas vaišes
jų meniškose rezidencijose: Daliai Au gū nienei, Birutei  Čiurienei, Liu ci -
jai Beržinskienei, Aneliukei Kaz laus kai tei, Alicijai Solienei, dailinin kui
dr. Antanui ir Aldutei Lipskiams, dail. Rimgailei Jonynaitei Zotovie nei.

Stankūnų giminei, Ginutei, Jo nu kui, Juliukui ir jų šeimoms.

Nuoširdžiai  visiems dėkoju.
Jūsų Magdalena

Reikalinga moteris, prižiūrėti
senesnio amžiaus žmones

Floridoje. Būtina susikalbėti
angliškai. Tel. 954-876-1153



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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Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

.

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.

Surašymas Nr. 2 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: EMIGRACIJA.

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas Nr. 1” šsprendė ir mums 
atsakymus at siun tė:

Gražina Santoski, Chicago, IL
Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Jadvyga Savickas, Nashua, NH
Regina Zykuvienė, Blue Island, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjoms. 

Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St.,
Chicago, IL 60629–5589 arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-
585-8284. 

LAIMA APANAVIČIENĖ

Dailininkės Aušrinės Marcin-
ke vi  čiūtės-Kerr pasiūlymas
Čiurlionio galerijai – suruošti

parodą, kurioje ga lėtų dalyvauti visi
kūrybingi, ne bū  tinai meno studi-
jas baigę žmonės, man pasirodė įdo-
mus. 

Tai kas tie kūrybingi žmonės?
Anot teologo ir grafiko Holger La hay -
ne, „tie, kurie nori būti kūrybingi,
privalo turėti kuo daugiau idėjų, ir,
negana to, reikia, kad tos idėjos būtų
tam tikros kokybės, kad atitiktų kon -
krečią problemą ar už davinį. To kius,
kurie pilni kvailų ir netikusių idėjų,
vadiname ne kūrybingais, o fanta -
zuotojais. Kūrybiškai atliktas darbas
mums visuomet kuo nors vertingas”
(www.prizme.lt).

Jeigu paklausčiau, ar esate su -
tikę kūrybingų žmonių, tikriausiai
nusijuoktumėte – kas jų nėra suti -
kęs? Aplinkui – tokių daugybė. Kiek -
vienas mūsų yra kūrybingas, tik
vieni šią savybę esame labiau išvys-
tę, kiti ma žiau. Tačiau kiek daug
žmonių neretai nedrįsta savo kūry-
bingumo parodyti viešumai. Tad
Auš rinės pasiūlymas į parodą pak -
vies  ti ne tik meni nin kus man pasi -
rodė viliojantis. Pasitarusios nu -
tarėme paskelbti ,,žai dimo” taisykles
ir laukti, kiek at siras norinčių daly-
vauti Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre, balandžio 27 d. atsidary sian -
čio je parodoje.  

Kaip Aušrinei kilo mintis pasiū-
lyti tokią parodą? Aušrinė į tai at -
sako: ,,Dažnai galvoju apie tai, kodėl,
besisu kant įvykių ir nutikimų srau -
te, dažnam sunku susivokti, kaip at -
sitinka, kad staiga atsidu riame kaž -
kur, kur visai nesiti kime. Kodėl, pra -
dėję eiti tėvų pa rodytu keliu, dažnai
pa su kame visai ki ta kryptimi? Koks
ne tikėtai sutiktas žmogus ar įvykis
apsp ren džia mūsų minties eigą ir po -
elgį? Kokius prie šus savyje turime
įvardinti ir nugalėti (ar apgauti), kad
pasiektume tą kelio nės tašką, į kurį
iš siruo šėme?.. Todėl ir pagalvojau,
kad būtų įdomu, jog dailininkai ir
visi kiti kūrybingi žmonės pasidalin-
tų savomis mintimis ir sugebėjimais,
sukurdami meno darbą, kuris ne-
lauktai, galbūt net ir pačiam kūrė-
jui, transformuotųsi į kitą gyveni-
mą.” 

Kiekvienas mūsų turime dėvėtą
rūbą, apavą ar galvos apdangalą, ku -

ris mums mena mūsų praeitį ar kelia
mums gražius ar liūdnus prisimini-
mus.  Tad siūlome ,,pažaisti” su savo
gyve nimą atgyvenusiais daiktais –
su kurti iš jo meno kūrinį. Daiktas,
su tikęs kūrėją, savo ,,gyvenimą” pa -
suks vi sai kita link me. Darbai gali
būti atlikti bet kokia vaizduojamojo
ar taikomojo meno technika (tapyba,
grafika, fotografija, mišri technika,
visos tekstilės technikos rūšys, me -
dis, metalas, keramika ir t. t.). Darbai
gali būti 2D (kabinami ant sienos,
išklotinės tipo, įrėminti)  arba 3D (2
ar 3 dimensijų). O gal kūrybingos as-
me nybės, no rėdamos tokiame kū ri -
nyje parodyti savo gyvenimo kelią,
pritaikys lietuvių liaudies pasakos
mo tyvus? Tad griaukite stereotipus,
iš laisvinkite jumyse glūdintį kūry -
biš kumą, pasitelkite vaizduotę ir su -
kurtą meno kūrinį atneškite į pa ro -
dą. Kiekvienas gali tapti meni nin ku! 

Norinčius dalyvauti šiame ,,žai -
di me”, prašoma laikytis šių tai  syk -
lių: 

*būti vyresni nei 18 metų; 
*pristatyti tik vieną kūrinį;
*kūrinys turi būti atliktas ant dė -

vėto drabužio, apavo ar galvos ap -
dangalo, arba kuriant turi būti pa-
naudotos tų daiktų detalės;

*darbas turi būti paruoštas eks -
po navimui;

*parodos dalyviai patys užmoka
darbo atsiuntimo ir parsiuntimo iš -
laidas;

*prie darbo pridėti 4” x 6” užrašą
su autoriaus vardu, pa var de, darbo
pa  vadinimu ir  trumpu ap rašymu
(kaip kilo mintis, kodėl pa sirinktas
būtent tas daiktas ir t. t. )

*darbai galeriją turi pasiekti iki
ba  landžio 15 d.

Dalyvio mokestis – 30 dol. Dar -
bus ir registracijos čekius siųsti ad -
re  su: Lith. Ciurlionis Art Gallery,
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636).

Lauksime parodos dalyvių ir vi -
sų susidomėjusiųjų šiuo projektu
atvykstant balandžio 27 d., penkta-
dienį, 7:30 val.  v. į Čiurlionio galeri-
ją, kur vyks parodos ,,Transformuoti
gy venimai” atidarymas. 

Visus susidomėjusius apie norą
dalyvauti projekte (ir visais kitais
klausimais) prašoma pranešti iki ko -
vo 16 d. el. pašto adresu: ausrinekerr
@comcast.net (Aušrinė Kerr) arba
laimaa@hotmail.com (Laima Apana -
vi  čienė).

Kūrybingus žmones 
kviečiame ,,pažaisti”

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

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

Išnuomoju 2 mieg. butą 
su baldais netoli „Kunigaikščių

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

630-257-2140

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
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sOCiALiNiAi REiKALAi

Alzheimerio liga, kaip žino daž-
nas, turėjęs nelaimę su ja susidurti,
yra sparčiai besivystantis nenorma -
lus organizmo senėjimas, kai pakiti-
mai smegenų nervinėse ląstelėse su -
kelia tokius požymius kaip atminties
nusilpimas (ar visiškas jos praradi-
mas) bei tolydžio prastėjantys mąsty-
senos ir kalbos gebėjimai, dažnai da -
rantys ženklią įtaką elgesio pasikeiti-
mams. Pasak tyrimų, šia liga šiuo me-
tu serga daugiau nei 5 mln. JAV gy-
ventojų, dar maždaug 12 mln. žmonių
skiria savo laiką bei pastangas padėti
minėtiems ligo niams. Maža to, ma-
noma, jog prie pen sinio amžiaus ar-
tėjant vadinamosios ,,baby boomers”
kartos atstovams ir didėjant pagyve-
nusių žmonių procentui šalyje ap-
skritai, šie skaičiai gerokai išaugs. 

Kita vertus, panašu, jog Alzhei -
merio liga greitai nebebus laikoma
išimtinai senyvo amžiaus palydove.
Paklausus, nuo kokio amžiaus derėtų
pradėti rūpintis pažintiniais sveika -
tos sutrikimais, dauguma, ko gero,
pa sakytų jog panašūs rūpesčiai užgu-
la daugiausia vyresnio amžiaus žmo -
nių, perkopusių bent jau septintąjį
dešimtmetį, pečius. Deja, neseniai at -
likti tyrimai rodo, jog yra nemažai at -
vejų, kada negrįžtami pakitimai pa -
žintinėse organizmo funkcijose pra -
sideda jau nuo 45-erių. Atliekant de -
šimties metų trukmės tyri mą vyrų ir
moterų grupėse (nuo 45-erių iki 70-
ties metų amžiaus), buvo nustatyta,
kad, nepriklausomai nuo lyties, su
amžiumi prastėja tiek at mintis, tiek
gebėjimas rišliai reikš ti mintis, tiek
– gebėjimas spręsti lo gi kos uždavi-
nius. Maža to, vyresnių žmo nių gru-
pėse minėti gebėjimai per visą tyri-
mo laikotarpį prastėjo kur kas grei-
čiau. Tokiu būdu tiek gydytojai, tiek
pas juos besilankantys pacientai yra
skatinami atkreipti dė mesį į galimus
ankstyvus Alzheime rio ligos požy-
mius, kad būtų galima laiku pradėti
gydymą, tuo pagerinant ligos prog-
nozę bei paciento gyvenimo kokybę. 

Be abejo, bene viena skaudžiau -
sių problemų, su kuriomis susiduria
Alzheimerio liga sergančius pri žiū-
rintys artimieji bei profesionalūs
prižiūrėtojai – ligonių įprotis išeiti iš
namų niekam nesakius ir ilgai kla-
joti, nesusigaudant aplinkoje, kol kas
nors jų nesuranda. Panašios klajonės
yra ir pavojingos, ir nenu spėjamos.
Norėdamos padėti sergan čiųjų arti-
miesiems išspręsti šią problemą, ke-
letas bendrovių ėmėsi kurti specia-
lias sekimo technologijas, ku rios ža-
da palengvinti Alzheimerio li gos
naštą tiek ligoniams, tiek jų arti mie-
siems bei prižiūrėtojams. 

Bendrovė ,,Breadcrumb’’, jau ku -
rį laiką naudojanti GPS technologi-
jas įvairiausiais tikslais – pradedant
atžalų sekimo prietaisais, skirtais
dėl jų saugumo pernelyg besijau-
dinan tiems tėvams, baigiant žurna-

listų stebėjimu, šiems keliaujant po
„karštus” pasaulio taškus, sukūrė
bei siūlo įsigyti BC-300 sekimo prie-
taisą, paremtą GPS (Global Positio-
ning System) technologija, panašia į
naudojamą automobiliuose bei mobi-
liuosiuose telefonuose. Šis prietaisas
yra parduodamas drauge su specia-
liu sekimo bei paieškos paslaugų pla-
nu, kuris užtikrina, kad ligonis bus
nuolatos nuotoliniu būdu stebimas
bendrovės darbuotojų (beje, artimieji
taip pat turi progą jį/ją stebėti iš na -
mų kompiuterio). Kaskart sergančia-
jam atsidūrus už iš anksto nustatytos
vietovės ribų, GPS signalas perduo-
damas bendrovei. Klientams pagei-
daujant, pranešimai taip pat gali būti
išsiunčiami nurodytiems asmenims
(leidžiama pasirinkti iki 5 asmenų). 

Gavus signalą, ligonį galima sek-
ti kompiuterio ar interneto ryšį tu-
rin čio mobiliojo telefono pagalba ir
tokiu būdu kuo greičiau jį/ją sugrą -
žinti namo. ,,Breadcrumb’’ GPS tech-
nologijas siūlo Amerikos Alzheime -
rio fondas (www.alzfdn.org), o pati
bendrovė žada savo paslaugas teikti
už „maždaug 1.50 dol. per dieną’’.
Dau  giau informacijos apie bendrovę
bei BC-300 prietaisą galima rasti
apsilankius ,,Breadcrumb’’ svetainė-
je inter nete adresu: www.breadcrum-
bgps.com. 

Kita naujovė – specialūs, į batus
įmontuojami sekimo (GPS) prietai-
sai, neseniai pasirodę prekyboje.
Cali fornia valstijoje registruota ben-
drovė GTX planuoja netolimoje atei-
tyje į apyvartą išleisti dar bent 1,500
tokių prietaisų, o ilgainiui pasiekti,
kad jais galėtų naudotis visi norin-
tieji. GPS prietaisai bus montuojami
į „Aetrex Ambulator’’ prekių linijos
avalynę, kuri, kaip ir ,,Breadcrumb’’
gaminiai, turėtų praversti ne tik
Alzheimerio liga sergantiesiems, bet
ir kai kurių kitų pažintinių sutriki-
mų atveju (pvz., autizmo), kai ligo-
niams būdinga klajoti nesigaudant
aplinkoje. 

Šiuo metu avalynė su GPS prie-
taisais gaminama tiek moteriškų,
tiek vyriškų dydžių ir kainuoja po
299 dol. už porą. Be šios kainos, pirkė-
jas privalo įsigyti ir sekimo bei pa-
ieškos planą, kuris kainuoja nuo 30
iki 40 dol. mėnesiui. Norintiems dau-
giau sužinoti apie šią naujovę ir/ar-
ba įsigyti avalynę, vertėtų apsilan-
kyti ją platinančios bendrovės  ,,Ae-
retex’’ interneto puslapyje adresu:
www.aetrex.com/gps.

Parengta pagal Alzheimer’s
Foundation of  America 

bei žinia sklaidos informaciją

Naujovės kovoje su Alzheimerio ligos
pasekmėmis

VAIDA MALECKAITĖ

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

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

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

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

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

IŠnUOMOJA

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

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

DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

A † A
ONA

RAZUTIENĖ

Amžinybėn iškeliavus,
Žemėj palikau gyva
Su lietuviškuoju šokiu
Su lietuviška daina.

B. Brazdžionis

Prisimename mokytoją Oną Razutienę, kuri mirė 1987 m.
sausio 28 d. bediriguodama jaunimo chorui.

Minint 25 metų mirties sukaktį velionės brangiam atmini-
mui šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos vasario 26 d., sekma-
dienį, 10:30 v. r. Los Angeles lietuvių Šv. Kazimiero parapijos
bažnyčioje.

A. a. mokytojos Onos Razutienės prieš 63 m. įsteigtas LB jau-
nimo ansamblis „Spindulys”, su meile jos išaugintas ir globotas,
toliau vadovaujasi velionės entuziazmu, su užsidegimu lietu-
viškomis dainomis ir šokiais garsindamas Lietuvos vardą tarp
svetimtaučių.

Maloniai prašome visus prisiminti ją savo maldose:
– už didelę meilę lietuvių jaunimui,
– už lietuviško žodžio, šokio ir dainos skiepijimą,
– už įdėtą darbą, prižiūrint lietuvišką atžalyną,
– už pasišventimą aukščiau įsipareigojimo.

Los Angeles LB jaunimo ansamblis
„Spindulys”, Šv. Kazimiero lituanistinė

mokykla ir šeima

ANTANAS RAZUTIS
1906–1987

ONA RAZUTIENĖ
1908–1987

A † A
KATRINA GINIOTIS SADONIS

Mirė 2012 m. vasario 19 d. Gainesville, FL, sulaukusi 92 metų.
Anksčiau gyveno Waukegan, IL, o 30 metų Juno  Beach, FL.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: vyras Marius Sadonis, sūnus Antanas Giniotis,

dukra Gaja Richter su šeimomis.
A. a. Katrina bus palaidota vasario 29 d. 12 val.  Ascension

kapinėse Libertyville, IL.
Nuliūdę artimieji

A † A
ELENA SIRUTIENĖ

Buvusi  žurnalo „Pensininko” administratorė.
Mirė 2012 m. vasario 20 d., sulaukusi 86 metų.
Nuliūdę liko: brolis Henrikas Alilionis ir žmona Danutė; sū -

nus Vytautas Spačkauskas; duktė Liucija Dresden, daug anūkų
ir draugų.

Velionė bus pašarvota pirmadienį, vasario  27 d. nuo 9 v. r. iki
12 val. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd.,
Hickory Hills, IL.

Po atsisveikinimo a. a. Elena bus palaidota Šv. Kazimiero lie-
tuvių kapinėse.

Nuliūdusi šeima

* 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 nepilnos savaitės žmonių slaugy-
mo darbo. Gali pakeisti arba išleisti atostogų. Tel.
312-492-8795.

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

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyve-
nimu. Sąžininga, darbšti, buitinė anglų kalba, gali pa-
keisti bet kurią savaitės dieną. Tel. 773-707-7902.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo arba darbo su vaikais, su grįžimu namo.
Patirtis, rekomendacijos, anglų kalba, automobilis.
Galiu padėti savaitgaliais. Tel. 630-696-7478.

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

ĮVAIRŪS SkELBIMAI

PADĖKA
A † A

ELENA KUNDROTAS
Po sunkios ligos, sulaukusi 93 metų mirė 2012 m. vasario 16 d.

Ji buvo a. a. inž. Alex Kundroto žmona.
Velionė palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuliūdę liko: dukra Dalė Blekienė, anūkas Linas Mačiulis,

anūkė Aušra Mačiulytė, proanūkai Laurynas ir Saulė; a. a. se-
sers Vaclavos Dėdinas šeima: dukterėčia, krikšto dukra Rasa
Grigaitis su šeima gyvenantys Worcester, MA, dukterėčia Audra
Duma su šeima, gyvenantys Denver, CO, sūnėnas Rimas Dėdinas
su šeima, gyvenantys Worcester, MA, sūnėnas Saulius Dėdinas
su šeima, gyvenantys Hartford, CT; Lietuvoje sesers a. a. Sabi-
nos Purvi nienės Liutkaitienės, mirusios Altajuje sūnus Vytas
Liutkaitis su šeima; globėja Eugenija Sacevičienė su šeima bei
kiti giminės.

A. a. Elena pokario metais buvo partizanų ryšininkė. Du kar-
tus suimta ir kalinama.

Po N. Chruščiovo apsilankymo JAV, išleista pas vyrą.
Priklausė daugeliui organizacijų ir jose aktyviai dirbo.
Noriu padėkoti  prelatui Jonui Kuzinskui už maldas laidoji-

mo namuose ir nuostabias Mišias bažnyčioje, kun. Jauniui Kelp-
šui už maldas ir Mišias, Genutei Bigenytei už nuostabiai atliktas
giesmes, vargonininkei Jūratei Lukminienei, Marytei Smilgai-
tei už rožinio skai tymą, Irenai Šlapelienei už skaitymus Mišių
metu, Audrai Zakarauskienei, Zitai Bagdžius, Irenai  Valaitis ir
laidojimo namų direktoriui D. Petkui už puikiai atliktas laidoji-
mo apeigas.

Dėkoju „Racine Bakery” savininkės Danutės Kapačinskienės
šeimai už vaišes ir kitiems, padėjusiems sunkioje valandoje.

Taip pat dėkoju visiems giminėms, draugams ir pažįsta-
miems, kurie prisidėjo ir dalyvavo a. a. Elenos laidotuvėse.

Liūdinti šeima ir artimieji
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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

www.draugas.org

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

Pirksiu didelius gintaro gabalus.
Tel. 617-459-9952 (USA), el. p.:

modeboston@yahoo.com
Adresas: Modestas Rimkus P.O. box

E34, S. boston, MA 02127, USA

,,Rito’s Coffeehouse” (4116 W. Southwest Highway, Hometown, IL) 
trečiadienį, vasario 29 d., 1 val. p. p. dr. Vilija kerelytė kviečia pasiklausyti

paskaitos apie sveiką mitybą ir mineralų naudą žmogaus organizmui. 
Vietų skaičius ribotas, tad kviečiame jas užsisakyti iš anksto tel. 708-424-1555.   

Šveicarijos kompanija ZEPTER jau 20
metų pristato medicininio plieno indus, ku-
riuose maistas, gaminant 80˚ C temperatūro-
je išsaugo savo maistinę vertę.
Gydomoji šviesa „BIOPTRON” padeda išgyti visam

organizmui. Pro dukcija bus pristatoma PLC Kaziuko mugėje kovo 4 d.
Tel. 630-744-9626; 708-917-9330; www.zepter.com; rakita@mail.lt

� JAV LB Švietimo tarybos rengiama
Vidurio Vakarų apygardos lituanistinių mo -
kyklų mokytojų konferencija vyks va sa rio
26 d. Jaunimo centro mažojoje salėje
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636). 9 val. r. šv. Mišios Tėvų jėzuitų
koplyčioje; 10 val. r. konferencijos atidary-
mas. Programoje: dr. Aurelijos Tamošiū nai -
tės paskaita ,,Lituanistinės mokyklos iš šū -
kiai: mokinių nuostatos ir kalbos vartojimo
polinkiai”; Austėjos Kubilienės ,,Se minaro
Lietuvoje lituanistinių mokyklų mokytojams
atgarsiai”, parodomosios pa mokos. 

� ,,Seklyčioje” trečiadienį, vasario 29 d.,
2 val. p. p. tradicinės popietės metu bus
rodomas filmas „Turbūt ne dėl savęs esu”.
Tai teatralizuotas meno, literatūros ir chori-
nės muzikos vakaras pagal Justino Marcin-
kevičiaus kūrybą. Koncertas įvyko š. m. va-
sario 4 d. Lemonto gimnazijos kultūros
centre. Po programos bus užkandžiai. Visi
kviečiami dalyvauti. Tel. 773-476-2655.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, vasario 29 d., 1
val. p. p. kviečia visus į PLC skaityklą, kur
matysite buvusio Lietuvos Seimo nario Al -
gi manto Matulevičiaus kontroversinį filmą
,,Suklaidinta Lietuva” ir ištraukas iš muzi -
kinių filmų.  

� JAV LB Waukegan–Lake County apy -
linkės valdyba kovo 11 d., sekmadienį,
kviečia į Nepriklausomybės dienos mi -
nėjimą, kuris 1 val. p. p. vyks St. And -
rews Lutheran Church (10 S. La ke St.,
Munde lein, IL) patalpose. Tel. pasiteira -
vi mui 847-855-5294.

� Kovo 12 d., pirmadienį, nuo 5:30
val. p. p. Loyola University Chicago,  La -
ke Shore Campus (1032 W. Sheridan
Rd., Chicago, IL 60660) vyks renginys
,,Me no Lietuva”, skirtas Lietuvos Nepri -
klausomybės dienai paminėti. Dalyvauja
aktorė Audrė Budrytė-Nakas. Čiurlionio
ga lerija pristato Algio Griškevičiaus fo to -
parodą ,,Mikališkių kaimo stebuklai”.
Dau giau informacijos galite gauti el.
paš tu gabijas@sbcglobal.net 

� Ateitininkų namų valdyba kviečia vi -
sus antradienį, kovo 20 d., dalyvauti

Ga   vėnios susikau pime, kurį ves vysku-
pas Rimantas Norvila. Susikaupimas
baig  sis 3 val. p. p. šv. Mišiomis. 9 val.
r. ir prieš 3 val. Mišias  bus klauso mos
iš pažintys. Būtina užsiregistruoti iš an k -
s to el. paštu vlasr@aol.com arba tel.
708-349-7426 (Loreta Grybauskienė).

� Jaunimo centro narių metinis susi -
rinkimas vyks kovo 25 d., sekmadienį,
Čiurlionio galerjoje (5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL). Pradžia 12 val. p. p.
Tel. pasiteiravimui 773-778-500.

� Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi -
jo je balandžio 8 d. – Velykų rytą – šv.
Mišios bus aukojamos 9 val. r. ir 11:30
val. r. 7 val. r. šv. Mišių nebus.  

� 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 A. ir L. Barniškiai. Apie dalyvavimą
prašoma pranešti Joanai tel. 219-884-
2220 arba Birutei tel. 219-322-4533.

�  JAV LB Philadelphia apylinkė kartu
su Centrinės NJ LB apylinke sekmadie -
nį, kovo 11 d., rengia Lietuvos Ne  pri -
klausomybės šventės paminėjimą Lie tu -
vių namuose (2715 E. Allegheny Ave.,
Philadelphia, PA 19134). 10:30 val. r.
šv. Mišios už Lietuvą Šv. Andriejaus baž -
nyčioje (1913 Wallace St., Philadel p -
hia, PA 19130); 12 val.  p. p. – pie tūs;
2 val. p. p. – Nepriklausomybės šven  tės
programa.

IŠ ARTI IR TOLI...

Sekmadienį, vasario 26 d., 
5 val. p. p. 

Ganz Hall (7-as aukštas)  
Roose velt University 
(430 S. Michigan Ave., 

Chicago, IL 60605) 
kviečiame į 

DAInOS FISCHER 
rečitalį 

Įėjimas nemokamas

Peter ir Jūratės Tautvilaitės-Fi scher dukra Daina augo Grays lake IL, lankė
Lemonto Maironio li tua nistinę mokyklą, o prieš dvejus me tus pa gal LISS pro-
gramą lankėsi Lie tuvoje ir ten tobulino muzikos ži nias ir buvo pakviesta giedoti
Šv. Kazi miero bažnyčioje, Vilniuje.

JAV LB Cicero apylinkė nuoširdžiai dėkoja istorikei Violetai Rutkaus-
kienei už įdomią paskaitą su iliustracijomis apie karalių karūnas Vasario 16-
tosios dienos minėjime. 

Taipogi dėkojame Cicero Klaipėdos jūrų šaulių kuopai, kurie savo orga-
nizuotu dalyvavimu Cicero miesto savivaldybėje ir Šv. Antano lietuvių parapi-
joje įnešė patriotinę nuotaiką.

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

Vasario 16-osios minėjimo, kurį istoriniame Washington, DC viešbutyje ,,Mayflo-
wers” surengė LR ambasada JAV, metu senatoriui Richard Joseph Durbin už indėlį
plėtojant Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą buvo įteiktas  aukščiausias LR užsienio
reikalų ministerijos garbės ženklas  – ,,Lietuvos diplomatijos žvaigždė”.  Nuotrau-
koje (iš kairės): Lietuvos ūkio ministras Rimantas Žylius, senatorius R. Durbin ir LR
ambasadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis.      Ingos Lukavičiūtės nuotr. 

Aktorės Olitos Dautartaitės rečitalis
,,Tęsiasi vasara žieduota”

Čiurlionio galerija, Jaunimo centre
5620 S. Claremont Ave., Chicago IL 60636

kovo 10 d., šeštadienį,  2 val. p. p.

Lietuvių dailės muziejus
14911 127th St., Lemont, IL 60439

kovo 11 d., sekmadienį, 1 val. p. p.

Programoje:  I dalis B. Brazdžionio, D. Ka-
joko, Liūnės Sutemos, J. Marcinkevičiaus,
J. Strielkūno poezija. II dalis dainos, ro-
mansai, humoras

Bilietai (15 dol.) bus parduodami 
prieš spektaklius.

LNGK vasario mėn. aukojo:
$400 – Ruth ir John Juodikis, Palos
Hills, IL. $175 – Maksiminas Karaš -
ka, Fredericksburg, VA. $150 – Jonas
Montvilas, Indian Head Park, IL;
Mildred C. Helt, Upper  Chicester, PA;
Julie Skurdenis, Bronxville, NY; Ri -
ma Silenas, Washington, DC. Lietu -
vos Našlaičių Globos komitetas ir

vaikučiai Lietuvoje bei jų globėjai
yra nuoširdžiai dėkingi už Jūsų pa -
ramą. Geri darbai apvainikuoja žmo-
gaus gyvenimą. Ačiū Jums! Lietuvos
Našlaičių Globos komitetas (Li -
thu a  nian Orphan  Care), Fed Tax
ID #35-412419, 2711 W. 71st St.,
Chicago, IL 60629, Tel. 773-476-
2655


