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Washington, DC (LR ambasados JAV info) –
Washington, DC Lietuvių Bendruomenės Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimui pagerbti surengtos
šventės metu kovo 11 d., sekmadienį, Lietuvos Res-
publikos ambasadoje JAV Ina Navazelskis pristatė
ką tik Lietuvoje išleistą savo knygą  „Fragmentai
ir lūžiai: reportažai iš Vilniaus 1990–1991 metais”
(,,Versus aureus”, 2012). 

Boston mieste gimusios, Columbia University
žurnalistikos magistrą įgijusios, šiuo metu JAV
Holokausto memorialiniame muziejuje dirbančios
JAV lietuvės knygoje pasakojamas unikalus Lietu-
vos ir pasaulio istorijos laikotarpis – Nepriklauso-
mybės atkūrimas. Pirmą kartą apsilankiusi Lietu-
voje dar 1978 m., I. Navazelskis, jau kaip žurnalis-
tė, vėl atvyko į Lietuvą prieš pat kovo 11-ąją. Pir-
mąjį savo reportažą I. Navazelskis iš Lietuvos iš-
siuntė, kai Lietuva paskelbė atkurianti Nepriklau-
somybę, o paskutinį 1991-aisiais – kai pasaulis pri-
pažino Lietuvos valstybę. 

,,Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos” 40 metų leidybos sukaktis
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Vilnius (ELTA, ,,Draugo” info) –
1972 m. kovo 19 d. Lietuvoje pasirodė
pirmasis pogrindinio leidinio ,,Lie-
tuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos”
numeris. ,,Kronikoje”, kurią leido Ti-
kinčiųjų teisėms ginti katalikų komi-
tetui artimi kunigai, seserys vienuo-
lės, pasauliečiai katalikai, buvo rašo-
ma apie katalikų persekiojimus ir
diskriminaciją Lietuvoje, tikinčiųjų
gyvenimą kitose sovietinėse respub-
likose, pasaulio visuomenė buvo in-
formuojama apie tikrąją Bažnyčios
ir tikinčiųjų padėtį Lietuvoje. Iki
1983 m. ,,Kroniką” redagavo arkivys-
kupas Sigitas Tamkevičius, vėliau
perėmė kunigas (dabar Telšių vysku-
pas) Jonas Boruta. Iš viso buvo išleis-
tas 81 ,,Kronikos” numeris. Leidinys
buvo leidžiamas lietuvių, anglų, ita-
lų, ispanų, vokiečių kalbomis. „Kro-
nikos” reikšmė ypač didelė buvo už-
sienyje. Pirmieji jos numeriai, pa-
siekę JAV, buvo perduoti ,,Draugui”,
vėliau – Lietuvių katalikų religinei
šalpai.

,,Kronikos” gyvavimas per 17
metų ir subliūškusios sovietų parei-

gūnų pastangos ją sunaikinti yra
tarsi mažas stebuklas, kurio autorius
buvo Dievas, maloningai globojęs
,,Kronikos” darbininkus, teigia ,,Kro-

nikos” redaktorius, arkivysk. Tamke-
vičius. Jis pabrėžė, kad ,,Kronikos”
bendradarbiai ir talkininkai, kovoda-
mi už Bažnyčios ir Lietuvos laisvę,
nesvajojo ateityje gyventi kaip Švedi-
joje ar Amerikoje, bet svajojo gyventi
laisvi laisvoje Lietuvoje. Pasak ,,Kro-
nikos” redaktoriaus, žvelgiant iš so-
vietinio saugumo varpinės, ,,Kroni-
kos” leidimas buvo nusikalstama
avantiūra, nes netilpo į sovietinio
įstatymo rėmus, o Bažnyčia visais
laikais buvo didžiulis kliuvinys žmo-
gaus teises trypusiems režimams. 

Kovo 16 d. ,,Lietuvos Katalikų
Bažnyčios Kronikos” leidybos pra-
džios 40 metų sukaktis paminėta LR
Seime konferencija-minėjimu ,,Tie-
sos žodis – kelias į laisvę: Lietuvos
Katalikų Bažnyčios Kronika 1972–
1988 metais”. Konferencijoje praneši-
mus skaitė buvę ,,Kronikos” redakto-
riai, leidėjai ir platintojai. Buvo pri-
statytos dvi knygos: arkivysk. Tam-
kevičiaus atsiminimų knyga apie
,,Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni-
ką” ir Arvydo Anušausko knyga
,,Teroras 1940–1958”.

Amerikoje pristatyta I. Navazelskis knyga

Žmoguje valią vedžioja protas. Protas suklysdamas suklaidina ir va lią. Mintis
turi įtaką visam mūsų gy venimui. Jei mintys sugenda, susi drumsčia, susipainioja,
tai visas gy venimas pradeda gesti. Kažin ar ne didžiausia mūsų gadynėje nelai-
mė – tai protų išklydimas iš tikros tiesos, iš tikėjimo kelio.        – Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

Kovo 11-ąją Ina Navazels-
kis pristatė savo knygą
„Fragmentai ir lūžiai: re-
portažai iš Vilniaus 1990–
1991 metais”.         
LR ambasados JAV nuotr. 

Pirmojo iš 10 1974 m. Čikagoje išleistų
„Kronikos” tomų viršelis.         lcn.lt nuotr.

Vilnius (BNS) – Kovo 16 d. vyku-
sį konkursą į Finansinių nusikalti-
mų tyrimo tarnybos (FNTT) direkto-
riaus pareigas laimėjo Kęstutis Ju-
cevičius, šiuo metu FNTT Specia-
liųjų užduočių valdybos Operatyvi-
nės veiklos skyriaus viršininkas.
Naujas pareigas K. Jucevičius turėtų
pradėti eiti artimiausiu metu. Kon-
kurse į FNTT direktoriaus pareigas
K. Jucevičius dalyvavo nebe pirmą
kartą. Jis tarp kandidatų buvo ir 2010

m., kai konkursą laimėjo Vitalijus
Gailius. Tuomet K. Jucevičius liko
antras.

Ministrų kabinetas siūlė Vidaus
reikalų ministerijai stabdyti konkur-
są į FNTT direktoriaus pareigas.
Vidaus reikalų ministras R. Palaitis
teigė, kad sutarus dėl FNTT pertvar-
kos „yra racionalu stabdyti konkur-
są”, tačiau Liberalų ir centro sąjun-
gos (LiCS) vadovybė pareiškė, jog tai
gali padaryti tik teismas. Teisingumo

ministras Remigijus Šimačius teigė,
jog konkursą stabdyti buvo galima ir
tai yra ne kartą daryta.

Įvykusį konkursą į FNTT vadovo
pareigas premjeras Andrius Kubilius
pavadino apgailėtinu ir neteisingu
sprendimu. ,,Vidaus reikalų minist-
ras Raimundas Palaitis neįvykdė
nutarimo, už kurį pats balsavo
Vyriausybėje. To būtų galima išveng-
ti, jei R. Palaitis būtų atleistas, kaip
buvo siūloma”, – sakė premjeras.

Naujuoju FNTT vadovu tapo K. Jucevičius 



Ar Jungtinių Valsti-
jų gyventojai gali
įsivaizduoti: kad

teismas gali būti šališkas –
kad teisėjams reikia duoti
kyšį, jei nori, jog jie pa-
lankiai išspręstų bylą; kad
prokuratūros bei kitų spe-
cialiųjų tarnybų vadovai
yra priklausomi nuo politikų ir nėra
savarankiški; kad politinės partijos
gauna neteisėtų pinigų iš kontraban-
dininkų; kad Valstybės saugumo
aukšti pareigūnai už atlygį padeda
Rusijos verslininkams, o galbūt ir ru-
sų žvalgybai; kad saugumiečiai truk-
do atlikti pareigas ar net keršija
kitiems, sąžiningai jas atliekantiems
teisėsaugininkams? Tai neįmanomi
dalykai bet kurioje vakarietiškos
demokratijos šalyje, bet tik ne Lietu-
voje.

Per du Lietuvos nepriklausomy-
bės dešimtmečius opiausia mūsų val-
stybės bėda yra nesugebėjimas įgy-
vendinti ir užtikrinti teisingumo. Ši
opa persekioja mūsų šalį nuo pirmų-
jų šalies nepriklausomybės žingsnių,
kai buvo leista buvusių kolūkių ir
gamyklų vadovams išgrobstyti ir
pasisavinti turtą ir žemę, kai vėliau
sukčiai bankininkai galėjo išvogti iš
bankų Lietuvos žmonių pinigus, iki
pastarųjų įvykių, kai neteisėtai be
jokios priežasties buvo atleisti Finan-
sinių nusikaltimų tyrimų tarnybos
(FNTT) vadovai. 

Ypač akivaizdus įvykis, kad tei-

sėsauga negina Lietuvoje teisingu-
mo, buvo tikro patrioto, buvusio Są-
jūdžio žmogaus, parlamento gynėjo,
Valstybės saugumo departamento
(VSD) pulkininko Vytauto Pociūno
žūtis, kaip įtariama – nužudymas,
Bresto mieste, Baltarusijoje, 2006 m.
rugpjūčio 23 d. Jis vadovavo šio de-
partamento Valstybės ekonominių
pagrindų apsaugos valdybai, o 2005
m. rudenį netikėtai buvo paskirtas
patarėju ir išsiųstas į Lietuvos gene-
ralinį konsulatą Gardine. Nors iš
karto po nelaimės aukščiausi Lietu-
vos pareigūnai viešai tvirtino, kad
bus ištirtos visos pulkininko Pociūno
žūties aplinkybės, tačiau netrukus
prezidento Valdo Adamkaus vado-
vaujama Valstybės gynimo taryba
liepė generaliniam prokurorui Algi-
mantui Valantinui Pociūno bylą kuo
greičiau užbaigti. Dar daugiau – tuo-
metiniai VSD vadovai Arvydas Po-
cius, Dainius Dabašinskas, Darius
Jurgelevičius per žiniasklaidą ėmė
velionį pulkininką šmeižti: esą jis
girtas iškritęs per viešbučio langą
bei apskritai buvęs dar ir nedoras su-
tuoktinis. Nors prokurorai paklus-

niai vykdė VSD vadovų lie-
pimus ir tyrimą kelis kar-
tus nutraukė, paskelbdami,
jog pulkininkas žuvo dėl
nelaimingo atsitikimo, bet
teismai nurodydavo bylą
atnaujinti, ir tyrimas yra
iki šiol tęsiamas.   

Bedančio, akis badan-
čio neteisingumo Lietuvoje pilna.
Štai šių metų pradžioje Lietuvos Tei-
sėjų taryba ir prezidentė padeda
keturiems įstatymą pažeidusiems
Kauno teisėjams išvengti drausmi-
nės atsakomybės, o Aukščiausiojo
Teismo (AT) pirmininkas, Teisėjų
tarybos pirmininkas Gintaras Kryže-
vičius tokį elgesį pavadina „gerąja
praktika”. Neseniai du AT teisėjai,
prieštaraujant vienam – Vytautui
Greičiui, išteisina kyšininką ir reke-
tininką prokurorą Eriką Vaitekūną,
žinomo teisininko sūnų, tyrusį pre-
kybos žmonėmis bylas ir prekiavusį
tragiškais pagrobtų žmonių likimais.
Lietuvos teismai jau kelerius metus
niekaip negali užbaigti bylos dėl
Darbo partijos ir jos vadovo Viktor
Uspaskich nuslėptų mokesčių. Nei
Generalinė prokuratūra, nei VSD per
22 nepriklausomybės metus nepra-
dėjo nė vieno tyrimo dėl sovietinės
okupacijos metais įvykdytų KGB nu-
sikaltimų: dėl kunigų Juozo Zdebs-
kio, Broniaus Laurinavičiaus, profe-
soriaus Jono Kazlausko, filosofo ir
poeto Mindaugo Tomonio ir kitų ko-
votojų už laisvę       Nukelta į 15 psl.
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Po 224 gyvavimo metų ,,Encyclo-
paedia Britannica”, seniausia be per-
traukos spausdinama enciklopedija
anglų kalba, šią savaitę sudėjo ginklus
prieš internetą, tiksliau – prieš inter-
netinę enciklopediją Wikipedia.org, ir
pranešė nutraukianti enciklopedijos
leidybą popierine forma. Paskutinis
šios enciklopedijos 32 tomų leidimas,
sveriantis 129 svarus, pasirodė 2010
metais. Iš 12,000 egzempliorių iki šiol
pavyko parduoti 8,000 knygų, likusios
guli sandėlyje ir vis dar laukia savo pir-
kėjo. Netiesa, kad pasikeitę laikai nu-
vertino ,,Britannica” turinį – enciklope-
dinių žinių reikai ir šiais laikais, tačiau
vis dažniau jų ieškoma ne vartant dau-
giatomes knygas, bet naršant po inter-
neto platybes. Vis dėlto ,,Britannica”
visam laikui neatsisveikina – nuo šiol
jos leidėjai visą savo dėmesį sutelks į
internetinį enciklopedijos variantą,
todėl tie, kurie ieško tikrų ir patikrintų
faktų, apvalytų nuo gandų ir paskalų,
teapsilanko interneto svetainėje
Britannica.com.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

LEIDėjo žoDIs

Neteisingumas – 
opiausia 

Lietuvos bėda

Išėjimo knygoje
Dievo žodis mums
pasakoja apie ei-

nančią į laisvę iš-
rinktąją tautą. Pavo-
jus, kad egiptiečiai
pasivys ir susigrą-
žins į vergiją, jau bu-
vo likęs praeityje. Ta-
čiau kiekviena kelio-
nės diena atnešdavo vis naujų išban-
dymų – trūko maisto, vandens ir pats
žygis per dykumą buvo labai sunkus.
Žmonės pyko dėl patiriamų sunku-
mų, nuolat kaltino Mozę, kam šis iš-
vedęs juos į dykumą, nes nesimatė
kelionės galo. Čia, dykumoje, prie Si-
najaus kalno, Dievas per Mozę nu-
rodė ne trumpiausią kelią per dyku-
mą į Pažado žemę, bet moralinį kelią,
kurio tauta privalo laikytis, jei nori
pasiekti tikslą ir būti laisva. Išrink-
toji tauta gavo Dekalogą – Dešimt
įsakymų, kurių privalėjo laikytis.

Pirmasis Dekalogo įsakymas
įpareigojo laisvės siekiančią tautą
garbinti tik vieną Dievą, išvedusį
juos iš vergijos. Stabmeldystė Egipte
buvo tapusi neatskiriama izraelitų
vergiško gyvenimo dalimi, todėl
einant į laisvę reikėjo nusigręžti nuo
stabų ir laikytis Dievo kelio. Deka-
loge buvo labai svarbus įsakymas
švęsti šabo dieną. Už šio įsakymo ne-
silaikymą bausta mirtimi. Viena sa-
vaitės diena išskirtinai privalėjo būti
skirta tik Dievui. Kiti įsakymai api-
brėžė, koks privalo būti laisvų žmo-
nių elgesys. Tiesumas, sąžiningu-
mas, moralinis švarumas, žmogaus
ir jo nuosavybės gerbimas – tokie bu-
vo pamatiniai reikalavimai tautai,
norinčiai būti laisvai ir laimingai.

Ši istorija apie izraelitų kelionę
per dykumą ir Dekalogo gavimą buvo
skaitoma sekmadienį, kai šventėme
Kovo 11-ąją – tą neužmirštamą dieną,
kai po ilgų okupacijos metų pasiskel-
bėme, kad norime būti laisvi. Į Kovo
11-ąją mes ėjome sunkiu keliu per

partizanų aukas, per kalėjimus ir
tremtis. Šiame kelyje buvo labai svar-
bu laikytis Dekalogo. Tie, kurie jo
laikėsi, kad ir patyrė kelionės nuos-
tolių, į Kovo 11-ąją atėjo nesužeisto-
mis širdimis. Tie, kurie Dekalogo ne-
paisė, atėjo į Kovo 11-ąją nepasiruošę
pasitikti laisvės ir joje gyventi. Ver-
gas visuomet yra panašus – ar jis bū-
tų senovės Egipte ar dabartinėje Lie-
tuvoje. Jis nenori žinoti, kas yra tei-
singumas, sąžiningumas ar pagarba
kitam žmogui, nes mąsto ne apie Die-
vą ir jo valią, bet tik apie sotų ir pra-
mogomis paįvairinamą gyvenimą.

Prieš 22 metus mes atėjome į Ko-
vo 11-ąją, bet ne į galutinį kelionės
tikslą. Visas žmogaus gyvenimas yra
ėjimas į išsilaisvinimą, kuris kažka-
da įvyks per mūsų asmeniškas Vely-
kas – mūsų prisikėlimą amžinajam
gyvenimui. Apie šį tikslą mes, tikin-
tieji į Kristų, nuolat mąstome ir jo
siekiame. Mes visi esame šios žemės
keleiviai ir visi galime pavargti ke-
lionėje ir būti gundomi nesielgti taip,
kaip nurodo mus vedantis Dievas.
Kas atsitinka tuomet?

Evangelija pasakoja apie Jėzų,
atvykusį į Jeruzalės šventyklą ir pa-
mačiusį liūdną vaizdą: Dievo namai
buvo paversti prekybos namais. Kaip
rašo evangelistas Jonas, Jėzus išvijo
prekiautojus iš šventyklos ir išvartė
pinigų keitėjų stalus. Dievo žodis
skatina mus labai rimtai susimąs-
tyti, ar kartais ir mes Dievo šventyk-
los nepaverčiame prekybos namais.
Dievo namai yra ne tik jo garbei pas-
tatytos bažnyčios, cerkvės ar sinago-

gos, bet ir visa Lie-
tuva, ir tikinčiųjų į
Kristų žmonių Bend-
rija, ir kiekvieno
mūsų širdis. Tad
kaip mes elgiamės
su šiomis Dievo
šventyklomis?

Jeigu atgauta
laisvė naudojama

tik vagystėms, sukčiavimui ir žmo-
nių skriaudimui vien dėl to, kad
augtų asmeninės sąskaitos bankuose
ar dygtų vilos gražiausiuose gamtos
kampeliuose, tuomet yra nešvari pre-
kyba Dievo namuose. Jei dvasinin-
kai, užuot rūpinęsi nuoširdžiai tar-
nauti žmonėms, rūpintųsi tik savo
asmenine gerove, apleisdami parei-
gas ir meilės įsakymo vykdymą, jie
taip pat taptų prekeiviais Dievo na-
muose. Jei žmonės nesirūpintų, kad
jų širdyse būtų įrašytas Dekalogas,
bet leistų viešpatauti goduliui, pavy-
dui, neapykantai, gašlumui, jei jų
širdyse būtų įrašytas šūkis: „duonos
ir žaidimų”, tuomet jie būtų ne lais-
vos Lietuvos piliečiai, ne į laisvę ei-
nantys Dievo vaikai, bet tik apgailėti-
ni prekeiviai, kuriuos reikėtų išvyti
iš Dievo šventyklos.

Visa, ką šiandien mums sako
Dievo žodis, yra tiesiog akivaizdu.
Tačiau šio akivaizdaus žodžio, savo
nelaimei, galima nepaisyti, kaip jo
nepaisė apaštalų laikų pagonys. Ne
veltui tautų apaštalas Paulius rašė
pirmiesiems krikščionims: „Mes
skelbiame Kristų nukryžiuotąjį, ku-
ris žydams yra papiktinimas, pago-
nims – kvailystė. Bet pašauktiesiems
– tiek žydams, tiek graikams – mes
skelbiame Kristų, kuris yra Dievo
galybė ir Dievo išmintis” (1 Kor 1,
23–24). Maldoje palinkėkime vieni
kitiems branginti laisvės dovaną ir
Dievo parodytą laisvės kelią, kuriuo
turime eiti kiekvieną savo gyvenimo
dieną.

Laisvės kelias
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS



Vilniaus knygų mugėje šešta-
dienio popietę prie Mokslo ir
enciklopedijų leidybos centro

stendo istorikas Alfonsas Eidintas
autografavo man savo naujausią mo-
nografiją apie Antaną Smetoną. ,,Pa-
sijutau kaip gerose laidotuvėse”, –
pašmaikštavo pro šalį eidamas senas
pažįstamas, kažkada New York mies-
te dirbęs žurnalistas Vilius Kava-
liauskas. Ką jis turėjo galvoje? Pir-
mąjį tarpukario Lietuvos Respubli-
kos prezidentą? Masinį suėjimą, šur-
mulį, kuris visada lydi atsisveikini-
mus su žinomais žmonėmis? Tačiau
minios atėjo čia knygų prikelti, o ne
jų palaidoti. Tiesa, mugėje buvo
nemažai seniai matytų veidų, iš tik-
rųjų – kaip laidotuvėse su panašiu
scenarijumi: proga pagarbiai prisi-
minti nueitą kelią, tarti gerą žodelį,
na, ir gramą padaryti!

Vasario 23–26 d. Lietuvos sostinė-
je vykusi Vilniaus knygų mugė – jau
13-toji (laimingoji?). Galima jai
parašyti daug pliusų, bet ir ne vieną
ryškų minusą. Nors mugėje žmonių
tikrai netrūko (ketvirtadienį ji su-
laukė 11,600, penktadienį – 16,000, šeš-
tadienį – 23,000, sekmadienį – 9,600
lankytojų), mano galva, mugės rengė-
jai perlenkė lazdą, skambiai rekla-
muodami ją kaip tarptautinę. Dau-
gelis sutiktų knygomanų pastebėjo,
jog kaip tik praeityje mugėje buvo
daugiau to pasaulinio kvapo. Šį kartą
renginys buvo labiau regioninis –
tarsi Baltijos knygų mugė su vienu
kitu papildomu kaimynu. Daugiau-
sia, žinoma, dalyvavo Lietuvos lei-
dyklų – 209, Latvijos – 15, Estijos – 5,
Baltarusijos – 14, po dvi – iš Lenkijos
ir Rusijos, po vieną – iš Vokietijos,
Italijos, Prancūzijos. Pastarosios jei-
gu ir buvo, tai tikrai ne pagrindinia-
me paviljone. Ar baimintasi, kad
užsieniečių leidykla matomoje vieto-
je iškart taps varžove gausioms Lie-
tuvos leidykloms?

Viena maloni naujovė šių metų
mugės lankytojams buvo nemokami
autobusai, kas pusvalandį važiavę
nuo Arkikatedros, Operos ir baleto
teatro, Lukiškių aikštės ir Savanorių
prospekto. Bet ir vėl – mugė prasidė-
davo 10 val. r., o pirmasis autobusas
link ,,LITEXPO” išriedėdavo tik va-
landa vėliau, o paskutinis iš mugės –
valanda prieš uždarymą. Tačiau dau-
gelis vilniečių apskritai nežinojo
apie tokią paslaugą!

Buvo įdomu stebėti, kas atvyksta
į mugę ir kokiomis knygomis labiau-
siai domimasi. Turiu pasakyti, kad
lankytojai beveik be išimties kalbėjo
lietuviškai, o juk renginyje apstu
buvo literatūros anglų, rusų, lenkų
kalbomis! Tad ar mugė – tarptautinė?
Na, bet lietuviams tai didelė šventė ir
galimybė ne tik prieinamesne kaina
įsigyti naujų knygų, bet ir susitikti
su jų autoriais. Beje, gerą klausimą
man uždavė mugėje sutiktas, ,,Drau-
go” skaitytojams gerai pažįstamas
Lietuvos dailės muziejaus leidyklos
skyriaus vadovas Gediminas Mike-
laitis: „Ar Amerikoje yra tokių mu-
gių?” Kaip buvęs bibliotekininkas
prisiminiau, jog profesiniuose meti-
niuose American Library Associa-
tion suvažiavimuose kažkas pana-
šaus vykdavo, tačiau tie renginiai bū-
davo skirti tik bibliotekininkams ir
leidėjams. Amerikoje knygų mylėto-
jai likdavo už borto, tačiau Lietuvos
gyventojai – toli gražu ne! 

Mugėje pasigedau ne tik ryškes-
nių knygų leidėjų iš užsienio, ypač iš
Vakarų Europos (jau nekalbant apie
JAV), bet ir susitikimų su užsienie-
čiais autoriais. Tačiau viena kita
žvaigždė vis dėlto atvyko į  pasima-

tymą su savo skaitytojais Lietuvoje:
dailininkas Stasys Eidrigevičius iš
Lenkijos, bestselerio autorė Rūta
Šepetys bei prof. Algis Mickūnas iš
JAV. Labiausiai gaila, kad negalėjo da-
lyvauti, nors ir buvo numačiusi, pa-
saulinio masto mokslininkė dr. Biru-
tė Galdikaitė – būčiau visomis ketu-
riomis bėgęs į jos knygos „Rojaus at-
spindžiai: mano gyvenimas Borneo
saloje su orangutangais” sutiktuves.
Mokslininkė Vilniuje pasirodė jau
mugei pasibaigus. Jos planus, kaip
paaiškėjo, sujaukė pasikeitęs Indone-
zijos prezidento tvarkaraštis. 

Nepasirodė mugėje ir Italijoje
gyvenantis žurnalistas Paulius Jur-
kevičius. Dar porą savaičių prieš
renginį Paolo entuziastingai planavo
mūsų pirmą nevirtualų susitikimą,
bet labiausiai, žinoma, džiaugėsi ga-
limybe skaitytojams pristatyti savo
naują knygą apie gyvenimą Italijoje.
Knyga, deja, vėluoja, atidėjusi ir mū-
sų „italiuko” kelionę į Lietuvą. Yale
University istoriją dėstantis prof.
Timothy Snyder, knygos ,,Blood-
lands: Europe Between Hitler and
Stalin” (,,Kruvinos žemės”) autorius,
taip pat nepasirodė Vilniaus knygų
mugėje. Didelis nuostolis renginio
lankytojams.

Dėl silpnos sveikatos savo kny-
gos sutiktuvėse negalėjo dalyvauti
Dalia Sruogaitė. Didžiausią jėgų dalį
atidavusi Čikagos ir JAV lietuvių
kultūriniam gyvenimui (ypač „San-
tarai-Šviesai” ir ,,Margučio” litera-
tūrinei ,,Pelkių žiburėlio” laidai),
gyvenimo saulėlydyje rašytojo Balio

Sruogos duktė sugrįžo į tėvynę. Vil-
niuje įsikūręs Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas neseniai išleido
spalvingą Dalios Sruogaitės atsimi-
nimų knygą „Atminties archeologija”.  

LR prezidentas Valdas Adamkus
dalyvavo dviejose diskusijose. Pirma
– pristatant politologo Leonido Dons-
kio knygą „Lietuviškasis liberaliz-
mas 2”. Pirmąjį tomą dar 1959 m. re-
dagavo Vytautas Kavolis, išleido
„Santara-Šviesa”. Donskio redaguo-
tos knygos sutiktuvėse dalyvavo tiek
federacijos mohikanas Mykolas
Drunga, tiek naujosios kartos san-

tariečiai Egidijus Aleksandravičius
ir Darius Kuolys. Savo mintimis dali-
nosi ir nesvetimi šiai ideologijai bu-
vęs prezidento ekonomikas patarėjas
Ramūnas Vilpišauskas bei signata-
ras Eugenijus Gentvilas. Konferen-
cijai skirta salė (130 vietų) buvo per-
pildyta. Adamkus diskusijoje pasiju-
to tarsi žuvis vandenyje – pasinėręs į
prisiminimus, žilaplaukis politikas
ir buvęs šalies vadovas spindėjo jau-
natviška energija. 

Kitą dieną 250 žmonių talpinan-
čioje knygos kino salėje vyko kita in-
triguojanti diskusija „Profesija: pre-
zidentas”, kurioje kartu su buvusiu
Lietuvos vadovu dalyvavo Lenkijos
prezidentas ir artimas Adamkaus bi-
čiulis Aleksander Kwasniewski. Po-
kalbį vedė Išeivijos lietuvių instituto
vadovas istorikas Aleksandravičius.
Diskusija vyko angliškai, ir dauguma
salėje sėdėjo su ausinėmis. Kodėl ne-
surengus pokalbio lietuviškai – tuo-
met ausinių būtų reikėję vienam

Kwasniewski! 
Nenuostabu, kad JAV lietuvaitė,

„Between Shades of  Gray” autorė
Rūta Šepetys tapo Vilniaus knygų
mugės numylėtine. Jau ne pirmą
kartą stebiu, kaip ji savo nuoširdumu
sugeba paliesti kiekvieno žmogaus
sielą. Į pokalbį, kurį vedė ne mažiau
ryški asmenybė, Lietuvoje gyvenan-
tis švedų žurnalistas Jonas Ohman,
susirinko pilna didžiausia (500 žmo-
nių) salė. Aišku, Sibiras ir trėmimai
tebėra gyvi vyresniųjų atmintyje,
tačiau buvo be galo malonu matyti
tarp susirinkusiųjų ir daug jaunimo.
Akivaizdu, kad charizmatiškoji, JAV
pramogų verslo pasaulyje dirbanti
lietuvaitė sugeba patraukti žmonių
dėmesį – tiek savo literatūra, tiek as-
menybe. Ar negalėtų šio to iš jos pasi-
mokyti buvę ir dabartiniai Lietuvos
politikai?

Man patiko, kad 13-toje Vilniaus
knygų mugėje lankėsi nemažai vai-
kų, o prie ,,Obuoliuko” leidyklos
stendo su mažaisiais labinosi šmaikš-
tus Meškiukas. Beveik ant kiekvieno
slenksčio gražus mūsų lietuvaičių
jaunimėlis  praeiviams dalino įvai-
riausių papiginimo akcijų lanks-
tinukus, kuponus (savo knygų maiše-
lyje iš ,,Alma litteros” radau net
žolelių arbatos pakelių!). Rinkodara
skinasi kelią! Patiko gražiausių  2011
m. premijuotų knygų ekspozicija.
Sudomino Vilniaus knygryšių dar-
bai. Giliai paveikė rašytojos Jurgos
Ivanauskaitės dailės darbų parodą…
Daug buvo gražių dalykų.

Skųstis galėčiau dėl pernelyg
gausaus renginių skaičiaus vienu
metu (norėjosi būti keliose diskusi-
jose iš karto). Apmaudu dėl paskelb-
tų, tačiau nedalyvavusių prelegentų.
Neišvengta ,,tautinio kičo” – liaudies
muzikantų ir dainininkų melodijos
skambėjo disonansu knygų fone. Ma-
nau, jog dėl tokių balaganų ne taip
laisvai galėjo alsuoti pačios knygos.
Galop prastai buvo sprendžiami lan-
kytojų maitinimo reikalai. Vienin-
telio ,,LITEXPO” restorano valgia-
raščio pasirinkimas buvo minima-
lus, o kainos – nemažos (salotos – 10
lt., kiaulienos kepsnys – 24 lt., vanili-
niai ledai – 9 lt., espreso kavos puo-
delis – 5 lt., Kalnapilio ,,Grand” alus –
8 lt.). Na, ir neapgalvotas susisiekimo
grafikas – juk vietovė nuošali. 

Bet svarbiausia – tradicija tęsia-
ma, ir senoji knyga neužleidžia vie-
tos virtualiajai knygai. Tad dar anks-
ti šaukti: ,,Karalius mirė – tegyvuoja
karalius!”
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DĖL LIETUVIŲ IŠEIVIJOS
INSTITUTO KAUNE

Šiomis dienomis daugelį turėjo
pasiekti žinia iš Kauno savivaldybės
tarybos posėdžio, kuriame buvo nus-
pręsta stabdyti viešosios įstaigos
„Išeivijos institutas” veiklą. Institu-
tas buvo sukurtas prieš 12 metų dvie-
jų steigėjų: Kauno savivaldybės ir Vy-
tauto Didžiojo universiteto. Buvo ke-
letas ūkinių motyvų, kodėl tada buvo
pasirinkta atskiro juridinio asmens
steigtis. Vienas iš jų – patalpų, kurio-
se Institutas veikė, panauda. Insti-
tutas visada buvo visų pirma VDU
sukurta įstaiga, kuri rūpinosi archy-
vais, bibliotekos kaupimu, tyrinėji-
mais ir publikavimu. Visas moksli-
nės ir edukacinės veiklos finansavi-
mas ėjo iš Universiteto, o kokių nors
lėšų iš Savivaldybės niekad nebuvo
gauta – tai tiesiog ne ta funkcija. 

Universiteto Taryboje ir Institu-

to aplinkoje jau seniai buvo mąstoma,
kad  lengviau visą minėtą veiklą būtų
vykdyti tuo atveju, jei Lietuvių išeivi-
jos institutas būtų tiesiog VDU padali-
nys, galintis remtis didesniais ištek-
liais ir dalytis patirtimis bei turtu.
Tad idėja keisti Instituto padėtį bren-
do pačiame išeivijos istorijos ir kul-
tūros tyrinėtojų spiečiuje. Ji nebuvo
iš niekur primesta, o atsirado mūsų
pačių galvose, tikint, kad pakeitimai
tik palengvins darbus, supaprastins
vadybą ir padės sutelkti išteklius. 

Atsiradus viešajai įstaigai „Pre-
zidento Valdo Adamkaus biblioteka-
muziejus” Instituto pagal panaudos
sutartį (dar galiojusią keletui metų,
bet be užtikrinimo, jog ji bus pratęsta
ir vėliau) užimamas pastatas buvo
atiduotas naujai įstaigai kaip įsta-
tinio kapitalo dalis. Instituto uži-
mamos erdvės panaudos klausimas
dabar persikėlė į dviejų subjektų –
Prezidentinės bibliotekos ir VDU su-

tarties plotmę.  Kalbant paprasčiau,
dabar VDU apmoka visas išlaidas, su-
sijusias su Instituto veikla.

Galime užtikrinti, kad žinia apie
Lietuvių išeivijos instituto mirtį
buvo gerokai perdėta. Taip, pasikeitė
steigėjai. Buvo du, lieka vienas. Pasi-
keitė rekvizitai – dabar sąskaitas ap-
tarnaus VDU Finansų tarnyba. Visi
kartu su knygomis ir archyvais jau-
čiamės saugesni, stovintys ant pato-
gesnių pamatų ir labai optimistiškai
žiūrime į ateitį. VDU Lietuvių išeivi-
jos institutas kartu su Prezidentine
biblioteka sutelktomis pajėgomis ga-
li sukurti įspūdingą muziejinę kolek-
ciją, skatinti tyrimus ir žinių apie pa-
saulio lietuvius sklaidą.

Mes tikime gerais poslinkiais,
savo darbo prasmingumu ir linkime
to paties visiems, kuriems tas ben-
dras gėris rūpi.

Egidijus Aleksandravičius 
ir bendradarbiai

Lietuva – lietuviams, 
knyga – taip pat?

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS
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Aukštojo mokslo forumo atgarsiai: 
švietimo sistema JAV ir aukštojo mokslo galimybės Lietuvoje

Po dvejų metų pertraukos 2012
m. kovo 10 d. Čikagos lituanis-
tinėje mo kykloje (ČLM) moki-

niams ir jų tėve liams vėl surengtas
Aukštojo mokslo fo rumas – renginys,
kuriame savo studijų patirtimi, pa-
tarimais su būsimaisiais studentais
dalijosi Šiaurės Amerikos lietuvių
studentų sąjungos (ŠALSS) nariai.
Aukštojo mokslo fo rumo sumanymas
dar 2009 metais ki lo tuometiniam
Lietuvių studentų aso ciacijos (LSA)
University of  Illi nois at Chicago
(UIC) prezidentui Ta dui Stonkui.

Tais pačiais 2009 metais Pasaulio
lietuvių centre, Lemont, IL grupė
LSA narių surengė pirmąjį, o po
metų – ir antrąjį forumą. Šiais me -
tais, forumo rengimą perėmus
ŠALSS, renginys pirmą kartą su-
rengtas ČLM. Jame pirmą kartą ap-
silan kė svečiai iš Lietuvos – Lietuvos
Res publikos švietimo ir mokslo mi-
nist ras Gintaras Steponavičius, ISM
Va dybos ir ekonomikos universiteto
rek torius dr. Nerijus Pačėsa, Nepa -
prastasis ir įgaliotasis LR ambasado-
rius JAV Žygimantas Pavilionis, LR
Švietimo ir mokslo ministerijos vy-
riausiasis specialistas Artūras Maly -
sis, Pirmoji LR ambasados JAV sek -
retorė Liana Vazbienė ir LR genera-
linė konsulė Čikagoje Skaistė Aniu -
lie  nė. Džiugu, jog šiemetinis forumas
klau sytojų skaičiumi buvo bene gau-
siausias iš visų iki šiol surengtų. Tai
turbūt nemaža dalimi lėmė ir svečių
iš Lietuvos atvykimas. Forumą atida-
riu si ČLM mokyklos pavaduotoja
Lai ma Apanavičienė ypač pasidžiau -
gė tarp nemažo būrio ŠALSS narių –
fo rumo prelegentų – matydama ne -
ma žai buvusių ČLM absolventų.

Forumą pradėję ŠALSS nariai
su sirinkusiems aukštesniųjų klasių
moksleiviams ir jų tėveliams išsa-
miau pristatė JAV aukštojo mokslo
sis temos ypatumus. ŠALSS narys
Ma rius Bulskis susirinkusiesiems
pa tarė, kaip pradėti ruoštis stojimui
į aukštąsias mokyklas dar tebesimo -

kant gimnazijoje. Jis išsamiau pri-
sta tė dvigubų kreditų galimybę, t. y.
kaip ir kokius AP (advanced place-
ment) kreditus galima susirinkti
tebesimo kant gimnazijoje. AP lygio
pamokos Mariaus teigimu, padeda
sutaupyti pinigų (atitinkamų dalykų
neberei kia klausyti universitete),
laiko, pa ge rina galimybes patekti į
norimą uni versitetą, padeda pasi-
rinkti nori mą profesiją. 

Indrė Vilkas ir Simona Kalasins -
kaitė pristatė įvairias studijų finan -
savi mo galimybes. Indrė trumpai
apibūdino valstybės teikiamą Fede -
ral Student Aid programą (FAFSA), o

Simona atkreipė dėmesį į įvairių
tipų stipendijas ir jų teikėjus (pvz.,
univer sitetus, valstybines organiza-
cijas, Illinois valstiją, federalinius
fondus, Lietuvių Fondą, galimybę
mokestį už studijas susimažinti dir-
bant universitete ir kt.). Taip pat nu-
rodė svarbiau sias stipendijų paieš-
kos internetines svetaines. ŠALSS
narės pa aiš kino skirtumą tarp subsi-
dijuotų ir nesubsidijuotų valstybės
paskolų, jų procentus, palygino vals-
tybės ir priva čių bankų teikiamų pa-
skolų privalumus ir trūkumus. Indrė
ir Simona patarė stengtis gauti kuo
daugiau sti pendijų, nebijoti paskolų
ir, jei yra ga limybė, pradėti mokėti
studijų pa skolos palūkanas kuo anks-
čiau.

Karolina Zigmantaitė trumpai
palygino studijų bendruomenės kole -
gijoje (community college) privalu-
mus ir trūkumus. Karolinos teigimu,
studijų kolegijoje privalumai – tvar -
karaščio lankstumas, artimesnis ry -
šys tarp dėstytojo ir studento, mažes-
nės kurso grupės ir gerokai mažesni
mokesčiai. Besimokant kolegijoje,
tikslingai renkantis kursus, galima su-
 sirinkti kreditus, kurie vėliau gali bū-
ti užskaityti įstojus į universitetą. Ta-
čiau kolegijoje neteikiamas baka lau -
ro laipsnis, gerokai mažesnis specia-
lybių pasirinkimas, taip pat nepa ti-
riamas tikras studentiškas gyvenimas.

Dr. Aurelija Tamošiūnaitė, PLB
Lituanistikos katedros UIC absolven-

AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ tė, pristatė šios katedros siūlomus
2012 metų rudens semestro kursus,
taip pat pakalbėjo apie galimybę Ka -
tedroje išlaikyti lietuvių kalbos egza-
miną, kuriuo gali būti užskaitytas
už sienio kalbos reikalavimas ne tik
be simokantiems UIC, bet ir kitų uni-
versitetų studentams.

Aldona Gintautaitė, pasiremda -
ma savo pačios patirtimi, papasakojo
apie Lietuvių išeivijos studentų sta -
žuotės (LISS) programą ir apie prak-
ti ką, atliktą JAV senatoriaus Richard
Durbin biure Washington, DC. Aldo -
nos teigimu, LISS programa suteikia
puikią progą lietuvių kilmės studen-

tams 6 savaites stažuotis Lietuvoje,
čia išbandyti savo pasirinktą profesi-
ją, susirasti draugų ir už tai gauti 5
studijų kreditus. Tiek praktika, tiek
stažuotė, Aldonos teigimu, suteikia
galimybę studentui išbandyti pasi -
rink tą mokslo kryptį praktiškai,
pagerinti savo CV, teorines žinias pri-
taikyti praktikoje, leidžia užmegzti
glaudesnius ryšius su mokslininkais
ir savo srities žinovais.

Į ŠALSS narių parengtus pris-
tatymus įsiliejo ir svečių – LR švieti-
mo ir mokslo ministro Steponavi -
čiaus ir ISM Vadybos ir ekonomikos
universiteto rektoriaus dr. Pačėsos –
pranešimai. Ministras, pasidžiaugęs
gausiai susirinkusia ČLM bendruo -
mene, trumpai pristatė mokymosi
ga limybes Lietuvoje. Ministro teigi-
mu, JAV gimnazijas baigę lietuviai
labai laukiami ir Lietuvos aukštosio-
se mo kyklose – kasmet Lietuvos
aukštosio se mokyklose finansuo-
jamos 100 lie tuvių kilmės studentų
studijos (50 vie tų universitetuose, 50
– kolegijo se). Universitetuose siūlo-
mos progra mos ne tik lietuvių, bet ir

anglų kalba (silpniau mokantiems
lietuviškai). Ministras pabrėžė ir
Lietuvos universitetų tarptautišku-
mą, kaip vieną iš tarptautiškiausių
universitetų Lietu voje jis skyrė Lie-
tuvos sveikatos moks lų universitetą,
kuriame 15 procentų studentų yra
užsieniečiai. Jo teigimu, nemažas už-
sieniečių skai čius rodo Lietuvoje
teikiamo medici ninio išsilavinimo
kokybę. Galvojan tiems apie galimy-
bes studijuoti Lie tuvoje ministras
patarė iš anksto su sirasti reikiamą
priėmimo informaciją, t. y. apsilan-
kyti svetainėje www.lama bpo.lt, kur
galima sužinoti pag rin dines priėmi-
mo į aukštąsias Lietuvos mokyklas
sąlygas. Priėmi mas į aukštąsias mo-
kyklas vyksta bend rai, internetu,
stojant užsienio lietuviams prideda-
mi 2 papildomai taškai. 

ISM Vadybos ir ekonomikos uni-
versiteto rektorius dr.  Pačėsa papa-
sa kojo apie jo vadovaujamą univer-
site tą: steigimo specifiką (privatus
universitetas, kurį įsteigė BI Nor-
wegian Business School), siūlomas
studijų programas, bendradarbiavi-
mą su už sienio universitetais, dvigu-
bo laips nio programas. Pasak dr. Pa-
čėsos, ISM universitetas skatina ir
moko stu dentus verslumo, socialinės
atsako mybės, naujovių, bendruo me -
niš kumo. Rektorius taip pat papasa -
kojo apie universiteto siūlomas dvi
va saros stovyklas: „Summer Uni ver -
si ty” ir „International Summer Bal -
tic School”. Pastaroji programa vyk-
doma kartu su Latvijos ir Estijos uni-
versitetais, t. y. šios stovyklos me tu
studentas savaitę praleidžia Tali ne,
Rygoje ir savaitę Vilniuje. Dr. Pa čėsa
paminėjo anglų kalba siūlomas baka -
lauro, magistro programas, dokto -
ran tūros studijų galimybes. Susi rin -
kusieji svečio teiravosi apie univer -
siteto absolventų įsidarbinimo statis-
tiką, studijų kainas, studentų mai nų
galimybes, programų trukmę ir va -

saros studijų programas.
Forumo pabaigai ŠALSS prezi-

dentas Paulius Vertelka papasakojo
apie renginio organizatorę – ŠALSS:
jos struktūrą, pagrindinius tikslus,
vyk domus darbus ir įsipareigojimus.
Pasak Pauliaus, ŠALSS narius vieni-
ja ne tik rimti darbai, bet ir smagiai
leidžiamas laisvalaikis, todėl dabar-
tinis ŠALSS prezidentas kvietė visus
būsimus studentus gausiai prisijung -
ti prie organizacijos veiklos, apsilan -
kyti ŠALSS internetinėje svetai nėje
www.lsana.org (kur planuojama pa -
skelb ti forumo medžiagą) ir už megzti
„draugystę” su ŠALSS „Face book”
socialiniame tinkle. 

Dr. Nerijus Pačėsa papasakojo apie siū-
lomas studijų programas jo vadovauja-
mame universitete.

LR Švietimo ir mokslo ministras Gintaras
Steponavičius pristatė mokymosi gali-
mybes Lietuvoje.

Dr. Aurelija Tamošiūnaitė kalbėjo ir apie
galimybę išlaikyti lietuvių kalbos egza-
miną PLB Lituanistikos katedroje UIC.

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

Į Aukštojo mokslo forumą, kurį organizavo ŠALSS, susirinko gausus būrys besido-
minčių švietimo sistema JAV ir aukštojo mokslo galimybėmis Lietuvoje. 

Laimos Apanavičienės nuotr.
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Jau veikia sausį atidaryti Palaimintojo Jurgio namai
Putnam, CT

Žiūriu pro langą, kaip krenta
baltos, lengvos snaigės, kaip jos
papuo šia medžius, padengia ke-

lius. Džiau giuosi gamtos grožiu ir
tuo, kad ne bereikia rūpintis kelio nu-
kasimu, sli džiais takais, šiluma na-
muose, nes jau nuo sausio mėnesio
pradžios gy venu Palaimintojo Jurgio
namuose (Blessed George Residence
for Senior Independent Living). 

Gyvenant čia, ne be reikia rūpin-
tis nei maisto pirki mu, gaminimu,
nes gaunu šiltus pusryčius, pietus ir
vakarienę, pagal ma no sveikatos po-
reikius paruoštus. Namuose yra ben-
dra skalbykla, kambariai va  lo mi
kartą per savaitę. Turiu daug laiko,
todėl galiu skaityti mėgstamas kny-
gas, klausytis muzikos ar žiūrėti
įdomesnes TV programas. Savo auto-
mobiliu dažnai pavažiuoju į miestelį
aplankyti pažįstamus, apsipirkti, už -
suku į banką ar pas daktarus. 

Svei katai laikinai pablogėjus,
galėsiu su laukti pagalbos iš Com-
munity Home Health Center, o rimtai
susirgus, turiu pirme nybę būti pri-
imta į Matulaičio slau gos namus,
kurie ir šiais 2012 metais ,,US News
World Report’’ yra paskelbti geriau-

sių slaugos namų JAV sąraše. 
Galiu nueiti į muzikines progra-

mas, rengiamas Matulaičio slaugos
namuose, ar diskusijas su lietuviais,
kasdien ga liu dalyvauti šv. Mišiose
gražioje Ma tulaičio namų koplyčioje.
Kai oras bus geras, gal pavažiuosiu į
koncertus ar spektaklius, kurie vyks-
ta apie 40 minučių kelio automobiliu
Worcester ar Providence. Pavasarį
tikiuosi praleisti daugiau laiko,
besigėrėdama gamta, gėlių, krūmų ir
vaismedžių žydėjimu plačioje sody-
boje. 

Kartais užsuku į Nekaltai Pradė-
tosios Mari jos vienuoliją. Šį mėnesį
ten vyks Ga vėnios rekolekcijos lietu-
viams. Kar tais aplankau ir ALK’os
muziejų. Planuoju dalyvauti šių me-
tų piknike Marijos sodyboje, nes
visada džiugina Neringos stovyklau-
tojų programa, tai yra gera proga
susitikti su senais pa žįs tamais. 

Į Pal. Jurgio namus atvykstantys
pensininkai turi būti dar pajėgūs gy -
venti savarankiškai. Jei kam įdomu,
galite apie Pal. Jurgio namus pa-
skaityti internete adresu: www.matu-
laitisnh.org arba pasiteirauti tel. 860-
928-7977 (Ext 317). Smagu būtų, jei Pa -
laimintojo Jurgio rezidencijoje susi -
kurtų lietuviškas būrelis.

REGINA TAUNYS

Lietuvių tautinių šokių grupės
,,Žaibas” šokėjai iš Madison, Wis -
consin, savo 20 metų  jubiliejų šventė
šių metų kovo 4 d. su pokyliu ir
kultūrine programa, kurioje dalyva-
vo ir svečiai iš Čikagos – lietuvių tau-
tinių šokių grupė ,,Suktinis”. Ta
pačia proga buvo paminėta 10 metų
nuo ,,Žaibo” kelionės į Japoniją,
kurios me tu tarptautiniuose festiva-
liuose Chiba provincijoje grupė ats-
tovavo Wisconsin imigrantų pavel-
dui. 

Gražioje ,,Great Hall” salėje, Uni-
versity of  Wisconsin Memorial
Union, su vaizdu į užšalusį Men dota
ežerą po stiprios sniego audros sve-
čiai džiaugėsi nepap ras tai gražiai
,,Suk tinio” atliktais šokiais – ,,Jo ni-
nių  burtais”, ,,Ože liu”, ,,Kirla, kir -
la”, ,,Vakaruš ko mis” ir ,,Kubilu”.
,,Žai bo” šokėjai pa si rodė su juokinga
,,Zanavykų ap lin kinio” parodija.

,,Žaibučio” mergy tės, nors tik trys,
irgi no rėjo šventėje dalyvauti, todėl
su keletu suaugu sių pašoko pol ką
,,Opa, opa” ir prie savo džiaugsmingo
šo kio pakvietė pri sijung ti ir ,,Suk -
tinio” šokėjus. 

Šventės metu buvo perskai ty ti
svei kinimai nuo Lietuvių tauti nių
šo kių instituto valdybos ir Los Ange -
les tautinių šokių grupės ,,LB Spin -
du lys”, parodytas filmas ,,’Žai bas’
1991–2011: džiaugiamės pri si mini-
mais”. 

Renginys pasibaigė ben drais
šokiais, skambėjo lietuviška mu zika
nuo 1930 metų (Šabaniausko dainos)
iki dabartinės (Marijono Mikutavi-
čiaus ,,Trys milijonai”). 

Per 20 metų ,,Žaibe” šoko 97 šo kė -
jai. Išmokta 70 šokių, šokta 4 že my -
nuose, 5 kraštuo se, 6 šokių šventėse
ir 18-oje Ma dison tarptautinių festi-
valių. Džiau gia mės, kad mūsų jubi-
liejuje da lyvavo daug buvusių ,,Žai-
bo” šo kėjų.

Madison, WI

NIJOLĖ ETZWILER

Lietuvių tautinių šokių grupei ,,Žaibas” – 20 metų

,,Žaibo” ir ,,Suktinio” šokėjai. Priekyje
,,Suktinio” šokėjai - Kernius Miežlaiškis,
vadovė Giedrė Elekšytė, Vilma Vilimas,
Daina Sabaliauskienė, Greta Germanaitė,
Deividas Pranckevičius (guli), Linas Um-
brasas, Sigita Griniūtė, Julius Gaigalas,
Miglė Giedmintaitė, Dainius Grabliaus-
kas, Iveta Janušauskaitė ir Jonas Ulevi-
čius; stovi buvę ir dabartiniai ,,Žaibo”
šokėjai (iš k.): Jonas Juozevičius, Daina
Zemliauskaitė Juozevičienė, Moze West,
Asta Šepetytė, Žiema West, David Etz-
wiler, Daina Penkiūnas, Nancy Hein-gart-
ner, John Swissler, Debbie Kmetz, Dan
Garvin, Elise Petrulis Etzweiler, Eric
Etzwiler, Nijolė Semėnaitė Etzwiler, Chris
Etzwiler, Irena Katelytė, Michael Etzwi-
ler, Jolanta Vidugirienė, Raimondas Ban-
džiulis. Viduryje stovi žaibutės – Zoe
Etzweiler, Valerie Etzwiler ir Alice Venclo-
vaitė.

Gėlėmis apdovanotos 13 metų ,,Žaibui” vadovavusi Asta Šepetytė (k.) ir dabartinė 8
metus vadove dirbanti Nijolė Semėnaitė Etzwiler. Dešinėje stovi Daina Penkiūnaitė ir
Edvardas Vasiukevičius. Prie Nijolės Semėnaitės prisiglaudusi ,,Žaibučio” šokėja Zoe
Etzweiler.
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMo

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

Šiaurės Amerikos ateitininkų valdybos (ŠAAV) su -
ruošti Vadovavimo kursai vyko š. m. kovo 9–11 d.
vieš butyje, Oak Brook, Illinois.  Dalyvavo 44 kursan-

tai — sendraugiai, studentai ir vyresnieji moksleiviai. Su -
važiavo daly viai iš Los Angeles, Baltimore, Boston, Det -
roit, San Diego, New York ir Čikagos apylinkių. 

Kursuose buvo gvildenamas ir ryškinamas  v-
a dovavimas, kuris pagrįstas krikščioniškais prin-
ci pais. Nors kursai siekė suteikti paramą ateiti -
ninkų vado vams, juos būtų galima pritaikyti  pla -
čiai — ne tik ateitininkų veikloje, bet ir šeimoje,
dar be ir tarp draugų. Kursų rengėjai įdėjo daug
pastangų, kad  visi dalyviai – ir patyrę, ir nauji, ir
no rintys vadovauti – galėtų prisidėti prie prog -
ramos ir diskusijų. Buvo daug progų visiems daly-
vauti ir pasisakyti. Kursai buvo ypatingi tuo, kad

suteikė re tą progą sendraugiams, studentams ir
moks leiviams nuoširdžiai bendradarbiauti, iš-
girsti vie nas kito rūpesčius ir padėti vienas kitam
priimti ateitininkams svarbiausius iššūkius.

Programos šerdis: geri vadovai sąmo nin gai
rūpinasi jų vedamų asmenų gėriu. Vadas ne tik
veda, bet kaip Kristus — tarnauja, bendrauja su
žmo nė mis, už kuriuos jis atsakingas, tikrina, kad
va dovavimo spren  dimai nekiltų iš egoizmo, bet iš
žmonių supratimo  ir, svarbiausia, iš mei lės. Aiš -
ku, vadovauti meilės principu nei paprasta, nei
leng va, tai gali reika lauti pa siau kojimo ir drąsos,
kad būtų pasiryžtama mo -
kytis iš neišvengiamų klai -
dų.

Programos pagrindi -
nė ruošėja buvo Rasa Kas -
niū nienė,  vedėja – Laima
Šal  čiu vienė. Laima, su-
pinda ma įvairiausius šal-
ti nius apie vadovavimą —
Šven tą Raštą, šių dienų
mokslinius tyrinėjimus,
sa vo ir bendradarbių pa -
tir tį bei  maldą —  pateikė
konkretų ir įkvepiantį
veiks mingo vadovo vaiz -
dą. Kad būtų lengviau ap -
čiuopti sėkmingo vadovo
bruo žus, Laima  pateikė
ne mažai nesėkmingo va -
do vavimo pa vyzdžių. Pa -
vyz džiui, apmąs tėme cha -
riz matinį vadovavimą, ku -
ris veikia laikinai, o to kiu būdu vadovaujantis
žmo gus ypatingai reika lauja dėmesio sau, ne pa lie -
ka nei įpėdinių, nei ap čiuo piamos naudos. Taip
pat susipažinome su „pe teliškės” tipo vadovu, ku -
ris pareiškia savo idėjas ir pabėga.  

Kiti programos vedėjai buvo dr. Thomas
Quinn, Dainė Quinn, Gytis Mikulionis ir Rita Bra -
dūnaitė. Thomas Quinn pristatė ateitininkų istori-
ją pabrėždamas, kad dauguma ateitininkų veikėjų
buvo jauni. Jo pristatymas buvo išskirtinis, nes jis
daugiausiai  naudojo anglų kalba parašytus šal-
tinius. Dainė Quinn pristatė br. Luko Laniausko,
SJ paruoštą medžiagą apie ryšį tarp vadovavimo
ir ateitininkų bendros misijos. Ji skatino derinti
sa vo asmeninę viziją su organizacijos tikslais. Gy -
tis Mikulionis apibūdino autoriaus John Maxwell
,,17 Indisputable Laws of  Teamwork” ir sėkmingai
įt raukė kursų dalyvius į diskusiją apie autoriaus
teiginius dėl bendradarbiavimo. Rita Bradūnaitė
pateikė prati mų, kurie  suteikė progą apmąstyti,

kaip prielaidos ir apibendrinimai apie kitus žmo-
nės gali su žlugdyti veiksmingą vadovavimą.

ŠAAV pirmininkė Rasa Kasniūnienė, apiben-
drindama  programą,  padėkojo kursantams ir va -
dovams už ryžtingą dalyvavimą ir turiningą ben-
dradarbavimą. Rasa atkreipė dėmesį į kitus  žings -
nius – kaip mes galėtumėme nešti kursų pa tirtį į
pasaulį ir ypač ten, kur Ateitininkijoje rei kia gerų
vadovų.  Dainė Quinn, surinkusi kursantų nuomo -
nes apie  Ateitininkų organizacijos kliūtis, ragino
pa žvelgti į tas kliūtis teigiamai. Rasa pastebėjo,
kad kursai iškėlė svarbių ir naujų klausimų, net
pagrindinių klausimų apie ateitininkų misiją.
Rasa siūlė ateityje ieškoti daugiau progų ateitinin -
kams bendrauti, kaip ir šiuose kursuose, bei su -
kurti saugią aplinką, leidžiančią geriau suprasti
tuos klausimus. 

Kursų mintys ir iššūkiai ilgai aidės. Kursai

lyg atsiliepė į Antano Maceinos 1949 metų iššūkį
de rinti tikėjimą su moderniuoju pasauliu, ypač
per principingą, tarnaujantį vadovavimą. Tokie
gilūs siekiai, aišku, iškelia įvairių požiūrių ir svei -
kos kritikos tarpusavyje. Tie skirtumai, pasak pir -
mi ninkės Rasos, neužgožia bendro tikslo. Jos žo -
džiais, „yra aišku, kad mums visiems labai rūpi
ateitininkai”.

_____________________

Vadovavimo kursus  ruošė Šiaurės Amerikos
atei tininkų valdyba (ŠAAV), pirmininkė Rasa Na -
rutytė Kas niūnienė, vicepirm. Audrius Ru šėnas,
iždininkas Marius Poli kai tis, sekretorės Lionė Bra -
dūnaitė Kaz lauskienė, Lina Saulytė-Žliobie nė,
JAS, MAS, SAS centro valdybų pir mininkai Laima
Sid rytė Alek sienė, Dalia Polikaitytė Lietuv nin kienė,
Algis Kasniūnas ir sendraugių atstovė Lina Šešto -
kaitė-Scroggins.

Vadovavimo tarnystės kursaiVadovavimo tarnystės kursai

Ateitininkų žinios

Kovo 18 d. Ateitininkų namų metinis susirinkimas 2
val. p. p.  Ateitininkų namuose, Lemont.

kovo 20 d. Ateitininkų namų valdyba ruošia Ga -
vėnios reko lek cijas, kurias ves vysk. Rimantas Nor -
vila Ateitininkų namuose, Lemont. Užsiregistruoti pas
Loretą Grybauskienę 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. vaišės,  po jų — minėjimas Pasaulio lietuvių
centre, Lemont.  

kovo 31 d. Ateitininkų šalpos fondo metinis narių
susirinkimas (4 val. p. p.) ir vakarienė (6 val. v.) Atei ti -
ninkų namuose, Lemont. Vietas vakarienei užsisakyti
pas Pranutę Domanskienę tel. 708-246-0049, el. pašto
ad resas: FLD85@aol.com

Ieškomi vadovai JAS stovyklai
Jaunučių ateitininkų stovykla vyks  š. m. liepos 4–12 d.
Dainavoje. Ieškoma moksleivių, kurie norėtų sto vyk -
lo je vadovauti, būti vadovų padėjėjais ar  dirbti sto -
vykloje. Susidomėjusių prašoma užpildyti prašymo
an ketas iki šiandien, kovo 17 d. Jas rasite JAS tinkla-
lapyje: javjas.org

Sendraugių vasaros stovykla
2012 m. Sendraugių ateitininkų vasaros stovykla,
,,Einam basi:)“ vyks liepos 22–29 d. Dainavoje.  Visų
stovyklautojų registracija prasidės balandžio 15 d.
No rintys užsiregistruoti prašomi skambinti Rūtai kul -
bienei ne anksčiau kaip 12 val. p. p. Čikagos laiku tel.
708-442-4911.

,,Vadas ne tik veda, bet ir tarnauja”.  ŠAAV pirmininkė Rasa Kasniūnienė supažindina Vadovavimo kursų dalyvius su kursų tikslais. Iš k: Virgus Volertas, Kristė Lapkutė, Indrė Biels -
kutė, Dalia Lietuvninkienė, Šarūnas Daugirdas, Sigita Newsom, Rita Bradūnaitė, Lija Siliūnaitė ir Rasa Kasniūnienė.                                                                           Vainio Aleksos nuotr.

Laukti Vadovavimo kursai jau praeity. 
Čia dalijamės pirmais įspūdžiais ir jų sėkme
Vainis Aleksa 

Kursų vedėja Laima Šalčiuvienė skatina diskusijas Vadovavimo kursuose. Iš k:  Vik -
toras Rušėnas, Šarūnas Daugirdas, Lija Siliūnaitė, Laima Šalčiuvienė ir Matas Čy vas.

Vainio Aleksos nuotr. 



DRAUGAS 72012 kOVO 17, ŠEŠTADIENIS

Neringa – 
kur kiekvienas 

atranda sau vietąJau daugiau nei 40 metų Putnam seselių įkurta stovykla Neringa va-
saromis atgyja – čia susirenka augan tis jaunimas iš daugelio Ame rikos
bei Kanados vietų. Daug metų į Neringą suvažiuoja skirtingos kartos,

kažkada stovyklavę tėveliai da bar atveža savo atžalas... Ir kiek vie nas, atkly-
dęs į šią nepaprastą Dievo vietą, suranda savo sielai atgaivą. Sto vyklautojai
ne tik susidraugauja, katalikiškais auklėjimo pagrindais pagrįsta stovykla
padeda augančiam bei bręstančiam jaunimui sutvirtinti savo tikėjimą, ge-
riau pažinti save, sa vo artimą, aplinką bei suvokti tikėjimo svarbą savo gye-
nime. 

Kiekvienas, atvykęs į stovyklą, randa terpę savo gabumams atskleis ti:
piešiama, grojama, dainuojama, šo kama, vadovaujama, kuriama, dis ku tuo-
jama, sportuojama ir kt. 

Šian dien norėtume su Jumis, mieli skai tytojai, pasidalinti niujorkiečio
foto grafo Algio Norvilos nuotraukomis, kuriomis jis parodo savo Neringos
suvokimą – tai  vieta, kur susijungia ne tik rankos, bet ir mintys, sumany-
mai, darbai!

Daugiau apie Neringos stovyklą galite sužinoti internete: www.neringa.
org

Neringos stovyklos administracija



sPoRTAs

DRAUGAS2012 kOVO 17, ŠEŠTADIENIS8

Iš Šilutės kilęs Florida State Uni -
versity krepšinio rinktinės žaidėjas
Deividas Dulkys, neblogai žaidęs
visą sezoną, ypač išgarsėjo kovo mė-
nesį vykstančiose krepšinio karš-
tinės dienomis, vadinamomis „Kovo
beprotybė’’, kai jo atstovaujama ko-
manda „Seminoles’’ iškovojo NCAA –
JAV studentų pirmojo diviziono
stiprios ACC kon fe rencijos titulą. 

„Seminoles’’ baigia mo siose var-
žybose įveikė NCAA ly gos milžinę
North Carolina „Tar Heels’’ koman-
dą rezultatu 85:82. Šiame susitiki me
kovo 12 d. savo 24-ąjį gimtadie nį šven-
tęs lietuvis buvo pagrindinis krep-
šininkas, jo komandai siekiant per-
galės. Deividas savo komandai pelnė
16 taškų, 2 iš jų įmesdamas, likus 4
sekundėms iki rungtynių pabaigos,
taip užtvirtindamas „Seminoles”
pergalę. Šiuos baudos metimus lietu-
vis pel nė atkovojęs priešininkų ko-
mandos žaidėjo Kendal Marshal iš
tritaš kių nuotolio netaikliai mestą
kamuo lį ir privertęs varžovus pra-
sižengti. 

FSU rinktinės žaidėjas gyrė lie-
tuvį, sakydamas, kad Deividas tapo
pa tikimu kovotoju dėl atšokusių ka -
muo lių. Iškovoję šią sensacingą per-
galę, lietuvio komandos žaidėjai
nešiojo lie tuvį ant rankų, o tarp
žiūrovų bu vusios FSU gerbėjos skan-
davo krep šininko pavardę.

Dulkys North Carolina krepši-
nio rinktinę šį sezoną ,,pražudė’’ jau
ant rą kartą. Reguliariojo sezono
rungtynėse šilutiškis įmetė 32 taš-
kus, iš kurių 8 – tritaškiai. Jau tada
lietuvis atkreipė visos JAV spaudos
dėmesį. Šį sezoną Dulkys jau pataikė
46 tritaškius, o į „Tar Heels’’ koman-
dos krepšį krito 12 lietuvio tolimų me -
timų. JAV spauda rašo, kad savo žai-
di mu ACC konferencijoje Dulkys pa-
te ko į garbingiausius FSU krepšinio
universiteto komandos puslapius.

Baigiamajame NCAA turnyre
Dulkio komanda Rytų divizijos gru -
pėje yra 3 ir pirmose rungtynėse šį
penktadienį žais su 14 komanda St.
Bonaventure. Pergalės atveju FSU
sekmadienį Nashville, TN susitiks su
rungtynių tarp Cincinnati ir Texas
komandų nugalėtoja. Jeigu Dulkio
komanda pasieks pergalę ir po to dar
pelnys 4 pergales, tai balandžio 2 d. ji
rungtyniaus New Orleans mieste
vyksiančiose varžybose dėl JAV stu-
dentų nugalėtojų apdovanojimo.

Lietuvio atstovaujamai koman -
dai linkime sėkmės! O Deividui – ge-
ros kloties Lietuvos rinktinėje, ku-
rioje jis, be abejo, šią vasarą žais.

Nortwestern University rinkti -
nė, deja, nepateko į ,,išrinktų’’ sąrašą
ir dabar žaidžia antroje pagal pajė -
gumą grupėje. Čia ji pirmoje kovoje
na  muo se kovo 13 d. įveikė pirmąją
kliūtį  gana sunkiai nugalėjusi Akron
universiteto komandą. Daugiausia
taškų įmetė du lietu vių kilmės žaidė-
jai Crawford ir Shur na.

D. Dulkys – ,,Kovo beprotybės’’ didvyris
EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuvos Respublikos ambasada washington, DC kviečia dalyvauti
krepšinio turnyre ,,Ambasados taurė 2012”

Turnyras vyks š. m. balandžio 21 d., šeštadienį, 10 val. r. iki 6 val. v.
Columbia Heights Education Campus (3101 16th St NW Washington, DC 20010;
http://checdc.org). Turnyro baigiamosios rungtynės planuojamos 5:30 val. p.
p. 8 val. v. Lietuvos Respublikos ambasada Washington, DC maloniai kviečia
žaidėjus ir sirgalius į iškilmingą ir linksmą apdovanojimų šventę, kuri vyks
LR ambasadoje (2622 16th Street NW, Washington, DC 20009). Komandos daly-
vavimo mokestis – 250 dol., jei dalyvauja dvi komandos – 400 dol.

Eilinis „Lituanicos’’ pralaimėjimas 

Dėkui Dievui, kad jau baigiasi
„Metropolitan Soccer” lygos salės
futbolo pirmenybės, kuriose „Litua-
ni cos’’ („Liths’’) komanda po 12 susi-
tikimų teturi 1 tašką. Gana daug
rungtynių baigėsi triuškinamais pra -
laimėjimais, ką gali patvirtinti fak-
tas, jog per 12 rungtynių mūsiškiai
praleido net 111 įvarčių, o į varžovų
vartus sugebėjo įmušti tik 18. 

Praėjusį sekmadienį, kovo 11 d.,
vykusiame dvyliktame rate „Lituani -
ca” susitiko su pirmaujančia „United
Serbs’’ komanda ir pralaimėjo jai 2:7.
Žinant, kad nuo kitos pirmaujančios
komandos „Eagles’’ mūsiškiai gavo
16:0, tai reikėtų laikyti didele lietu-
vių sėkme. Tačiau „Lituanicos’’ žai-
dėjams ir jų treneriui toks rezultatas
džiaugsmo nesuteikia, ypač kai pra -
ėjusius du sekmadienius nusileista
lentelės uodegėlėje kartu su mū siš -
kiais buvusioms komandoms – ,,Con -
nections’’ ir ,,Wings’’. 

Kiti praėjusio sekmadienio susi-
tikimų rezultatai: „Kickers’’ – FC
„Sripska” 7:2; „Sockers’’ – „Eagles’’
3:0; „International’’ – „Fire’’ 4:3;
„Schwa ben’’ – „Wings’’ 7:5; „Green-
White’’ – „Zrinski’’ 3:2 ir „Connec -
tions’’ – „Wings’’ 4:3. 

Pirmaujanti „Eagles’’ komanda
suklupo prieš „Sockers’’, tad čempio -

nų titulo ji gali ir nelaimėti. Nors su
31 tašku „Eagles’’ stovi pirmoje len -
telės vietoje, ši komanda yra sužai -
dusi vieneriomis rungtynėmis dau-
giau, nei antroje vietoje esanti „Uni -
ted Serbs’’, kuri turi 30 taškų.
Paskutiniame rate šios dvi ko mandos
susitiks tarpusavyje, o „Uni ted
Serbs’’ pergalė atneštų jiems pirmą
vietą, neskaitant atidėtų rungtynių,
kuriose serbai gali užsidirbti dar 3
taškus. Trečioje vietoje, tikėtina, liks
„Schwaben’’. 

Baigiamasis – 13-asis – ratas bus
žaidžiamas po savaitės pertraukos
kovo 18 d. „Lituanica’’ 2 val. p. p. susi-
tiks su „Vikings’’ komanda, kuri su
20 taškų dabar stovi 6-oje vietoje ir
turėtų nesunkiai įveikti mūsiškius.
„Lituanica’’, jei ir laimėtų šį su -
sitikimą, iš paskutinės 14-os vietos
ne pakiltų, nes turi tik vieną tašką,
o priešpaskutinėje vietoje esanti
„Wings’’ jų yra sukaupusi 4. „Wings’’
ir įvarčių santykis žymiai geresnis
(31:74) nei mūsiškių (18:111).

Tad dabar jau nesvarbu, pas -
kutinę ar priešpaskutinę vietą užims
mūsų komanda. Kaip jau minėjome
anksčiau, belieka tik džiaugtis, kad
šios „Lituanicai’’ gėdą atnešusios
pirmenybės pagaliau baigiasi. Dau-
giau komentarų šia tema pateikti
neapsimoka.

Prasidėjo Lietuvos futbolo A lygos pirmenybės 

Praėjusį savaitgalį, kovo 10–11 d.,
vyko pirmieji 2012 m. Lietuvos futbo-
lo A lygos, kurioje rungtyniauja 10
komandų, susitikimai. 

Šiemet visų klubų biudžetas su -
da ro 20 mln. litų. Didžiausią turi ket-
virtus metus iš eilės čempionų taurę
laimėjęs Panevėžio „Ekranas”, kuris
yra sukaupęs 7 mln. litų. Ši Vlado Ur-
bono treniruojama vienuolikė pernai
ne tik laimėjo Lietuvos pirmenybes,
bet ir Europos čempio nų lygoje pa-
siekė trečiąjį atrankos etapą. Iš ten
iškritę panevėžiečiai pa teko į Euro-
pos taurės atkrintamąsias varžybas,
ir čia pateikė sensaciją – namuose
įveikė Tel Avivo „Hopoel’’ (1:0). Deja,
išvykoje buvo priversti nusileisti šiai
Izraelio komandai (0:4) ir baigti savo
sezoną. Todėl koks buvo panevėžie-
čių nusivylimas, kai jie praėjusį sa-
vaitgalį Su valkijos sostinėje turėjo
nusileisti Marijampolės „Sūduvai’’
(biudžetas – apie 2,5 mln. litų), kuri
pernai sugriebė bronzos medalius.
Šioje komandoje žaidžia brazilas Ra-
fael Ledesma, daug prisidėjęs prie
„Sūdu vos” pergalės, rungtyniavęs
FBK „Kau no’’ komandoje 2006–2009 m. 

Pernai antroje vietoje likusi
VMFD „Žalgirio’’ vienuolikė (jos
biudžetas apie 4,5 mln. litų) šiemet
sieks paveržti „Ekrano” turimus lau-
rus. „Žalgirio” komanda yra laikoma

viena pajėgiausių Lietuvos futbolo
komandų. Ji pradėjo gerai žaisti, kai
klubo treneriu tapo kroatas Damir
Petrovič. Jam vadovaujant „Žalgiris’’
iškovojo čempionato sidabrą. 

Tarp pajėgiausių komandų per-
nai buvusi „Šiaulių’’ komanda (jos
biudžetas apie 1,2 mln. litų) nuo bron-
zos medalius iškovojusios „Sūduvos”
atsiliko 6 taškais. Ji pakilo viena vie -
ta aukščiau nei 2010 m.  

Pernai penktą vietą iškovojusi
ne didelio miestelio vienuolikė – Pak -
ruo jo „Kruoja” bandys įsiterpti į ko-
vą dėl trečiosios vietos. Šiemet šio
klubo (biudžetas apie 2 mln. litų) gre-
tas paliko 10 futbolininkų, tačiau
atėjo 13 naujų žaidėjų.

Gargždų „Banga’’ (praėjusį sezo-
ną užėmė šeštą vietą; šių metų biu-
džetas – 800,000 Lt.) taip pat turi daug
naujų žaidėjų ir naują trenerį – Vaidą
Žutautą.  

Tauragės „Tauras’’, pernai likęs
7-oje vietoje, neteko čikagiečiams ge -
rai pažįstamo Gedimino Jarmala vi -
čiaus (jis kelis metus treniravo Čika -
gos „Lituanicą”). Jo postą užėmė iš
Italijos atvykęs Giovanni Scanu.
„Tauro’’ biudžetas – 700,000 litų. 

Paskutines tris vietas tarp 10
komandų užima Alytaus „Dainava’’,
Vilniaus „Reo’’ ir Klaipėdos „Atlan -
tas’’. Šios vienuolikės didelių norų
nereiškia, tačiau jų treneriai sa ko,
kad varžovams žada nepasiduoti. 

EDVARDAS ŠULAITIS

Deividas Dulkys.

L. Messi įmušė penkis įvarčius

Atsakomosiose UEFA Čempionų
lygos atkrintamųjų varžybų rung-
tynėse tarp „Barcelona” ir „Bayer Le -
verkusen’’ komandų, kurias Ispani -
jos klubas laimėjo 7:1, argentinietis
Lionel Messi įmušė net 5 įvar čius ir
tapo pirmuoju futbolininku istorijo-

je, įmušusiu tiek įvarčių per viene-
rias rungtynes.

Pirmąsias rungtynes Leverkuze -
ne 3:1 laimėjo ta pati „Barcelona’’. Po
rungtynių Barselonoje ispanai užsi-
tikrino vietą Čempionų lygos ketvirt-
finalyje ir kaip niekad yra pasirengę
ginti čempionų vardą.

Pralaimėjimuose pa s kendusi ,,Lituanicos’’ futbolo komanda šių metų pirmenybėse su -
gebėjo iškovoti tik vieną tašką.                                                                    B. Žukausko nuotr.

EDVARDAS  ŠULAITIS

PAUL TRIUKAS
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âLM ‰ventò Lietuvos Nepriklausomybòs ‰vent´
KARILĖ VAITKUTĖ

Čikagos lituanistinėje mokyklo-
je per dvidešimt mokyklos
gyvavimo metų  buvo sukurta

nemažai tradicijų. Viena jų – viktori-
na, skirta Kovo 11-ajai – Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo šventei.
Viktorinoje paprastai dalyvauja tik
šeštos klasės mo kiniai ir jų  tėve-
liai. 

Šiais metais viktorinoje dalyva-
vo dvidešimt mokinių, kurie buvo su -
s kirstyti į dvi komandas. Trečią ko -
mandą sudarė nepabūgę varžytis
mokinių tėveliai. Vertinimo komisi-
jos nariai buvo mokyklos direktorė
Jūratė Dovilienė ir Balzeko lietuvių
kultūros muziejaus programų direk-
torė Rita Janz. Šeštos klasės mokyto-
ja Audronė Sidaugienė sukūrė vik-
torinos klausimus ir vedė viktoriną.

Viktorinos tikslas – pakartoti
mokymo kursą, nes šeštokų pavasarį
laukia egzaminai. Tačiau tuo pat me -
tu viktorina suteikia galimybę žais-
mingai pasižiūrėti į mokslus, pa -
sidžiaugti, pasijuokti ir, žinoma,
,,įrodyti” tėveliams, kad šeštokai ži -
no daugiau  už suaugusiuosius. Beje,
tėveliams tai taip pat proga prisi-
minti Lietuvos istoriją, mito logiją,
lie tuvių kalbą ir literatūrą ir paro-
dyti bendrą išprusimą.

Tarp klausimų buvo ir juokingų,
ir rimtų, konkrečių, kai reikėjo pri-
minti svarbias istorijos datas, išvar -
dinti gentis, valdovus, dievus ir dei -
ves, etnografinius Lietuvos rajonus.
Šeštokai puikiai susidorojo su užduo-
timis, susijusiomis su Lietuvos pago-
niškais dievais, etnografija. Tiesa,
buvo ir tokių, kurie baltų gentims
norėjo ir lenkus priskirti, o Lietuvai
priklausantį Baltijos jūros krantą
pailgino keliasdešimčia kilometrų.
Tikriausiai suveikė posakis ,,kuo
daugiau, tuo geriau”. Tėveliai, juo -
kais prašė klausimų iš TSRS istori-
jos, nes šiuo laikotarpiu nemažai jų
gyveno Lietuvoje.

Linksmiau buvo, kai mokiniams
reikėjo pasakyti, ką reiškia vienas ar
kitas mažiau girdėtas lietuviškas žo -
dis. Besukant galvą, kas tai yra tos
,,ka pos”, buvo išmokta nemažai nau -
jų žodžių, nes kapos buvo maišomos
su kapais, kopomis ir net kruopomis.
Kapa, anot šeštokų ir, beje, jų tėvelių,
galėjo, būti ir matavimo vienetas, ir
užtiesalas ant lovos, ir laidojimo vie -
ta, ir ,,tam tikros rūšies ryžiai”.

Su architektūra sekėsi kur kas
geriau. Atrodo, kad ir apie gotiką, ir
apie baroką šeštokai išmano labai
daug, ypač apie Šv. Onos bažnyčios

statybos istoriją. Ir nesvarbu, kad kai
kurių mokinių lūpose šventos Onos
bažnyčia virsta į švento Ono. Mo -
kyklos direktorės pavaduotoja Laima
Apanavičienė, trumpam užėjusi pa -
siklausyti viktorinos, pajuokavo,
kaip greitai atskirti gotiką nuo ba -
roko. Esą, gotika, kaip moteris, vi -
suo met graži iš išorės, o barokas,
kaip vyras, iš išorės gal ir ne toks iš -
vaizdus, tačiau vidumi labai gra žus.

Daug juoko sukėlė paskutinė vik-
torinos užduotis, nes reikėjo taisyti
kelių pastraipų lietuvių kalbą. Buvo
parinktos Amerikos lietuvių mintys,
kurios skambėjo taip: ,,Vakar auntė
kilino čikeną, kičene plukino, klyni-
no, dėl launčiaus fraino”. Nors dabar
mums tokia kalba skamba juokingai,
taip iš tikrųjų kalbėjo prieš šimtą
metų Amerikoje gyvenę lietuviai. O
ar mūsų kalba nebus juokinga lietu-
viams po šimto metų? Čikagos li -
tuanistinės mokyklos mokytojos
tikrai stengiasi, kad Amerikoje gi -
musių lietuviukų kalba skambėtų
kuo taisyklingiau. Mokykloje vaikų
kalba, kiek įmanoma, taisoma, o jei

Redakciją vos ne vienu metu pa-
siekė iš karto 2 ,,Ateities” žurnalo
numeriai. Pirmo 2012 m. numerio
viršelį puošia Palaimintojo Jurgio
Matulaičio portretas, o šio leidinio 7
psl. skaitytojas galės daugiau suži -
noti apie šį iškilų Lietuvos žmogų.
2012-ieji pa skelbti Palaimintojo arki -
vyskupo Jurgio Matulaičio metais.  

Skaitytojui turėtų patikti An -
driaus Navicko pamąstymai apie
žmogų ne teisėją, o žmogų – Vieš -

paties meilės liudytoją. 
Numeryje taip pat nagrinėjamos

patriotiškumo, vienas kito supratimo
temos. 

Besidomintiems ateitininkijos
istorija bus įdomu pa skai tyti B. Žu -
kausko straipsnį ,,Atei tininkai Voro -
neže”, o kelionių mėgė jus sudomins
Eglės Šimkevi čiūtės įspūdžiai iš
Šiaurės Vietnamo. Akį traukia ir
daugybė kitų straipsnių. 

Antrasis š. m. ,,Ateities” nume -

ris pirmiausia visus mus sveikina su
mūsų valstybės gimtadieniu. Šiame
numeryje nemažai straipsnių apie su
meile atliekamas pareigas – Tėvynės
gynimą, gražų šeimos auginimą,
kūrybą, o kun. dr. Kęstutis Trimakas
kal ba apie apsisprendimą būti tikru
ateiti ninku, o ne tik ,,prijaučiančiu”. 

Apie Pietų Amerikos jaunimo
susitikimą Urugvajuje, apie Lemont
priemiestyje esančią Maironio litua -
nistinę mokyklą, apie jau tradicine
tapusią Biblijos stovyklą Ateiti nin kų
namuose, Lemont, bei Šiaurės Ame-
rikos ateitininkų veiklą skaitytojai
galės skaityti žurnalo rubrikoje ,,Už -
sienyje”. Ten pat pateiktos ir R. Ku-
biliūtės ,,Šiaurės Amerikos ateiti-
ninkų veiklos nuotrupos”.

,,Skaistykloje”  pristatoma daž nų
straipsnių ,,Ateityje” autoriaus And-
riaus Navicko knyga ,,Laiškai plau-
kiantiems prieš srovę”. 

Kiekvienas, paėmęs į rankas
šiuos žurnalus, ras kažką, kas jį do-
mina. Tad malonaus skaitymo. 

Žurnalą leidžia VĮ ,,Ateities lei-
dybos centras”. Dėl prenumeratos
JAV kreipkitės į Ramunę Kubiliūtę
el. paštu rkkubilius@yahoo.com 

Paruošė L. A. 

,,Ateitis” ( 2012 m. nr. 1; nr. 2)

išgirstama, kad per pertraukas mo -
kiniai tarp savęs kalba angliškai,
tuo jau pat klausiama, ar nereikią
vertėjo. Šiuo metu Čikagos litua -
nistinėje mokykloje, kuri buvo įsteig-
ta prieš dvidešimt metų, mokosi 396
mokiniai, juos moko 60–65 mokyto-
jai.

Viktoriną pagražino mokinių
kon certėlis. Keletas šeštokų pagrojo
fortepijonu, visi pašoko lietuvių tau -
tinį šokį, padainavo dainų apie Lie -
tuvą. Taip buvo atšvęstas, mokytojos
Audronės Sidaugienės žodžiais ta -
riant, antrasis Lietuvos gimtadie-
nis – Kovo 11-oji. 

Susumavus rezultatus, paaiškė -
jo, kad pirmą vietą vis tik užėmė vie -
na šeštokų komanda. Tėveliams kitą
kartą reikės labiau pasistengti. Mo -
kinius Balzeko lietuvių kultūros ats -
tovė Rita Janz apdovanojo seno viško
Vilniaus žemėlapio reprodukcijomis.
Šeštokų mokytoja komandas apdali-
no laimėjimais.

Tą dieną mokykloje ir kitose
klasėse buvo minima Kovo 11-oji. Be
to tą dieną mokykla susilaukė viso

būrio svečių. Mokykloje lankėsi, su
mokiniais ir su mokytojomis  kalbėjo
Lietuvos švietimo ir mokslo minis-
tras Gintaras Steponavičius,  ISM Va -
dybos ir ekono mikos universiteto
rek torius dr. Ne rijus Pačėsa, LR Švie-
timo ir mokslo ministerijos vyriau-
siasis spe cialistas Artūras Malysis,
LR am basadorius JAV ir Meksikai
Žygimantas Pavilionis, LR ambasa-
dos JAV sekretorė Liana Vazbienė
bei LR generalinė konsulė Čikagoje
Skaistė Aniulienė.

Be to po pamokų vyresniesiems
mokiniams vyko Šiaurės Amerikos
lietuvių studentų sąjungos (ŠALSS)
surengtas  Aukštojo mokslo forumas,
kuriame trumpus pranešimus skaitė
ministras G. Steponavičius ir rekto-
rius N. Pačėsa (apie forumą plačiau
skaitykite šios dienos ,,Draugo” 4 psl.)

Nuaidėjo Kovo 11-osios aidai, o
mokykla jau gyvena ateities pla-
nais – vyksta pasiruošimas mokyk-
los 20-mečio šventei, prasidėjo moki-
nių registracija kitiems mokslo me-
tams, šeštokų ir dešimtokų laukia eg-
zaminai. 

spaudos apžvalga

Septintokai, vadovaujami geografijos mokytojos Eridanos Šležienės, Lietuvos Nepri -
klausomybės šventei ruošė projektus apie Lietuvos upes.         L. Apanavičienės nuotr.

Šeštokų tėveliams nepavyko viktorinoje nurungti savo vaikų.
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A. Ažubalis: Irano grasinimai Izraeliui yra nepriimtini 
Lietuvos užsienio reikalų minist-

ras Audronius Ažubalis kovo pra-
džioje lankėsi Izraelyje. Jis paragino
šią šalį suteikti galimybę tarptauti-
niams apribojimams dėl Irano, ta-
čiau tuo pat metu tvirtino, kad Irano
grasinimai „nušluoti Izraelį nuo že-
mėlapio” yra nepriimtini.

Duodamas išskirtinį interviu Iz-
raelio laikraščiui ,,The Jerusalem
Post”, jis taip pat paragino išlaikyti
,,teigiamą momentą” Izraelio ir pa-
lestiniečių taikos procese, kuris sau-
sio mėnesį prasidėjo Jordanijoje. Jis
teigė pritariąs Palestinos valstybės
sukūrimui, derybų keliu randant
sprendimą dėl dviejų valstybių egzis-
tavimo. A. Ažubalis pasidžiaugė arti-
mais Izraelio bei Lietuvos ryšiais ir
teigė laukiantis birželio, kada prasi-
dės tiesioginiai skrydžiai tarp abiejų
šalių. Jo pirmas apsilankymas Izrae-
lyje buvo skirtas Lietuvos ir žydų vals-
tybės diplomatinių santykių 20 metų
sukakčiai paminėti. A. Ažubalis  pa-
žymėjo, kad šie ryšiai kiekvienais
metais stiprėja. Pripažindamas, kad
žydų istorija Lietuvoje buvo sudėtin-
ga, jis teigė matąs stebėtinų panašu-
mų tarp savo šalies ir dabartinio Iz-
raelio. 

– Ar jums kelia rūpestį Izrae-
lio išpuoliai prieš Iraną? 

– Diplomatinis sprendimas ir
stiprus tarptautinės bendruomenės
spaudimas, pasitelkus apribojimų
politiką, yra tas kelias, kuriuo reikia
eiti. Tuo pačiu metu mes pripažįsta-
me pavojų regioninei taikai ir stabi-
lumui, jei Iranas nenutrauks su ura-
no sodrinimu susijusios veiklos ir
mėgins pasigaminti branduolinius
ginklus. Iš Irano vadovų pasigirdę
grasinimai nušluoti Izraelį nuo  že-
mėlapio yra nepriimtini. Lietuva
parėmė naująjį Europos Sąjungos
(ES) apribojimų rinkinį prieš Iraną,
kurį ES Užsienio reikalų komitetas
priėmė sausio mėnesį. Tai buvo labai
svarbus žingsnis, kuris aiškiai parodė,
kad ES yra vieninga ir imasi veiksmų.

– Ar žinote apie kokias nors
dabartines ES iniciatyvas, galin-
čias paskatinti Izraelio ir palesti-
niečių taikos derybas? 

– Šio regiono įvykiai, įskaitant
Arabų pavasarį, turi poveikį, kurį
reikia pasitelkti esminiams poslin-
kiams taikos derybose, kurios užtik-
rintų Izraelio saugumą ir patenkintų
palestiniečių norą turėti savo valsty-
bę. ES visiškai palaiko Jordanijos ke-
tinimus dėl Ketverto pareiškimo (pri-
imto 2011 m. rugsėjį). Reikia tęsti
dažnus ir tiesioginius šalių mainus,
kad būtų sukurta palanki terpė esmi-
nėms deryboms. 

– Ar Europos Sąjungai svars-
tant su Artimaisiais Rytais susiju-
sius klausimus, Izraelis aktyviai
kreipiasi dėl paramos į tokias ša-
lis kaip Lietuva? 

– Izraelis deda daug diplomati-
nių pastangų pristatydamas, aiškin-
damas ir gindamas savo nuostatą Ar-
timuosiuose Rytuose ne tik ES vidu-
je, bet ir kituose tarptautiniuose fo-
rumuose. Praėjusį lapkritį Lietuva
buvo vos tarp 14 valstybių, kurios pa-
laikė Izraelį, balsuodamos prieš pa-

lestiniečių narystę UNESCO. 

– Kodėl laikotės tokios nuos-
tatos? Ar tai sukėlė problemų su
palestiniečiais ir/arba arabų pa-
sauliu?

– Lietuva palaiko dviejų valsty-
bių sprendimą, pagal kurį Palestinos
valstybė gyvuotų šalia saugaus Izrae-
lio. Kalbant apie balsavimą UNESCO,
mes šį klausimą vertinome plačiau ir
atsižvelgėme į tuometinius Jungti-
nių Tautų (JT) Saugumo Tarybos
svarstymus, susijusius su Palestinos
noru tapti visateise JT nare ir Ket-
verto pastangomis atgaivinti tiesio-
gines derybas. Lietuva pritars būsi-
mos Palestinos valstybės narystei tarp-
tautinėse organizacijose tinkamu metu
ir tinkamomis aplinkybėmis. 

– Kodėl, jūsų nuomone, buvu-
sios Geležinės uždangos šalys, įs-
tojusios į ES, palankiau vertina Iz-
raelį negu ,,senoji Europa”? 

– Visų pirma, Izraelį, žydus ir
Lietuvą sieja labai ypatingi santy-
kiai, susiklostę per 600 metų abiejų
tautų, gyvenusių viena šalia kitos, is-
toriją. Lietuvos istorija ir kultūra bū-
tų neįsivaizduojama be milžiniško
Lietuvos žydų – litvakų – įnašo. Ant-
ra, litvakai paliko svarbų ir gilų pėd-
saką ne tik Lietuvos, bet ir Izraelio
bei daugelio kitų valstybių istorijoje,
kultūroje, moksle ir versle. Prezi-
dentas Shimon Peres, ministras pir-
mininkas Benjamin Netanyahu, gy-
nybos ministras Ehud Barak, Knese-
to pirmininkas Reuven Rivlin, buvęs
Aukščiausiojo Teismo pirmininkas
Aharon Barak ir daug kitų žinomų
žmonių priklauso tai pačiai litvakų
šeimai. Trečia, mes, mažos šalys, esa-
me tokio paties likimo, jausdamos di-
desnių kaimynų keliamą grėsmę. Ga-
liausiai šių dienų Lietuva, kaip ir Iz-
raelis, yra jauna, besikeičianati šalis,
turinti daug neišnaudotų galimybių.
Mes siekiame teigiamo bendradar-
biavimo mūsų abiejų šalių ir žmonių
naudai bei gerovei.

– Kodėl jūsų šaliai svarbu iš-
laikyti tvirtus ryšius? Ką dar gali-
ma padaryti, kad šie santykiai su-
tvirtėtų? Kaip Izraelis gali padėti
Lietuvai, ir kaip Lietuva gali pa-
dėti Izraeliui? 

– Šie ryšiai yra išskirtinės svar-
bos. Jie liudija solidarumą, prisime-
nant didžius ir tragiškus mūsų praei-
ties puslapius. Tai ir tikėjimas, kad
mes vieni kitiems galime būti nau-
dingi. Daugiausia žadančiomis nau-

dingo abipusio bendradarbiavimo
sritimis aš regiu prekybą, energeti-
kos naujoves, turizmą ir politikos
koordinavimą įvairiuose tarptauti-
niuose lygiuose. Mūsų siekis dėl
glaudesnio bendradarbiavimo stip-
riai susijęs su Lietuvos Vyriausybės
siekiais atkurti ryšius su Lietuvos
žydų bendruomene, Lietuvos žydais,
gyvenančiais Izraelyje ir visame pa-
saulyje, taip pat pastangomis nutiesti
tiltus artimam bendradarbiavimui
tarp ateities kartų. Mes taip pat daro-
me viską, ką galime, kad užtikrintu-
me deramą Holokausto košmaro – di-
džiausios tragedijos mūsų istorijoje –
atminimą. Kad įamžintume Holo-
kausto aukų atminimą, mes aktyviai
skatiname švietimą Holokausto tema
ir tyrimus. Tai vienintelis kelias, ku-

riant abipusį pasitikėjimą, solidaru-
mą ir tikrą draugystę. Neturiu abe-
jonių, kad mūsų bendros pastangos
duos labai teigiamą rezultatą: Izrae-
lyje bus daugiau lietuvių, o Lietuvoje
– daugiau izraeliečių. 

– Ar galite aptarti galimą eko-
nominį abiejų šalių bendradarbia-
vimą ir vaidmenį, kurį naujoviški
technologijų verslai gali atlikti jū-
sų šalyje? 

– Mes visi žavimės ekonominiu
Izraelio stebuklu, kaip mažoje valsty-
bėje, neturinčioje jokių gamtinių iš-
teklių, atsiranda daugiau jaunų tech-
nologijų bendrovių negu didžiausio-
se pasaulio ekonomikose. Izraelis tu-
ri visame pasaulyje pirmaujantį rizi-
kos kapitalo sektorių, kuris itin svar-
bus pažangių technologijų bendrovių
pradžiai. Lietuva kuria rizikos kapi-
talo programą, skirtą inovaciniams
mokslo ir verslo projektams finan-
suoti. Mums labai svarbi tokių šalių
kaip Izraelis patirtis. Izraelio rizikos
kapitalo fondai ir technologijų inku-
batoriai gali tapti aktyviais partne-
riais, Lietuvoje kuriant reikiamą
ekosistemą ankstyvos stadijos tech-
nologijų verslui. Mums labai malo-
nu, kad Lietuvoje įsikūrusi viena di-
džiausių Izraelio kapitalo įmonių
,,Sicor Biotech”/TEVA. Ji toliau ska-
tina plėtotis šiuolaikinės biotechno-
loginės farmacijos pramonę Lietuvo-
je, kuri yra viena svarbiausių naujo-
sios ekonomikos sričių. Ši įmonė taip
pat skatina Lietuvos universitetus
plėtoti tokius mokslus kaip biotech-
nologija ir genų inžinerija. Vien tik
2011 m. Lietuvos eksportas į Izraelį
padidėjo 54 proc. Didžiausia Izraelio
farmacijos įmonė ,,Teva Pharmaceu-

tical Industries Ltd” Lietuvoje turi
savo gamybos fabriką, per pastaruo-
sius 3 metus įvyko daugiau kaip 20
dvišalių parlamento ir ministerijų
apsilankymų.  

– Kiek svarbus Lietuvai Izrae-
lio/žydų turizmas? Kokios inicia-
tyvos gali padidinti tokių turistų
srautus? 

– Lietuvą ir Izraelį sieja bendra
istorija ir kultūra. Tačiau mūsų šalių
turistai gali keliauti ne tik dėl to, kad
apžiūrėtų įžymius objektus, bet ir
vedami kultūrinių, istorinių ir ypač
sentimentalumo tikslų. Mes turime
unikalų žydų kultūros ir istorijos pa-
likimą. Vilnius kadaise net buvo va-
dinamas Šiaurės Jeruzale. Mes skati-
name savo turizmo sektoriaus opera-
torius dalyvauti jūsų šalies turizmo
mugėse ir Izraelio turistams siūlyti
patrauklias keliones. 2011 m. į Lietu-
vą atvykusių Izarelio turistų skai-
čius išaugo 62 proc. Šiais metais Lie-
tuva dalyvavo Tarptautinėje Vidurže-
mio jūros regiono turizmo mugėje
Tel Avive. Esu tikras, kad birželį pra-
sidėsiantys tiesioginiai skrydžiai
tarp Vilniaus ir Tel Avivo padidins
turizmo srautus tarp abiejų šalių.

– Jūs pasisakėte už tai, kad ko-
munistinių nusikaltimų neigimas
būtų pripažintas nusikaltimu. Ko-
dėl tai yra svarbu? Ar tai sukėlė
įtampą tarp jūsų šalies ir žydų
bendruomenės Lietuvoje ir/ar Iz-
raelio?

– 1940 m. birželio 15 d. Sovietų
Sąjunga aneksavo Lietuvą ir žydai
kentėjo kartu su visa lietuvių tauta.
Religinės ir sionistinės žydų organi-
zacijos, hebrajų kalbos mokyklos ir
sionistinės pakraipos laikraščiai bei
bibliotekos buvo uždaryti. Dauguma
pramonės ir prekybos įmonių savi-
ninkų buvo paskelbti ,,liaudies prie-
šais” ir ištremti į Sibirą. Gulage atsi-
dūrė ir nemažai garsių žydų politikų
bei visuomenės veikėjų. Kai kurie iš
jų buvo ištremti dar iki 1941 m. birže-
lio vidurio, kai prasidėjo masiniai
trėmimai. Tuomet iš Lietuvos buvo
ištremta apie 20,000 žmonių, žymią jų
dalį sudarė ir žydų elitas. Abiejų tota-
litarinių okupacijų (t. y. sovietų ir vo-
kiečių) pasekmės Lietuvos žmonėms
buvo labai skaudžios. Štai kodėl Lie-
tuvos parlamentas ryžtingai pasiryžo
uždrausti bet kokius totalitarinius
simbolius – tiek sovietų, tiek nacių.
Antrojo sovietų periodo (1944–1990
m.) metu daug Holokaustą išgyvenu-
sių žmonių mėgino emigruoti į Pales-
tiną, vėliau – į Izraelį, Jungtines
Valstijas, Vakarų Europą ir kitas ša-
lis. Tie žydai, kurie pasiliko Lietuvo-
je, taip pat kentėjo nuo sovietų repre-
sijų ir buvo persekiojami dėl kiekvie-
no bandymo prisijungti prie savo
žmonių Izraelyje. Taigi daug mano
tėvynainių žydų, gyvenusių Stalin
režimo laikais, supranta, ką tai reiš-
kia. Natūralu, kad yra žmonių, kurie
laikosi kitokios nuomonės. Tai ne tik
žydai, bet ir kai kurie rusai, baltaru-
siai ir net lietuviai, kurie aktyviai
koloboravo su sovietų režimu ir net
šiandien juo žavisi. 

Sutrumpinta.
Delfi.lt

Lietuvos užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis viešnagės Jeruzalėje metu. 
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LIETUVos IR PAsAULIo NAUjIENos
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JAV Michigan valstijoje siautėjo viesulas 

B. Obama ir D. Cameron patvirtino
savo šalių bendradarbiavimą

Washington, DC (BNS) – Bal-
tuosiuose rūmuose priimdamas Di-
džiosios Britanijos ministrą pirmi-
ninką David Cameron, JAV preziden-
tas Barack Obama kovo 14 d. patvirti-
no Washington ir Londono bendra-
darbiavimą. Tai yra sąjunga, kurią
vienija bendri siekiai ir kuri yra
grindžiama bendromis vertybėmis,
pabrėžė jis.

B. Obama ir D. Cameron susiti-
kime kalbėjo apie padėtį Afganista-
ne, Irane ir Arabų pavasario šalyse,
taip pat apie pasaulio ekonomikos
padėtį. D. Cameron ir B. Obama mė-
gina didinti spaudimą Teheranui ir
kartu atkalbėti Izraelį nuo karinio
smūgio. Susitikime taip pat kalbėta
apie būsimą G8 grupės šalių viršū-
nių konferenciją ir NATO viršūnių
susitikimą gegužę.

Vakarų šalių vadovai sunerimę
dėl smarkiai augančių naftos kainų
ir ieško būdų, kaip sumažinti susida-
riusią įtampą. Kaip vieną iš priemo-
nių JAV prezidentas ir Didžiosios
Britanijos ministras pirmininkas ap-
svarstė galimybę pradėti naudoti
Tarptautinės energetikos agentūros
(IEA) atsargas. Siūlymą panaudoti
dalį IEA atsargų, siekiant sustabdyti
kainų augimą, pateikė JAV preziden-

tas, tačiau kol kas šalims nepavyko
pasiekti jokio susitarimo. 

Tuo tarpu augant įtampai dėl
Irano ir mažėjant tiekimui iš Sirijos
ir Sudano, naftos kainos nuo metų
pradžios padidėjo 16 proc. Kuro kai-
nų augimas kelia grėsmę pasaulio
ekonomikos atsigavimui. Būtent tai
paskatino JAV valdžią pareikšti, kad
bus imtasi visų įmanomų priemonių,
siekiant įveikti kuro krizę, viena iš
tokių priemonių gali būti JAV strate-
ginių naftos atsargų naudojimas.

Washington, DC (ELTA) – Jung-
tinės Valstijos skyrė daugiau nei 12
mln. JAV dolerių pagalbą Sirijai, ku-
ri bus tiekiama per Jungtines Tautas
(JT) ir kitas humanitarines organiza-
cijas. ,,JAV stengiasi, jog humanita-
rinėms organizacijoms būtų suteik-
tas leidimas pasiekti labiausiai ken-
čiančius gyventojus”, – teigiama JAV
valstybės departamento pranešime.

Beveik pusę sumos – 5,5 mln. JAV
dol. – bus paskirstyta per JT pabė-
gėlių organizaciją, 3 mln. JAV dol. –
per Tarptautinį Raudonojo Kryžiaus

komitetą, dar 3 mln. JAV dol. – per
Pasaulio maisto programą ir dar 1
mln. JAV dol. – per nevyriausybines
organizacijas.

Kovo 15 d. buvo minimos pirmo-
sios metinės nuo protestų prieš prezi-
dento Bashar al-Assad režimą pra-
džios. Per metus trunkantį sukilimą
žuvo daugiau kaip 9,000 žmonių. JT
duomenimis, nuo praėjusių metų
kovo 15 d. daugiau kaip 30,000 sirų
pabėgo nuo represijų į kaimynines
šalis, pačioje Sirijoje namus paliko
apie 200,000 žmonių.

Mentorystės programa žengia į Lietuvą 

JAV skyrė 12 mln. JAV dolerių pagalbą Sirijai

R. Blagojevich pradėjo laisvės atėmimo bausmę

Vilnius (ELTA) – Lietuvos muzikos
ir teatro akademijoje kovo 15 d. vyko
šios akademijos rektoriaus prof. Zbig-
nevo Ibelhaupto inauguracija ir Gar-
bės daktarės vardo suteikimo daini-
ninkei Violetai Urmanai iškilmės. Pasak
Lietuvoje viešinčios pasaulinio garso
operos solistės V. Urmanos, su Lietuvos
muzikos ir teatro akademija ją sieja
ypatingi jausmai – čia ji studijavo 10
metų. Baigusi fortepijono studijas, mo-
kėsi solinio dainavimo pas šviesaus at-
minimo profesorę Vladą Mikštaitę.
2001 m. V. Urmana buvo apdovanota
Nacionaline kultūros ir meno premija.
2002 m. Londone solistei įteiktas dai-
nininkams skiriamas Karališkosios fil-
harmonijos draugijos prizas, 2009 m.
solistė pelnė aukščiausią Austrijoje
,,Kammersangerin” apdovanojimą. 

ELTA nuotr.

Vilnius (BNS) – Buvusi prezi-
dento Valdo Adamkaus patarėja Ire-
na Vaišvilaitė bus skiriama Lietuvos
nepaprastąja ir įgaliotąja ambasa-
dore prie Šventojo Sosto. Šias parei-
gas ji turėtų pradėti eiti liepos 16 d.
Šiuo metu I. Vaišvilaitė eina Euro-
pos humanitarinio universiteto ad-
ministracijos ir infrastruktūros rei-
kalų prorektorės pareigas. Ji turėtų
pakeisti Lietuvos atstovybei Vatika-
ne vadovaujantį Vytautą Ališauską. 

Washington, DC (BNS) – Kovo
15 d. pro JAV Michigan valstijos gy-
venvietes praūžęs viesulas nusiaubė
daugiau nei 110 namų, išvartė me-
džius ir elektros stulpus, kilo gaisrai.
Dexter mieste ir aplinkinėje teritori-
joje apgadinti 105 namai ir 13 visiš-

kai nugriauta, apie 200 žmonių liko
be pastogės. Netoli esančioje viduri-
nėje mokykloje įrengta laikina prie-
glauda. Kol kas pranešimų apie din-
gusius ar sužeistuosius nėra. Įprasta,
jog atėjus pavasariui JAV prasideda
viesulai.

Čikaga (BNS) – Buvęs Illinois
valstijos gubernatorius Rod Blagoje-
vich atvyko į Colorado valstiją pra-
dėti 14 metų laisvės atėmimo baus-
mės federaliniame kalėjime po to, kai
buvo nuteistas už korupciją, įskai-
tant mėginimą parduoti vietą JAV
Senate, atsilaisvinusią, kai Barack

Obama buvo išrinktas prezidentu.
Buvęs populiarus Illinois politi-

kas, mėgstantis rodyti prieš televizi-
jos kameras, turėjo prisistatyti į ka-
lėjimą. Jis tapo jau antru iš eilės Illi-
nois valstijos gubernatoriumi, pa-
siųstu už grotų dėl korupcijos.

Skiriama nauja ambasadorė

JAV prezidentas B. Obama (d.) Baltuo-
siuose rūmuose prėmė D. Britanijos
ministrą pirmininką D. Cameron.

EPA nuotr.

Vilnius (BNS) – Kovo 15 d. mi-
nistras pirmininkas Andrius Kubi-
lius ir Valstybės pažangos tarybos
nariai Seime pristatė Lietuvos pažan-
gos strategiją „Lietuva 2030”. Strate-
gijos patvirtinimo projektui buvo
pritarta, toliau jis bus svarstomas
Seimo komitetuose.

Pristatydamas dokumentą, kuris
turėtų tapti pagrindiniu valstybės
pažangos kelrodžiu, Vyriausybės va-
dovas pabrėžė, kad tai yra bandymas
patiems atsakyti, ko mes norime, ko
mes siekiame, kokių ambicijų turime
žiūrėdami į ateinančius 20 metų.
„Tai yra viena iš pirmųjų strategijų,

kurioje kalbame apie valstybę. Visų
pirma dėmesį skiriame tam, ką vi-
suomenė įvardijo kaip ryškiausią
problemą. Pagrindinis dėmesys yra
skiriamas tam, ką galėtume pavadin-
ti ‘minkštaisiais’ visuomenės daly-
kais: kaip jaučiasi visuomenė, kuo ji
tiki, kuo ji netiki, kiek tai padeda
mums eiti į priekį ambicingų tikslų
link, ir ką turėtume daryti, kad padė-
tume visuomenei įveikti tas ‘minkš-
tąsias’ problemas,” – pristatydamas
strategiją kalbėjo premjeras.

Valstybės pažangos strategijos
pristatyme taip pat dalyvavo Valsty-
bės pažangos tarybos nariai.

Lietuvos pažangos strategija bus svarstoma Seime

Vilnius (ELTA) – Sostinėje pri-
statyta pasaulinė mentorystės prog-
rama ,,LT Big Brother” (www.ltbig-
brother.com), skirta lietuvių jauni-
mui, norinčiam pasisemti žinių ir pa-
tirties iš lietuvių profesionalų, dir-
bančių visame pasaulyje. Londono
Sičio (angl. City of  London) lietuvių
pradėta ir jau ketverius metus su
partneriais sėkmingai vykdoma
programa pernai išsiplėtė į JAV, šie-
met prie programos prisijungia pro-
fesionalai iš Beniliukso šalių (Belgi-
jos, Nyderlandų ir Liuksemburgo)
bei Lietuvos. 

Programoje kviečiami dalyvauti
paskutinių bakalauro ir magistro
kursų studentai iš Lietuvos, Jungti-
nės Karalystės, JAV, Beniliukso ir ki-
tų šalių universitetų, rimtai besido-
mintys tolimesnėmis studijomis, pro-
fesine praktika ar karjera Lietuvoje
ir užsienyje. Mentorystė vyksta ben-
draujant neformaliai (skambu-čiai,
elektroniniai laiškai, pokalbiai
‘Skype’ ar susitikimai prie puodelio
kavos), jos intensyvumas priklauso
nuo mentorių ir studentų aktyvumo. 

Pasak programos koordinato-
riaus, Londono lietuvių Sičio klubo

nario Ryčio Vitkausko, tikimasi, kad
,,LT Big Brother” mentorių asmeni-
nis pavyzdys ir patarimai padės stu-
dentams atrasti sėkmingą karjeros
kelią ir išnaudoti savo profesines ga-
limybes tiek siekiant savo asmeninio
bei profesinio tobulėjimo, tiek dir-
bant Lietuvos labui. 

Pernai ,,LT Big Brother” sulaukė
daugiau nei 100 studentų paraiškų iš
12 šalių universitetų, 30 proc. dalyva-
vusių buvo iš Lietuvos. Šiemetinėje
programoje dalyvauja 115 mentorių
iš viso pasaulio – didžiųjų brolių ir
sesių (angl. ,,Big Brothers”, ,,Big Sis-
ters”), tarp kurių – verslo patarėjai,
teisininkai, Wall Street ir City of
London finansų, ekonomikos, investi-
cijų specialistai, tarptautinių santy-
kių, rinkodaros, informacinių techno-
logijų bei kūrybinių industrijų žino-
vai, verslo vadovai. Studentai turės
galimybę pabendrauti su lietuviais
profesionalais iš tokių bendrovių kaip
,,Google”, ,,GetJar”, ,,JP Morgan
Chase”, ,,BofA Merrill Lynch”, ,,Barc-
lays”, ,,McKinsey”, ,,Boston Consul-
ting Group”, taip pat su Europos Ko-
misijos, Europos Parlamento ir kitų
tarptautinių organizacijų atstovais. 



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  

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

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

el. paštas: kadugiai@gmail.com

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

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

Reikalinga moteris, prižiūrėti
senesnio amžiaus žmones

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

Skokie moving company needs
MOVERS, HELPERS & DRIVERS!

Great pay & benefits! Open 7 days
9–5 to complete application.
3500 Jarvis Ave., Skokie, IL
or call 847-673-3309

PASLAUGOS

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

�

�

�

�
�����

�

�

�
� �� �

�   �� �

Sewing/Installing fabric
Women and men can apply.

Reliable, must speak English, have
car. Will train. Full time $10/hr.
Palatine. 847-202-0642



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.

Sudoku Nr. 49

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

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.* Vyras ieško žmonių priežiūros darbo. Patirtis,
rekomendacijos, vairuoja, legalūs dokumentai. Tel.
312-307-4619.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo. Tvar-
kinga, legalūs dokumentai, vairuoja, skaniai gami-
na maistą. Gali pakeisti savaitgaliais. Tel.630-674-
1545.

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

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

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

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo. Gali juos prižiūrėti ir savo namuose. Patirtis,
rekomendacijos, vairuoja. Tel. 331-643-5529.

ĮVAIRŪS SkELBImAI

Galvosūkyje ,,SURAŠYMAS” (nr. 3) įsivėlė dvi klaidos: 1) pateiktame
žodžių sąraše trūksta žodžio ,,zuikiai”; 2) 8 raidžių sąraše trūksta pirmo
žodžio pirmos raidės – turi būti akacijos, o ne kacijos. Galvosūkio sudarytoja
atsiprašo už klaidas. Dėkojame sprendėjams, pastebėjusiems klaidas.
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Apie vaikus ir tėvus
Mokytojas:
– Tamstos sūnus nemoka geografijos.
– Nieko tokio. Mes vis tiek neturime pinigų kelionėms.

* * *
– Senele, dėkui už dovaną.
– Neverta dėkoti, anūkėli.
– Ir aš taip manau, bet mama liepė padėkoti.

* * *
Mokytoja klausia mokinio:
– Kodėl diktante palikai tiek tuščių vietų?
Mokinys išdidžiai:
– Tai vieta reklamai.

* * *
Naujasis lietuvis gauna SMS žinutę: „Tėti, pirk baltuosius lokius ir vežk

į Australiją, priešingu atveju, geografijos egzamino neišlaikysiu.”

* * *
Mama, pavargusi nuo vaiko spyriojimosi valgant, sako:
– Jei nevalgysi, vilką pakviesiu.
Vaikas kurį laiką pamąstė, bet paskui tvirtai atsakė:
– Nemanau, kad jis norės košę valgyti.

* * *
Tėvas klausia sūnaus:
– Kodėl toks liūdnas?
– Turėjau labai nemalonų pokalbį su tavo žmona.

* * *
Motina, besilaukianti antrojo vaiko, nusprendė apie tai pasikalbėti su

pirmagimiu. Ji klausia sūnaus: 
– Ko tu labiau norėtum broliuko ar sesutės?
– Matai... Jei tai nelabai sugadintų tavo figūrą, labiausiai norėčiau ne-

didelio ponio.
* * *

Odisėjui buvo geriau?
Vyras aiškina žmonai:
– Na taip, aš namuose nebuvau dvi savaites. Na, ir kas? Odisėjas kelioli-

ka metų keliavo pas žmoną, o ji tik apsidžiaugė jį pamačiusi, nebandė skan-
dalo kelti, kaip tu. Kur aš buvau? Koks skirtumas, kur buvau. Negi tau bus
lengviau, jei kaip Odisėjas pareikšiu, kad dievai man neleido grįžti? Jei nori,
galiu pasakyti, kad neleido...

* * *
Kirpykloje klientas:
– Kodėl jūs man pasakojate tokias baisias istorijas?
Kirpėjas:
– Todėl, kad jums tada plaukai pasišiaušia, ir man patogiau kirpti.

* * *
Saugokite Lietuvos gamtą. Ilsėkitės Turkijoje.

Bernardinai.lt

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

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

Apsilankykite www.draugas.org

D R A U G o
F o N D A s

4545 WEST 63rd STREET  • CHICAGO IL 60629 • Tel.: 773-585-9500

PAVASARIO VAJAUS ĮNAŠAI DRAUGO FONDE

2012 metus Seimas yra paskelbęs
Maironio metais. Draugo fondas, pa-
sveikinęs visus ,,Draugo” skaitytojus
su nauja viltimi ir optimizmu, pa-
vasario vajų taip pat pradėjo Mairo-
nio žodžiais.

Draugo fondo 2012 m. pavasario
vajaus laiškai buvo išsiųsti kovo 2 d.
Nežinia, kiek dienų keliavo laiškai į
California, Florida ar kitas valstijas,

bet skaitytojus, gyvenančius Čikagos
apylinkėse, laiškai pasiekė tik kovo 8
d. Tad nieko stebėtino, jog ,,Drau-
gas” nuolat vėluoja – paštas neskuba.
Pagerėjimo nenusimato.

Prasidėjęs pavasario vajus tęsis
iki birželio mėn. pabaigos. Draugo
fondas nekantriai lauks daug sugrįž-
tančių vajaus laiškelių, o visiems jau
atsiliepusiems nuoširdžiai dėkoja.   

Su 200 dolerių:
Nemira Šumskienė, garbės na-

rė, iš viso 5,300 dol., Chicago, IL
Su 100 dolerių:
Jurgis Riškus, garbės narys, iš

viso 26,200 dol., Burr Ridge, IL
Marija Vaitkienė, garbės narė,

iš viso 3,600 dol., Belleville, IL
Irena Jolita Mazurkiewicz, gar-

bės narė, iš viso 3,300 dol., North
Riverside, IL

Irena Ancerienė, garbės narė, iš
viso 2,800 dol., Porter, IN

Julius ir Regina Matoniai, gar-
bės nariai, iš viso 2,400 dol., Bur-
bank, IL

Vaclovas ir Margarita Momkai,
garbės nariai, iš viso 2,200 dol.,
Chicago, IL

Vytautas ir Rūta Graužiniai, gar-
bės nariai, iš viso 1,970 dol., Elgin, IL

Vytautas ir Aldona Čepėnai, gar-
bės nariai, iš viso 1,850 dol., Darien,
IL

Džiugas Staniškis, garbės na-
rys, iš viso 1,400 dol., Macedonia, OH

Dr. Vytautas ir Aldona Urbai, iš
viso 900 dol., Schererville, IN

Dr. Andrius V. Plioplys, iš viso
500 dol.,  Chicago, IL

Jonas ir Irena Valaičiai, iš viso
200 dol., Lemont, IL

Linas ir Dalia Sadauskai, iš viso
100 dol., Wheaton, IL

Su 50 dolerių:
Apolonija Andrašiūnienė, gar-

bės narė,  iš viso 2,390 dol., Orland
Park, IL

Dr. Thomas ir Daine Quinn, gar-
bės nariai, iš viso 2,000 dol., Orland
Park, IL

Roma Čepulienė, garbės narė, iš
viso 1,550 dol., Willoughby Hill, OH

Jonas ir Valerija Pleiriai, garbės
nariai, iš viso 1,020 dol., Chicago, IL

Gražina Damijonaitienė, iš viso
750 dol., Willowbrook, IL

Algimantas ir Julija Vaičiuliai,
iš viso 720 dol., Chicago, IL

Irena Baleišytė, iš viso 620 dol.,
Chicago, IL

Jonas ir Marytė Kaspučiai, iš
viso 450 dol., Farmington, IL

Irena Velečkytė, iš viso 440 dol.,
Chicago, IL

Janina Babecky, iš viso 250 dol.,
Woodstock, IL

Vincentas Anelauskas, iš viso
100 dol., Los Angeles, CA

Su 30 dolerių:
Birutė Lintakienė, garbės narė,

iš viso 1,680 dol., Oak Lawn, IL
Paulina Rutkauskienė, iš viso

265 dol., Rockford, IL
Mykolas ir Zita Deveikiai, iš viso

55 dol., Darien, IL
Su 25-20-15-10-5-3 doleriais:
Agnės Bigelienė, garbės narė,

iš viso 2,025 dol., N. Riverside, IL
Marija Arštikienė, iš viso 445

dol., N. Riverside, IL
Pranas ir Danutė Jarai, iš viso

410 dol., Chesterton, IL
Jurgis Kisielius, iš viso 240 dol.,

New Haven, CT
Algis Navikauskas, iš viso 300

dol., Brookfield, CT
Ona Cipavičienė, iš viso 120 dol.,

Kenosha, WI
Karolis ir Lucija Avižieniai, iš

viso 85 dol., Orland Park, IL
Ray ir Dana Norvaišai, iš viso 25

dol., Aurora, IL
Vytautas Bandziulis, iš viso 25

dol., Madison, WI
Charles Žygas, iš viso 20 dol.,

Grand Rapids, MI
Jūratė Tamulaitienė, iš viso 20

dol., Berwyn, IL
Vitalius ir Aldona Lekeckai, iš

viso 20 dol., Burbank, IL
Aldona Kizlaitienė, iš viso 30

dol., Oak Forest, IL
Aldona Steponavičienė, iš viso 10

dol., Woodridge, IL
Kęstutis Girdvainis, iš viso 5

dol., Lislie, IL
Nijolė Jurgilas, iš viso 3 dol.,

Homer Glen, IL

DF nuoširdžiai dėkoja visiems
aukotojams.

PAJUDĖJO DRAUGO FONDO
PAVASARIO VAJUS

RImA • masažai: atpalaiduojantis,
stiprusis, gydomasis, karštų akmenų,
• Ausų valymas žvakėmis • micro-
dermabrasion – odos atnaujinimas

Tel. 630-677-2142
www.massagebyrema.com

PLC išnuomojamas 1 mieg. 
1 vonios butas – $700/mėn.

Parduodamas prieš PLC
„Townhome” – $234,000.

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

Nusišypsokime

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500
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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

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

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

paketas – $3,495.

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

ALLIAnCE – GAIDAS – DAImID
FUnERAL HOmE

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

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

Atkelta iš 2 psl.     neišaiškintų
žūčių, nors buvę disidentai ne kartą
kreipėsi į teisėsaugą. Jau kelinti me-
tai nei teismai, nei politikai nesu-
stabdo VSD vykdomo neteisėto žur-
nalistų sekimo.

Šie žinomiausi ir kiti teisingumo
nevykdymo ar net neteisingumo at-
vejai akivaizdžiai rodo, kad Lietuvos
teisėsauga negina Lietuvos Respub-
likos Konstitucijos ir nesilaiko įsta-
tymų, neužtikrina demokratijos, ro-
do, kaip teisėsauga yra nutolusi nuo
tiesos ir teisingumo, o kartu nuo savo
valstybės ir žmonių interesų. VSD,
kurio šūkis yra „tėvynė ir tiesa”, iš
principo rūpinasi ne valstybės sau-
gumu, bet tarnauja nusikalstamoms
grupuotėms ir nepaklūsta Seimo
kontrolei. 

Ar yra Lietuvoje sąžiningų, drą-
sių, įstatymų besilaikančių, teisingu-
mą vykdančių, už nusikaltėlių pini-
gus neparsiduodančių pareigūnų? Ar
yra teisėsaugininkų, drįstančių su-
tramdyti kitus neteisėtai veikiančius
teisėsaugos darbuotojus? Tokių žmo-
nių tikrai yra, bet juos stengiamasi
atleisti iš darbo ir apskritai išmesti
iš teisėsaugos. Taip atsitiko buvu-
siems VSD pareigūnams Kastyčiui
Braziuliui ir Vytautui Damuliui, kai
jie prieš ketverius metus liudijo Sei-
mo Nacionalinio saugumo ir gyny-
bos komiteto nariams: jie atskleidė,
kas ir kokiu būdu veikia Lietuvos
aukščiausiąją valdžią ir kokio lygio
korupcija įsigalėjusi tarp šalies
aukščiausių pareigūnų.

Šių metų vasario mėnesį naujas
VSD ir nusikaltėlių antpuolis – šį
kartą prieš sėkmingai dirbusius,
mafiją laužiusius, valstybės interesą
gynusius, visų politikų už puikų
darbą giriamus FNTT vadovus: ge-
nerolą Vitalijų Gailių ir jo pavaduo-
toją majorą Vytautą Giržadą. Vidaus
reikalų  ministras Raimundas Palai-
tis be jokios rimtos priežasties labai
skubiai juos atleidžia iš darbo. Spė-
jama, kad anksčiau dirbdami krimi-
nalinėje policijoje šie du pareigūnai
padėjo surinkti medžiagą, nepalan-
kią VSD, apie pulkininko Pociūno
žūties aplinkybes. Kita spėjama atlei-
dimo priežastis – minėti pareigūnai
pradėjo tirti Liberalų ir centro sąjun-
gos, kuriai priklauso ministras R.
Palaitis, rėmėjų finansinę veiklą ir jų
neteisėtas pajamas. 

Prieš tokius su nusikaltėliais su-
sivienijusio vidaus reikalų ministro
veiksmus visuomenininkų pakviesti
mitinge „Išvykime iš Lietuvos netei-
singumo įšalą” prie Prezidentūros
vasario 22 d. protestavo apie 1,000
žmonių, kovo 6 d. buvo surengtas fo-
rumas su Seimo nariais ir inteligen-
tijos atstovais apie Lietuvos teisėt-
varkos padėtį, o kovo 17 d. iniciaty-
vinė grupė „Už teisingumą” (Bro-
nislovas Genzelis, Romualdas Ozolas,

Alvydas Medalinskas, Darius Kuolys
ir kt.) kviečia susirinkti į Nepriklau-
somybės aikštę prie Seimo ir paragin-
ti valdžią apsivalyti. Reikalaujama,
kad kuo greičiau būtų išviešinti visų
šalies partijų, aukštų politikų, teisėt-
varkos ir slaptųjų tarnybų pareigūnų
ryšiai su šešėliniu verslu ir kitomis
nusikalstamomis struktūromis, pa-
skelbti duomenys apie jų gaunamus
pinigus iš šių struktūrų ir galimai
neteisėtą praturtėjimą; kad nedel-
siant būtų sugrąžinti į pareigas be
pagrindo nušalinti FNTT vadovai
Gailius ir  Giržadas; kad iš pareigų
būtų atleistas susikompromitavęs
vidaus reikalų ministras Palaitis ir
visi kiti su šešėliniu verslu ir krimi-
naliniu pasauliu susiję valdžios pa-
reigūnai; kad būtų sutramdyta VSD
pareigūnų savivalė ir jų neteisėtas
kišimasis į visuomenės gyvenimą;
kad būtų įsteigta ypatingojo prokuro-
ro institucija Pociūno, Kauno pedo-
filijos ir žudynių, Eglės Kusaitės, ki-
tų galimų VSD bei Generalinės pro-
kuratūros nusikaltimų ir politinės
korupcijos byloms ištirti. Keli šimtai
žinomų Lietuvos mokslininkų, rašy-
tojų, menininkų, visuomenės veikėjų
pasirašė kreipimąsi Prezidentei, Sei-
mo pirmininkei, Ministrui pirminin-
kui, keldami minėtus reikalavimus,
jog mūsų valdžia stotų ne nusikal-
tėlių, bet Lietuvos Respublikos pu-
sėn.

Apie Lietuvos teismų neteisin-
gumą ir teismų netvarką jau rimtai
prabilta ir „Drauge” (teisininkės Al-
donos Meilutytės, knygos „Ar įma-
noma pagerinti Lietuvos teismų
darbą?” autorės, straipsniai). Nors
kartais pasigirsta balsų „neturėti rei-
kalų su Lietuvos teismais”, bet už-
sienio lietuviai taip pat neturėtų likti
nuošalėje, ypač dabar, kai Lietuvoje
visuomenininkai, inteligentai kyla į
kovą prieš neteisingumą ir siekia
apvalyti valdžią nuo nusikaltėlių ir
korumpuotų pareigūnų. Kad ir su-
silpnėjusios, JAV, Kanadoje ir kitose
šalyse veikia įtakingos, patriotinės,
gerą vardą turinčios lietuvių orga-
nizacijos, kurios galėtų pasisakyti
bent dėl svarbiausių neteisingumo
atvejų Lietuvoje. Išeivijoje dirba ne-
mažai aukštos kvalifikacijos žymių
teisininkų, galinčių atsiliepti apie
Lietuvos teisėsaugos veiksmus, pri-
minti teisės ir dorovės svarbą valsty-
bės gyvenime, ypač Vakarų šalių
teigiamą teisinę praktiką. Jie galėtų
padėti suvokti, kad teisė yra įrankis
žmoniškumo principams ir verty-
bėms apginti. Kaip rašė dar šv. Au-
gustinas, be teisingumo valstybė
virsta plėšikų gauja. Visi lietuviai
turėtume įsidėmėti: laisvė ir neprik-
lausomybė nėra iškovojama visiems
laikams – dėl jos kovojama nuolat, o
laisvės ir demokratijos pamatas yra
teisingumas. 

Neteisingumas – opiausia 
Lietuvos bėda

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

TAURAS  ir RIMAS GAIŽUČIAI
ir MARTYNAS MEŠKAUSKAS
Kviečiame draugus ir pažįstamus į šv. Mišias šeštadienį, kovo

31 d., 2 val. p. p. St.  Ann of  the Dunes, Beverly Shores, IN.

Liūdinti šeima

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

BRONĖ NAVICKIENĖ
Jau suėjo vieneri metai, kai mirtis atskyrė iš mūsų tarpo

brangią mamą, močiutę, tetą ir uošvę, kurios netekome 2011 m.
kovo 25 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes labai pasiilgstame tavęs mūsų
gyvenime.

Šv. Mišios už jos sielą bus atnašaujamos kovo 25 d., 9 v. r.,
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje.

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę
savo maldose.

Liūdintys duktė Irena Valaitienė su šeima 
ir giminės Lietuvoje

A † A
ANTANUI BINDOKUI

netikėtai iškeliavus Amžinybėn, liūdesyje likusius
tėvus DANUTĘ ir  VYTAUTĄ, brolius su šeimomis
ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir
kartu liūdime.

Alė  ir Antanas Razmai
Ramona ir Alexis Žemaičiai

Mylimo sūnaus ir brolio

A † A
ANTANO BINDOKO

staiga netekus, giliai ir nuoširdžiai užjaučiame Lie -
tuvių Fondo narę, buvusią LF Tarybos narę DANUTĘ
BINDOKIENĘ, jos vyrą VYTAUTĄ, sūnus ALGIRDĄ,
VYTĄ, PAULIŲ, visus gimines bei artimuosius.

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią
netekties valandą. Liūdime ir gedime kartu.

Lietuvių Fondo taryba ir valdyba
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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

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

SKELBIMAI

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

,,RITO’S COFFEEHOUSE” (4116 W. Southwest Highway, Hometown, IL) 
ketvirtadienį, kovo 29 d., 1 val. p. p. dr. VILIJA kERELyTĖ

kviečia pasiklausyti paskaitos apie sveiką mitybą ir mineralų 
naudą žmogaus organizmui. Pietūs – $12. Vietų skaičius ribotas, 

tad kviečiame jas užsisakyti iš anksto tel. 708-424-1555.   

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

Maloniai kvieãiame ∞ labdaringà mad˜ parodà 
AMÎINA MADAAMÎINA MADA,

kuri ∞vyks Detroito Dievo Apvaizdos parapijos Kultūros centre 
(25335 West Nine Mile Rd., Southfield, MI 48034) 

kovo 25 d., sekmadien∞, 1 val. p. p. 

Šalia kitų, savo darbus, kuriuos rodys Detroito lietuvaitės ir lietu-
vaičiai bei jų šeimos, pristatys trys lietuvės dizainerės:

Viktė Moss, kurianti drabužius Chelsea Purple Rose Theater,
DIA ir Detroit Artist’s Market; 

Raminta Vilkas, laimėjusi 1-ą vietą ,,American Sewing Expo’’; 

Romona Keveža iš Toronto, gy ve-
nanti ir kurianti New Yorke, ku rios
klientų sąraše yra tokios žvaigž dės kaip
Angelina Jolie, Christina Hendricks,
Paula Abdul ir kt. Romona mielai sutiko
parodyti savo naujausius kūrinius Det-
roito lie tu viams, sudarė organizatoriams
visas galimybes bendradarbiauti su jos
mar ketingo ir dizaino specialistais. Jau-
čiamės ypatingai pagerbti, galėdami pri-
statyti jos talentą ir nuosta bius darbus
Detroito žiūrovams.

Sukneles parodai maloniai sutiko paskolinti ,,Roma Sposa Ate-
lier” Birmighame. Ten jas galima ir nusipirkti.

Parodą organizuoja Detroito Lie tuvių Kultūros Klubas. 
Pelnas skiriamas Wayne State University Lietuvių Kambariui,

Baltų klubui, veikiančiam prie University of  Michigan, radijo
valandėlei ,,Lietuviškos melodijos’’ ir kitiems projektams. 

Bilietai pardavinėjami sekmadieniais po šv. Mi šių 
Dievo Apvaizdos parapijoje nuo kovo 4 d. 

Bilietus taip pat galima už sisakyti paskambinus tel. 248-626-4709.

Romona Keveža

� Kovo 18 d., sekmadienį, Švč. Merge -
lės Marijos Gimimo parapijos salėje Lie-
tuvos šaulių sąjungos įkūrėjo Vl. Putvio-
Putvinskio 103-iųjų mirties meti nių mi-
nėjimas. Minėjime dalyvaus sve čias iš
Lietuvos vyskupas Rimantas Nor vila. Šv.
Mišiose 10:30 val. r.  dalyvaus  šauliai,
vaikų choras ,,Svajonė” ir parapijos cho-
ras. Po pamaldų ir minėjimo – pietūs. 

� Ateitininkų namų valdyba kartu su
Akademiniu skautų sa jū džiu kviečia vi -
sus antradienį, kovo 20 d., dalyvauti
Ga vėnios susikaupime Atei  tininkų na -
muose, kurį ves vysk. Rimantas Norvila.
Susikaupimas vyks visą dieną nuo 9:45
val. r., baigsis šv. Mišiomis 3 val. p. p.
Iš pažin čių bus klausoma 9 val. r. ir prieš
Mi šias.  Būtina užsiregistruoti iš anks -
to  el. paštu: vlasr@aol.com arba tel.:
708-349-7426 (Loreta Grybauskie nė). 

� JAV LB Socialinių reikalų skyrius Le -
mont maloniai kviečia kovo 21 d., tre -
čiadienį, 1 val. p. p. atvykti į filmų popie-
tę. Bus ro  domas doku men tinis fil mas
,,Kazlų Rūda” (II dalis). Fil mai ro domi
PLC skai tykloje, šalia Bo čių menės.

� Šviesioji Moteris, Gyvenimo menininkė
Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana. Jos
atminimui skirta popietė vyks kovo 25 d.
12:30 val. p. p. PLC didžiojoje salėje (Le -
mont). Bus skaitoma rašytojos kūryba,
vyks vaidinimas, skambės dainos, šoks
vaikai, bus vaišės. Kaina – 10 dol. Kvie čia
Korp! Giedra.

�  Šeštadienį, kovo 31 d., 11:30–1:30
val. p. p. Balzeko lietuvių kultūros mu-
zie juje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago,
IL) liau dies menininkė Sidonka Wa dina
mo kys kaip pasigaminti ,,Apple Stru-

del”.  Iš mok site paruošti „strudel”  tešlą,
gausite įvairių įdarų receptų. Prie kavos
puodelio paragausime šio skanėsto.
Vietų skaičius ribotas, būtina registruo-
tis tel. 773-582-6500. Programa vyks
anglų kalba. 

� Lietuvių piliečių klube (368 W. Broad -
way St., Boston, MA) kovo 24 d. 5 val.
p. p. vyks  Dai niaus Mačikėno fotoparo-
dos ,,Iš meilės šo kiui” atidarymas. Daly -
vaus iliuzionis tas Alvaro Garcia Ruiz.
Ren ginio moderatorė Danguolė Kuolie nė.

� Lietuvos Respublikos ambasada Wa -
shington, DC kviečia dalyvauti krepšinio
turnyre ,,,Ambasados taurė 2012”. Tur -
nyras vyks š. m. balandžio 21 d., šešta -
die nį, 10 val. r. iki 6 val. v. Co lum bia
Heights Education Campus (3101 16th
St., NW Washington, DC 20010; http://
checdc.org). Turnyro bai giamosios rung-
tynės planuojamos 5:30 val. p. p. – 8
val. v. LR ambasada Washington, DC
maloniai kviečia žai dėjus ir sirgalius į
iškilmingą ir linksmą apdovanojimų šven  tę,
kuri vyks LR am  basadoje (2622 16th St.,
NW, Wa shington, DC). Ko mandos da -
lyva vimo mokestis – 250 dol., jei daly-
vauja dvi komandos – 400 dol.

IŠ ARTI IR TOLI...

Nuotraukoje (iš kairės): Algirdas Marchertas, Teodoras Rudaitis, Raminta Marchertienė,
Aurelija Dobrovolskienė, Vilma Jarulienė, Gabija Vilutytė, Rima Vilutienė, Andrius
Paltanavičius, Arvydas Jarulis, Artūras Jarulis, Rolandas Vilutis. Trūksta Ulos Davitt
ir Roko Vilučio, jie nuskubėjo slidinėti.

Lie tuvių dailės muziejuje, 
Pasaulio lietuvių centre
kovo 24 d. 7 val. v. vyks

RobeRTo DAnIo 
po e zijos knygos 
„būsiu paukštis” 

pristatymas
ir šios knygos

iliustratorės ir leidėjos 
SIguTėS ACH

dailės darbų paroda

Vakaro metu skambės naujausios dainos, kurias pagal poeto žo džius sukūrė Ričardas
Sokas, Paulius Jankauskas, Rimas Pažemeckas.  Ei les skaitys aktorė Julija Sakalaitė, poezijos
gerbėjai. Dalyvaus pantomi mos aktorė Skirmutė Uleckaitė.

Vakare dalyvaus viešnia iš Vil niaus, knygos ,,Būsiu paukštis” iliustratorė ir leidėja
dailininkė Sigutė Ach, poeto mama Ona Rūta  Danienė.

Smagi kasmetinė tradicinė Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų
sąjungos (ALIAS) slidinėjimo išvyka šiemet vyko vasario 26 d. Alpine Valley
slidinėjimo bazėje. Oras pasitaikė puikus, o ir sniego buvo pakankamai. Vos
įvažia vus į Wisconsin valstiją pamatėme balta danga  apsiklojusius laukus –
čia neseniai buvo praėjusi sniego audra. Gal kad Čikagoje jau dvelkė pavasa -
riu, kalnuose nebuvo per  daug slidinėtojų, ilgose eilėse prie keltų lūkuriuoti
nereikėjo. Po rytinio pasislidinėjimo padarę pertrauką bendriems priešpie -
čiams, nusifotografavę, vėl grįžome slidinėti. 

Aurelija Dobrovolskienė


