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Vilnius (Bernardinai.lt) – Valstybės saugumo depar-
tamentas (VSD) Lietuvos ypatingajam archyvui nuo 2011
m. rugpjūčio 12 d. iki 2012 m. sausio 27 d. perdavė 75 KGB
bylas ir beveik 400 atskirų KGB dokumentų. Tarp per-
duotų dokumentų buvo ir KGB agentų registracijos žur-
nalas, kuriame – apie 1,700 KGB agentų pavardžių ir visi
juos identifikuojantys duomenys bei 62 agentų kortelės,
dar išsamiau juos apibūdinančios.

„Dabar jau galima paskelbti, kad VSD perdavė svar-
bius istorinius dokumentus. Tai padaryta po to, kai liust-
racijos darbas ir bendradarbiavusių su KGB gyventojų
viešinimo klausimas įstatymu buvo patikėtas Lietuvos
genocido ir rezistencijos tyrimo centrui”, – teigė Tėvynės
sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frak-
cijos narys, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos ko-
miteto (NSGK) pirmininkas Arvydas Anušauskas. 

A. Anušauskas pažymėjo, kad didžiąją dalį šios infor-
macijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyri-
mo centras greitai paskelbs tinklalapyje www.kgbveik-
la.lt. „Vykdant KGB dokumentų viešinimą turės būti

paskelbtas ir 1,700 agentų sąrašas, ir 62 agentų kortelės,
išskyrus tuos, kurie prisipažino bendradarbiavę su KGB.
Nepaisant to, sąrašas bus gana ilgas, išsamus ir, saky-
čiau, įdomus. Ten parašyta, kad tai – ‘ypatingai vertingų
agentų sąrašas’. Jame surašyti tie žmonės, kurie ne atsi-
tiktinai pakliuvo į KGB pinkles ar veikė trumpai, o tie,
kurie KGB buvo ypač naudingi ir vertingi”, – taip sąrašo
turinį apibūdino parlamentaras.

Lietuvoje pristatoma JAV lietuvės E. Urbaitytės-Urbaitis kūryba
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Vilnius (BNS) – Kovo pabaigoje
Lietuvos Nacionalinėje dailės galeri-
joje rengiama retrospektyvinė išeivi-
jos menininkės Elenos Urbaitytės-
Urbaitis paroda ,,Pasirinkimai”. Pa-
roda vyks minint prieš šešerius me-
tus mirusios kūrėjos 90-ąsias gimimo
metines.

Su menininkės Lietuvai dovano-
tu kūrybos palikimu – tapyba, skulp-
tūra ir skulptūriniais objektais, kūri-
niais ant popieriaus, sukurtais tar-
pukario Lietuvoje, pokario Europoje
ir XX amžiaus 6–10 dešimtmečiais
New York – žiūrovas taip išsamiai
bus supažindinamas pirmą kartą.
Pasitelkiant fotografų Kazio Daugė-
los, Algimanto Kezio ir avangardinio
kino menininko Jono Meko kūrybą,
parodoje atskleidžiama sudėtinga
menininkės gyvenimo istorinė aplin-
ka ir įvairiapusė kūrybos terpė.

Šiauliuose gimusi menininkė
studijavo Kauno taikomosios ir deko-
ratyvinės dailės institute, Miunche-
no vaizduojamojo meno akademijoje,
Taikomosios dailės mokykloje Frei-
burge. Jos tapybos ir skulptūros pa-

rodų buvo surengta New York, Čika-
goje, Toronto, Vilniuje, Kaune. Dau-
guma parodų vyko New York ,,Phoe-
nix” galerijoje. Didžioji dalis kūrybi-
nio palikimo pagal autorės testamen-

tą 2007 metais pateko į Šiaulių ,,Auš-
ros” muziejų. Maža dalis Elenos Ur-
baitytės-Urbaitis archyvų ir keli me-
no darbai liko ALK’oje, Putnam, ir
Pasaulio lietuvių centre, Lemont.

Lietuvos ypatingajam archyvui perduoti vertingi KGB dokumentai

Kiek kartų visokioms kliūtims užėjus, rankos krito žemyn kaip kas kojas būtų
kirste pakirtęs, žengti pirmyn tarsi nebeįstengčiau. Tu vis mane stiprini, Viešpa-
tie, tamsybėms mane apnikus, Tu vis man švietei Tavo Sūnaus Viešpaties Jė zaus
pavyzdžiu, kaip skaisčių skais čiausia žvaigždė.          .        – Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

Lietuvos ypatingasis archyvas.

A. a. dail. Elena Urbaitis prie vieno iš savo darbų.   Nuotr. iš knygos ,,Works on Paper”.

Ženeva (URM info) – Jungtinių
Tautų konvencijos dėl poveikio aplin-
kai vertinimo tarpvalstybiniame kon-
tekste (Espo konvencija) įgyvendini-
mo komitetas, nagrinėdamas Lietu-
vos skundą dėl Baltarusijos veiksmų
plėtojant atominės elektrinės projek-
tą atitikimo Espo konvencijai, at-
sižvelgė į Lietuvos argumentus ir
svarstė Baltarusijos veiksmus, pažei-
džiančius konvencijos nuostatas. 

Ženevoje kovo 20–21 d. vykusia-

me posėdyje Baltarusijos atstovai ne-
galėjo suformuluoti nuoseklių atsa-
kymų į komiteto klausimus, teikė
anksčiau Baltarusijos perduotiems
raštiškiems teiginiams prieštarau-
jančią informaciją, dėl ko komiteto
nariai ne kartą buvo priversti tikslin-
tis Baltarusijos delegacijos atsaky-
mus. Komitetas, remdamasis Lietu-
vos ir Baltarusijos pateikta informa-
cija, artimiausiu metu planuoja pa-
rengti išvadų ir siūlymų projektą dėl

Baltarusijos veiksmų, vystant bran-
duolinės energetikos projektą įverti-
nimo. Lietuva skundą Espo konvenci-
jos įgyvendinimo komitetui pateikė
2011 m. birželio mėnesį. Lietuvos ver-
tinimu, Baltarusijos veiksmai prieš-
tarauja šiai konvencijai: Minskas iki
šiol nėra pateikęs atsakymų į kelia-
mus klausimus, nebuvo surengti vie-
šieji svarstymai bei dvišaliai pasita-
rimai, tuo tarpu projektas vystomas
toliau.

Dėl Baltarusijos AE projekto atsižvelgta į Lietuvos argumentus



Šiais metais Kovo 11-
oji Vilniuje priminė
Sąjūdžio laikų nuo-

taiką: tvyrojo vė liavų jūra,
ištikimybę Lietuvai skan-
davo merginos ir vaikinai,
buvo matyti pa žįstami sig-
natarų, buvusių Gulago
kalinių, tremtinių veidai.
Kolonos prie kyje didžiulėmis raidė-
mis švietė Justino Marcinkevičiaus
prisipažinimas „Didžiuojuosi, jog
esu lietuvis.” Iš patriotinių tekstų
išsiskyrė vokie čių tautos sūnaus Jur-
gio Zauerveino žodžiai „Lietuviais
norime ir būt”. Gra žiai į vėliavų jūrą
įsiliejo svečių iš Baltarusijos, Estijos,
Latvijos, Lenki jos, Italijos, Rusijos,
Vokietijos, Švei carijos ir Švedijos
nešamos tų šalių vėliavos.

Išvydusi besišypsančią pažįsta -
mą Vilniaus universiteto profesorę ir
Vorkutos lagerio kalinį, įsiliejau į
eiseną. Staiga man iš dešinės iškilo
ilga balta marška su raudonai para -
šyta vokiška fraze „Juden raus’’ (,,Žy -
dai lauk’’). Kodėl vokiškai? Tik ati -
džiau pažvelgusi, prieš tuos du vo-
kiškus žodžius pamačiau lietuviškai
parašy tą žodį „vakar’’, o gerokai
žemiau „Šiandien Lietuva – lietu-
viams’’. Bet virš minios galvų matėsi
tik pirmoji eilutė – provokacija, kad
užsienio žurnalistai pamanytų, jog iš
Lietuvos esą varomi žydai. Užrašas
tikrai nebuvo skirtas lietuviams.
Užtat provokacijos užsakovai žinojo,
kad „Juden raus’’ reiškia 1933–1945
m. nacionalsocialistinėje Vokietijoje
vykdytą žy dų diskriminavimą ir
persekiojimą. Sieti nacionalsocia-

listinį žydų perse kiojimą su patrio-
tinės eisenos skandavimu „Lietuva –
Lietuvos vai kams’’ – bjauri, tikrai ne
Lietuvos vaikų viešųjų ryšių akcija.

Greta marškos su minėtais žo -
džiais stovėjo policininkai. Bandžiau
įamžinti užrašo laikytojų veidus. Vy -
rukai vis nusisukdavo arba dengdavo
veidus kapišonu. Kadangi laikantieji
į mano raginimus nu traukti šią pro-
vokaciją nereagavo, kreipiausi į poli-
cininkus, kad atimtų tą maršką.  Bet
tvarkos sergėtojai stovėjo bejaus -
miais veidais. Likau nuošalėje pažiū-
rėti, kas bus toliau.

Staiga raginusieji „vakar’’ varyti
lauk žydus susivyniojo savo maršką
ir pasileido šaligatviu bėgti pirmyn.
Aš su fotoaparatu nuskubėjau iš
paskos. Maž daug ties Kudirkos aikšte
vy rukai vėl iškėlė tą maršką. Už jų
pora žingsnių toliau jauni tos pačios
kompanijos nariai laikė raudoną vo -
kie čių „antifa’’ ir juodą anarchistų
vėliavą. Vėl pribėgusi bandau aiškin-
ti piktadariams, kad  nutrauktų šią
provokaciją. Vėl bandau tuos tauti -
nės nesantaikos kurstytojus nufo-
tografuoti. Visą laiką laikiau įjungtą
aparatą ir spaudžiau mygtuką sulig
kiekvienu vieno iš tų judošių jude-
siu. Vis dėlto man pavyko iš arti

nufoto grafuoti jo veidą.
Dar kartą kalbinu po-

licininkus, kad jie privers-
tų nutraukti provokaciją.
Bet uniformuotų vyrų vei-
dai nepajudinami. Stebiu,
kas bus toliau.

Eisenai nuvilnijus link
Lukiškių aikštės, jaunieji

provokatoriai susibūrė prie netoliese
esančio knygyno. Matyt, provokacijų
užsakovai pra nešė, jog eitynes ren-
gusių patriotinių organizacijų kom-
promitavimui nuotraukų bus užtek-
tinai. Netrukus prie knygyno atėjo
dar keli jaunuoliai. Kurį laiką juos
stebėjau. Pasukusi link Susisiekimo
ministerijos, pa mačiau ateinant ke-
lias merginas. Stabtelėjau, nes ypač
krito į akis telefonu kalbanti mergi-
na, apsisiautusi vaivorykštės spalvų
paklode. Su pratau, kad kalbasi su sa-
vo bendrais. Ir iš tikrųjų atsigręžusi
pamačiau kal bant telefonu kažką iš
stoviniavusiųjų prie knygyno. Netru-
kus vaivorykštinė paklodė su savo
palyda atskubėjo prie tautinės nesan-
taikos kurstytojų. Rūkydami, tempe-
ramen tingai gestikuliuodami, jie
šnekučiavosi.

Užkalbinau pro šalį ėjusius sim-
patiškus policininkę ir policininką.
Papasakojau jiems, ką man teko pa -
matyti. Jiedu taip pat nesuprato, ko -
dėl jų kolegos nestabdė provokacijos.
Blykstelėjo maloni mintis – gal vis
dėlto ne visi Vidaus reikalų ministe -
rijos pavaldiniai yra abejingi Lietu -
vos vardo niekinimui? Juk tauti-
nės nesantaikos kurstytojų laikoma
marš ka,                      Nukelta į 3 psl.
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Sekmadienį baigsis Lietuvoje vy-
kusi „Savaitė be patyčių”, kurią jau 3-ią
kartą surengė VšĮ ,,Vaikų linija”. Liūdni
duomenys: Lietuvoje daugiausia tiek
vaikų, patiriančių patyčias, tiek besi-
tyčiojančių iš kitų (pirmoji vieta Euro-
poje). Ne paslaptis ir tai, kad tyčiotis
išmokstama iš suaugusiųjų. Nuodė-
mės pažeista mūsų žmogiškoji pri-
gimtis aštriai ir negailestingai atsispin-
di vaikų ir jaunimo tarpusavio santy-
kiuose, kupinuose noro išsiskirti, pui-
kuotis materialiomis vertybėmis ir
siekti pasisekimo bei pripažinimo bet
kokiomis priemonėmis. Rašytojas ir
režisierius Vytautas V. Landsbergis,
kuris šį savaitgalį svečiuosis pas San
Francisco lietuvius, įsitikinęs: „Prob-
lema – meilės stygius. Kelias minutes
per parą tėvai skiria vaikams? Tris-ke-
turias... Dešimt? O dėmesys ir meilė,
laikas, skirtas buvimui su vaiku, yra ge-
riausia prevencija.” Tad mylėkime vie-
nas kitą ir  tikėkime, kad ateis laikas,
kai „Savaitė be patyčių” taps „Gyveni-
mu be patyčių”. 

Redaktorė Laima Apanavičienė

Redakcijos žodis

Provokatoriai siautėjo
nebaudžiami

IRENA TUMAVIČIŪTĖ

Kovo 19 dieną pa-
gerbiame vie-
ną iškiliausių

šventųjų, kuriam buvo
lemta tapti paties Vieš-
paties Jėzaus Kristaus
globėju. Tai šv. Juoza-
pas. 

Apie vienus šven-
tuosius turime ganėti-
nai žinių iš Šventojo Rašto, apie kitus
– iš istorijos, o apie šv. Juozapą jų tu-
rime labai mažai. Šv. Juozapas pasi-
rodė istorijos scenoje kaip Švč. M.
Marijos sužadėtinis ir Jėzaus globė-
jas. Įdomu, kad Šventajame Rašte ne-
rasime nė vieno jo pasakyto žodžio.

Pirmą kartą išvystame Juozapą
sumišusį. Marija, su kuria jis buvo
susižadėjęs, kurią nuoširdžiai mylė-
jo, bet kartu dar negyveno, buvo nėš-
čia. Juozapui tai buvo labai skaudus
patyrimas. Jis jautėsi neramus ir
svarstė, kaip turėtų pasielgti. Šventa-
sis Raštas trumpai nusako, ką Juo-
zapas sugalvojo: „Jos vyras Juoza-
pas, būdamas teisus ir nenorėdamas
daryti jai nešlovės, sumanė tylomis
ją atleisti” (Mt 1, 19). Jis nepriekaiš-
tavo Marijai, nepaskelbė, kad ji esan-
ti jam neištikima, bet nutarė tyliai
pasitraukti. Tą sunkią valandą įsiki-
šo dangaus angelas ir tarė: „Juoza-
pai, Dovydo Sūnau, nebijok parsi-
vesti į namus savo žmonos Marijos,
nes jos vaisius yra iš Šventosios Dva-
sios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu
duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės
savo tautą iš nuodėmių” (Mt 1, 20–21).

Šventajame Rašte vaizduojama,
kaip Juozapas globojo Mariją ir Jėzų
Betliejuje, kaip gelbėjo Kūdikį nuo
Erodo pykčio ir kaip tris dienas ieš-
kojo pasimetusio vaikelio Jėzaus.
Paskui – tyla. Juozapas įvykdo glo-
bėjo pareigą ir tyliai pasitraukia iš
istorijos scenos. Tradicija yra paliku-

si pasakojimą, kad jis numiręs ant
Jėzaus rankų.  

Dabar grįžkime į artimesnę tik-
rovę. Lygiai prieš 40 metų šv. Juoza-
pas tapo kito kūdikio globėju. 1972 m.
kovo 19 d., pažymėtą šv. Juozapo var-
du, gimė „Lietuvos Katalikų Bažny-
čios kronika”. Istorijos scenoje ,,Kro-
nika” taip pat pasirodė labai tyliai,
bet turėjo didelę užduotį – ginti Baž-
nyčią nuo XX a. erodų, kurie planavo,
kad iš jos liktų, kaip jie sakė, tik
„roški da noški”. Kauno arkivyskupi-
jos valdytojas kan. Juozapas Stanke-
vičius savo dienoraštyje aprašo susi-
tikimą su Kulto įgaliotiniu Broniumi
Pušiniu, kuris tiksliai nusakė Baž-
nyčios lemtį – iš jos liksią tik „ragu-
čiai ir nagučiai”.

Kompartija nuosekliai vykdė
Bažnyčios fizinio naikinimo politiką.
Per 300 kunigų išvažiavo Gulago ke-
liais, o drauge su jais – ir vyskupai.
Likę laisvėje turėjo teisę tik tyliai
melstis ir laidoti gyvąją Bažnyčią.
Religinės minties sklaidai buvo pas-
tatytos, atrodytų, nenugalimos kliū-
tys: jokios religinės spaudos, jokių
knygų, jokių katekizmų, net mal-
daknygių. Sovietinė valdžia paruošė
visas sąlygas Bažnyčiai tyliai numir-
ti.

Prieš 40 metų gimusi ir šv. Juo-
zapo globojama ,,Kronika” per 17 me-
tų skelbė pasauliui tuo metu pačią
reikalingiausią žinią – komunistai
nori palaidoti Bažnyčią ir šitai daro,

naudodami prie-
vartą ir melą. 

Pati pirmoji so-
vietinės valdžios re-
akcija į ,,Kronikos”
pasirodymą buvo
išties erodiška – nu-
žudyti garsiai pa-
sauliui apie daro-
mus nusikaltimus

kalbantį „kūdikį”. Šiam tikslui buvo
pajungtos represinės struktūros, pro-
kuratūra ir teismai. Daugybė infor-
matorių ir operatyvinių KGB darbuo-
tojų gaudė kiekvieną garsą, galėjusį
išduoti ,,Kronikos” egzistavimą bei
veiklą.

Dabar jau viskas likę praeityje.
Galime tik analizuoti, kodėl ,,Kroni-
ka” nežuvo per 17 metų, kai visą tą
laiką jai ant kulnų lipo Dzeržinski
auklėtiniai. Jie vieną po kito siuntė
,,Kronika” darbininkus į kalėjimus
ir Sibirą, bet ji ir toliau ėjo. 1987 me-
tais jiems net pasisekė paimti visą
ranka perrašytą ,,Kronikos” numerį,
bet ir tada ji nežuvo.

Šiandien Bažnyčią uoliausiai sie-
kia palaidoti ne buvusieji komuniz-
mo statytojai, jie vadinami kitokiais
vardais. Kristaus Bažnyčia antikris-
tinės dvasios žmonėms buvo ir bus
kliuvinys, kurį jie norės pašalinti iš
kelio. Jie tai darys, prisidengdami
pačiais gražiausiais šūkiais. Juk ir
tuomet, kai buvo sukurtas Gulago
pragaras, žmonės buvo siunčiami net
į mirtį šviesios ateities vardu. Mūsų,
į Dievą tikinčiųjų, pareiga – elgtis
taip, kaip šv. Juozapas, – globoti Kris-
tų, esantį gyvą Bažnyčioje ir kiek-
vieno mūsų širdyje. 

Homilija, 2012 m. kovo 19 dieną
Kauno arkikatedroje minint „Lietuvos
Katalikų Bažnyčios kronikos” 40-
metį.

Teisusis Juozapas
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS



,,Roma nebuvo pastatyta per die-
ną” – moko ir perspėja viena anglų
patarlė. Gal todėl, rašydama pirmąjį
šių metų vedamąjį, kuriame kviečiau
tiesti tiltus ir ieškoti jungčių, o ne
skirtumų, nemaniau, jog tiltus imsi-
me tiesti nieko nelaukę. 

Į mano kvietimą pirmoji atsilie-
pė JAV Lietuvių Bendruomenės Phi-
ladelphia apylinkės valdyba, Lietu-
vos Nepriklausomybės paskelbimo ir
atkūrimo šventes sumaniusi minėti
drauge su Centrinio New Jersey LB
apylinkės lietuviais. Gerokai dar
prieš renginį Philadelphia LB valdy-
bos pirmininkas Marius Vilemaitis
sakė: ,,Nuo pat pradžių ieškojau
sprendimų, kaip plėsti bendravimą,
nepaisant geografinių atstumų. (...) To-
dėl ‘Drauge’ perskaitęs naujametinį
palinkėjimą tiesti tiltus, nudžiugau,
kad tai – ne vien mano sumanymas”
(,,Draugas”, 2012 m. vasario 16 d.).

Kvietimą tiesti tiltus išgirdo ir
kiti JAV lietuviai. Artėjant Kovo 11-
ajai, kvietimo atvykti į Lietuvos Ne-
priklausomybės atkūrimo minėjimą
sulaukiau iš dviejų lietuviškų telki-
nių: Detroit ir Washington, DC. Deja,
pirmai pakvietus Washington, DC
apylinkės pirmininkei Danelei Vidu-
tis, Michigan apygardos pirmininkės
Janinos Udrienės kvietimo turėjau
atsisakyti. Bet prižadėjau: kitąsyk
(jei tik būsiu kviečiama) būtinai pas
juos apsilankysiu.

Bet koks tiltų tiesimas turi pra-
sidėti nuo susipažinimo. Todėl su
dideliu džiaugsmu priėmiau kvie-
timą šeštadienio rytą apsilankyti Wa-
shington, DC Kristijono Donelaičio
lituanistinėje mokykloje ir susitikti
su jos vedėja Ilona Verbušaitiene, mo-
kytojais, tėvais ir brangiausiu mo-
kyklos turtu – mokiniais, kurių šiuo
metu yra per 100. 

Maloniai priimta vedėjos ir mo-
kytojų, gavusi pažadą, jog bent keli jų
tikrai užsisakys ,,Draugą”, vėliau ap-
silankiau keliose klasėse. Nustebau
sužinojusi, jog, skirtingai nuo moky-
tojų, nemažai Donelaičio mokyklos
mokinių apie ,,Draugą” yra girdėję,
kai kurie – net ir matę. (Noriu padė-
koti Gintai Remeikytei-Gedo, kuri
dar gerokai prieš mano atvykimą mo-

kinius supažindino su laikraščiu.) 
Lankydamasi vienoje klasėje mi-

nutei buvau netekusi žado. Prie ma-
nęs priėjęs vienos žemesnės klasės
mokinys paklausė: ,,Kodėl JAV do-
misi Klaipėdos uostu?” Šis klausimas
jam kilo, su mama ,,Drauge” perskai-
čius žinutę apie neseniai Amerikoje
viešėjusį Lietuvos susisiekimo mi-
nistrą Eligijų Masiulį ir apie bendra-
darbiavimo sutartį, pasirašytą su

Virginia uosto direktoriumi. Gerai,
kad buvau skaičiusi tą ,,Draugo” nu-
merį, antraip būtų tekę raudonuoti!

Vaikams mokantis, koridoriuose
būreliais šurmuliavo jų tėvai. Bet ne
tik šurmuliavo. Iš mamų būrio išsi-
skyrė kelios, apsirengusios sportine
bėgimo apranga. Tai – prieš gerus
metus įsikūrusio lietuvių bėgimo
klubo ,,Lithuanian American Racing
Club” (arba LARC) narės. Nenorė-

damos veltui leisti laiko laukdamos
vaikų, lietuvaitės sugalvojo nušauti
du zuikius: vaikus į mokyklą atvežti
ir savo fizine sveikata pasirūpinti.
2011 metų rugpjūtį triatlone ,,Iron
Girl Triathlon” dalyvavusių lietuvių
šūkis buvo: ,,Mes dalyvaujame, nes
siekiame išlaikyti gyvą lietuvišką
mokyklą, lietuvių kalbą, kultūrą ir
tradicijas!” Tokių aktyvių mamų
galėtų pavydėti bet kuri lituanistinė

mokykla JAV.
Washington, DC ir apylinkių lie-

tuvius, be stiprios JAV LB Washing-
ton, DC apylinkės, kuriai šiuo metu
vadovauja darbšti, sau ir kitiems
reikli D. Vidutis, buria ir Lietuvos
Respublikos ambasada JAV, kurioje
vyksta ne tik įvairūs renginiai, bet ir
repeticijos. Šeštadienio popietę besi-
lankant ambasadoje, susipažinau su
specialiai artėjančiai XIV Šiaurės

Amerikos lietuvių tautinei šokių
šventei susikūrusia suaugusių šokių
grupe ,,Juosta”, kurioje šoka ir am-
basados darbuotojai bei jų šeimos
nariai. Turbūt tai bus vienintelis ar-
ba vienas iš tų retų atvejų, kai šokių
šventę bent dalis ambasados darbuo-
tojų stebės ne būdami tarp žiūrovų,
bet tarp šokėjų. Jau dabar juos gali-
ma patikinti, jog toks jų pasirinki-
mas – pats geriausias. Ir tikrai tie-
siantis tiltus.

Nors iš pradžių nebuvo planuota,
bet šios savo kelionės į rytinę pakran-
tę metu aplankiau dar vieną lietu-
višką telkinį – Baltimore lietuvius. Ir
į ten vykau su džiaugsmu. Ne tik to-
dėl, kad laukė pažintis su dar viena
niekada nelankyta lietuviška ben-
druomene, bet tikėjausi pagaliau su-
sitikti su vienu iš „Draugo” bendra-
darbių Juozu Gaila. Nesuklydau –
jam vienam iš pirmųjų sutiktųjų Bal-
timore paspaudžiau ranką.

Kadangi į Lietuvos Nepriklauso-
mybės atkūrimo šventę, kuri vyko
garsiuosiuose Baltimore Lietuvių
namuose, vėlavome, prie įėjimo mū-
sų jau nekantriai laukė JAV LB
Baltimore apylinkės pirmininkas
Gintaras Bujanauskas. Kalbėdamas
apie savo vadovaujamą bendruome-
nę, Gintaras, kuris yra ir Lietuvių
namų valdybos pirmininkas, kukliai
prasitarė, jog, palyginti su kitais JAV
lietuviškais telkiniais, Baltimore lie-
tuvių telkinys tėra kaimas. Bet ėmus
daugiau klausinėti, netrukus to ,,kai-
mo” ribos išsiplėtė: šiame lietuviš-
kame telkinyje kol kas nei renginių,
nei planų netrūksta. O ir ryžto – nors
vežimu vežk! ,,Vyresni lietuviai man
sako, kad netrukus Lietuvių namus
teks uždaryti, – pasakojo Baltimore
LB apylinkės pirmininkas, – o aš
imsiu ir įrodysiu, kad juos galima
išlaikyti!”

Nors šios mano viešnagės metu
garsiosios Washington, DC japoniš-
kos vyšnaitės dar nežydėjo, gera nuo-
taika lydėjo visą svečiavimosi laiką,
nes sutikau daug geranoriškų žmo-
nių, susipažinau su dviem lietuviš-
kais telkiniais ir, viliuosi, žengiau dar
vieną žingsnį tiesiant matomus ir
nematomus tiltus.
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Geriau nei vyšnių 
žydėjimas
DALIA CIDZIKAITĖ

Norėčiau pasisakyti keliais ,,Drauge” iš-
keltais klausimais. Homoseksualų jungtuvių
klausimas yra sunkus. Bent man nusistatyti ne-
buvo lengva. Manau, kad homoseksualų santy-
kius svarbu įteisinti: ir jiems, ir visuomenei tik
bus geriau. Visiems geriau, jei homoseksualai
gyvens atvirai, įstatymų rėmuose, o nebus ver-
čiami slapstytis ir ieškoti draugų viešuosiuose
tualetuose. Jeigu neugdysime savo tarpe toleran-
cijos ir supratimo, klausimui Lietuvoje iškilus
aštresne forma, prieš pasaulį apsijuokti progų
bus.

Kun. Kęstutis Trimakas („Ar leisime nužmo-
ginti mus”, ,,Draugas”, 2012 m. kovo 17 d.) remia
vyskupų žodį kontracepcijos klausimu (apie
abortus ir sterilizaciją čia nekalbu). Reikia su-
prasti, kad klausimas kyla ne tikėjimo (apreiški-
mo) sferoje, bet tam tikros prigimtinės teisės
(natural law) sampratos ribose. Tai proto daly-
kas, kuriame vyskupai išskirtinių teisių neturi.
Kontracepcijos draudimas remiasi teze, kad
apvaisinimas yra vienintelis moraliai pateisina-
mas lytinių santykių tikslas. Pripažinus, kad yra
ir kitų moraliai vertingų tikslų, kontracepcijos
klausimas iškyla kitoje šviesoje. Beje, Lietuvoje
man vienas kunigas užtikrino, kad dabar Kata-
likų Bažnyčia pripažįsta ir kitus tikslus. Kaip
yra iš tikrųjų, nežinau.

Kaip ten bebūtų, prigimtinėje teisėje labai

svarbią vietą užima vadinamas dvigubo efekto
principas (principle of  double effect). (Atsi-
prašau už savo kalbą, bet mokinausi angliškai
jėzuitų universitete.) Principas leidžia siekti
pakankamai vertingo gėrio, net ir žinant, kad
neįmanoma išvengti blogų pasekmių. Pavyz-
džiui, tai pačiai tradicijai priklausanti teisėto
karo doktrina, leidžia pulti karinius taikinius
(siekti gėrio), žinant, kad žus nekaltų žmonių
(priimti blogį).  Amerikos kariuomenėje toks blo-
gis vadinamas collateral damage. Kodėl dvigubo
efekto principas nepritaikomas kontracepci-
jai? Kodėl neargumentuojama, kad, siekiant ati-
tinkamo gėrio (tarkime, sveikatos), leistina lai-
kinai sustabdyti vaisingumą? Manau, kad prin-
cipą reikėtų pritaikyti ir kai kurių abortų at-
veju, bet klausimas yra sudėtingesnis ir jo nelie-
siu.

Beje, balsavau už Barack Obama. Nebent
respublikonai gerokai pasikeis, nematau galimy-
bės balsuoti už bet kurį respublikoną (ypač ten,
kur gyvenu). Ir jeigu vyskupai prisimintų krikš-
čioniškos meilės pareigą ir kelis Dievo įsaky-
mus, moraliniai argumentai atsigręžtų prieš res-
publikonus.

Kęstutis Skrupskelis  
Wagener, SC 

Tokių aktyvių mamų galėtų pavydėti bet kuri lituanistinė mokykla JAV. LARC narės –
triatlono ,,Iron Girl”, vykusio 2011 m. rugpjūčio 21 d., dalyvės. 

Nuotr. Iš K. Donelaičio lit. m-klos svetainės.

Atkelta iš 2 psl. raginanti „vakar’’ varyti lauk
žydus, ne tik per Lietuvos televiziją be komentarų
buvo rodoma kaip sudėtinė Lietuvos tautinio jauni-
mo sąjungos ir Lietuvių tautinio centro patriotinių
eitynių dalis. Kas iš toli įžiūrės, kad prieš „Juden
raus’’ dar parašyta „vakar’’. Užsieniečiai to žodžio
vis tiek nesupras, užtat įsidė mės „Juden raus’’. Be
to, tik kvailam neaišku, kad užrašas užsienio kalba
skirtas kacams, zurofams ir pana šiems iš komuniz-
mo gniaužtų išsivadavusių tautų nedraugams bei
ki to kiems holokausto pramonės subjektams.

Galima tik pasidžiaugti, kad stambieji Vakarų
šalių laikraščiai jų rašliavų senokai nebeskelbia. O
tri bū nos jiems reikia. Dovidas Katzas, kuris, pasak
Donato Janutos, padir bėjęs Vilniaus universitete
net 11 me tų, taip ir nesugebėjo išmokti lietuvių kal-
bos, teigia esąs Lietuvos eks pertas, nekliudomas ir
nebaudžiamas pila pamazgas ant Lietuvos politikų,
institucijų ir žiniasklaidos  tinklalapyje, „įspūdin-
gai’’ pavadintame „Defending History’’ („Istorijos
gynimas’’). Kovo 11-ąją jis taip pat ilgai sukinėjosi
Gedimino prospekte, prie Muzikos ir teatro aka-
demijos, noriai kartu su įvairiais bendraminčiais
pozavo fotografams – juk savo tinkla lapį reikės ir
iliustruoti.

Ne tiek skaudino inscenizuotos nesubrendėlių
provokacijos, kiek visiš kas Vidaus reikalų minis-
terijos pareigūnų nereagavimas. Juk neteko girdėti,
kad nors vienas provokatorius už Lietuvos vardo
teršimą būtų iškviestas pasiaiškinti.

Irena Tumavičiūtė – Lietuvos publicistė, filologė,
vertėja, Lietuvai pagražinti draugijos narė.

Provokatoriai siautėjo...

ATSAKANT Į KELETĄ KLAUSIMŲ
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Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena 
pirmąkart paminėta Loyola University 

Chicago, IL

Praėjusią savaitę Loyola Univer -
sity, įsikūrusiame Čikagoje,
buvo paminėta Lietuvos Nepri-

klausomybės atkūrimo diena. Mintis
surengti vakarą kilo universiteto stu-
dentams, profesoriams ir adminis-
tracijos atstovams, kurie do misi Lie-
tuvos istorija, kultūra ar yra kilę iš
Lietuvos. 

Aktorė, scenos meno dėstytoja iš
Roosevelt University Audrė Budrytė
parengė trumpą programą, supa žin -
dinančią su lietuvių prozos, poezijos
raida. Ji skaitė ištraukas iš Kristi-

jono Donelaičio poemos ,,Me tai”,
Juozo Tumo-Vaižganto apysakos
,,Išgama”, Jono Meko eiles. Kūri nių
ištraukos buvo skaitomos anglų ir
lietuvių kalbomis, siekiant su teikti
galimybę klausytojams išgirsti lietu-
vių kalbos skambesį. Renginio
dalyviams taip pat buvo pristatyta ži -
nomo Lietuvos menininko Algio
Griš kevičiaus fotografijų paroda
,,Mi kališkių kaimo stebuklai”. Paro-
dą padėjo surengti jos mecenatė
Giedrė Gillespie ir Laima Apanavi-
čienė, Čiurlionio galerijos Jaunimo
centre direktorė.

,,Man buvo labai didelė garbė da -
lyvauti renginyje, kur susirinko tiek
daug geranoriškų žmonių, norinčių,
kad išeiviai iš Lietuvos sėkmingai
įsitvirtintų Lojolos universitete’’, –
kalbėjo Claire Ryan, trečius metus
universitete studijuojanti tarptau-
tinius santykius ir užsienio kalbas.
Jos lietuvių kilmės močiutė buvo pir-
moji, įgijusi aukštojo mokslo diplo-
mą Mundelein koledže, kuris dabar
priklauso Loyola University. ,,Jos pa-
siekimas mums visiems buvo simbo-
liškas: jai pavyko įgyvendinti ameri-
kietišką svajonę, apie kurią jos tėvai
galėjo tik pasvajoti”, – sakė C. Ryan,
nepa miršusi paminėti, jog būtent jos
mo čiutė įdiegė ateinančioms šeimos
kartoms pagarbą mokslui.    

Loyola University Hank vardo
Katalikų intelektualinio paveldo cen-
tras (KIPC) įgyvendina trejus metus

GABIJA STEPONĖNAITĖ

truksiantį tarptautinį akademinį
pro jektą „Demokratija, kultūra ir ka -
talikybė’’, kuriame dalyvauja moks -
lininkai ir edukologai iš JAV, Lietu -
vos, Indonezijos ir Peru. Šio projekto
dalyviai praėjusiais metais lankėsi
Lietuvoje, kur skaitė pranešimus
nag rinėjančius demokratizacijos įta -
ką valstybių vidaus politikai, teisei,
švietimui, menui, bendravimui, šei -
mai, ekonomikai ir sveikatos apsau -
gai. Paminėti Lietuvos Nepriklau-
somybės atkūrimo buvo susirinkę ir
šio projekto nariai.  

,,Ne vien tik Lietuva, bet ir lietu-
vių bendruomenė Čikagoje turi tur -
tingą ir įdomią istoriją, apie kurią
dar gana mažai žinoma. Aš manau,
kad mūsų universitetas turi puikius
iš tek lius ir  galimybes padėti kitiems
susipažinti su Lietuva. Esu įsitikinu -
si, kad bendradarbiavimas tarp lietu-
vių bendruomenės, lietuvių moksli -
ninkų ir švietėjų gali būti labai turi -
ningas ir įdomus”, – šventės metu
kalbėjo istorijos mokslų daktarė,
Gannon Moterų ir lyčių studijų cen-
tro programų direktorė Elizabeth
Jones Hemenway. 

Loyola University Čikagoje 1870
metais įsteigė Jėzaus draugijos ben-
druomenė. Ši aukštoji mokykla iki
šių dienų išliko ištikima jėzuitų tra -
dicijoms: ji siekia prisidėti prie vi -
suo menės raidos, skatindama švieti -

mą, teisingumą ir tikėjimą. Rengi -
nys, skirtas pagerbti lietuvių istoriją
ir kultūrą, yra mėginimas sustiprinti
ryšius tarp Loyola ir lietuvių ben-
druomenės narių. Sumanymas re -
mia si vienu iš penkių kertinių jėzui-
tų mokymo principų, teigiančių, kad
visos pasaulio bendruomenės ir visi
žmonės yra susiję ir vienas nuo kito
priklausomi.

,,Lietuvių kova už nepriklauso -
mybę, kaip ir svarus lietuvių imi-
grantų bendruomenių indėlis Ameri -
koje, mums visiems yra pavyzdys ir
akstinas toliau dirbti ir įgyvendinti
mūsų misiją: siekti teisingumo, žinių
ir rūpintis kitų gerove’’, – kalbėjo
Loyola Tarpdisciplininių tyrimų
cent rų direktorius, kunigas Kevin
Gillespie, SJ. Jis taip pat priminė, jog
Jėzaus draugijos veikla yra glau džiai
susijusi su Lietuva.  

Lietuvoje jėzuitai ėmė kurtis
1569 metais: vyskupo Valerijono Pro-
tasevičiaus kvietimu į Vilnių atvyko
pirmieji ke turi vienuoliai, o jau 1579
metais bu vo įsteigta Vilniaus aka-
demija, vėliau tapusi Vilniaus uni-
versitetu. Per daugiau nei 400 metų
jėzuitai Lietu voje paliko ryškų pėd-
saką: jie įsteigė ne vieną mokyklą,
kolegiją, leido knygas lietuvių kalba,
Lietuvos Didžiojoje Kuni gaikštystėje
turėjo įtakos teatro ir muzikos
raidai.

Renginio dalyviai (iš kairės): aktorė Audrė Budrytė-Nakienė, Čiurlionio galerijos direk-
torė Laima Apanavičienė, renginio organizatorė Gabija Steponėnaitė, prof. Elizabeth
Jones Hemenway ir  Giedrė Gillespie.

Algio Griškevičiau fotografijų paroda Loyola University.
Laimos Apanavičienės ir Dainos Čyvienės nuotr.

Kovo 25 d., sekmadienį, JAV LB
Waukegan-Lake County apy-
linkė rinksis į rinkiminį-atas-

kaitinį susirinkimą, į kurį kviečiami
visi šios apylinkės lietuviai ir jiems
prijaučiantys. Ta proga šiek tiek apie
apy linkės istoriją ir senas tradicijas.

Pirmieji lietuviai Waukegan pra -
dėjo kurtis jau XIX a. pabaigoje. Vė -
liau miestas tapo stambiu lietuvių
centru Illinois valstijos šiaurėje.
Dabartiniai lietuviai, iki šiol išlaikę
senąjį Wau kegan-Lake County apy-
linkės pavadinimą, vis dažniau yra
pavadinami šiaurinio Illinois telki-

nio vardu. 
Šiandien čia gy vuoja nemaža ir

veikli Lietuvių Ben d ruomenė, apjun-
gianti daugiau kaip 500 įvairių kartų
lietuvių šeimų, įsikūrusių į šiaurę
nuo Čikagos ir nuo Michigan ežero
rytuose, šiaurėje pasiekianti Wiscon-
sin sieną, o pietuose – McHenry apy-
gardą. Tiesa, yra mūsų narių ir to -
liau gyvenančių, pvz., Florida, Cali -
for nia, Šiaurės ar Pietų Carolina
vals tijose. Apylinkėje veikia prieš 10
metų įkurta Gedimino lituanistinė
mo kykla, šiuo metu turinti per 80
mo kinių. Mokykloje veikia darže-
lio ir parengiamoji-priešmokyklinė
grupė, 1–6 ir 7 klasės. Taip pat veikia

Waukegan-Lake County, IL

VIOLETA RUTKAUSKIENĖ

Iš mūsų bendruomenių istorijos
lietuvių ir anglų kalbų kursai suau-
gusiems, vaikų tautinių šokių rate-
lis-studija.

Pirmasis lietuvis pėsčias į Wau -
kegan iš Čikagos atkeliavo dar 1891
metais. Pajutę, kad šiame mieste ga -
li ma lengviau susirasti darbą ir ge-
riau įsikurti, į Waukegan atvyko ir
daugiau mūsų tautiečių. Jie kūrė
lietuviškas šeimas ir noriai būrėsi į
didėjančią lietuvišką bendruomenę,
nes Waukegan ir jo apylinkėse darbo
už teko visiems. 

1896 m. rugpjūčio 24 d. įkuriama
Šv. Baltramiejaus lietuviška parapi-
ja. Pradžioje kunigai atvykdavo iš
Čikagos, ir pamaldos vykdavo drauge

su lenkais. 
Laikui bėgant, Šv. Baltramiejaus

lietuvių parapija augo ir plėtė savo
lietuvišką veiklą. Čia veikė ir buvo
įkurta nemažai lietuviškų draugijų
ir veiklių organizacijų, kurių pagrin-
dus perėmė ir da bartiniai šiaurinio
Illinois lietuviai. Viena iš tokių orga-
nizacijų buvo Šv. Baltramiejaus pa-
šalpinė draugystė, įsikūrusi 1894 m.
Šiandien įdomu kiek plačiau susipa-
žinti su mūsų pirmtakų veikla, jos
principais ir tradicijomis, iš kurių ir
mes galėtu me pasimokyti.

Senas dokumentas, surašytas
tais senais laikais, byloja (kalba ne -
taisyta):                    Nukelta į 13 psl.

Lankytojai susidomėję vartė A. Griškevi-
čiaus meno albumus. 



buvo pastebėta, kad turime be galo
daug talentingų menininkų, tad būtų
sma gu, kad jie pakeliautų ir prista-
tytų savo meną kitose valstijose gy-
venan tiems lietuviams. Turime tiek
gabių šokėjų, dailininkų, fotografų,
daini ninkų, vėlėjų, juvelyrų, drabu-
žių kū rė jų – visos apylinkės praturtė-
tų kultūriniais renginiais, jei pradė-
tų vie šinti savo talentingiausius.
Nors daugelis apylinkių turi savo
tinkla lapius arba yra užsiregistravu-
sios ,,Facebook’’, Sigita Šimkuvienė
mus patikino, kad jau baigiamas to-
bulinti LB tinklalapis turėtų netru-
kus pradėti veikti. Jame turėtų būti
skelbiama informacija, apjungianti
visų apylinkių veiklą, apšviečianti
įvairius kultūros ir sporto renginius,
naujienas.

Kita svarbi suvažiavimo dalis
buvo prieš dešimtmetį formuotų Dai -
navos darbo konferencijos tikslų ap -
ta rimas ir įvertinimas. Visose disku -
sijų grupėse svarbiausiu parinktas
lie tuvių kalbos ir kultūros skleidi-
mas bendruomenėse. Kartais, dar-
buojantis lietuvių šeštadieninėse ar
sekmadieninėse mokyklėlėse, moky-
tojams iškyla klausimas, ar tikrai
išei vijoje gimusiems vaikams svarbu
kalbėti lietuviškai, ar neužtektų tik

supažin dinti juos su mūsų krašto
kultūra, papročiais ir istorija. Į tą
klausimą paprašėme atsakyti ger-
biamą Aleksą Mitrių, gimusį ir užau-
gusį JAV, šauniai besidarbuojantį
Michigan lietuvių labui. Jis atsakė,
kad vaikystėje lietuvių kalbos moky-
masis jam buvo tik ra kančia, ir tik
vėly voje paauglystėje jis pajuto sal-
džius karčiųjų mokslų vaisius – kad
tai kalba, kuria gali bendrauti su
draugais ir artimai siais, o aplinki-
niai jos nesupranta. Bet kalba, pasak
Alekso, yra kur kas daugiau. Vien
todėl, kad jis sklan džiai reiškia savo
mintis lietuviškai, jis labiau tapati-
nasi su lietuviais, o ne su amerikie-
čiais. Jo žmona – taip pat išeivijos lie-
tuvė, jam kur kas smagiau leisti lai-
ką lietuvių bendruome nės rengi-
niuose, nei eiti su amerikie čiais
draugais žiūrėti beisbolo rungtynių.
Toks Alekso pa aiš kinimas įžie bia
viltį, kad lietuvių mokyklos neiš -
nyks, kad mūsų vaikai ir vaikaičiai
nenutautės, kad jie pasididžiuodami
galės pasakyti – ,,Aš esu lietuvis ar
lietuvė.” Kaip gerb. Birutė teisingai
pastebėjo, yra be galo svarbu, kad
lietuvių kalba būtų suvokiama kaip
vertybė, kad ji būtų perduodama iš
kar tos į kartą. Mūsų kalba ne tik gra -
ži ir sena, ji yra neatsiejama mūsų
tapatybės dalis.

Baigiantis diskusijoms ir apta-
rimams, Michigan LB apygardos
pir-mininkė nuoširdžiai pa dėkojo vi-
siems susirinkusiems ir dar kartą
priminė ir paskatino akty viai daly-
vauti JAV LB Tarybos rinki muo-
se. 

Draugiškoje vakaronėje skam bė-
jo dainos, anekdotai, akį džiu gino
vietinių dailininkų paveikslai, pa-
puošalai, meno dirbiniai, viliojo ska -
nios šeimininkių paruoštos vaišės.
Nors šį kartą dr. Romualdo Kriaučiū -
no minėto Dainavos stovyklos vaka-
ri nio laužo ir nebuvo, visi suvažiavi-
mo dalyviai, pasišildę prie kaitraus
idėjų laužo, išsivežė po kibirkštėlę ir
į savo kraštus, kad ten įkurtų šviesią
ugnį, prie kurios susirinktų pasi-
šildyti visų kartų lietuviai.

Živilė Symeonidis – Dallas, TX
lietuvių sekmadieninės mokyklėlės
mokytoja, Dallas LB apylinkės vice-
pirmininkė, kandidatė į JAV LB XX
Tarybą.

DRAUGAS 2012 KOVO 24, ŠEŠTADIENIS 5

Nesitiki, kad jau praėjo dvi sa-
vaitės nuo JAV Lietuvių Ben-
druomenės apylinkių pirmi-

ninkų ir jų atstovų suvažiavimo Die-
vo Apvaiz dos parapijoje, Southfield,
MI. Suvažiavime buvo mi nimos Dai-
navos konferencijos „Tikė kime savo
ateitimi”  dešimtosios me  ti nės. Dai-
navos stovyklos simbolis buvo banga,
apjungianti ir vienijanti visus išeivi-
jos lietuvius. Ši banga pa kylėjo ir
įkvėpė visus antrojo su va žiavimo
dalyvius, visų jų elektro ni niuose paš-
tuose „netyla” žinu tės. 

,,Jūs, jauni žmonės, parodėte,
kad jums labai svarbu būti lietuviais
ir dirbti LB gretose, tęsiant mūsų
pirmtakų pradėtą darbą – puoselėti
gražias mūsų tautos tradicijas čia,
JAV, glaudžiai bendradarbiaujant su
Lietuva. Dėkojame už jūsų pasisaky-
mus, šauniai suruoštą jūsų darbų
parodą, nuoširdų bendravimą’’ (Sigi -
ta Šimkuvienė).

,,Pirmiausia – nuoširdus ačiū Si-
gitai už jos triūsą, rūpestį ir už tai,
kad neleidžia pamiršti, kas mes tokie
esame. Pati ’serga’ ir kitus ’užkrečia’
tokia liga kaip ’lietuvybė’. Pabuvo ju -
si renginyje pastebėjau, kad daugu-
ma susirinkusių ten jau nebepagydo-
mi’’ (Birutė Prišmantienė iš Omaha,
NE).

,,Pritariu Birutei, svarbiausia,
kad ši ’liga’ yra įgimta, ir nuo jos jau
niekaip neišsigydysi...’’ (Narimantas
Gruzdys).

Suvažiavimo dalyviai džiaugėsi
puikiu renginio organizavimu ir
dėkojo Detroit LB apylinkei, taip šau-
niai vi sus priėmusiai ir pavalgydinu-
siai, ren ginio organizatoriams, o
ypatingai Sigitai Šimkuvienei, kuri
su kvie tė lietuvius iš įvairiausių val-
stijų – Florida, Nebraska, Indiana,
Colora do, California, Connecticut,
Michi gan, Illinois ir Texas.

Kertiniu suvažiavimo akmeniu
tapo apylinkių atstovų pasisakymai
ir pasidalinimai patirtimi. Buvo be
galo įdomu išgirsti, kaip apylin kės
vykdo lietuvybės palaikymo ir sklei-
dimo misiją. 

Visi liko sužavėti Indianapolis
LB apylinkės veikla. Nors bendruo -
menė nėra didelė – joje vos 150 žmo -
nių, bet Indianapolis LB pirminin kės
Sigitos pastangų dėka lietuviai ne -
painiojami su latviais, ukrainiečiais

ar kitų Rytų Europos kraštų žmonė -
mis. Indianapolis lietuviai aktyviai
dalyvauja miesto rengiamose kultū -
rų dienose, jose gražiai atstovaudami
Lie tu vai. Lietuvių stendas laimėjo
pirmą vietą miesto kultūrų dienose
ir Indianapolis LB nuotrauka puika-
vosi Indianapolis miesto leidžiamo
kalendoriaus viršelyje. Miesto bib-
lioteka, susidomėjusi Lie tuva, rengs
Lietuvos pristatymo dienas. Bend-
ruomenė dalį reikiamų lėšų surenka
miesto švenčių metu pardavinėdama
lietuvišką maistą. Pa  talpas rengi-
niams nuomojasi iš latvių, su kuriais
palaiko glaudžius ry šius. Indianapo-
lis lietuviai turi susikūrę puslapį so-
cialiniame interneto tinkle ,,Face-
book’’ ir aktyviai skatina visus, be-
sidominčius jų veikla ir naujais pro-
jektais, jame apsilankyti (http://
www.facebook.com/pages/Indianapo
lis-Lithuanian-Community).

Vakarų Florida LB apylinkė su-
gal vojo, kaip įdomiai suburti bend-
ruo menės narius ir smagiai bei svei-
kai praleisti laisvalaikį – jie suorga-
nizavo dviračių žygį-iškylą, kurios
pabaigoje dvirati ninkų laukė lietu-
viški šašlykai. Sportuojantys Flori-
da lie tuviai aktyviai ruošiasi JAV
lie tuvių krepšinio turnyrui, o jam
pasibaigus vėliau vyks teniso turny-
ras.

Boston lietuviai visus kviečia ir
aktyviai ruošiasi XIV Lietuvių tau-
tinių šokių šventei. Šio suvažiavimo
metu jie platino tam specialiai pa-
ruoštus reklaminius žymeklius. Bos-
toniečiai tikisi sulaukti 140 šokių ko-
lektyvų iš viso pasaulio – JAV, Lie -
tuvos, Argentinos, Brazilijos, Švedi -
jos, Anglijos. Jie atkakliai ragina vi -
sus prisijungti ir dalyvauti šioje
įspū dingoje tradicinėje Šiaurės Ame-
ri kos lietuvių šventėje.

Daug įvairių renginių vyksta di -
džiosiose lietuvių apylinkėse – Čika-
go je ir Los Angeles. Jų nei suskai-
čiuosi, nei visus išvardinsi – koncer-
tai, pa sirodymai, suvažiavimai, paro-
dos. Ma lonu, kad aktyvūs sporte ir
rengi nių organizavime yra ir Colora-
do lietuviai. 

Pasidalinę naujienomis ir patir-
timi, suvažiavimo dalyviai nuspren -
dė, kad reikia palaikyti artimesnius
ryšius tarp įvairių apylinkių, nes la -
bai trūksta informacijos, kas ką daro
ar organizuoja. Pasidžiaugus Detroit
suorganizuota meno dirbinių paroda

ŽIVILĖ SYMEONIDIS

Pasišildėme prie kaitraus idėjų laužo
Antrasis JAV LB apylinkių pirmininkų suvažiavimas Southfield, MI

Iš kairės į dešinę: Rytinės CT LB apylinkės
valdybos vicepirmininkė informacijai
Irena Nakienė-Valys ir suvažiavimu bei jo
dalyviais pasirūpinusios JAV LB Michigan
apygardos pirmininkė Janina Udrienė.

Juozo Vaičiūno nuotr.

Antrąjį, kaip ir pirmąjį, JAV LB apylinkių pirmininkų ir atstovų suvažiavimą surengė
JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkė Sigita Šimkuvienė-Rosen. Šalia jos – Valdas
Piestys.

Suvažiavimo metu buvo galima pamatyti Jūratės Phillips iš Columbus paveikslus,
Rasos Dooling iš Waterbury gintarus, Irenos Valys iš Putnam karpinius, Irenos Kriau-
čiūnienės iš Čikagos atvirukus, Sigitos Nusbaum iš Indianapolis tautinius drabužius,
Rimos Adomavičienės iš Cleveland meno dirbinius ir Virginijos Heft iš Dallas veltinukus.
Nuotraukoje: suvažiavimo dalyviai prie S. Nusbaum tautinių drabužių.



6 2012 KOVO 24, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

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

Lietuvių organizacijose dažnai at siranda va-
dovų, kurie imasi eiti va dovaujančias parei-
gas atsitiktinai, ne visai sąmoningai tai

apgal vo ję. Galibūt tai įvyksta, kai niekas kitas
nesiima tų pareigų ar atsakomybės, kai siekiama
asmeninės garbės, o gal toks žingsnis žengiamas
dėl kalte pa grįsto ryžto išlaikyti lietuvybę iš eivi-
joje.  Kaip ten bebūtų, kartais ver tė tų pažvelg ti, ką
iš tiesų reiškia va dovauti, kokie yra vadovavimo
siekiai ir kokias būdais tuos siekius galima įgy-
vendinti. 

Atsižvelgdama į šiuos klausimus, Š. Amerikos
Ateitininkų valdyba (ŠAAV) š. m. kovo 9–11 d. pir -
mą kartą suruošė ,,Vadovavimo tarnystės” kursus.
,,Marriott” viešbutyje, Oakbrook, susirinko 42 kur-
santai nuo ketvirtokų gimnazistų iki sen draugių
iš visos Šiaurės Ame ri kos kampelių – iš Califor-
nia, Illinois, In diana, Maryland, Massa chu setts,
Michigan, New Hampshire, New York ir Pennsyl-
vania valstijų. 

ŠAAV pirmi ninkė Rasa Kasniūnienė savo svei-
ki nimo žodyje paaiškino, kad mintis su ruošti
šiuos kursus kilo iš diskusijų, ar organizacijai
augant ir bręstant yra svarbiau turėti didelį skai-

čių na rių, ar gerų vadovų. Padaryta išvada, kad be
sumanių vadovų neįmanoma pritrauk ti nuošir -
džių organizacijos na rių. Šią temą tęsė Rasos pris-
tatyta veikli ateitininkė, mokytoja ir pag rin dinė
,,Vadovavimo tarnystės” kur sų organizatorė Lai-
ma Šalčiuvienė, ku ri apibūdino kursų eigą, pa-
teikia mos medžiagos šaltinius bei parinktų Švento
Rašto skaitinių naudą ir prasmę. Laima paprašė
kursantų pasidalinti namuose atsakytais atsaky-
mais apie žodžių ,,vizija” ir ,,misija” reikšmę bei jų
svar  bą organizacijos gyvenime. Išsi aiš kinome,
kad vizija yra plati sąvoka, o misija yra vizijos
praktiškas įgy vendinimas.

Po to dr. Thomas Quinn pristatė la bai įdomų
pranešimą anglų kalba ,,Ateitininkija: Beginning
the Se cond Century, a Historical Perspecti ve”, ku-
riame į ateitininkijos pradžią ir toli mes nį organi-
zacijos gyvavimą žiū rima pasaulio įvykių kontek-
ste. Quinn pabrėžė pasaulinių karų įtaką ateiti-
ninkijai, paaiškino, kodėl ateitininkų pradi ninkai

veikė už Lietuvos ribų, kodėl Lietuvos prezidentas
Antanas Sme to  na žlugdė moksleivių, bet ne stu-
dentų veiklą, kodėl ateitininkai kurį laiką  tel kėsi
Vokietijoje. 

Broliui Lukui Laniauskui negalint dalyvauti
kursuose, jo sura šy tas mintis apie ryšio su Kris -
tumi de rinimą, apie siekimą visa atnaujinti Ja me
ir vedimą savęs bei kitų tarnystėje Dievui ir arti-
mui perteikė Dainė Quinn. 

Šeštadienio rytą, L. Šalčiuvienei vado vau  jant,
aptarėme savo vizijas ir misijas, klausdami savęs,
ar mes tikrai esame tuo, kuo norime būti. Kur -
santės Lija Siliūnaitė, Siga Ki sieliūtė ir Viktoras
Rušėnas suvaidino Laimos Šalčiuvie nės parašytą
eilėraštį, kaip tik at skleidžiantį šį klausimą. Atli-
kome pra timą siekdami pamatyti, kurie trys abs-
traktūs daiktavardžiai yra svarbiausi mūsų gyve-
nime (pvz., tikėjimas, meilė, ištikimybė, įsiparei -
go ji mas…). Nusprendėme, kad beveik visais atve-
jais ,,meilė”  ima viršų. 

Kitas pra timas, kurio pirmą dalį atlikome na-
muose, prieš atvažiuodami į kursus, reikalavo, pa-
ėmus vienos savaitės kasdieninės veiklos tvarka-
raštį, visą mū sų veiklą suskirstyti į ketu rias gru-

pes: fizinę, intelektualinę, dvasinę
ir socialinę/emocinę. Tai padarę,
grupes dar toliau smulkinome,
nu-tardami, ar mū sų pasirinktas
veiksmas sąmoningas, ar savai-
minis. Kilo įdomios diskusijos: ar
tik rai dera konkrečiam veiks mui
suteikti reikšmę gyvenime, tik at -
si žvelgiant į jo dažnumą mū sų kas-
dieniniame gyvenime, ar ne dva -
sinė veikla įsismelkia į so cia linį ar
intelektualinį užsiė mimą?

Tolimesnį savęs pažinimą tę-
sėme, atsakydami į klausimus
apie mūsų įp ročius, naudodamiesi
knygos ,,Seven Ha bits of  Highly
Effective People” autoriaus Step-
hen Covey dėsniais. Covey teigi-
mu, ge ras vadovas tvarko reikalus,
o ne žmo nes. Žmonės yra indivi-
dai, ne daiktai, todėl juos reikia

vesti, o ne tvar kyti. Pasak Covey, sėkmingo va -
dovavimo šerdis remiasi aštuoniais prin cipais: 1)
nuolatos mokytis; 2) turėti tarnystės kryptį – gy-
venimas turėtų būti misija, o ne karjera. Nereikia
bijoti nugalimos naštos – ma žas smėlio trupinys
atneša nuos tabų perlą; 3) spinduliuoti teigiamą
energiją ar meilę; 4) tikėti  žmonių  galimybėmis;
5) išlaikyti pusiausvyrą savo gyvenime; 6) matyti
nuotykių kupiną gyvenimą; 7) vadovautis ben-
dradarbiavimu – visuma yra didesnė nei dalių su -
ma ir 8) lavintis nuolatos atsinaujinant. 

Po pietų L. Šalčiuvienė  mus susipažin di no su
Kurt Lewin, modernios so cialinės psichologijos
pradininko, tri mis pagrindiniais vadovavimo sti-
liais: autoritetiniu, dalinančiu ir de leguojančiu.
Po pratimo paaiškėjo, kad dauguma mūsų grupės
dalyvių, atsidūrę vadovaujančiose pa reigose, linkę
dalintis. 

Toliau Laima pateikė są ra šą teigiamų (chariz-
matinis; bendraujantis; keičiantis; kuklus ir tar-

naujantis) ir neigiamų (charizmatinis; vie nos
padėties vadas; atpildo ar bausmės motyvuojantis;
vadovauja pa gal įspūdį/pasekmių galvoseną; mik-
rovadovavimas; ,,žuvėdra”, kuri atskrenda, padir-
ba ir dingsta; ,,grybas”, kuris duoda pavaldiniams
visą darbą, kurio jis nenori, ir veidmainis) stilių.
Silpni vadovai taip pat nesiima atsakomybės, ne-
kreipia dėmesio į gran dinės silpniausią vietą, lei-
džia iš blėsti entuziazmui, slopina iniciatyvą, sle-
pia blogas žinias, meluoja ar vaidina suprantantį.
Po to buvo diskutuojama, ar visi gali išmokti būti
va dovais.  

Kun. dr. Kęstučiui Trimakui su negalavus ir
negalėjus atvykti į kursus atnašauti mums šv. Mi-
šių, visi nuvykome į netoliese esančią As cension
of  Our Lord bažnyčią 4 val. p. p. Mišioms. Ten suži-
nojome, kad tos bažnyčios var gonininkas – lietu-
vis!

Vakare klausė mės Gyčio Mikulionio John C.
Max well ,,17 Nenuginčijamų suderinto/bendro
darbo taisyklių” pristatymo. Rita Bradūnaitė,
Baltimore, MD Friendship Academy of  Science
and Technology mokyklos akademinė de kanė,
pasitelkusi įvairius pratimus ir inscenizacijas,
padėjo mums suprasti, ko siekiama, vadovaujant
moksleiviams ateitininkams. Aka deminę dienos
dalį bai gėme juokaudami ir pilnu lagaminu žinių.
Dar ilgai bendravome vakarieniaudami ,,Maggia-
no’s” restorane.

Sekmadienio rytą L. Šalčiuvienė apibendrino
savaitgalio išvadas ir toliau skatino mus skaityti
mū sų aplankuose įdėtus A. Macei nos, dr. J. Pikū-
no, P. Dielininkaičio ir V. Valiušaičio straipsnius,
kurie turėtų pa dėti dar geriau suprasti vadovo
vietą pasaulyje.

Dainė Quinn vadovavo pratimui, kurio metu
aptarė me sugalvotas kliūtis, galinčias ateityje at -
sirasti Ateitininkų organiza cijoje. Kūrybingai
aptarėme lie tuvių kalbos silpnėjimą; atsiradusią
veiklos spragą po moksleivių ir studen tų; narių
skaičiaus mažėjimą ir ateitininkų tikslo išblė-
simą.

Kursantų kūrybiškumas tikrai su spindėjo vai-
dinimėliuose, kuriais  pa rodėme, ko išmokome per
šiuos kur sus. Prisijuokėme, aprengdami blogai
bendraujančią grupę ,,gero va dovo rūbais”, išklau-
sėme Kovo 11-osios minėjimo ruošos komiteto ne -
sutarimus, aptariant detales, pama tėme, kokia tyla
vyrauja, kai visos pareigos yra paskirstytos ir nie-
kas nesiima at sa komybės, pamatėme, kiek daug ži -
nių susikrovėme, beklausydami vie nos grupės
diskusijų, ką vaidinti.

Rasa Kasniūnienė padėkojo vi siems atvy ku-
siems, savo ŠAAV valdybai, visiems prelegentams,
Šiaurės Ame rikos Šalpos fondui ir JAS, MAS ir
SAS Centro valdyboms už piniginę paramą ir ypač
Laimai Šalčiuvienei už jos pasiaukojimą ir duoklę
šiems pa sisekusiems kursams. Visi kursantai gavo
po mažą simbolinį prisiminimą – apsnigto medžio
su įrašu ,,Team work: Snowflakes are one of  na -
ture’s most fragile things, but just look at what
they can do when they stick together” nuotrauką. 

Vadovavimo
tarnystė 

Vedant save ir kitus
tarnystėje Dievui ir artimui

Lionė Kazlauskienė
Vadovavimo kursų diskusijų ratelyje (iš k.) vadovai Aras Narutis, Algis Kasniūnas, Vainis Aleksa, Dalia Lietuvninkienė,
Žydra van der Sluys ir Gytis Mikulionis.                                                                                                  Audriaus Rušėno nuotr.

Straipsnis sutrumpintas. Visą straipsnį galima perskaityti tinkla la pyje
ateitis.org. Ten rasite ir daugiau Audriaus Rušėno nuotraukų iš kursų.

Jaunos, bet patyrusios vadovės (iš k.) Renata Butikaitė, Žara Kisieliūtė, Vija
Kasniūnaitė pagilino savo žinias kursuose.                Audriaus Rušėno nuotr.
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Hildos sukurti papuošalai plaukams.

Gòlò ∞ plaukus – nuotakoms ir ne tik joms

Patenki į ,,Hilda’s Elements” internetinę par-
duotuvę, ir širdy – pavasaris! Nes dauguma
ten parduodamų dalykų skirta nuotakoms, o

jaunosios dažniausiai primena mums šį gležniau-
sią metų laiką. Iš kompiuterio į mane žvelgia dai-
lios manekenių galvutės, papuoštos lankeliais, vai-
nikėliais, segtukais, kurių visų beveik privalomas
puošybos elementas – gėlių žiedai. ,,Bridal hair
accessories with flowers that never fade” – skelbia
svetainė. Buvusi kaunietė Hilda Balčius jau 18 me-
tų gyvena Čikagoje ir dirba siuvėja vienoje pres-
tižinių miesto parduotuvių. Atsipalaidavimą po
darbo ji randa... su siūlu ir adata! 

Postūmį davė liga 

Kurti plaukų papuošalus Hilda
pradėjo seniai, dar gyvendama Lietu-
voje. Ji prisimena, kaip jos dukra Ele-
nutė, būdama maža, vis prašydavo:
,,Mamyte, įsek man kokią gėlytę.”
Ruošdamasi vaikų gimtadieniams,
stengdavosi pradžiuginti ir kitas mer-
gaites – vis ką nors gražaus pagamin-
davo. Šiandien Elenai jau 26-eri, ta-
čiau tiek ji, tiek jos draugės tebemėgs-
ta plaukų papuošalus. Vėliau Hildos
dėmesys nukrypo į kitą šeimos narį –
taksiuką Maksą. Šiam šeimos numy-
lėtiniui pasiūta visa bantukų kolekci-
ja.

Prieš keletą metų po operacijos
Hilda ilgai turėjo gulėti lovoje. Leis-
dama dienas namie, negalėdama nie-
kur išeiti, ji prigamino daugybę pa-
puošalų. Ištikimasis šuo Maksas vis
tempė jai į lovą gėlyčių, lapelių – no-
rėjo padėti. ,,Per tą laiką prikūriau
tiek daug papuošalų, kad ėmiau gal-
voti, ką su jais daryti, – pasakoja ji. –
Pažįstamos jau ir anksčiau skatino – bandyk par-
duoti, tokie gražūs gaminiai. Bet aš nesu labai
socialus žmogus, kad galėčiau eiti į kokį boutique
ir siūlyti nupirkti mano gaminius.” Tačiau apie
galimybę parduoti internetu Hilda galvojo. Susi-
rado didelę kūrėjų bendruomenę, internete turin-
čią savo prekyvietę – ,,Etsy”. Užsiregistravo. Gavo
būsimos parduotuvės modelį (angl. template), vi-
siškai tuščią – užpildyti turėjo pati. Ir žingsnis po
žingsnio pradėjo kurti savo parduotuvę. ,,Hilda’s
Elements” duris internete atvėrė 2008 m. spalį.

Mokytis tenka nuolat

Tai nebuvo paprasta padaryti – teko daug
skaityti, gilintis, mokytis naujų kompiuterio  pro-
gramų. Ji pati fotografavo savo gaminius, redagavo
nuotraukas, jas aprašinėjo, talpino, susirašinėjo
su klientais. Pati pakavo parduotus gaminius ir
nešė į paštą išsiųsti. ,,Aš daug visko išmokau ir
dabar naudotis svetaine man labai paprasta, – sako
mano pašnekovė. Bet iki to reikėjo prieiti.” Kai iš
Hildos nepirkdavo, galvodavo, kas yra negerai.
Dabar ji įsitikinusi, kad kiekvienas daiktas turi
savo klientą. ,,Buvau padariusi tokį mažytį veliu-
mą su ramunėmis, – prisimena moteris. – Dvejus
metus jis išbuvo parduotuvėje. Ir štai atsirado jau-
noji, kurios vestuvių puošybos tema buvo ramu-
nės. Po to ji parašė man ilgiausią padėkos laišką –
kokia buvo laiminga, kaip gražiai atrodė.”

Kai konkurencija tokia didelė, reikėjo pasiek-
ti, kad ,,Google” paieškos sistema iš karto užvestų

ant ,,Hilda’s Elements”. Juk pavadinimas mažai ką
sako, o nedažnas ieško toliau antro puslapio. ,,Par-
duotuvės apibūdinime – ‘Bridal hair accessories
with flowers that never fade’ – yra visi raktiniai
žodžiai, kuriuos skaito ‘Google’, – paslaptį atsklei-
džia moteris. – Nors stovėti vietoje negali, kartas
nuo karto turi iš naujo ieškoti, kokie šiuo metu yra
populiariausi žodžiai nuotakoms skirtose svetai-
nėse.”

Parduotuvės kryptį apsprendė klientai

,,Hilda’s Elements” pirmiausia skirta nuo-
takoms, nors daugelį papuošalų galima pritaikyti
ir kitoms progoms. Net kiekvienai dienai, pvz.,
prie džinsų. ,,Iš tikrųjų kryptį davė patys klientai,

– prisimena Hilda. – Pradžioje siūliau visokių
spalvų gėlytes – ir žalias, ir rausvas, ir raudonas,
bet perkamiausios buvo šviesių, balzganų spalvų,
labiausiai tinkamos nuotakoms.”  

Paėmusi iš dėžutės, Hilda rodo ką tik parduotą
kūrinį. Pirkėjai nusivilti, manau,  neteks – papuo-
šalas ne tik internete, bet ir gyvai atrodo labai gra-
žiai. ,,Esu krapštukė, – prisipažįsta Hilda. – Pralei-
džiu labai daug laiko, bet viskas būna tvarkingai
padaryta, užbaigta. Prieš dėdama į dėžutę, kiekvie-
ną siūliuką nukarpau. Įpakavimas, pristatymas –
taip pat labai svarbu. Neįdėsi daikto į voką, turi
būti speciali dėžutė, popierius.”

Internetinėje parduotuvėje papuošalai prista-
tyti keliais kampais – iš arčiau, iš toliau. Jei tai
galvos papuošalas, gali pamatyti, kaip jis atrodo
ant plaukų ar kepurės. Nors čia sudėti tik pavyz-
džiai, ir jų, mano akimis, labai daug (šiuo metu
apie 130!), tai toli gražu ne viskas, ką Hilda turi.
,,Parduotuvę reikia ne tik prižiūrėti, – aiškina ji. –
Ją reikia išlaikyti. Už kiekvieną įdedamą daiktą
turi mokėti, pardavus – taip pat atskaičiuoja.” Tad
nuolat tenka mąstyti, ką palikti, ką išimti, ką pa-
keisti. 

Paklausiausia – Europoje

Tiems, kurie parduotuvėje neranda norimo
papuošalo, bet jiems patinka Hildos stilius, ji sten-
giasi ateiti į pagalbą. ,,Sunku išsirinkti, kai negali
pačiupinėti, pamatyti, – supranta savo klientes mo-
teris. – Tada susirašinėju, bandau užvesti ant

kelio, kad pati suprasčiau, ko klientės nori. Pa-
darau pavyzdį, įdedu nuotrauką ir klausiu – kas
nepatinka, kas turėtų būti kitaip. Kartais 3–4
pavyzdžius padarau, kol gauname norimą rezul-
tatą.” 

Jei klientė Čikagoje, Hilda susitinka asmeniš-
kai. Tačiau daugiausia jos pirkėjų – didesnė pusė –
gyvena Europoje. Amerikoje daugiausia perka
New York ir California. ,,Apie 60 proc. mano ga-
minių keliauja į Europą: Šveicariją, Prancūziją,
Austriją, Olandiją Vokietiją, – vardija moteris. –
Ypač Vokietijoje yra nemažai pirkėjų. Bet niekada
niekas nenupirko iš Italijos.” Bent kartą per
savaitę atsiranda pirkėjų Australijoje ir Brazili-
joje. Hilda neatmeta žodžio galios – ji mano, kad
labai daug kas apie ją sužino per kitus. Moteris

taip pat   džiaugiasi, jog žmonės netin-
gi parašyti atsiliepimų (jie, beje, visi
teigiami), pareikšti nuomonės, nuo-
takos dažnai atsiunčia savo vestuvių
nuotraukas.

Kūryba vyksta bangomis   

,,Pas mane buvo dėžučių dėžutės,
– pasakoja Hilda apie savo ‘ūkį’, –
metalinės, medinės, kartoninės, bet
viską galėjau rasti.” Kartą vyras pa-
siūlė jai nusipirkti naujas vienodas
dėžutes ir viską gražiai susidėti. ,,Jei-
gu galėčiau pasukti laiką atgal, nieka-
da to nedaryčiau, – prisipažįsta pa-
šnekovė. – Kai persidariau studiją,
pusantro mėnesio negalėjau nieko su-
kurti – nežinojau, kur kas yra!” Ta-
čiau dabar ji po truputį grįžtanti prie
senos tvarkos. 

Pasak jos, geriausia kūryba vyks-
ta tą vakarą, kai ,,viskas ištraukta,
studijos grindys, stalai nukloti, kur
nepasisuksi, viską matai ir viską gali
pasiekti”. Kartais netyčia sukrenta

kartu kokie lapeliai, gražiai supuola spalvos –
belieka tik sudėti viską į papuošalą.

Kūryba vyksta bangomis. ,,Kartais galva pra-
deda virti, – pasakoja moteris, – pradeda joje suktis
vaizdai. Tada pats geriausias laikas ką nors pa-
daryti – mintis lengviausiai virsta apčiuopiamu
daiktu.” Dažnai ji paišo eskizus traukinyje, va-
žiuodama į darbą arba iš jo. Bet šiaip mūzai neįsa-
kysi. Hilda prisimena, kaip kartą, vyrui išvažiavus
darbo reikalais, ji galvojo – dabar tai jau vakarais
padirbėsiu. Ir ką – tomis dienomis nesukūrė nė
vieno papuošalo! 

Pomėgis, ne verslas

Savo kūriniams Hilda dažniausiai naudoja
įvairias atraižas, parsineštas iš darbo. ,,Visi tie
gražių medžiagų gabaliukai atsidurs šiukšlių dėžė-
je, tad kodėl jų nepanaudojus? – mąsto ji. – Be to,
duok man jardą medžiagos, aš nežinosiu, ką su ja
daryti. Tačiau iš kokios nuo drabužio kūrėjo
suknelės nuardytos kišenės padarysiu pritren-
kiantį papuošalą. Man reikia mažo gabaliuko, de-
talės – tada galiu kurti.” 

Hildos papuošalai yra pačių įvairiausių stilių:
natūralūs ir senoviniai (vintage), gotikiniai ir mo-
dernūs, kuklūs ir ekstravagantiški. Kai kuriuose
papuošaluose panaudotos ir senovinės gėlės, bet
jos naujos, nenešiotos, visos su etiketėmis. Hilda
sako, kad niekada neieškotų detalių savo papuoša-
lams kokiame nors blusų turguje – ,,nežinia iš kur
ištrauktų, kur pabuvojusių”.        Nukelta į 14 psl.

RAMUNĖ LAPAS

Kol kas Hildos Balčius internetinė parduotuvė, kurioje parduodami plaukų papuošalai,
yra pomėgis, o ne verslas.                                                                   Nuotr. iš ,,Hilda’s Elements”
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Kaip nebūtų keista, populiariau-
sia pasaulyje sporto šaka futbolas
JAV net nėra vadinama futbolu, o
kaž  kokiu dirbtinai nukaltu „soccer’’
vardu. Tokiu būdu, žinoma, norima į
aukštumas iškelti šiame krašte di -
džiau sią populiarumą turintį ameri-
kie tiškąjį futbolą, kuris žaidžiamas
ran komis (o ne kojomis), ir kuris var-
gu ar turi teisę vadintis futbolu.

Todėl Amerika tikrojo futbolo
srityje gerokai atsilieka nuo daugelio
mažesnių šalių, nes amerikietiškasis
futbolas ten iš viso nėra žaidžiamas
ir vargu ar kada nors prigis. 

Neseniai prasidėjusiame „Ma jor
League Soccer’’ (MLS) – profe sio nalų
lygos – sezone šiemet žaidžia jau 19
komandų (16 iš JAV, 3 iš Kanados). Ši
lyga buvo įkurta 1993 m. kaip pasi-
rengimas 1994 m. JAV rengtoms pa-
saulio futbolo pirmenybėms. Pirmai-
siais metais lygai priklausė tik 10 ko-
mandų, kurios nuo kovo iki gruodžio
mėnesio sužaisdavo 34 reguliaraus
sezono rungtynes. Ta da komanda dar
žaisdavo atkrenta mą sias rungtynes,
kurios laimėtojas atveždavo taurę.

Metams bėgant, komandų skai -
čius didėjo, o lygos populiarumas
augo. Ypač komandų pagausėjo, kai
2007 m. į JAV atvyko žaisti pasau linio
lygio futbolininkas David Beckham,
lyg magnetas traukęs žiūrovus. Jam
buvo pasiūlyta milijonų dolerių

sutartis (kas sakė, kad futbolo klubo
savininkai neturi pinigų?). 2004 m.
naujas lygos klubas ,,Seattle Soun-
ders FC” pasistatė 32,523 vietų sta-
dioną, ku ris visada būdavo užpildy-
tas.

Naujausias klubas – ,,Montreal
Impact’’ – įsikūrė šiemet. Praėjusį
šeštadienį šios komandos olimpi-
niame stadione vykusios rungtynės
prieš Čikagos „Fire’’ sutraukė net
60,000 žiūrovų. Šiose atmintinose
rungtynėse montrealiečiai pirmavo
1:0, tačiau vėliau čikagiečiai rezul-
tatą išlygino.

Pirmenybėse klubai padalyti į
dvi konferencijas – Rytų (10 koman -
dų) ir Vakarų. Rytinėje grupėje rung-
tyniauja: Houston, Kansas City, Čika -
gos ,,Fire”, Montreal, Toronto, Co-
lumbus, D.C., New York, Philadelp-
hia, New England komandos; Vakari-
nėje – Dallas, Portland, Colorado,
Salt Lake,  San Jose, Vancouver, Seat-
tle, ,,Chivos USA” ir Los Angeles.

Čikagos „Fire’’ pirmąsias rung-
tynes namuose žais kovo 24 d., šešta-
dienį, 8:30 val.  v. prieš ,,Philadelphia
Union”, antrąsias – balandžio 1 d.,
sekmadienį, 7 val. v. prieš ,,Colorado
Rapids” komandą. Ka dangi „Fire’’
stadionas nėra didelis (telpa tik apie
20,000 žiūrovų), reikia manyti, kad
visi bilietai bus išparduoti.

Linkime čikagiečiams kuo dau-
giau pergalių, ko jiems ankstesniais
metais labai trūko.

Prasidėjo Š. Amerikos futbolo 
pirmenybės

EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuvos Respublikos
ambasa-

da

D. Dulkys žaidė gerai, 
bet pergalei to nepakako

Praėjusį sekmadienį turbūt dau-
guma JAV gyvenančių krepšinio sir-
galių stebėjo šilutiškio krepšininko,
Lietuvos krepšinio rinktinės kandi -
dato Deivido Dulkio iš Florida State
University rungtynes geriausių JAV
NCAA lygos komandų varžybose.

Laimėjusi pirmąjį turnyro susi-
tikimą prieš St. Boniventure koman -
dą rezultatu 66:63, Dulkio komanda
buvo beveik tikra, jog jai pasiseks
įveikti ir antrąją kliūtį. Tačiau fortū-
na šį kartą buvo ne Deivido koman-
dos pusėje. Norint prasibrauti į bai-
giamąjį 16-ką, floridiečiams reikėjo
įveikti ,,Cincinati Bearcats’’ krepši-
ninkus. Deja, Deivido komandai žai-
dimas nesisekė, ir ji buvo priversta
nusileisti, nors nedi deliu rezultatu

(56:62). Ilgą rungtyn ių laiką pirmavo
floridiečiai, kartais geriau sužaisda-
vo Cincinnati krepši nin kai, nors jie
bendroje lentelėje buvo 6-oje, o FSU –
3-ioje vietoje.

Rungtynės, kurias rodė visoje
Amerikoje, gerokai ,,patampė’’ žiū-
rovų nervus. Dulkys pirmame ketvir-
tyje pasirodė gerai ir tuoj pelnė 6 taš-
kus, tačiau vėliau jo žaidimas pradė-
jo braškėti. Jis per 33 žaidimo minu-
tes pelnė 8 taškus (pataikė vieną dvi-
taškį iš dviejų, tritaškį iš dviejų).
Baudų metime jis pasirodė gerai – 3
įmestos baudos iš 4. Jis atliko 3 rezul-
tatyvius perdavimus, 2 kartus sukly-
do ir 4 sykius prasižengė.

Taip baigėsi Deivido Dulkio kar-
jera NCAA varžybose, kur jis pasiekė
gana gerų rezultatų ir užsitarnavo
komandos vadovų ir žaidėjų pagarbą.
Jo pavardė šios mokyklos istorijoje
liks įrašyta ilgiems laikams.

Likimas buvo dar žiauresnis ir
kitoms gana stiprioms NCAA baigia-
mojo turnyro komandoms. Jau pir-
mame susitikime pralaimėjo garsi
Duke University komanda (2-a vieta
lentelėje), kurią nugalėjo tik 15-oje
vietoje stovinti ,,Lehigh’’ ko man da –
75:70. Būta ir daugiau netikėtumų,
kurių skaičius iki baigiamųjų rung-
tynių, įvyksiančių balandžio 2 d.
New Orleans, tik daugės.

Baigėsi NBA mainų sezonas

Kovo 15 d. baigėsi šio NBA sezo -
no mainų terminas, o didžiausias
klau simas – ar persikels į kitą ko -
man dą Dwight Howard – paaiškėjo
per paskutiniąsias mainų valandas.

Praėjusią savaitę spe-
cialioje spau dos konfe-
rencijoje Howard oficia-
liai patvirtino pasiliekan-
tis „Ma gic’’ komandoje ir
nepasinaudosiantis gali-
mybe anksčiau laiko nu-
traukti sutartį. 

Proga atnaujinti ko -
mandą pasinaudojo ir ,,Los Angeles
La kers’’. Iš pradžių „Lakers’’ iškeitė
vi są karjerą Los Angeles praleidusį
31-erių metų Luke Walton, o iškart po
šių mainų netikėtai buvo pranešta,
jog ,,Houston Rockets’’ iškeistas
penkis NBA titulus su Los Angeles
klubu laimėjęs D. Fisher. Už jį „La -
kers’’ gavo 24-erių metų aukštaūgį
Jordan Hill.

Kituose keitimuose iš „Golden
State Warriors’’ į ,,Milwaukee Bucks’’
persikėlė Monta Ellis, Ekpe Udoh ir
Kwame Brown, o iš „Bucks’’ į „War-
riors’’ – Andrew Bogut ir Ste phen

Jackson. ,,Oakland Warriors’’ iškeitė
neseniai gautą S. Jackson. Jis atiteko
,,San Antonio Spurs’’. Keitimuose
aktyviai dalyvavo ir ,,Portland Trail
Blazers’’. 

Trijų komandų mainuose tarp
,,Washington Wizards’’, ,,Denver Nug-

gets’’ ir ,,Los Angeles
Clippers’’ buvo apsikeis-
ta 5 žaidėjais ir 2 šauki-
mais. 

Praėjusią savaitę ko-
mandas taip pat pakeitė
Leandro Barbosa – ,,To-
ron to Raptors’’ jį iškeitė
į ,,Indiana Pa cers’’ dėl

būsimo antrojo rato šaukimo ir pi-
nigų, Sam Young iš ,,Mem phis Griz-
zlies’’ iškeistas į ,,Phila delphia
76ers’’ dėl teisės į šiuo metu Puerto
Rike žaidžiantį Ricky San chez.

Nors mainomasi tik žaidėjais,
dvi komandos nutarė pakeisti trene -
rius. Iš ,,New York Knicks’’ vyr. tre-
nerio posto atsistatydinus Mike
D’Antoni, jį pa keitė jo padėjėjas,
buvęs „Hawks’’ vyr. treneris Mike
Woodson. Iš ,,Portland Trail Blazers’’
vyr. trenerio posto atleistas Nate
McMillan. Jį keičia jo padėjėjas Ka-
leb Canales.

Deividas Dulkys.

JAV pergalę šventė R. Federer

Praėjusią savaitę Indian Wellse,
California, „Masters’’ serijos teniso
turnyrą „BNP Paribas Open’’ laimėjo
šveicaras Roger Federer.

Geriausiu visų laikų tenisininku
laikomas Federer turnyro JAV bai-
giamosiose rungtynėse susitiko su
amerikiečiu John Isner. Pastarasis
po dvie jų setų kovos 6–7(7–9), 3–6,

nusileido Federer. Šveicaras varžybų
pusfinalyje nugalėjo savo aršiausią
priešinin ką ispaną Rafael Nadal (6–3,
6–4).

ATP vertinimų lentelėje pirmas
lieka N. Djokovic, antras – R. Nadal, o
trečias – R. Federer. Ri čardas Beran-
kis per savaitę smukte lėjo į 174-ą
vietą, o Laurynas Grigelis pakilo į
197-ą vietą.

Lietuvos jaunieji beisbolininkai 
vėl atvyksta į JAV

Kaip praneša didelis Lietuvos
beis bolo entuziastas, beisbolo ko-
mandos treneris Virmi das Neveraus-
kas, šį pava sarį į Jungtines Amerikos
Valstijas vėl ruošiasi atvažiuoti Lie-
tuvos jaunimo beisbolo komanda (U–
14). Tai jaunuoliai iki 14 metų am-
žiaus, kurie beisbolo gimtinėje nori
susipažinti su šio Lietu voje vis la-
biau prigyjančio žaidimo plonybėmis. 

Jaunieji lietuviukai jau ne pirmi
metai vyksta į California valstiją ir
ten vis ko nors naujo išmoksta. Įgyti
nauji įgūdžiai ir patirtis padeda
jiems pamažu įsitvirtinti tarp kitų
Europos kraš tų beisbolo entuziastų.
Jie iš ameri kiečių gauna ir dovanų –
aprangos, sportinio inventoriaus. 

Vilniečių jaunimo komanda Cali -
fornia svečiuosis kovo 29–balandžio
16 d. ir žais San Diego ir Mission Vie-
jo apylinkėse. Nuo kovo 29 d. iki ba-
lan džio 6 d. jaunieji vilniečiai išmė-

gins savo jėgas California „Little Lea-
gue’’ 32-osios srities pirmenybėse.
Balandžio 7–16 d. jie dalyvaus Cali-
fornia „Little Lea gue’’ 68-osios srities
varžybose, kur, kaip sako V. Neve-
rauskas, bus žai džia ma medinėmis
lazdomis. Kelionės rengėjai svečiams
iš Vilniaus nu mato įvairių kitų pr-
amogų.

Tikimės, kad kitame ,,Draugo”
numeryje galėsime paskelbti atvyk-
stančių jau nuolių ir jų vadovų pa-
vardes. O dabar – laikas ruoštis jų su-
tikimui ir pri ėmimui. 

Beje, vienas jaunas beisbolinin-
kas iš Lietuvos Edvardas Matusevi-
čius jau rungtyniauja JAV studentų
beisbolo lygai priklausančioje ko-
mandoje, kurioje eina svarbias meti-
ko pa reigas. Neseniai jis buvo išrink-
tas geriausiu savaitės sportininku.
Jo komanda, pasivadinusi „Mus-
tangs’’, laimėjo vi sas 4 rungtynes. Šis
jaunas vyras beis bolo žaidimo meno
išmoko žaisdamas Amerikoje.

PAUL TRIUKAS

EDVARDAS  ŠULAITIS

PAUL TRIUKAS
EDVARDAS ŠULAITIS

Jaunieji beisbolininkai praėjusio apsilankymo JAV metu.
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– Poetas Robertas Danys Ana -
pi lin iškeliavo 2008-aisiais, o jo
eilėraščių rinkinį leidykla ,,Nieko
rimto” išleido 2011 m. Kaip ,,susi-
tikote” su Daniu?

– Poeto R. Danio knygos leidėja
yra jo mama Rūta Danienė (leidykla
,,Nieko rimto” tik kuravo leidybos
darbus). Būtent ji mane susirado ir
kantriai laukė, kol gims ši knyga.
Laukti teko net dvejus metus, nes
rankraščių buvo labai daug. Paruošti
net 600 psl. knygą spaudai tikrai ne -
 buvo lengva.

– 2007 m. jį kalbinusiam poe-
tui Gedi minui Kajėnui R. Danys
sakė: ,,Ką diktavo ar diktuoja an-
gelas sargas, atmintys ir širdis – tą
rašau. Gal tik gaila, kad per daug
sau, į stalčių...” Ar į Danio poezi-
jos rin  kinį ,,Būsiu paukštis” pa-
teko vi sas poeto palikimas (poetas
buvo išleidęs 3 poezijos rinkinius
– „Pavėla vusi knyga”, 1992; „Vie -
natvės pa ra”, 2001 ir „Dvylika
meilės paukš telių”, 2007)?

– Į rinktinę ,,Būsiu paukštis” įėjo
visi jau išleisti Roberto eilėraščiai ir
dar nemažai visai neskelbtų. Taigi,
šią eilėraščių knygą tikrai galima
vadinti Roberto gyvenimo kūrybiniu
palikimu. Ir už tai mes turime būti
dėkingi R. Danienei. Tai ji išsaugojo
ir perdavė Roberto kūrybą mums. Aš
– tik knygos dailininkė. Knygos suda -
rytojas ir redaktorius  yra profeso-
rius Juozas Girdzijauskas, gyvenan-
tis Vil niuje.

– R. Danys – nešiuolaikiškas
po e tas, jis – tyros poezijos poetas.
Jo kūryba nuoširdi, atvira, jauki.
Ar lengva buvo atlikti šį darbą?

– Visas knygos gimimas susijęs
su nuoširdžiais jausmais. Nors ne pa -
žinojau Roberto, mane labai suža vėjo
jo poezijos nuoširdumas. O dvejus
metus bendraudama su Rūta, supra -
tau, kad mano rankose gimsta kažkas
nepaprasto. Jaučiau daranti tai, ką
būtinai turiu padaryti. Tai nepapras-
tai malonus, pakylėjantis jausmas. 

– Į Čikagą atsivežėte ir nedi de -
lę savo dailės darbų parodą. Ko -
kius darbus parodysite Amerikos
lietuviams?

– Ši mano kelionė į Čikagą yra
skirta Roberto mamai Rūtai. O jau
minėtos knygos pristatymui pa puoš -
ti atsivežiau savo miniatiūrų parodą.
Tarp jų bus galima pamatyti ir mano
klasikinių angelų ir R. Danio knygai
kurtų iliustracijų ori gi nalus.

Visa paroda bus eksponuojama
labai netradiciškai – be stiklų. Tad,
trapius mano darbus parodos lanky-
tojai turės progą matyti visiškai
,,gyvai”.

– Jūsų kūrybos pasaulis – nie -
kad nesibaigianti vaikystė. Kas
Jus traukia į vaikystę?

– Mane dažnai vadina pačia ne -
rimčiausia Lietuvos menininke ir tai
man labai patinka. Aš tikiu, kad ne -
su sisvarbinant ir nuoširdžiai gy ve -

nant, sukuriama harmonija, jauku-
mas, gėris.

– Ar pati sau esate uždavusi
klausimą, kodėl Jūsų kūriniai pa -
tinka tiek vaikams, tiek su au gu -
 siems?

Iš tiesų su tuo susiduriu, nes jau
20 metų šitą dalyką stebiu. Nors ma -
ne vadina iliustratore, vaikiškų kny -
gelių kūrėja, bet mano atvirukus per -
ka ir suaugusieji. Ir ne vaikams, bet
sau. Kartą net stebėjau tokį reiškinį:
Mano parodėlėje savo gal 10 metų
vaikui mama sako: ,,Pažiūrėk, kaip
čia gražu.” Jis jai atsako: ,,Mama, čia
per daug vaikiška”.

Matyt mano kūryba yra sielai,
o ne biologiniam amžiui. Aš pati
labai nuoširdžiai darau tai, kuo ti-
kiu, O mū sų sielos amžius tikriau-
siai ne priklauso nuo mūsų kūno am-
žiaus. Kartais koks 30-metis gali būti
labai vaikiškas, o penkiolikmetis
savyje nešioti didelę patirtį, brandu -
mą. 

Kurdama aš susikūriau sau oazę,
slėptuvę. Man reikia žydinčių me -
džių, ramių ežerėlių, jaukių namukų.
Nerasdama jų realybėje, aš pradėjau
juos piešti. Kažkada nusipiešiau am -
žiną meilę, tiltus per jūrą, ir laiptus į
dangų, nors man griežtai buvo pasa -
kyta, kad aš nustočiau svaigus, kad
šitų 3 dalykų pasaulyje nėra.  Mano
kūryba išausta iš svajų apie harmo -
niją ir laimę gyventi pasaulyje. Neži -
nau, ar visiems tai laimė, bet man –
taip. Juk Pasaulis išaustas iš Meilės.
Tik mūsų viduje esanti baimė nelei-
džia tuo patikėti.

– Jūsų piešiniuose daug gyvū -
nėlių. Kodėl?

Viena meno kritikė, rašydama
apie mane, net parašė, kad aš esu
viena žymiausių Lietuvos animalis -
čių (juokiasi). Man keista buvo tai
išgirsti. O paskui pasižiūrėjau, ji tei -

si – piešiu katinukus, karvytes, meš -
kiukus, avytes.

Tačiau iš tiesų  tai nėra šiaip žvė-
riukai. Tai – nuotaikos. Stebėda -
ma žmones tarsi renku jų nuotaikų
at spindžius. Ste biu, kaip žmogus
šyp te li, kaip naiviai žvilgteli, kaip
su si mąsto, kaip jo akys nukrypsta
tolyn, gylyn... Ilgai juos nešiojuosi
savyje, viskas tarsi įsitvirtina ma -
nyje ir tik vėliau išryškėja pieši-
niuose. Juose – draugų nuotaikos,
nepažįstamų žmo nių momentiniai
portretai. Labai įdomu matyti, kaip
žmonės juose atpažįsta save, savo
draugus. 

Nese niai susipažinau su gana
rūs čiu generolu (nors, tiesą sakant,
jis man nepa sirodė rūstus). Kai pa -
prašė nu piešti jo portretą, nupiešiau
storą ga liūną katiną. Tie kas matė
piešinį, vi si kaip vienas tvirtino, kad
katinas  tikrai į jį panašus. 

– O kodėl Jūsų gyvuliukai su
sparneliais? Ar todėl, kad jie, kaip
ir Jūs – svajokliai?

– Mane dažnai įvardija angelų
piešėja. Iš tiesų piešiau sparnuotus
žmones, bet tai nebuvo angelai. Pie-
šiau jausmą – vieną dieną įkvėpi pa-
va sarinio oro ir tarsi sparnai išdygs-
ta. Sielos sparnai. Ir aš visur juos pie -
šiu. Man patinka tas sparnuotumas,
pats pakylėjimo faktas. Mano kūry-
boje daug simbolikos ir tie sparneliai
taip pat yra to dalis. Tai pakylėta
nuotaika – ne tik susimąsčiusi, bet
dar ir kilstelta aukštyn. Gal žmogus,
žiūrėdamas į tokį piešinuką tapati-
nasi su tuo piešinuku, sakydamas:
,,Va, kaip man šita avytė prie širdies
limpa. Ir dar su sparnais”. Ir tarsi
pats ,,prisimatuoja” tuos sparnus. 

– Pasižiūrėjus į Jūsų darbus
at rodo, kad Jūs gyvenime nesuti-
kote blogų žmonių?

– Puikiai žinau, kad pasaulyje
yra daug skausmo, tačiau jį noriu ge -
rinti tokiu būdu – nupiešiant vieną
kitą medį, vieną kitą sparnuotą avy -
tę. Tarsi kuriu savo pasaulį, nenoriu,
kad į mano ,,sigutišką draustinį”
patektų blogis. Tai yra mano būdas
šiam pasauliui kažką duoti. Kitas
menininkas gal piešia blogį ir bloš -
kia visiems į veidą,  kad žmonės atsi -
peikėtų. Ir tai taip pat yra būdas, ta -
čiau mano būdas – apipiešti išterliotą
sieną gėlytėmis. 

– Jūsų darbai yra nedidelio
formato. Kodėl nepiešiate tos lai -
mės didelės?

– Aš – mažas žmogelis. Niekada
nesijaučiau galinga, didele daili nin -
ke. Nors tai buvo ir mano bėda. Į
meno mokyklą negalėjau įstoti, nes
neįvaldžiau didelio formato. Kai la -
pas mažas, viską padarau kuo pui-
kiausiai, kai tik lapas didelis, aš jame
pasimetu. Tiesa, dabar kartais aš
piešiu ir didesnius piešinius, pa mar -
ginu ir sienas, tačiau, kad tai įvyktų,
turėjo praeiti nemažai laiko. O buvo
laikas, kai mano pasaulis lengvai
tilpo 5x5 cm dydžio lapelyje. Vėliau
jis po truputį plėtėsi, net ant rėmų
pradėjo ,,lipti” (dailininkė piešinį
pratęsdavo ant rėmų – L. A.)

Man ir gyvenime tas pats. Štai,
atvažiavau į man visai nepažįstamą
Čikagą, ir ji man kasdien po truputį
didėja. Aš tarsi vaikas į pasaulį žiū -
riu pro mažą plyšelį, kuris po tru-

pučiuką didėja. 

– Dar viena Jūsų veiklos sritis
– kūrybiškumo lavinimo ir meno
terapijos seminarai bei perfor -
man  sai. Gal galite mums trumpai
papasakoti, kas tai per semina-
rai?

– Dažnai tenka savo sukurtas
,,Ne rimtųjų paišymų pamokėles”
ves ti mokytojams, primenant jiems,
kad ir jie moka svajoti, ir juoktis
kaip vai kai. Man atrodo, kad būtent
tada atsiveria durys į kūrybą, kur
kuriamas ne paveikslėlis ar muzika,
o pats GYVENIMAS. O tokioje kūry-
boje žmonės neskirstomi į vaikus ir
suaugusius.

Savo viešnagės JAV metu taip
pat vesiu keletą tokių pamokėlių. Ti -
kiuosi, kad mano ,,Nerimtieji paišy-
mai” netrukus apsigyvens ir čia gy -
venančiose lietuvių šeimose.

– Norisi išgirsti apie leidyklą
„Nieko rimto”. Tai – viena rim -
čiausių vaikų literatūros leidyklų
Lietuvoje. Stebina jos pa siekimai.
Kas tai per leidykla? 

– ,,Nieko rimto”, kurios įkūrėjais
esame aš ir mano geriausias draugas
Arvydas Vereckis. Viskas prasidė jo
nuo minties, kad tai bus tik atviru kų
ir reprodukcijų leidykla. Šiais metais
atš ventėme 10 savo leidybinių metų.
Per šį dešimtmetį išleista daugiau
nei 100 knygų, skirtų vaikams. Ir ne
bet ko kių knygų! Tai knygos turin -
čios di delę išliekamąją kultūrinę ver -
tę, tai  Lietuvos ir kitų šalių autorių
lite ratūriniai ir dailės perliukai vai -
kams. 

– Kaip pasirenkate autorius?
Leidyklos misija susiformavo

intuityviai. Išleidus mano pirmąją
knygą leidykla atsidūrė Tarptau-
tinės vaikų ir jaunimo literatūros
asociacijos  (IBBY) akiratyje. Susipa-
ži nusi su Kęstučiu Urba supratau,
kad aš atradau savo misijos namus ir
kad leisti vaikų literatūrą yra labai
svarbus ir mane uždegantis darbas.
Jo va dovaujami, dirbdami su Mar-
tyno Mažvydo bibliotekos Vaikų lite-
ratū ros skyriaus žmonėmis pradė-
jome  kaupti ge rą vaikišką literatū-
rą. Leidykla tiesiog pataikė užimti
anuo metu dar niekieno neužimtą
nišą. 

Šiuo metu leidyklos ,,Nieko rim-
to” vardas Lietuvoje žinomas ir įver-
tintas ne viena premija. Mes tai labai
branginame. 

– Sako, kad apdovanojimai ne
tik skatina dirbti, bet kartais ir
,,užmigdo”. Ar nebijote, kad kūry-
binės galios kada nors išsisems?
Ką darote, kad Mūza Jūsų neap -
leistų?

– Miegoti ant laurų tikrai neten-
ka, nes  leidyklos misija yra sunki,
reikalaujanti susitelkimo ir pasi -
šven timo. Gerą vardą ji  užsitarnavo
savo gerais darbais. Tikiuosi, kad
mano atvežti leidiniai, kuriuos pris-
tatysiu  JAV vyksiančių susitikimų
metu, tą pa liu dys. Iki susitikimo ir
labai ačiū už dėmesį.

– Ačiū už pokalbį. Linkime Jums
puikių susitikimų Čikagoje ir kūry-
binės sėkmės.

Kalbino
Laima Apanavičienė

Dailininkė ir pasakų vaikams rašytoja
Sigutė Ach ,,Draugo” redakcijoje.

Jono Kuprio nuotr. 

Mane dažnai vadina pačia ne rimčiausia 
Lietuvos menininke ir tai man labai patinka

Šį šeštadienį, kovo 24 d., Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių cen-
tre, vyks poeto Roberto Danio poezijos knygos ,,Būsiu paukštis” sutiktuvės ir
šios knygos iliustratorės, dailininkės ir pasakų vaikams rašytojos Sigutės Ach
parodos atidarymas. 

Apsilankius dailininkei ,,Drau ge”, neiškentėme jos nepakalbinę.
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Ar į Europą grįžta geopolitika? 

Jei šis straipsnis būtų apie konk-
rečią valstybę, geopolitiniai jos
tikslai būtų nesunkiai nustato-

mi. Bet jis skirtas Europos Sąjungai
(ES). Vis dar jaučiant ekonominės
krizės pasekmes, kyla klausimas, kas
yra ši Sąjunga – tik politinių spren-
dimų priėmėja ar politinė kova dėl
kiekvienos valstybės narės įtakos zo-
nų nustatymo bei išsaugojimo ir pa-
čios Sąjungos ateities prognozavimo.

Šios Sąjungos gebėjimas mode-
liuoti politinius veiksmus priklauso
nuo dviejų dalykų. Pirmiausia – tei-
sinis pagrindimas, arba bendros kon-
stitucijos turėjimas. Antra – žmogiš-
kasis klausimas, t. y. šiuo metu val-
džioje esančių asmenų svarba politi-
koje ir jų įtaka visų piliečių aktyvu-
mo skatinimui.

Demokratijos deficito 
mažinimas

JAV politologas Zbigniew Brze-
zinski teigia, kad šiandieninis valsty-
bės gyvenimas neįsivaizduojamas be
šalies Konstitucijos. Tai bandė įro-
dyti ir ES. 2004 m. spalio 29 d. pasira-
šyta sutartis dėl Konstitucijos Euro-
pai. Šia Konstitucija Europai buvo
numatytos tokios laisvės kaip, pa-
vyzdžiui, dvigubos daugumos princi-
po taikymas (sprendimų priėmimo
būdas, kai pritaria 55 proc. ES valsty-
bių su daugiau nei 65 proc. ES gyven-
tojų) ar teisė patiems piliečiams keis-
ti įstatymus (1 mln. ES gyventojų nu-
matyta galimybė siūlyti įstatymų pa-
keitimus). Negalima užmiršti ES Ta-
rybos prezidento pareigų ir Europos
diplomatinės tarnybos įkūrimo, ben-
dradarbiavimo gynybos srityje įtvir-
tinimo, veto teisės netekimo kalbant
apie migracijos dalykus ir pan. Deja,
pradėjus Europos Konstitucijos pa-
tvirtinimą, jis buvo baigtas po Pran-
cūzijos ir Nyderlandų nepritarimo
per referendumus. Tiesa, 2009 m.
gruodžio 1 d. patvirtinta Lisabonos
sutartis, ja buvo įtvirtinti Konstitu-
cijos projekte numatyti teisiniai pa-
keitimai. Kita vertus, kyla klausi-
mas, ar Europos Konstitucijos nepa-
tvirtinimas pačių piliečių sprendimu
nėra ženklas apie ES pilietiškumo
stoką.

Atsižvelgiant į politologo Simon
Hix siūlomą demokratijos deficito
apibrėžimą, būtina atkreipti dėmesį į
sumažėjusią nacionalinių valstybių
galią, per mažą ES institucijų svarbą,
nepakankamą politinį piliečių akty-
vumą ir dėl to atsirandantį politinį
neatitikimą tarp pačių piliečių ir jų
gyvenimą reguliuojančių ES valdžios
institucijų. Nors valstybių narių va-
dovai bendru sutarimu ieško būdų iš-
kilusioms problemoms spręsti (pa-
vyzdžiui, Graikijos), šiuo metu tvirti-
nama, kad susiduriama ne tik su fi-
nansinėmis, ekonominėmis ir socia-
linėmis ES problemomis, bet ir su pi-
liečių abejingumu vykdomai bendra-
jai politikai. Todėl kyla klausimas, ar
per maža institucijų svarba ir ES pi-
liečių nedalyvavimas politikos for-
mavime nepaskatins pokyčių pačioje
Sąjungoje.

Valstybių narių įtaka

Šiandien ES pirmiausia stengia-
si išspręsti finansines valstybių na-
rių problemas. Pastaruoju metu vis
dažniau rašoma apie tai, kad ES dali-
jasi į dvi dalis: ekonomiškai stabilią
(Vokietija, Didžioji Britanija) ir ne-
stabilią (Graikija, Ispanija). 2011 m.
gruodžio mėnesį vykusiame susiti-
kime Europos Komisijai vadovaujan-
tis Jose Manuel Barroso teigė, jog bū-
tina rasti naujus būdus bendrai fis-
kalinei politikai įgyvendinti, stip-
rinti valstybių narių ekonomikos
plėtros koordinavimą ir trumpojo lai-
kotarpio svarbiausiems uždaviniams
įgyvendinant taikyti naudingesnes
priemones, nei taikoma šiuo metu.
Šis požiūris buvo išsakytas ir Euro-
pos Tarybos susitikime.

Šiuo metu ES galioja speciali
programa, vadinamasis „šešeto pake-
tas” (http://www.eba.europa.eu/).
Pagrindiniai šios programos tikslai
yra trys: griežtesnė finansinė prie-
žiūra fiskalinėje politikoje, makro-
ekonominio disbalanso mažinimas ir
ekonominio gyvybingumo skatini-
mas prevenciniais veiksmais. Vyk-
dant tokią politiką, tikimasi didinti
institucijų atskaitomybę ir priklau-
somybę nuo ES institucijų. Kitas
klausimas, ar tokių programų  įgy-
vendinimas ES valstybėse užtikrins
ekonominį ir socialinį ES stabilumą.

1979 m. lapkričio 30 d. Didžiosios
Britanijos ministrė pirmininkė Mar-
garet Thatcher, gindama savo šalies
siekius Europos Komisijoje, pasakė:
„Grąžinkit man mano pinigus.” Šian-
dien panašiai kalba Vokietijos kanc-
lerė Angela Merkel. Vokietijos kanc-
lerė be didelio entuziazmo svarsto
galimybes išgelbėti Graikiją „deba-
tuose, kurių neturėjo būti”. Vienin-
telis šiuo metu priimtinas būdas –
bendras Graikijos ir kitų ES valsty-
bių darbas ieškant sprendimų, kaip
būtų galima lengviau to išvengti. Vo-
kietijos 2011 m. įnašas į ES biudžetą
buvo didžiausias – 21,189,9 mln. eurų,
antroje vietoje yra Prancūzija su
19,075,6 mln. eurų, o Graikija mokėjo
tik 2,183,1 mln. eurų. Taigi, Vokieti-
jos padėtis panaši į Didžiosios Brita-
nijos padėtį 1979 m., kai ši valstybė
mokėjo didžiausią finansinį įnašą,
bet atgal tokios pat dalies negavo.

Prancūzija, mokanti antrą pagal
dydį finansinį įnašą į ES biudžetą,
taip pat gina savo šalies siekius. Pre-

zidentas Nicolas Sarkozy dalyvauja
visuose ES vadovybės susitikimuose.
Aišku, Prancūzija pati susiduria su
tokiais sunkumais kaip gyventojų
migracijos klausimai ar biurokratiz-
mas (čia galima prisiminti ir Lietu-
vą). Svarbu ir tai, kad priimamuose
sprendimuose Prancūzija reiškia sa-
vo nuomonę, bet lobistiniu požiūriu
tai nėra daroma labai atvirai. Todėl,
prisiminus S. Hix demokratijos trū-
kumo prielaidas, kyla klausimas,
kad galbūt didesnį poveikį turi ES
Tarybai pirmininkaujanti valstybė
nei valstybių narių įtakos zonas gi-
nantys pareigūnai (t. y. ES institucijų
vaidmuo yra didesnis, nei atrodo).

Lietuvos kaimynė Lenkija 2011
m. liepos 1 d. pradėjo pirmininkavi-
mą ES Tarybai. Lenkijos pirminin-

kavimo ES Tarybai programoje (http:
//pl2011.eu/) numatyta, kad bus sie-
kiama ekonominio augimo, glaudes-
nio bendradarbiavimo su kaimyni-
nėmis valstybėmis bei energetinio ir
gynybos saugumo didinimo. Dar vie-
nas svarbus šios šalies pirmininkavi-
mo uždavinys – kiekvienos valstybės
narės gebėjimas atsakyti už savo po-
litinius sprendimus, ypač susijusius
su finansiniais reikalais. Beje, pasi-
baigus pirmininkavimui, teigiama,
kad Lenkija pasiekė daugumą užsi-
brėžtų pirmininkavimo tikslų. Kita
vertus, Lenkija visada kovojo dėl sa-
vo šaliai svarbių klausimų, pavyz-
džiui, šiuo metu ji gina teisę euro dar
neįsivedusioms valstybėms turėti
balsą sprendžiant bendras finansines
euro problemas. Taigi, vėl iškyla ša-
lies narės savanaudiškų siekių turė-
jimo ir jo didinimo problema.

Ekonomiškai stiprios šalys (Vo-
kietija, Prancūzija, Suomija) remia
sunkiai finansiškai besiverčiančias
valstybes nares, pavyzdžiui, Graiki-
ją. Apibendrinant galima sakyti (aiš-
ku, atsižvelgus į finansinius kiekvie-
nos ES valstybės reikalus), kad pra-
deda klostytis vidinis Sąjungos vals-
tybių tarpusavio susiskirstymas.
Juolab kad gilinamasi jau ne į šalies
padėtį, o į gebėjimą finansiškai pa-
dėti išlikti ES. Šiuo metu pirmiausia
kiekviena valstybė narė stengiasi ap-
ginti savo kaip suverenios šalies sta-
tusą.

Jau anksčiau kalbėta apie ES de-
mokratijos trūkumo mažinimą. Pa-
gal dabar turimas šalių kvotas Euro-
pos Parlamente ir jų daromą įtaką

sunku išskirti svariausiai tarpusa-
vio santykius veikiančias valstybes.
Didžiausią galią turi finansiškai stip-
rios šalys, turinčios lobistiniu požiū-
riu stiprius politikus, išsakančius ir
ginančius savo valstybės siekius. Kita
vertus, tarptautinis bendradarbiavi-
mas su valstybėmis, nepriklausančio-
mis ES,  yra taip pat labai svarbus.

Tarptautinis 
bendradarbiavimas

Kalbant apie ES vidines proble-
mas, reikėtų pažiūrėti, kaip padėtis
atrodo iš Sąjungai nepriklausančių
valstybių taško. Pavyzdžiui, Dmitrij
Trenin pastebi, kad ES šiuo metu ku-
riama nauja politinė triada Londo-
nas-Berlynas-Paryžius (http://www.
inosmi.ru/). Autorius kelia klausimą,
ar tikrai Paryžius su N. Sarkozy būtų
linkęs vaidinti antraeilį vaidmenį
ES. Juolab kad Berlynas su A. Merkel
priešakyje dar nėra pasiruošęs tapti
vienvaldžiu ES vadovu. Prisiminti-
nas ir Varšuvos pasisakymas, kad ga-
li atsirasti Londono priešprieša Vo-
kietijos ir Prancūzijos valdymui ES
(nors tokiam sprendimui galbūt ne-
prieštarautų Lenkija, Baltijos šalys,
Olandija).

Taigi, ES valstybių susiskirsty-
mas į finansiškai stiprias ir nestip-
rias išlieka. Kita vertus, ES ir kitų
valstybių bendravimas vis labiau
stiprėja. Nuo 2003 m. vykusio ES ir
Rusijos susitikimo numatyta, kad
Rusija stengsis savo rinkas padaryti
lengviau prieinamas ES valstybėms,
bus skatinamas žmogaus teisių ste-
bėjimas, derybomis sprendžiami tar-
pusavio bendradarbiavimo klausi-
mai, didinamas dėmesys švietimui ir
kultūrai. 2011 m. lapkričio 28 d. ES
susitikime su Rusija numatyta suda-
ryti darbo grupę, kuri rūpinsis eko-
nominių santykiu gerinimu ir tarp-
tautinių santykių stiprinimu. Bet,
kaip ir kalbant apie valstybių narių
siekius, iškyla kiekvienos valstybės
narės klausimas.

ES bendraujant su šalimis, ne-
priklausančiomis ES, siekiama visa-
pusio sutarimo su radikaliai skirtin-
go politinio formato valstybėmis, pa-
vyzdžiui, Rusija. Ieškoma būdų ne tik
finansiškai plėsti ES įtaką tarptauti-
niu mastu, bet ir skatinti ES pilietiš-
kumo suvokimą Sąjungos viduje. Pa-
sižiūrėjus į Konstitucijos Europai
priėmimo tvarką, galima tvirtinti,
kad ES piliečiams trūksta bendro Są-
jungos pilietiškumo jausmo. ES poli-
tika yra gerokai atitolusi nuo papras-
tų piliečių rūpesčių. Galima tvirtin-
ti, kad ES šiuo metu dar nėra ta Są-
junga, kuri organizuoja ir valdo atei-
ties sprendimus pasauliniu mastu.
ES tik atsižvelgia į kitų valstybių, to-
kių kaip Rusija ar JAV, priimtus
sprendimus. Todėl ES, kaip tarptau-
tinių veiksmų organizatorės, vaid-
muo tikrai kelia abejonių. Juolab kad
valstybės, remdamosi turimais žmo-
giškaisiais ištekliais, vis primena,
kad svarbiausia šiuo metu Sąjungoje
yra valstybės narės ir jų siekių išsau-
gojimas, ES pilietiškumą palikdamos
antroje vietoje.

Geopolitika.lt

ES politika yra ge-
rokai atitolusi nuo pa-
prastų piliečių rūpes-
čių. Galima tvirtinti,
kad ES šiuo metu dar
nėra ta Sąjunga, kuri
organizuoja ir valdo
ateities sprendimus
pasauliniu mastu.
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Dėl Malyje įvykdyto karinio perversmo 
patariama palikti šalį

Europos Sąjungai Minskas grasina
atsakomaisiais veiksmais

Minskas (ELTA) – Europos Są-
jungai (ES) kovo 23 d. paskelbus pa-
pildomus apribojimus  Baltarusijos
valdžiai, Minskas pareiškė, kad ne-
delsdamas imsis atsakomųjų prie-
monių ir kad ES pasiuntiniai šalyje
yra nepageidaujami. 

,,Apie tokią galimybę mūsų part-
neriams Europoje buvo pranešta iš
anksto”, – pareiškė Baltarusijos už-
sienio reikalų ministerijos (URM)
spaudos atstovas Andrej Savinych.
Pasak jo, ,,Europos politikai yra konf-
liktiško mąstymo nelaisvėje, jie lieka
prievartos ir šantažo logikos įkai-
tais”. Baltarusijos URM vertinimu,
naujausias ES sprendimas  ,,dar la-
biau atitolina santykių normalizavi-
mo ir dialogo abiem šalims jautriais
klausimais atnaujinimo galimybes”.
A. Savinych pridūrė, kad dėl tokio
sprendimo Baltarusija ,,nemato bū-
tinybės, jog Baltarusijos teritorijoje bū-
tų atšauktieji pasiuntiniai tų valsty-
bių, kurios balsavo už šį sprendimą”. 

Kaip žinoma, visų ES šalių am-
basadoriai buvo atšaukti, kai Mins-
kas vasarį liepė išvykti ES ir Lenki-
jos atstovams, taip reikšdamas nepa-

sitenkinimą ES ketinimais išplėsti
,,juodąjį” Baltarusijos pareigūnų są-
rašą. Šią savaitę Baltarusijos prezi-
dentas Aleksandr Lukašenka patvir-
tino, kad valdžia sudarė asmenų, ku-
riems neleidžiama išvykti iš šalies,
sąrašą. Tai esą žmonės, kurie ES ir
ragino skelbti apribojimus Baltaru-
sijai. Kartu A. Lukašenka užsiminė,
kad tas sąrašas dar nėra naudojamas
,,visa jėga”, tačiau žadėjo tai padaryti.

Washington, DC (BNS) – Spėja-
mas Tulūzos serijinis žudikas buvo ir
JAV žinybų akiratyje. Mohammed
Merah buvo įtrauktas į terorizmu
įtariamų asmenų, kuriems taikomas
skrydžių draudimas, sąrašą, pareiš-
kė JAV vyriausybės atstovai. 

Šiame sąraše įrašyti asmenys,
kurie, JAV tarnybų spėjimu, gali mė-
ginti susprogdinti lėktuvą. Jame yra
apie 4,000 pavardžių. Į šį sąrašą įt-
raukti asmenys negali keliauti lėktu-
vais nei JAV viduje, nei atvykti į šalį,
nei iš jos išvykti. Sąrašą tvarko ,,Te-
roristų stebėjimo centras”, pavaldus
Federaliniam tyrimų biurui (FTB) ir
apdorojantis kitų vyriausybinių ži-
nybų informaciją.

JAV šaltinių duomenimis, M.
Merah, be to, trumpam buvo sulaiky-

tas amerikiečių saugumo pajėgų Af-
ganistane. Kol kas neaišku, kada tai
buvo ir kas po to atsitiko su M. Me-
rah. JAV ir Prancūzijos žinybos pa-
reiškė, kad M. Merah 2010 m. atvyko
į Afganistaną, kad dalyvautų kovin-
gųjų islamistų rengimo stovykloje.
Jis su jais kurį laiką praleido Afga-
nistano ir Pakistano pasienyje, buvo
sulaikytas ir vėl grįžo į Prancūziją.
Prancūzijos duomenimis, M. Merah
lankėsi Afganistane ir po to, tačiau
grįžo savarankiškai į Prancūziją, kai
susirgo hepatitu.

Alžyriečių kilmės prancūzas M.
Merah įtariamas nušovęs 7 žmones,
tarp jų – tris vaikus. Jis pats teigė
veikęs ,,al Qaeda” vardu. M. Merah
buvo nukautas per jo buto puolimą
kovo 22 d. 

Vilnius (ELTA) – Lietuvos Res-
publikos prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė kovo 26–27 d. dalyvaus Pietų Ko-
rėjos sostinėje Seule vyksiančiame
Branduolinio saugumo viršūnių su-
sitikime. 53 valstybių vadovai ir tarp-
tautinių organizacijų atstovai aptars,
kaip sutelktomis pastangomis užtik-
rinti branduolinį saugumą, kad pa-
saulyje plačiai naudojamos branduo-
linės medžiagos nepatektų į kontra-
bandininkų ir teroristų rankas.  Su-
sitikime taip pat bus aptariamos
branduolinės saugos problemos. Sie-
kiama užtikrinti, kad visoms pasau-
lio valstybėms, plėtojančioms bran-
duolinę energetiką, šie reikalavimai
būtų privalomi, o tarptautinės orga-
nizacijos, tokios kaip Tarptautinė
atominės energetikos agentūra TA-

TENA, tikrintų ir prižiūrėtų, kaip
šių reikalavimų laikomasi.

Prezidentė susitikime pristatys
Lietuvos indėlį kovojant su branduo-
linių medžiagų kontrabanda tarptau-
tiniu lygiu ir naują siūlymą kurti
Branduolinio saugumo kompetenci-
jos centrą Lietuvoje, kuris ateityje
galėtų tapti regioniniu. Lietuvos va-
dovė susitiks su TATENA generali-
niu direktoriumi Yukia Amano ir
kalbės apie saugumo reikalavimų
taikymą šalia Lietuvos planuojamose
Astravo ir Karaliaučiaus atominėse
elektrinėse.

Branduolinio saugumo viršūnių
susitikime veiks vaikų piešinių paro-
da ,,Saugus atomas”, kurioje bus
pristatomi ir 3 vaikų iš Lietuvos pie-
šiniai.

Iš Lietuvos pernai emigravo per tris kar-
tus daugiau žmonių, nei imigravo 

Sutrumpės santuokos
formalumų tvarkymas

Tulūzos šaulys buvo ir JAV žinybų akiratyje

Vilnius (URM info) – Dėl Malyje
kovo 21 d. įvykdyto karinio pervers-
mo, po kurio sustabdytas konstituci-
jos galiojimas ir paskelbta komen-
danto valanda, visiems šioje šalyje
esantiems Lietuvos piliečiams pata-
riama nedelsiant iš jos išvykti, pla-
nuojantiems keliones į Malį – jas ati-
dėti. 

Valdžią Malyje perėmė naujai su-
darytas Nacionalinis demokratijos ir
valstybės atstatymo komitetas. Pa-

likti šalį patariama, kol neapribotas
susisiekimas įvairiomis transporto
priemonėmis, tarp jų – ir lėktuvais.
Visi šalyje esantys Lietuvos piliečiai
kviečiami elgtis itin atsargiai ir sku-
biai užsiregistruoti Lietuvos užsie-
nio reikalų ministerijoje el. paštu pi-
lieciai@urm.lt arba tel. 370-5-236-
2444. Daugiau konsulinės informaci-
jos keliaujantiems į užsienį galima
rasti internete http://keliauk.urm.
lt/

Vilnius (ELTA) – Teisingumo
ministras Remigijus Šimašius ir Lie-
tuvos Vyskupų Konferencijos pirmi-
ninkas Sigitas Tamkevičius pasirašė
susitarimą, kuris sutrumpins forma-
lumų tvarkymą jaunavedžiams. Apie
katalikų bažnyčioje sudarytas san-
tuokas civilinės metrikacijos sky-
riams turės pranešti ne patys jaunie-
ji, o bažnyčios atstovai. 

D. Grybauskaitė su pasaulio vadovais
aptars branduolinio saugumo klausimus

Pastarosiomis savaitėmis iš Baltarusijos
į Lietuvą ir Lenkiją neleista išvykti maž-
daug 15-ai opozicinių politikų ir žurna-
listų.                               Scanpix nuotr.

Vilnius (BNS) – Statistikos de-
partamento duomenimis, praėjusiais
metais iš Lietuvos emigravo tris kar-
tus daugiau žmonių, negu imigravo.
Pranešama, kad 2011 m. iš Lietuvos
emigravo 53,900 gyventojų, o imigra-
vo 15,700. Palyginus šiuos duomenis
su 2010 m. duomenimis, asmenų, dek-
laravusių savo išvykimą iš šalies, su-
mažėjo 29,300, o deklaravusiųjų savo
atvykimą į šalį – 10,500, t. y. tris kar-
tus, padaugėjo.

Šie duomenys rodo, kad 2011 m.
iš Lietuvos emigravo 38,200 žmonių
daugiau, negu imigravo. 2007–2011 m.
laikotarpiu vidutiniškai per metus
emigruodavo po 44,000 mūsų šalies
gyventojų, o imigruodavo – po 9,000,
t. y. kasmet vidutiniškai emigruoda-
vo po 35,000 žmonių daugiau, negu
imigruodavo.

Pernai kas antras emigrantas iš-
vyko į Jungtinę Karalystę, 10,4 proc.
– į Airiją, 7,1 proc.– į Norvegiją, 7
proc. – į Vokietiją, 3,6 proc. – į Ispani-
ją, 3,3 proc. – į JAV, 2,4 proc. – į Švedi-
ją, 2 proc. – į Rusiją. Per pastaruosius
5 metus Jungtinę Karalystę rinkosi
vis daugiau emigrantų. 2008–2009 m.
į šią šalį emigravo kas ketvirtas,
vėliau – pusė visų emigrantų. Pagal
emigrantų srautus Airija buvo antra
šalis, per pastaruosius dvejus metus
trečia tapo Norvegija.

Kas antro emigranto amžius sie-
kia 20–29 metus. 2011 m. 21,8 proc.
emigrantų sudarė 20–24 metų am-
žiaus jaunuoliai (2010 m. – 18,2 proc.,
2007 m. – 13,2 proc.). 25–29 metų am-
žiaus emigrantų padidėjo nuo 17,7
proc. 2007 m. iki 22,3 proc. 2010 m., o
2011 m. sumažėjo iki 21 proc.

Pernai kas aštuntas emigrantas
buvo 30–34, kas dvyliktas – 35–39 me-
tų amžiaus. 40–59 metų amžiaus gy-
ventojai sudarė 17,1 proc. visų emi-
grantų. Vaikų iki 15 metų amžiaus
dalis bendrame emigrantų skaičiuje
2007–2011 m. sumažėjo nuo 15,7 iki
10,5 proc., 60 metų ir vyresnio am-
žiaus gyventojų – nuo 3,6 iki 1,3 proc.

2011 m. emigravo po 26,900 mote-
rų ir vyrų. Daugiau negu pusė, t.y.
54,9 proc., pernai emigravusių 18 me-
tų ir vyresnio amžiaus moterų nie-
kada nebuvo susituokusios, 27,9 proc.
buvo ištekėjusios. Šio amžiaus emi-
gravę niekada santuokoje negyvenę
vyrai sudarė 56,4 proc. Pernai 81,8
proc. 15 metų ir vyresnio amžiaus
emigrantų prieš išvykdami iš šalies
nedirbo vienus metus ir ilgiau.

Lietuvos piliečiai 2011 m. sudarė
95,6 proc. visų emigrantų. Pernai į
Lietuvą grįžo 14,000 Lietuvos pilie-
čių, tai sudarė 89,3 proc. visų imi-
grantų. 2007–2010 m. per metus į šalį
vidutiniškai grįždavo daugiau nei
5,000 Lietuvos piliečių.  Pernai be-
veik pusė, t. y. 6,400, visų grįžusių
Lietuvos piliečių atvyko iš Jungtinės
Karalystės, 1,829 – iš Airijos, 1,158 – iš
Norvegijos, 706 – iš Ispanijos, 629 – iš
Vokietijos, 464 – iš JAV. 70,5 proc. visų
grįžusiųjų sudarė 20–39 metų am-
žiaus Lietuvos piliečiai.

Pernai į Lietuvą imigravo 1,700
užsieniečių, ir tai tai yra 613 daugiau
negu 2010 m. Į šalį imigravusių už-
sieniečių dalis sumažėjo nuo 28,7
proc. 2007 m. iki 10,7 proc. 2011 m.
Dauguma pernai į Lietuvą imigravu-
sių užsieniečių  buvo Rusijos, Baltaru-
sijos, Ukrainos, Latvijos piliečiai.
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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  

.

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.

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

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

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

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

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



EUGEnE C. DECkER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA kERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. LInA POŠkUS
Dantų gydytoja

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

9201 broadway Ave., brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA  E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSkAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

balinimas
• TMJ/TMD gydymas
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Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

,,Surašymas Nr. 3” atsakymas

Pažymėtuose langeliuose: KUOKŠTELIS.

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.

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas Nr. 2” išsprendė ir 
mums atsakymus at siun tė:

Gražina Santoski, Chicago, IL
Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Jadvyga Savickas, Nashua, NH
Danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL.

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjoms. 

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

ĮVAIRŪS SkELBImAI

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

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

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

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

* Vyras ieško žmonių priežiūros darbo. Patirtis,
rekomendacijos, vairuoja, legalūs dokumentai. Tel.
312-307-4619.

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

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo. Tvarkin-
ga, legalūs dokumentai, vairuoja, skaniai gamina
maistą. Gali pakeisti savaitgaliais. Tel. 630-674-
1545.

* 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.

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

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

Atkelta iš 4 psl.
Švento Baltramiejaus Pašal pi -

nė Draugystė, Waukegan IL. Už -
dėta 9 d. gruodžio, 1894 m.

Draugijos siekis: skelbti mokslą,
platinti vienybę, santaiką ir meilę
tarp brolių Šv. B. D. Draugija steng-
sis, idan Draugijoje pildytųsi dalykai
mielaširdystės, aplankymas ligonių...
taipgi sąnarių privalumas viens kitą
gelbėti kaip proto taip ir kūno ligose.

Šita draugija yra katalikiška...
Kandidatai turi būti gero morališko
pa sivedimo, sveiki ant kūno ir pro to...
Kiekvienas narys priklausantis į šitą
draugiją būtinai turi atlikti ve lykinę
išpažintį; neatlikęs velykinės išpažin-
ties iš gero noro, bus tuojau iš draugi-
jos pašalintas be jokių tiesų... negalė-
damas atlikti velykinės iš prie žasties
ligos ar bedarbės, turi paduoti prašy-
mą draugijai, o tada draugija pa sirū-
pina pas kunigą, kad tokiam draugui
išpažintis būtų suteikta už dyką.

Šv. Baltramiejaus dienoje turi
visa draugija susirinkti į paskirtą vie -
tą ir marširuoti in corpore į Baž nyčią
su visa paroda.

Susirinkimų tvarka: a) Prezi den-
tas atidaro susirinkimą pašauk da-
mas visus prie tvarkos, b) malda, c)
iššaukimas administracijos, d) pri -

statymas naujų kandidatų, e) priėmi -
mas naujų narių, f) perskaitymas pro -
 tokolo g) kasieriaus raportas, h)
laiškų skaitymas, i) ligonių ir komisi-
jos raportas, j) apkaltinimai, k) pa -
siteisinimai, l) nebaigti reikalai, m)
nauji reikalai, n) rinkimas komisijos,
jei yra reikalinga, o) uždarymas su-
sirinkimo, p) malda.

Įstojamasis mokestis $2 iki $5,
mėnesinis 25 centai.

Šiandien Waukegan jau nebėra
nei šios Draugijos, nebėra ir Šv. Bal-
tramiejaus parapijos, nebėra ir lietu-
vių rankomis statytos bažnyčios. Ta-
čiau čia ir toliau veikia veikli ir ne -
maža Lietuvių Bendruomenė, perė -
musi senųjų draugijų tradicijas ir pa-
pročius. Naujosios kartos lietuviams
veikėjams būtų pravartu arti miau
pažinti savo apylinkės lietuvių ben-
druomenės istoriją, iš senųjų lie tu-
vių pasimokyti pagarbos ir atjautos
savo artimui, patriotiškumo, mei lės
savo tėvų kraštui, pagarbos savo
kalbai ir kultūrai, savitarpio suprati-
mo ir nuoširdaus bendravimo.

Naudota literatūra: ,,Tautos pra -
eitis’’, T. 1, Knyga 2, Chicago, IL, 1960.
p. 251–268.

Waukegan-Lake County, IL

Iš mūsų bendruomenių istorijos

Buvusi Šv. Baltramiejaus lietuvių bažnyčia Waukegan, IL, pastatyta 1937 m.
Eduardo Skališiaus nuotr. iš knygos ,,Lietuvių pėdsakai Amerikoje”
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Lietuvių Fondo vardu apgailes taujame už įsivėlusią klaidą 2012 metų
LF kalendoriuje (klaidą archy vuose atitaisėme): vietoje solistės Danos
Stankaitytės turėtų būti so listė Roma Mastienė.

Nuoširdžiai atsiprašome solistės Romos Mastie nės.

Atkelta iš 7 psl.
Paklausta, ar tai galėtų tapti

pagrindiniu jos pragyvenimo šal-
tiniu, Hilda prisipažįsta, jog nežinan-
ti, ar to norėtų. ,,Šitas užsiėmimas
man yra pomėgis, net ne verslas. Bal-
tos ar šviesios spalvos iš tikrųjų
atitinkamai veikia pasąmonę, pade-
da nusiraminti po įtemptos darbo
dienos”, – mano ji. Hildos paskaičia-
vimu, jeigu bent pusę to laiko, kurį
dabar užima nuvažiavimas į darbą ir
pats darbas, ji skirtų kūrybai, rekla-
mai ir kitoms parduotuvės reik-
mėms, galėtų paversti ją savo pra-
gyvenimo šaltiniu. Bet ji nežinanti,
ar norėtų taip gyventi – iš namų ko-
jos nekelti, nematyti žmonių. Hilda
teigia, kad dabar jai užtenka to, kas
yra.   

Pašnekovė sako norėjusi pasida-
linti savo patirtimi kuriant interne-

tinę parduotuvę, nes galbūt jos pa-
vyzdžiu paseks kitos lietuvės. ,,Juk
mūsų moterys tokios darbščios ir ta-
lentingos – jos ir mezga, ir siuva, ir
siuvinėja, kodėl iš savo pomėgio
neturėti dar ir šiokios tokios nau-
dos?”, – retoriškai klausia ji. Hilda
džiaugiasi, kad jai patinkantis už-
siėmimas dar suteikia džiaugsmo ir
kitiems. Vienintelis jos noras – ,,kad
diena būtų ilgesnė maždaug šešiomis
valandomis.”  

SIŪLO DARBą

Sewing/Installing fabric on
walls WOMEN and men 

with artistic touch can apply.
Reliable, must speak English, have

car. Will train, full time, 
Palatine 847-202-0642.

Gòlò ∞ plaukus – nuotakoms ir...

Nuotrauka, sukėlusi daug prisiminimų

Neseniai „Drauge’’ rašyta apie
tai, kad Kanadoje gyvenantis
inžinie rius Joe Williams ku-

ria filmą apie lietuvių skaučių būrelį
„Šatrijos Ra ganos’’ (2012 m.). Šis fil-
mas, pavadintas „Budėk’’, jau baig-
tas, skautėms buvo parodytas pas-
kutinę vasario dieną. 

„Nežinojau, kaip tos moterys, su -
sirinkusios į pirmąją peržiūrą, rea -
guos, kokių minčių ir prisimini mų
joms sukels dviejų valandų filmas.
Rengdamas šį filmą, surinkau dau-
giau kaip tūkstantį fotografijų, kurių
nemaža dalis buvo prastokos koky-
bės, išblukusios ar apdraskytos. Bu-
vo svarbu išsaugoti visas skaučių is-
torijas, jų prisiminimus, kad tai liktų
isto rijai’’, – po premjeros pasa kojo
filmo kūrėjas.

Pasak jo, filmo herojės peržiūros
metu žiūrėjo labai dėmesingai, kai
ku riose filmo vietose jos net uždaina-
vo, o ten, kur buvo kalbama apie am -
žinybėn išėjusias buvusias bendra -
žyges, ir ašarą nubraukė. Filmą žiū -
rėjo ir 92 metų sulaukusi Genovaitė
Breichmanienė – šiemet sukanka 80
metų, kai ji dalyvauja skautų veiklo-
je. Dar 1933 metais ji kartu su vyru
Petru Palangoje buvo susitikę su
skautų organizacijos įkūrėju Robert
Baden-Powell, kai šis pirmą ir vie-
nintelį kartą lankėsi Lietuvoje.

„Kai pasirodė straipsnis apie ’Ša-
trijos Raganas’, sulaukiau nema žai
skaitytojų laiškų. Neabejoju, kad
tokių skautiškų istorijų yra daug,
kad ir Amerikoje gyvena daug mote -
rų skaučių, turinčių ką papasakoti.
Džiaugiuosi, kad pavyko gauti dau-
giau medžiagos apie vieną iš lietu-
viškos skautijos kūrėjų I. Kriaučiū -
naitį, apie kurį iki tol beveik nieko
nepavyko sužinoti. Dabar išplatinsiu
daugiau šio filmo kopijų, tikiuosi,
kad jis turės ir daugiau žiūrovų’’, –
pasakojo Williams.

Kai filmas jau buvo baigtas, inži -
nieriui į Kanadą parašė Jungtinėse
Amerikos Valstijose gyvenanti Regi -
na Norvaišaitė-Petrutienė, kuri vie -

noje iš nuotraukų atpažino save. Ta-
da ir paaiškėjo, kad 1946 metais Wies-
ba den pabėgėlių stovykloje lietuvius
aplankė ne tuomečio JAV prezidento
Harry Truman žmona Bess Truman,
bet prieš metus mirusio ankstesnio
prezidento Franklin D. Roosevelt
naš lė Eleanor Roosevelt. Nors tos se-
nos nuotraukos, kurią išsaugojo vie-
na iš skaučių, kitoje pusėje buvo pa-
rašyta, jog tai „Trumanienė’’, tai
pasirodė klai da, tad šią filmo vietą
Williams teko pakeisti.

R. Petrutienė persiuntė filmo kū -
rėjui daugiau nuotraukų iš to susi-
tikimo Wiesbaden stovykloje, kurio-

se įamžinta ji pati, tada dvylikametė
skau tė, tiesianti Eleanor Roosevelt
lė lę. Kaune gimusi R. Petrutienė vė -
liau persikėlė į Vilnių, prasidėjus
okupa cijai, atsidūrė Wiesbaden sto-
vykloje, Vokietijoje, po to apsigyveno
Ame ri koje. Šešerius metus buvo JAV
Lie tuvių Bendruomenės Cape Cod
apy linkės pirmininkė, ji vis dar ak-
tyviai dalyvauja skautų veikloje. Jos
ve lio nis vyras Alfonsas Petrutis buvo
ilgametis „Amerikos balso’’ lietuvių
tar nybos darbuotojas ir vedėjas. 

Eleanor Roosevelt daug metų ra-
šė straipsnius spaudai, pavadintus
„Mano diena’’, kur ji aprašydavo
kiek  vienos dienos įvykius. Straips -

nius, kurie pasirodydavo šešis kartus
per savaitę, ji pradėjo rašyti 1935
me tais ir rašė iki pat savo mirties
1962-aisiais. Vienintelė išimtis, kai
straips niai buvo nutrūkę, buvo jos
vyro, prezidento Roosevelt mirtis
1945 me tais, bet ir tada pertrauka
truko vos keturias dienas. 

Tuo metu, 1946 metais, preziden-
to našlė buvo Jungtinių Tautų gene -
ralinės asamblėjos delegatė, tų metų
balandžio mėnesį tapo Jungtinių
Tau  tų Žmogaus teisių komisijos va -
dove. Prieš tai labai svarbią lie tu -
viams Vasario 16-ąją ji apsilankė Vo -
kietijoje, Zeilsheim ir Wiesbaden pa -

bėgėlių stovyklose. Pirmojoje stovyk-
loje buvo apgyvendinti žydai, o Wies -
baden – lenkai ir baltai.

Apie savo apsilankymą šiose sto -
vyklose Roosevelt išspausdino straip-
snį, kuriame ji dalijasi savo tos die -
nos įspūdžiais. „Šioje stovykloje
Wiesbaden pa bėgėliai gyvena bara-
kuose, o stovyklai vadovauja pran-
cūzų UNRRA (Jungtinių Tautų pa-
galbos ir reabili tacijos administraci-
ja) komanda. Ža viuosi šiais prancū-
zais – jie duoda pabėgėliams darbo,
jie pritaikė pastatus gyvenimui. Pas-
tatai – tai tik ba ra kai, kur trys šei-
mos – iš viso septy ni žmonės – gyve-
na viename miegamaja me, ir jų pa-
talpos atskirtos tik užuo laida. Jokio
privatumo čia nega li būti, šeimos čia
kartu ir valgo, nes tai jų ’namai’.

Maistu stovykloje rūpinasi su -
ma ni moteris, ir skirtingo amžiaus
žmonės gauna skirtingą maistą, bet
sriuba ir duona yra pagrindinis pa -
tiekalas. Vyresniems žmonėms duo-

dama sriuba yra su pupelėmis, vai-
kai gauna sriubą su daržovėmis ir
mažy čiu mėsos gabalėliu’’, – skru-
pulingai užrašė savo įspūdžius Roo-
sevelt.     

Toliau ji rašo, kad šioje stovyklo-
je tvyranti dvasia yra daug geresnė
nei kitur, yra gerokai daugiau vaikų
ir jaunimo, daugiau šeimų, kurios
gy vena kartu. „Aš pastebėjau mažą
ber niuką su ramentu, kuris neturėjo
ko jos. Man pasakė, kad tai vienas iš
aštuo nių šeimos vaikų. Vyriausia
mer  gaitė, kuriai 18 metų, rūpinasi
vi sais jaunesniais broliais ir sese-
rimis.

Palikau šią stovyklą su daugiau
vilties, bet kartu ir su mane slegian -
čios depresijos jausmu. Koks yra
pagrindinis atsakymas? Mes Jungti -
nėse Tautose prašėme Ekonomikos ir
socialinių reikalų tarybos sudaryti
komisiją, kuri išnagrinėtų pabėgėlių
problemas, bet negaliu pasakyti, kad
pavydėčiau jiems jų darbo. Tai su -
draskys jų širdis. Problema yra tokia
sudėtinga, reikės labai išmintingų
žmonių parašyti rekomendacijas, ku -
rios bus pristatytos Jungtinėms Tau -
toms’’, – rašė ji. 

Filmo „Budėk’’ kūrėjas sakė esąs
dėkingas visiems, kuriuos sudomino
ši tema. Jam pačiam tai buvo nauja ir
įdomi patirtis, o vienos senos foto -
gra fijos istorija atskleidė naujų, įdo -
mių faktų, kurie jau seniai nugrimz-
do pra eitin. 

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Nuotraukos iš susitikimo Wies ba den, 1946 metų vasario 16 d.
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PETkUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

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

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

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

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

Prenumeruokime ir skaitykime 

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

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

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

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

JAV sostinėje pražydo
šimtametės sakuros

Jungtinių Amerikos Valstijų sos-
tinėje Washington, DC esančiame
parke „Tidal Basin” pražydo daugiau
nei 3,000 sakurų, kurios jį puošia jau
nuo 1912 m. Šias sakuras JAV sosti-
nei lygiai prieš 100 metų padovanojo
Japonijos ambasada. 

Bernardinai.lt

A † A
JURGIS BUNDELIS
(GEORG BUNDELS)

Mirė 2012 m. kovo 17 d., Foundation
Park  Care Center, Toledo, OH, sulaukęs
91 metų.

Gimė 1920 m. spalio 31 d. Ilse (Brin-
kies) ir Jakob Bundels šeimoje, Spengių
kaime, Klaipėdos krašte, Lietuvoje.

1951 m. sausio mėnesį emigravo į JAV.
1961 m. sausio 21 d. vedė Lucille Norma Kratochvil (Kasper),

kuri mirė 2004 m. rugpjūčio 13 d.
Nuliūdę liko: duktė Pamela su vyru Thomas Sobecki, gyve-

nantys Toledo, OH, anūkai Joseph, Ruthanne, Matthew, Marga-
ret Sobecki; sesuo Grete Grabazs, gyvenanti Arlington Heights,
IL, sūnėnai ir dukterėčios.

A. a. Jurgis buvo brolis jau mirusių Marie, Martin, Anna, Mi-
chel, Heinrich ir dukterėčios Ruth Grabazs.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, kovo 23 d. 1 val. p. p.
Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd., Hickory
Hills, IL. Po atsisveikinimo a. a. Jurgis bus palaidotas Lietuvių
Tautinėse kapinėse, Justice, IL.

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

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Lack & Sons. Tel. 708-430-5700

A † A
IRENAI LABUNAITYTEI

TALANDIENEI

ištiesus ranką savo vyrui VYTAUTUI mirtyje, liūdi-
me praradus ją ir reiškiame gilią užuojautą jos duk-
relėms ANGELEI, ELENAI ir sūnui ANDRIUI bei se-
sutėms ALDONAI ir NIJOLEI su šeimomis.

Hanau gimnazijos bendraklasių vardu
Regina Malcanaitė Petrauskienė

A † A
ANTANUI BINDOKUI

netikėtai mirus, reiškiame gilią užuojautą jo motinai
DANUTEI, ilgametei Mažosios Lietuvos rėmėjai, tėvui
VYTAUTUI, broliams ALGIRDUI, VYTAUTUI ir PAU -
LIUI bei jų šeimoms, visiems giminėms ir artimiesiems.

Mažosios Lietuvos Fondas
Mažosios Lietuvos Lietuvių draugija

EPA nuotr.
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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

� Šiais metais sukanka dešimt metų
nuo a. a. Tauro ir Rimo Gaižučių ir Mar -
tyno Meškausko žūties. Kviečiame drau-
gus ir pažįstamus į šv. Mišias šeštadienį,
kovo 31 d., 2 val. p. p. St. Ann of the
Dunes bažnyčią, Beverly Shores, IN.
Liūdinti šeima.

� Sekmadienį, kovo 25 d., 10:30 val.
r. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasi -
dėjimo bažnyčioje šv. Mišias atnašaus
kun. dr. Augustinas Kulbis, OSM. Prieš
Mi šias kalbėsime Palaimintojo Jurgio
Ma tulaičio litaniją. Po pamaldų – kavu tė.

� Kovo 25 d. 8 val. v. radijo bangomis
98.7wfmt laidoje ,,Collectors’ Corner with
Henry Fogel” skambės lietuvių kompozito-
riaus M. K. Čiurlionio kūriniai fortepijonui,
chorinės dainos ir kūriniai orkestrui. 

� 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). Rašytojos kūrybą skaitys ir vaidins
Sandra Giedraitienė, Vida Gilvydienė, Linas
Umbrasas, skambės dainos, šoks vaikai,
bus vaišės. Kaina – 10 dol. Kvie čia Korp!
Giedra.

� JAV LB Socialinių reikalų skyrius Le -
mont maloniai kviečia kovo 28 d., tre -
čiadienį, 1 val. p. p. atvykti į filmų po -
pie tę. Bus ro  doma doku men tinio fil mo
,,Viduklė” iš ciklo ,,Mūsų mies teliai”. Fil -
mai ro domi PLC skai tykloje.

� ALRK Moterų sąjungos 3 kuopos pir -
masis šių metų susirinkimas vyks kovo
31 d., šeštadienį, 2:30 val. p. p. Švč.
Mer gelės Marijos Gimimo parapijos
salėje. Prašome visas nares dalyvauti ir
kviečiame moteris užsirašyti į Amerikos
lietuvių Romos katalikių moterų organi-
zaciją.

�  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”.  Prie kavos puodelio paragausime
šio skanėsto. Būtina registruotis tel.
773-582-6500. Programa vyks anglų
kalba. 

�  Dėmesio! JAV LB Lemont apylinkės
valdyba praneša, kad metinis-ataskaiti-
nis apylinkės susirinkimas vyks š. m.
ba landžio 29 d., o ne kovo 25 d., kaip
buvo skelbta anksčiau. 

� Apreiškimo  bažnyčioje  (259 N., 5th
St., Brooklyn, NY) kovo 24–26 die no -
mis vyks Gavėnios dvasinio atsinauji ni -
mo dienos. Kovo 24 d., šeštadienį, 5

val. p. p. – Kryžiaus kelias su giesmėmis
ir pamąstymais. Kovo 25 d., sekmadie -
nį, 10 val. r. – šv. Mišios.  Gros ir giedos
katalikų bendruomenės ,,Gy vieji akme -
nys” nariai iš Kauno. Po šv. Mišių – karš-
 ti pietūs ir pabendravimas su svečiais.
Kovo 26 d., pirmadienį, parapijos Švč.
Mergelės Marijos Apreiškimo šventė. 6
val. v. Užtarimo maldas ves ,,Gy vieji ak -
menys”, 7:30 val. v. – iškilmingos šv.
Mi šios.

� Balandžio 15 d. 12 val. p. p. Šv. And -
riejaus parapijos salėje (1913 Wallace
St., Philadelphia, PA 19130) ruošiamas
,,Velykų stalas”. Bilietus užsisakyti ar
nu  si pirkti prašoma iki balandžio 8 d.
Kreiptis į Angelę tel. 215-638-2534 ar -
ba į Marytę tel. 215-969-2117.

� Vyksta registracija į 2012 m. New
York maratoną (lapkričio 4 d.). LR gene -
ra linis konsulatas New York kviečia ma -
rato no bėgikus burtis į lietuvių komandą
ir registruotis el. paštu kons.niujorkas@
urm.lt arba tel. 212-354-7840. Žinutė-
je nurodykite savo vardą ir pavardę, tel.
numerį bei el. pašto adresą. Norint bėgti
New York maratoną pirmiausia reikia
už sire gistruoti oficialioje renginio svetai -
nėje www.nycmarathon.org, su mokėti
da ly vio mokestį, o po to mielai  kviečia -
me tapti lietuvių komandos nariu. Regis -
tra ci ja vyksta iki balandžio 12 d.

� 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.

Savaitgalis su sesele Igne 
Kovo 30 d. 6 val. v.  St. Matthew’s Cathedral – Tarptautinis Kryžiaus kelias.

14-oje stotyje maldas lietuviškai skaitys ses. Ignė
Kovo 31 d. – susitikimai Kristijono Donelaičio lituanistinėje mokykloje:

9:45   val. r. – su mokytojais
10:10  val. r. – su tėveliais
10:45  val. r.  – su mokiniais 

3 val. p. p. – susitikimas su JAV LB Washington, DC  apylinkės lietuviais Latvių
namuose (400 Hurley Ave., Rockville, MD 20850)

Balandžio 1 d. – Verbų sekmadienis. 8:30 val. r.  lietuviškos šv. Mišios St. Al -
phon sus Church (114 West Saratoga St., Baltimore, MD 21201)

Ados Vodopalaitės margintas margutis.

IŠ ARTI IR TOLI...

Kovo 12 dieną Lietuvos ambasadoje JAV apsilankęs JAV valstybės sekretorės pa va-
duotojas William Burns (kairėje) sužinojo apie Boston, MA liepos 1 d. vyksiančią XIV Lie-
tuvių tautinių šokių šventę, apie kurią jam papasakojo LR ambasadorius JAV Ž. Pavilio-
nis (dešinėje).                                                                                          http://usa.mfa.lt/ nuotr.

2012 m. gegužės 1–15 d. vyks rinkimai į JAV Lietuvių Bendruome-
nės XX Tarybą. Kandidatų sąrašas bus sudarytas iki kovo 29 d., vėliau jis
bus skelbiamas JAV LB tinklalapyje, spaudoje. Norintys balsuoti internetu
turi registruotis internetu JAV LB tinklalapyje www.javlb.org arba tiesiogiai
šiuo adresu: http://lietuviu-bendruomene.org/zinios/balsavimas-voting/ Re-
gistruotis galima iki balandžio 7 d. Užsiregistravus internetu bus elektro-
niniu paštu atsiųstas slaptažodis ir patvirtinimas apie galimybę balsuoti. Bal-
savimas internetu vyks nuo gegužės 1 iki 15 d. 

Daugiau informacijos apie balsavimą rasite www.javlb.org

Kovo 16 d. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre (Čikagoje), vyko jungtinė me ni -
ninkų iš Atlanta (GA) paroda. Savo  meno kūrinius – foto g rafijos, tapybos, piešimo
ir taikomosios dailės darbus pristatė net septyni dailininkai iš Atlanta, GA. Parodos
atidaryme dalyvavo Simona Pakalkaitė ir Šarūnė Stankevičienė.
Parodos lankytojos žavėjosi Š. Stankevičienės (antra iš kairės) papuošalais. 

Jono Kuprio nuotr.


