
Toronto (LVK delegatros info)
– Lietuvos Respublikos UÏsienio rei-
kal˜ bei Kultros ministerij˜ ir Lie-
tuvos Vyskup˜ Konferencijos (LVK)
pageidavimu, LVK delegatas uÏsie-
nio lietuvi˜ katalik˜ sielovadai pre-
latas Edmundas Putrimas nusiuntò
pra‰ymà New York arkivyskupijos
kardinolui Timothy M. Dolan, kad
Lietuva galòt˜ atsiimti vitraÏus ir ki-
tà religin∞ turtà i‰ buvusios Au‰ros
Vart˜ parapijos Manhattan, New
York mieste.

Kardinolas Dolan sutiko, kad vit-
raÏai bt˜ sugràÏinti Lietuvai su
sàlyga, jog j˜ apdraudimo ir persiun-
timo i‰laid˜ nepadengs New York ar-
kivyskupija. ·iuo metu vitraÏai yra
saugomi Staten Island, New York
valstijoje.

Menininko Vytauto Jonyno XX
‰imtmeãio viduryje sukurti vitraÏai
priklausò ·vã. Mergelòs Marijos An-

gel˜ parapijai Brooklyn. Toje ‰vento-
vòje vyko kun. Juozo ·e‰toko primi-
cijos, vòliau ‰is kunigas tapo Au‰ros
Vart˜ parapijos pirmuoju klebonu.
UÏdarant ·vã. Mergelòs Marijos An-
gel˜ ‰ventov´ (veikusià nuo 1888 iki
1981 m.), vitraÏai buvo nupirkti ir
∞statyti Au‰ros Vart˜ parapijos lan-
guose kun. Vytauto Palubinsko dòka.
Pastarasis buvo jos klebonu nuo 1982
iki 1989 m.

„·iuo metu dòl vitraÏ˜ persiunti-
mo vyksta diskusijos tarp LVK nari˜
ir LR generalinio konsulo New York
Valdemaro Sarapino”, – ai‰kino prel.
Putrimas.

·ià savait´ Jungtinòse Valstijose
besilankantis Lietuvos kultros
ministras  Gelnas, susitik´s su JAV
Lietuvi˜ Bendruomenòs New York
apygardos vadovybe, ‰alia kit˜ klau-
sim˜, domòjosi ir Au‰ros Vart˜ baÏ-
nyãios likimu.
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Kaunas (ELTA) – Vienas Ïino-
miausi˜ Kauno verslinink˜, bendro-
vòs ,,Skubios siuntos” generalinis
direktorius Vladas La‰as pelnò tarp-
tautin´ verslo Taikos premijà. Apdo-
vanojimas skiriamas uÏ verslo sòk-
m´, neatsiejamà nuo socialinòs atsa-
komybòs ir socialinio solidarumo
princip˜. 

Konkursui, kur∞ rengò Nobelio
taikos komitetas ir Tarptautiniai pre-
kybos rmai, buvo pateikta 90 kandi-
dat˜ i‰ 60 valstybi˜. GeguÏòs 7 d. Osle
vyks verslo Taikos premij˜ ∞teikimo
i‰kilmòs, kuri˜ metu bus pagerbti 7
laureatai, labiausiai nusipeln´ verslo
atstovai i‰ ∞vairi˜ valstybi˜.

UÏ nuopelnus ir asmenin∞ indòl∞
ugdant verslo socialin´ atsakomyb´
V. La‰à ‰iai premijai pristatò Kauno
prekybos, pramonòs ir amat˜ rmai.
V. La‰as – rm˜ tarybos narys nuo
2000 m., apdovanotas auk‰ãiausiu
rm˜ apdovanojimu – tarpukario lai-
kais ∞steigta „Darbo ÏvaigÏde”.

Vienas i‰ V. La‰o ∞diegt˜ sociali-

nio dialogo projekt˜ yra bendrovòje
veikianti atlyginim˜ sistema „Pasi-
skirk sau atlyginimà pats”, kuriame
svarbus kiekvieno darbuotojo poÏi-
ris ir sav´s ∞vertinimas. Tai pirmasis

Lietuvos verslo atvejis, apra‰ytas Eu-
ropos universitet˜ vadovòliuose ir
pristatomas populiariausiose pasau-
lio Ïini˜ svetainòse.

New York Au‰ros Vart˜ baÏnyãios vitraÏai keliaus ∞ Lietuvà 

Vie‰patie, Dieve, a‰ dòkoju uÏ visas malones, kurias man suteikei. Koks Tu,
Vie‰patie, dosnus. Kaip gausiai dalini savo malones mums, nevertiems sutvòri-
mams.

– I‰ Pal. J. Matulaiãio ,,UÏra‰˜”

Vytauto Jonyno vitražas.
Jono Kuprio nuotr.

Verslo Taikos premiją gavęs Vladas Lašas.                                Š. Mažeikos nuotr./Delfi.lt

âikaga (LR ambasados JAV info)
– âikagoje balandÏio 13–15 d. vyksta
·iauròs Amerikos Ïemyne dirbanãi˜
Lietuvos Respublikos garbòs konsul˜
suvaÏiavimas, kuriame bus tariama-
si, kaip geriausia pristatyti Lietuvos
kultrà ir i‰saugoti lietuvi‰kà pavel-
dà. Garbòs konsulams bus pristatytas
artòjantis Lietuvos pirmininkavimas
Europos Sàjungos Tarybai ir su tuo
susij´ Lietuvos planai ·iauròs Ame-
rikos regione.

Susitikime dalyvauja Lietuvos
kultros ministras Arnas Gelnas,
uÏsienio reikal˜ viceministras Eval-
das Ignataviãius, Lietuvos ambasado-
riai JAV ir Kanadoje Îygimantas Pa-
vilionis ir Gintò Damu‰ytò, Lietuvos
generalini˜ konsulat˜ âikagoje ir
New York vadovai Skaistò Aniulienò
ir Valdemaras Sarapinas bei 17 gar-
bòs konsul˜ i‰ JAV, Kanados ir Mek-
sikos. Susitikimo dalyviai taip pat
dalyvaus Lietuvi˜ Fondo 50-meãio

minòjime, susitiks su JAV ir Kanados
Lietuvi˜ Bendruomeni˜ atstovais,
lankysis Pasaulio lietuvi˜ centre
Lemont, dalyvaus ‰v. Mi‰iose Palai-
mintojo Jurgio Matulaiãio misijoje.
Darbo pusryãiuose sekmadien∞ bus
aptarti projektai, skatinantys lietu-
vi˜ ir Ïyd˜ bendruomeninius ry‰ius
bei abipus∞ supratimà. Bendras ·iau-
ròs Amerikoje dirbanãi˜ Lietuvos
garbòs konsul˜ susitikimas rengia-
mas pirmà kartà.

âikagoje prasidòjo pirmasis LR garbòs konsul˜ ·iauròs Amerikoje susitikimas
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JAV  LB Vidurio vakar˜ apygar-
da ir keletas JAV lietuvi˜ visuome ni -
ni˜ organizacij˜ pra‰o ir si lo  ·iau-
li˜  oro uostà pavadinti JAV plk. ltn.
Felikso Vaitkaus vardu.

JAV lietuvis Feliksas Vaitkus i‰ -
garsino Lietuvà pasaulyje lòktu vu
,,Lituanica II’’ perskrid´s Atlantà. Iki
jo tik penki laknai buvo ∞veik´ van-
denynà. Vaitkus Antrajame pasauli-
niame kare kovòsi JAV kari nò se oro
pajògose, buvo apdovanotas meda-
liais. Jis Ïinomas ir pripaÏintas tarp
JAV ir pasaulio aviatori˜. Atlanto
nugalòtojo Ïygdarbiu vienodai gali
didÏiuotis ir lietuviai, ir amerikie-
ãiai. Wisconsin valstijoje yra ∞kurtas
plk. ltn. Vaitkaus me morialinis   mu-
ziejus. 

Airijos Lietuvi˜ Bendruomenò,
pagerbdama ‰∞ nars˜ JAV lietuv∞ ir jo
Ïygdarb∞, Airijos valdÏios padedama
Vaitkaus nusileidimo vietoje atiden-
gò JAV lietuviui paminklà. Dabar ten

kasmet susirenka tautieãiai, vyksta
graÏs renginiai. Isto rija neuÏmir‰-
ta, ja didÏiuojasi lietuvi˜ i‰eiviai
Airijoje ir patys airiai.

Plk. ltn. Vaitkus, jo gy ve nimas, jo
Ïygdarbis ri‰a viso pasaulio lietuvius
su Tòvyne Lietuva ir yra i‰skirtinis
pavyzdys mums vi siems. Jis turi i‰-
liekamàjà vert´ viso pasaulio lietu-
viams, moko mus bti savo Tòvynòs
patriotais, jungia Lietuvà ir JAV.

Lidna tai, kad Lietuvoje plk.
ltn. Vaitkaus Ïygdarbis lyg ir uÏmir‰-
tas – jo vardu nòra pavadinta nò vie-
na gatvò ar oro uostas, nòra ir pa -
minklo. 

Neseniai Lietuvos Respublikos
Seimo narys Emanuelis Zingeris si -
lò ·iauli˜ oro uostà pavadinti JAV
Pre zidento Ronald Reagan vardu. Ne-
paisant vis˜ prezidento Reagan nuo-
peln˜, su ·iauliais ir Lietuvos   avia-
cija jis maÏai kà turi bendro.

,,Lituanica II’’ lòktuvas iki sovie -

t˜ okupacijos buvo garbingai saugo-
mas ·iauli˜ kariniame oro uoste, vò -
liau sovietai j∞ sunaikino. Prisimin -
da mi ,,Lituanicos II’’ skryd∞ ir ati-
duodami pagarbà plk. ltn. Vaitkui,
silome ·iauli˜ oro uostà, kuriame
ba zuojasi NATO lòktuvai, saugantys
Lietuvos ir kit˜ Baltijos ‰ali˜ oro
erdv´ ir uÏtikrinantys ms˜ taik˜ ir
saug˜ gyvenimà, pavadinti jo vardu.

Palaikome ir remiame LR  Seimo
nario Valentino Mazuronio i‰keltà
silymà suteikti ·iauli˜ oro uostui
plk. ltn. Felikso Vaitkaus vardà.

Maloniai pra‰ome atsiÏvelgti ∞
ms˜ pasilymà ir ·iauli˜ oro uostui
suteikti plk. ltn. Felikso Vaitkaus
vardà.

Ernestas Luko‰eviãius, 
JAV LB Tarybos narys, JAV LB Vidurio
va kar˜ apygardos valdybos narys, L·SI

Baltijos jros ‰auli˜ kuopos ‰aulys,
Sausio 13-osios medalininkas. 

LAIŠKAI 

Šiandien ,,Draugo” pirmame pus-
lapyje skelbiama žinia apie LR Užsienio
reikalų bei Kultūros ministerijų ir
Lietuvos Vyskupų Konferencijos laiške
išsakytą pageidavimą New York ar-
kivyskupijos kardinolui Timothy M.
Dolan, kad Lietuva galėtų atsiimti vit-
ražus ir kitą religinį turtą iš buvusios
Aušros Vartų parapijos Manhattan,
galėtų būti gera įžanga šį savaitgalį
Čikagoje vyksiančiam LR kultūros mi-
nistro Arūno Gelūno susitikimui su Lie-
tuvos garbės konsulais Šiaurės Ame-
rikoje. Jo metu, be kitų dalykų, bus
kalbama apie lietuviško paveldo JAV
išsaugojimą. Ši tema nebus apeita ir
sekmadienį, kada ministras Pasaulio
lietuvių centre (Lemont, IL) susitiks su
JAV ir Kanados LB atstovais. Norisi
tikėti, jog susitikimų metu bus kalba-
ma ne tik apie vieną iš kelių JAV lietu-
viško paveldo išsaugojimo kelių – jo
išvežimo į Lietuvą, bet ir to paveldo
išsaugojimo strategiją ateityje, galu-
tiniu jos tikslu nebūtinai pasirenkant
Lietuvą.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis Evangelija pasa-
koja apie tu‰ãià
Jòzaus kapà ir

apie Jòzaus pasirody-
mà moterims ir moki-
niams. Anuomet nei
Marija Magdalietò,
nei Jonas, nei kiti
apa‰talai negalòjo net
nuspòti, kà Kristaus
prisikòlimas atne‰ milijardams Ïmo-
ni˜, kuriuos bus palietusi Prisikò-
limo ‰viesa. Kas rimtai ∞tiki ∞ prisi-
kòlus∞j∞ Krist˜, tas tampa nauju Ïmo-
gumi, ne‰anãiu ir skleidÏianãiu ap-
link save Prisikòlimo ‰viesà.

Apie pirmuosius Kristaus moki-
nius pagonys kalbòjo: „Îiròkite,
kaip jie vienas kità myli.” ·ie Prisi-
kòlimo Ïinià ir Kristaus Evangelijà
ne‰´ krik‰ãionys pakeitò pagoni‰kàj∞
pasaul∞. ·ie Prisikòlimo Ïinios ne‰ò-
jai ne tik statò baÏnyãias; jie steigò
universitetus – ‰tai ir Vilniaus uni-
versitetas buvo ∞kurtas Kristaus se-
kòj˜. Savo atkakliu darbu jie pakeitò
Europos veidà.

XIX amÏiuje, kai Lietuva buvo
carinòs Rusijos nelaisvòje ir buvo
draudÏiamos net knygos lotyni‰ko-
mis raidòmis, pagrindiniai Lietuvos
‰vietòjai ir budintojai buvo prisikòlu-
siojo Kristaus sekòjai – vyskupai, ku-
nigai ir jiems talkin´ pasaulieãiai.
Vyskupas Valanãius nebuvo vienin-
telis. Kà jis vienas bt˜ padar´s, jei
nebt˜ turòj´s paprast˜, giliai tikin-
ãi˜ ir Lietuvà mylinãi˜ knygne‰i˜,
kurie, rizikuodami gyvybe ir tikòda-
miesi katorgos, per sienà ne‰ò ne ci-
garetes ar narkotikus, bet lietuvi‰kà
Ïod∞.

Kai 1918 m. Lietuva kòlòsi nau-
jam gyvenimui, ji neturòjo daug
auk‰tus mokslus baigusi˜ inteligen-
t˜, bet turòjo kataliki‰kà, savo tòv˜
Ïem´ mylinãià visuomen´. Anuomet
Lietuvos Ïmonòs neturòjo tiek auto-
mobili˜, kiek j˜ turime ‰iandien, jie
neturòjo daugelio kit˜ galimybi˜,
kuriomis mes naudojamòs, taãiau
turòjo labai sveikà krik‰ãioni‰kà
poÏir∞ ∞ gyvenimà, ‰eimà, ir tai pa-
dòjo visose gyvenimo srityse pasiekti
graÏiausi˜ rezultat˜.

XX a. antroji pusò mums atne‰ò
be galo daug dideli˜ i‰mòginim˜.
·imtai tkstanãi˜ lietuvi˜, atsidru-
si˜ Sibire ar lageriuose, i‰tvòrò vien
todòl, kad juos gaivino mir´s ir pri-
sikòl´s Kristus. Neturòdami ‰ito tikò-
jimo, jie nebt˜ i‰tvòr´ tuose pragaro

ratuose, kai aplinkui nesimatò jokios
‰viesos ir jiems, tremtiniams, bdavo
kalama: „Js ãia, Sibire, ir mirsite.”

XXI a. pradÏia yra paÏymòta ai‰-
kiai matomais ne prisikòlimo, bet
mirties kultros Ïingsniais. Puolama
krik‰ãioni‰ka ‰eima, krik‰ãioni‰kas
gyvybòs ir lyti‰kumo suvokimas,
krik‰ãioni‰ka moralò, dÏigaujama
dòl kiekvienos BaÏnyãios nesòkmòs,
ar tai bt˜ sumaÏòj´s pa‰aukim˜ ∞
kunigyst´ skaiãius, ar pavienio kuni-
go nuopuolis. Îmonòs, màstantys tik
apie ne‰var˜ pelnà, nesibodi uÏversti
Lietuvos alkoholiu ir narkotikais.
Îmones turinti ‰viesti Ïiniasklaida
daÏnai paverãiama Ïiaurumus, smur-
tà ir moralines nuotekas propaguo-
janãia pramone. O paskui Lietuvos
duobkasiai dedasi neÏinà, kodòl Ïmo-
nòs Ïudo ir Ïudosi, kodòl daug j˜ ne-
bemyli Lietuvos ir vaÏiuoja laimòs
ie‰koti uÏ jr˜ mari˜.

Taãiau Prisikòlusiojo Kristaus
Ïingsniai yra ai‰kiai girdimi bei ma-
tomi ir ms˜ dien˜ visuomenòje. Kas
buvo tie Ïmonòs, kurie 1991 m. saus∞
gynò Televizijos bok‰tà ir Seimo
rmus? Su labai maÏomis i‰imtimis
tai buvo Ïmonòs, per sovietmet∞ i‰-
saugoj´ savo krik‰ãioni‰kàj∞ tikòji-
mà. A‰ maãiau, kaip jie meldòsi tà
Sausio 13-osios rytà, kai, atrodò, oras
virpòjo nuo ∞tampos, laukiant oku-
panto tank˜.

Kai daug kur pasaulyje jau ne-
beÏinoma, kas yra moralu arba kas
yra normali ‰eima, uÏ santuokos pag-
rindu tarp vyro ir moters kuriamà
‰eimà pasisakò dauguma ms˜ parla-
mentar˜. Net 100 j˜ sudarò Seimo
grup´ uÏ tradicin´ ‰eimà. Kaip gali-
ma tuo nesidÏiaugti?

DaÏnai dejuojama, kad trksta
morali˜ politik˜. Taip, turime visko.
Taãiau turime Ïmoni˜, kurie sielo-
jasi dòl Lietuvos ateities. Îavi tie val-
dÏios Ïmonòs, kurie siekia Lietuvos
energetinòs nepriklausomybòs. Gai-
la, kad tuos planus kòsinasi suÏlug-
dyti màstantieji tik apie duonà ir
pinigus. Jeigu visi lietuviai bt˜ to-

kie buv´, ‰iandien
mes btume tik Ru-
sijos sudòtyje esanti
Pabaltijo gubernija
ir nieko daugiau.

Kai kas mano,
kad ms˜ jaunimà
galima suÏavòti tik
vulgarybi˜ pilnais
renginiais. Netiesa,

daugelis jaun˜ Ïmoni˜ puikiai ski-
ria, kas yra kas. Vasario mònes∞ ∞ ka-
taliki‰kà, ‰eimos vertybes ginant∞ ·v.
Valentino dienos rengin∞ uÏsiregis-
travo per 30,000 jaunuoli˜. Buvo tik
viena bòda – Kauno „Îalgirio” arena
galòjo sutalpinti vos pus´ norinãi˜j˜.

Ms˜ studentai kasmet vaÏiuoja
∞ Sibirà tvarkyti tremtini˜ kap˜. Kas
juos tenai veda? Jie myli Lietuvà ir
nori savo akimis pamatyti, kur ir
kaip gyveno j˜ seneliai. Jie yra Lietu-
vos prisikòlimo vaikai. Jie supranta,
kas Ïmogaus gyvenime yra tikrosios
vertybòs, o kas – tik plastikiniai ki-
ni‰ki Ïaisliukai.

Mes turime daug jaunuoli˜, ku-
rie nòra paskend´ alkoholyje ir nar-
kotikuose, bet studijuoja ir ruo‰iasi
dirbti Lietuvos labui. Tik reikia juos
pastebòti ir jiems padòti.

Kaune pastaraisiais metais yra
i‰aug´s kataliki‰k˜ mokykl˜ skai-
ãius. Susirpino net ·vietimo minis-
terija, kai kaÏkas pasakò, kad ‰ios
mokyklos siekia tik privilegij˜. Ne-
tiesa, ‰i˜ mokykl˜ direktoriai ai‰kiai
kalba: jei mes negalòsime oficialiai
vadintis kataliki‰komis mokyklomis,
mes vis tiek sieksime jomis bti. Mo-
kyklose vis labiau suvokiama, kad
tik ant krik‰ãioni‰kos moralòs pag-
rind˜ i‰ugdytas jaunimas bus tikra-
sis Lietuvos kròjas.

Velykos yra ne tik graÏi ‰ventò,
kurios groÏio negali nustelbti net ap-
nik´s dangus. Velykos yra vilt∞ ∞kve-
pianti ‰ventò. Paskutin∞ Ïod∞ taria ne
mirtis, bet Kristaus prisikòlimas. Ir
mes esame tie, kurie tikime tuo pas-
kutiniu, gyvyb´ ne‰anãiu Evange-
lijos ÏodÏiu.

Linkiu i‰saugoti savo ‰irdyse
Kristaus Prisikòlimo Ïinià. Neleiski-
me niekam atimti i‰ ms˜ Prisikò-
limo vilties ir mus paversti bevarde
mase, suprantanãia tik pinigus ir
pramogas. Kristaus Prisikòlimas te-
∞kvepia mus eiti per gyvenimà su pir-
m˜j˜ krik‰ãioni˜ meile ir su kanki-
ni˜ uÏ Krist˜ tikòjimu.

Prisikėlimo žingsniai
Lietuvoje
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIâIUS

DñL ·IAULIˆ ORO UOSTO PAVADINIMO JAV PLK. LTN. F. VAITKAUS VARDU



Jau kuris laikas i‰eivijos Ïiniask lai-
doje matòme pakartotinus kvieti mus
atvykti ∞ i‰kilmingà pokyl∞ ‰v´sti

Lietu vi˜ Fondo 50 met˜ jubiliej˜, kuris
vyks balandÏio 14 d., ‰e‰tadien∞, ,,The
Hyatt Lod ge”, Oak Brook, IL (daugiau in-
forma cijos – www.lietuviufondas.org.). 

Ødomus apra‰ymas apie LF gimimà
paskelbtas kovo 1 d. ,,Drauge”. Jo auto-
rò – Danutò Bindokienò, taip pat yra LF
jubiliejinio leidinio – tre ãiosios knygos
apie LF redaktorò. Knyga apÏvelgs pastar˜j˜ 25-
eri˜ me t˜ LF pasiekimus. Ankstesnòje kny  goje bu-
vo minimas Petras Liã kus,  1951 m. lapkriãio 27 d.
,,Drauge” si l´s sukurti vieno milijono doleri˜
fon dà, kurio pagrindinis kapitalas b t˜ nelieãia-
mas, o nuo‰imãiai eit˜ lietuvybòs ir kitiems lietu-
vi‰kiems rei kalams. I Kul tros kongrese, vykusia-
me 1956 m., sa vo planà milijoninio fondo reikalu
i‰dòstò Stasys Gabaliauskas. Anot bostoni‰kòs
,,Lietuvi˜ enciklope dijos”, ,,tik po de‰imties met˜
at si rado milijoninio fondo idòjos realizavi mui ini-
ciatori˜, kuri˜ dauguma bu vo jaun˜ gydytoj˜ gru-
pò su dr. A. Razma prie‰akyje”.  Pastarasis 1960 m.
gruodÏio 8 d. ,,Drauge” i‰spausdin tame straipsny-
je ,,mògino ∞tikinti lietuvi‰kàjà visuomen´, kad
tai – ne tu‰ ãia svajonò, o visi‰kai ∞gyvendinama
tikrovò”, – teigia Bindo kie nò savo straipsnyje.

Rankose turiu ,,2012 Liepsnà”, kur pateikiama
praòjusi˜ met˜ LF veik los ataskaita. ·is 36 puslapi˜
leidi nys savo apimtimi pana‰us ∞ anks tesnes apys-
kaitas. Rimantas Gri‰ke lis, LF Tarybos pirminin-
kas, ir Ma rius Kasninas, LF Valdybos pirmi nin -
kas, prane‰a, kad 49-sis metinis LF nari˜ suvaÏia-
vimas ∞vyks balan dÏio 14 d. Pasaulio lietuvi˜ cent-
re, Lemont, IL. Per 50 met˜ LF galòjo paskirti dau-
giau nei 15 mln. dol. ‰vietimui, jaunimo organiza-
cijoms, lietuvi‰kai spaudai, moksliniams projektams,
stipen di joms ir kitai visuomenòs veiklai pa remti. 

LF nari˜ ir ∞mok˜ augimo lente lòje rodoma,
kad 1974 m. buvo gausiausi naujais nariais – tais
metais ∞ LF ∞stojo 498 nariai. MaÏiausiai nari˜  –
po 37 – sulaukta 2001 ir 2003 metais. DidÏiausia me-
tinò suma gauta 2002 m. – 2,417,895 dol. MaÏiausiai

∞na‰˜ gau ta 1971 m., jie siekò vos 45,436 dol. Pirmas
milijonas buvo pasiektas 1974 m. Su 1990 m. vir‰y-
ta 5 mln. dol. su ma. Po 10 met˜ i‰ viso jau sutelkta
per  10 mln. dol., o su  praòjusi˜  met˜ pa baiga ben-
dra suma pasiekò 19,523,059 dol. ribà. Ødomu, ar
suplanuotas tikslas – iki LF 50-meãio pasiekti 20
mln. dol. – bus pasiektas. ,,Liepsnos” i‰leidimo me-
tu iki uÏ sibròÏtos sumos buvo lik´ maÏiau nei pusò
milijono doleri˜.

Laikui bògant, augo ne tik nari˜ ∞mokos, didò-
jo ir paskirsto ma suma. MaÏiausiai buvo paskir-
styta 1962 m. (3,000 dol.), o didÏiausia me tinò pelno
suma buvo i‰dalinta 2000 m., tada paskirstyta
1,009,922 dol.! Per pirmuosius 20 LF gyvavimo
met˜ viso bu vo paskirstyta per 1 mln. dol. Iki 1997
met˜ LF susidarò per 5 mln. suma, o  2004 m. vir‰y-
ta 10 mln. dol. riba. Pa galiau pernai metais buvo
per Ïeng ta 15 mln. dol. bendro pelno pa skirstyta su-
ma. Ø ‰ià sumà ne∞traukta 1991 m. vienkartinò LF
dovana i‰ pagrindinio kapitalo Lietuvos ‰vietimo
ir kultros reikalams (1,354,462 dol.). 

2011 m. i‰laidos buvo 552,135 dol.  80 proc. tos
sumos paskirta paramai, o likusieji 20 proc. i‰leisti
kitoms – bendrosioms ir administracinòms, rengi-
ni˜, skelbim˜, vaj˜ ir nekilnoja mojo turto nuo-
mos – i‰laidoms pa deng ti. Pelno skirstymo komite-
to pra ne‰ime ra‰oma, kad didÏiausia su  ma –
112,758 dol. – paskirta ‰vie ti mui. ·iuo metu JAV
veikia daugiau nei 26 lituanistinòs mokyklos, ku-
rio se mokosi daugiau nei 2,000 vaik˜.  Ypatingas
dòmesys skirtas ‰∞met Bos ton mieste vyksianãiai
XIV Lietuvi˜ tautini˜ ‰oki˜ ‰ventei, Lituanistikos
tyrimo ir studij˜ centro archyv˜ i‰ laikymui bei

modernizavimui, Lietu vi˜ i‰eivijos stu-
dent˜ staÏuotòms, labdarai ir JAV lietu-
vi˜ Ïiniasklai dai. 

Pernai metais lietuvi˜ kilmòs stu -
dentams paskirtos 52 stipendijos (i‰ vi-
so 60,418 dol.). Pagal pateiktà diagramà,
2011 m. ‰vietimui, jaunimo veiklai ir
student˜ stipendijoms pa skirta 65 proc.
vis˜ pinig˜. Kultri nei veiklai  – 19
proc., visuomeninei veik lai – 10 proc., o
likusieji 6 proc. atiteko Ïiniasklaidai. 

Gana i‰samiai ,,Liepsnoje” yra pri  statyti kan-
didatai ∞ LF Tarybà: Ri mantas P. Gri‰kelis, Aud-
ronò Pavil ãius Karalius, Marius Kasninas, Al mis
Kuolas ir dr. Antanas G. Razma, jaun. Kandidatai ∞
LF Kontrolòs ko mi  sijà yra Alberta Astras, Gytis
Pet kus, Algis Rugienius, Milda ·atienò, Au‰relò
Sakalaitò ir Jonas Variako jis. 

Jubiliejaus proga LF bendramin ãius, bendra-
darbius ir vadovyb´ sveikina Lietuvos Respubli-
kos prezidentas Valdas Adamkus. ,,Turbt pras -
mingiausias palinkòjimas Lietu vi˜ Fondui 50-me-
ãio proga tilpt˜ ∞ vie nà Ïod∞: t´skite. T´skite savo
gra Ïius ir pasmingus darbus, t´skite sa vo patrioti-
n´ veiklà!”, – linki jis.  Antras sveikinimas LF na-
riams yra nuo LF steigòjo dr. Razmos. Jis pastebi,
kad nuo to laiko daug atlikta lietuvybòs darbamas,
paskirstytos milijoninòs sumos. ,,Visa tai ∞vyko
todòl, kad Lie tuvi˜ Fondo pradininkai bei auginto-
jai su pasi‰ventimu aukojo savo talentus ir laikà,
Ïiniasklaida kòlò ir skleidò Lietuvi˜ Fondo idòjà, o
visuo menò atsiliepò narystòmis bei auko mis.
Jiems  visiems  priklauso didÏiau sia pagarba ir pa-
dòka uÏ Lietuvi˜ Fondà ir jo atliktus, atliekamus ir
ateities darbus lietuvybòs ir Lietu vos labui.” 

Prie ‰i˜ jubiliejini˜ sveikinim˜ jungiasi ir
,,Draugas”, prisidòj´s prie  LF idòjos puoselòjimo
ir auginimo.  Sveikiname LF su graÏiu ju bi liejumi
ir dòkojame uÏ paramà, skirtà lietuvi‰kumo palai-
kymui. Pa baigai i‰trauka i‰ ‰i˜ met˜ ,,Liepsnos”:
,,Dirbkime ir ‰v´skime kartu su Lie tuvi˜ Fondu,
kuris jau 50 met˜ gy vuo ja ir pleãia savo veiklà, Ïa-
dinda mas pasididÏiavimo jausmà lietuvi˜ kal ba,
kultra, paproãiais ir tradicijo mis.” 
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Lietuvių Fondas 
švenčia 50 metų jubiliejų!
ROMUALDAS KRIAUâIÌNAS

I
I‰ vis˜ ore sklandanãi˜ apokalip-

tini˜ legend˜ apie 2012-uosius bene links-
miausia yra ‰i: nnai vykstàs virsmo lai-
kas yra itin geras, nes vyks ta peròjimas ∞
dÏiaugsmo erà. DÏiaugs mas yra tikroji
sielos bsena, leisianti saugiai persikelti
per aud rin gà jrà. Su ‰ia banglente ∞ma-
noma „pravaryti” cunamio bangos ketera
nò nesu‰lapus. O kas neturi dÏiaugs mo, yra
nulid´, nusimin´, pagieÏingi, kupini sar-
kazmo ar pavydo, tiems ga li tekti ir i‰simaudyti. 

·i versija labai tinkama lietu viams – jà ms˜
spec. tarnybos priva lòt˜ skleisti per visus lietuvos
rytus bei kt. masinius horoskopus, idant ne laimi˜
i‰sigand´ tautieãiai i‰si viep t˜ iki aus˜, mest˜ ger-
ti ir keiktis. Ir kaip i‰protòj´ imt˜ mylòti savo ar-
timà bei tolimà. Dòl viso pikto. 

II
Prie‰ keletà savaiãi˜ teko pakoncertuoti Los

Angeles ir San Francico miestuose. Susitikome su
tenyk‰ãiais lietuviais ir, savaime suprantama,
plepòjome apie Lietuvà. Kà daryti, kad ji dar kur∞
laikà i‰likt˜? Bent kok∞ dvide‰imtmet∞, kol uÏaugs
nauja kar ta, gebanti tvarkytis profesionaliai, ne -
aroganti‰kai ir nesavanaudi‰kai?

Kelios pagrindinòs tenyk‰ãi˜ dis kusij˜ tezòs. Ø
Lietuvà niekas neinvestavo ir neinvestuos, nes i‰
Vakar˜ ‰i ‰alis re gima kaip primityvi˜ barbar˜
kra‰tas, kur niekinami kit˜ orientacij˜ Ïmo nòs,
kur klesti antisemitizmas. Tai du lakmuso po-
pieròliai, parodantys valstybòs kokyb´.

Tuomet ∞ galvà ‰ovò mintis, jog naivi˜ skusta-
galvi˜ eisenos, kurie ‰ir dyje turbt nuo‰irdÏiai
galvoja padedantys Lietuvai, i‰ties nesàmo nin gai
tarnauja kitoms jògoms, ku rios gyvena ne Lie-
tuvoje ir tik dÏiaugiasi, kad ∞ ms˜ kra‰tà niekas
neinvestuoja. 

III
Diskusijose San Francisco daug graÏi˜ ÏodÏi˜

buvo pasakyta ir apie gra Ï˜j∞ seimo nar∞ GraÏul∞,
mu‰us∞ policininkus per gòj˜ eitynes. Ameri koje
toks valdÏiaÏmogis seniai sòdòt˜ cypòje ir necy-
paut˜. Bet ãia Lietuva, ãia su policininkais galima
‰itaip ‰i taip, va ir va kaip. 

O js, vaikai, taip darykit, kaip GraÏulis
daro...

IV
Demokratijose egzistuoja du valstybi˜ tipai –

bendruomeninò ir poli cinò. ·veicarija bt˜ pirma-
sis varian tas, kai pilieãiai susitaria apie vals tyb´
ir kartu joje tvarkosi. Bet ten nebuvo kar˜ ir oku-
pacij˜, tad ir Ïmo nòs nòra tokie traumuoti kaip
mes, jie geba susitarti. O ilgai mu‰ti ir nie kinti
pilieãiai daÏnai „nusipilietina”, jiems i‰sivysto
vadinamasis Stokhol mo sindromas, kai tave mu‰´s
priÏi rò tojas ima atrodyti vertas didelòs pa garbos
ir meilòs. O jo grojama muzika ar serialai – patys
artimiausi tavo sielai...  

Amerika yra policinòs valstybòs pavyzdys,
kur Ïmonòs, bijodami grieÏ t˜ bausmi˜, ima gerbti
∞statymus ir norom nenorom tampa pado rs. Ten
pabandyk prie‰ policininkà pakelti balsà – i‰kart ∞
kalòjimà. O jei paleisi kum‰ãius, tai ir kulkà gausi. 

V
Kuriuo keliu eina Lietuva? Ras tis bendruo-

meninei valstybei truk do sovietinis mentalitetas
ir laukimas, kada ateis gerasis kolkio pirminin -
kas (tarnav´s Lietuvai ir anuo met) ir i‰ spr´s visas
problemas. 

Kita skaudi antibendruomeninò ryk‰tò – skur-
di màstymo ekologija: pagieÏa ir pavydas, plstan-
tys internet˜ komentaruose. Arba i‰ TV ekra n˜
sklindantis ∞prastas (a’la valins ki‰kas) pasipti-
mas bei kit˜ Ïeminimas. 

Tenka pasakyti, kad bendruo me niniu keliu
kol kas, regis, neisime, nes pagarba Lietuvoje vis
dar sunkiai ∞ma noma. Ypaã Ïmogi‰ko susitarimo
bdu... Nebent profesionaliai organizuotomis po-
licinòmis priemonò mis. 

Tad policinò valstybò – realesnis Lietuvos ke-
lias. Bet... matant nykiai atrodanãius Garliavos
∞vykius ar populiarias TV laidas apie „mentus”,
norom nenorom supranti, jog ‰ioje srityje btina

gruzini‰ka policijos reforma – palikti
nedaug, itin bran giai apmokam˜, profe-
sionali˜, ne gerianãi˜ ir padori˜. Tik
gerbiami policininkai gali priversti
gerbti ∞s ta tymus, o tada ir iki pagarbos
valstybei nebetoli.    

VI
Dar vienas lakmusas, rodantis vals -

tybòs degradacijà, yra prie‰ savo valià
suaugusi˜ ambicijoms tarnaujanti Gar-
liavos mergaitò, kuri sen˜ seniausiai tu-

ròjo bti atimta i‰ vien˜ ir i‰ kit˜ ir patalpinta ne-
utralioje geranori‰koje aplinkoje. Amerikoje tokie
dalykai sunkiai ∞sivaizduojami, nes ten svarbiau-
sias klausimas bt˜ psichin∞ stresà patiriantis
vaikas, o ne pa‰lij´, isteri‰ki tet˜ ir mam˜ santy-
kiai. Tegu ai‰kinasi paskui teismuose, kiek svei-
katos turi. Jie – suaug´, jie gali rinktis. 

VII 
Klausiant Amerikos lietuvi˜: o kodòl js, ãia

prakut´ bei i‰silavin´, nevaÏiuojate gelbòti Lietu-
vos, pasigirs ta atsakymas – o kam ten ms˜ rei kia?
Net dvigubos pilietybòs ∞statymo nò vie na i‰ parti-
j˜ nesugebòjo priimti.   

Matant, kad Lietuvoje skaudÏiai trksta kom-
petencijos valstybòs ad ministravime, regisi, kad
rimta (o gal ir vienintelò) galimybò bt˜ Lietuvà
atiduoti emigracijai: teisininkams, politikams,
ekonomistams, kurie i‰si lavino ir prakuto ne
postsovietiniam „marazme”... Nes ãia nelabai i‰
ko tu rime mokytis. Nebent i‰ Uspaskich ir Roma-
nov. 

Kita vertus, geriau mokytis i‰ klai d˜, negu i‰
viso nesimokyti. Atei nantis Seimas ‰ia prasme
gali bti itin pamokantis. 

VIII
Konservatoriai, jeigu nebt˜ tik ri konservato-

riai, ∞ pirmàj∞ rinkim˜ sàra‰o trisde‰imtukà ga-
lòt˜ prigrsti rimto, sàÏiningo ir nesavanaudi‰kai
tarnauti nusiteikusio emigracijos jau nimo. Ko
gero, net ir rinkimus lai mòt˜, nes tautai visad no-
risi naujo, kokybi‰ko vyno.

Bet tikriausiai vòl bus kaip visada, nes kòdòs
Lietuvoje turi savyb´ priaugti.  

Vytautas V. Landsbergis – aktorius, reÏisierius
ir knyg˜ autorius.

Naujas, kokybiškas 
vynas
VYTAUTAS V. LANDSBERGIS
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TELKINIAI

Seattle, WA

Artòja dvimetò Baltijos ‰ali˜ ty -
ri m˜ paÏangos asociacijos
(AABS) konferencija, kuri po

kar‰t˜ diskusij˜ buvo paskirta
Baltijos ‰ali˜ atei ãiai atvirame pa-
saulyje: „Globali Bal tija: ateinantys
dvide‰imt met˜’’. 

Iki konferencijos atidarymo beli -
ko savaitò kita. Kunkuliuoja darbai:
ne‰iojam stalus ir kòdes, i‰pakuojam
dòÏes knyg˜, kaiãiam kavà, atnar p -
lio  jam laidus, kepam sumu‰tinius,
mai ‰om ‰akoãio te‰là, klojam lovas,
droÏiam pie‰tukus, pie‰iam rodykles
ir Ïemòlapius bei ‰luojamòs po kie -
mel∞. 

Sulauksim daug garbing˜ sve-
ãi˜: sueis, suvaÏiuos ir suskris apie
200 da lyvi˜ i‰ maÏdaug 15 ‰ali˜. Per
ati darymo i‰kilmes juos sveikins
AABS prezidentas, University of
Illinois at Chicago (UIC) dignitoriai,
ra‰tu – âika gos meras ir Illinois val-
stijos gubernatorius. I‰ karto po ati-
darymo vyksianãioje Baltijos ‰ali˜
ambasadori˜ diskusijoje dalyvaus
ms˜ ‰ali˜ am ba sadoriai JAV: Îygi-
mantas Pavilio nis (Lietuva), Andrejs
Pildegoviãs (Lat vija) ir Marina Kal-
jurand (Estija); taip pat Balt˜j˜ r-
m˜ atstovai i‰ Washington, DC: Ben-
jamin Rhodes, JAV prezidento pata-
ròjo strateginei komunikacijai ir kal-
b˜ ra‰ymui pa dòjòjas, bei Elizabeth
Sherwood-Ran dall, vyresnioji Euro-
pos reikal˜ di rektorò (Nacionalinio

saugumo taryba). 
Kitaip sakant, ms˜ sveãius i‰ -

skòstom rankom ir atvirom ‰irdim
pa sitinka ne tik AABS, ne tik UIC, ne
tik âikagos meras su miestieãiais bei
valstijos gubernatorius su valstijos
gyventojais, bet ir oficials trij˜ Bal -
tijos valstybi˜ bei JAV valdÏios atsto-
vai. 

Tokia Baltijos ‰vente labai kvie -
ãia me pasidÏiaugti ir ãikagieãius, âi -
kagos apylinki˜ gyventojus, j˜ drau-
gus ir paÏ∞stamus, ir visus, kurie tik
galòs tuo metu atsirasti âikagoje:
pra   ‰ome atvykti ∞ konferencijos ati -
darymo i‰kilmes bei diskusijas. Ba -
landÏio 26 d., ketvirtadien∞, konferen-

GIEDRIUS SUBAâIUS cijos atidarymas (12–12:50 val. p. p.) ir
plenarinis ambasadori˜ apskritas
stalas (1:30–3 val. p. p.) vyks UIC Foru-
mo patalpo se (725 W. Roosevelt Rd.,
antras auk‰tas, G, H, I auditorija).
Erdvi patalpa laukia Js˜ vis˜, ∞òji-
mas nieko ne kainuos: dosni trij˜ am-
basad˜ parama atveria duris vi-
siems. 

Tolesnòs konferencijos sesijos
vyks jau kitose patalpose – Student
Center East (UIC), treãias auk‰tas
(750 S. Halsted St.). Persikòl´ ∞ ãia, ∞
UIC âikagoje ‰ird∞, per tris dienas
galòsi te i‰girsti beveik 200 prane‰i-
m˜ ir dis kusij˜ apie Baltijos ‰alis ir
kult ras i‰ ∞vairiausi˜ sriãi˜: antro-
pologijos, sociologijos, psichologijos,
demo grafijos, istorijos ir atminties,
politi ni˜ moksl˜, estetikos ir kry-
bos, lite ratros, kalbotyros, tautini˜
maÏu m˜, muzikologijos, verslo, tei-
sòs, ap l in kosaugos ir visuomenòs
sveikatos, komunikacijos, Baltijos
studij˜ pa Ïan gos, lyãi˜ studij˜ ir kt.
Norintys dalyvauti (klausytis ir dis-
kutuoti) ‰iuose – Student Center East
vyksian ãiuose renginiuose – turòs
arba bti uÏsiregistrav´ i‰ anksto,
arba vietoje, prie registracijos stale-
lio, ∞sigyti vie nos arba vis˜ trij˜ die-
n˜ leidimus. 

Tarp kitomis dienomis vyksian -
ãi˜ rengini˜ i‰skirãiau tokius rengi -
nius: balandÏio 27 dienà, penktadie -
n∞, JAV senatorius nuo Illinois valsti-
jos Dick Durbin kalbòs apie „Nesu-
lauÏomà JAV–Baltijos ‰ali˜ partne-

ryst´’’ (12:25–12:55 val. p. p.); profeso-
rius i‰ Pizos universiteto (Italija)
Pietro U. Dini skai tys paskaità ,,Bal-
t˜ lingvistikos pre liu dija: Balt˜ kal-
bos ir tautos Rene san so Europoje’’
(1–2 val. p.p.); vakare vyks Amerikos
latvi˜ vyr˜ choro (vad. Mara Varpa)
bei „Dainavos” lietuvi˜ vyr˜ ansam-
blio (vad. Darius Poli kai tis) koncer-
tas (7:30–9 val. v.). Balan dÏio 28 dienà,
‰e‰tadien∞, Balti jos ra ‰y tojai Karl
Jir gens, Daiva Markelis, Birutò Put-
rius Serota, Antanas ·ileika skaitys
savo krybà (2:40-4:10 val. p. p.), taip
pat plenarinòje sesijoje kalbòs Lat-
vijos parlamento narys Vjaãeslavs
Dombrovskis „Ekonomi nò Latvijos
krizò: sòkmòs istorija?’’ (4:30–5:30 val.
p. p.). 

Detalesnò konferencijos progra-
ma, taip pat vis˜ atvykstanãi˜ prane -
‰òj˜ prane‰im˜ santraukos jau pa -
skelbtos ms˜ konferencijos tinkla -
lapyje (Ïr.: http://depts.washington.
edu/aabs/), tad su konferencijos tu-
riniu galima gana smulkiai susipa-
Ïinti dar gero kai prie‰ konferencijos
atidarymà. 

Labai viliamòs, kad turininga ir
∞vairialypò AABS konferencijos pro-
grama suteiks daug impuls˜ màstyti
naujai apie Baltijos ‰alis ir j˜ kult -
ras pasaulyje. Laukiame ir Js˜ –
m s˜ pavasari‰kai pasi‰luotame UIC
kiemelyje. 

Giedrius Subaãius – organizaci-
nio AABS 23-ãiosios konferencijos ko-
miteto pirmininkas.

23-iosios AABS konferencijos atidarymas ir kiti renginiai
AABS konferencija vyks University of Illinois at Chicago balandÏio 26–28 d. 

I‰ kap˜ ‰nabÏdesio su debesim ir pro‰vaistòm,
I‰ mari˜ virpulio ir eÏer˜ nendròt˜,
I‰ duonos kvapo ir mi‰k˜ giesmòs
Kalba gimtoji lposna ∞dòta.

Lietuvi‰kasis Ïodis liko kraujo raidòm
Ant kamer˜ akmens ir pelenuos.
Pasaulio kryÏkelòj – prie Nemuno ir Baltijos  –
Likimas motinos kalba dainuos.

– Janina Degutytò

Pasisavindami ir i‰laikydami pag rindinius
lietuvi˜ kultros bruo Ïus, galime likti lietu-
viais ir tada, kai ms˜ gyvenamoji vieta yra

toli nuo  kilmòs kra‰to – Lietuvos. Svar biausias lie-
tuvio tautinis bruoÏas nò ra tik lietuvi‰k˜ paproãi˜

ir tradicij˜ paÏini-
mas. Svarbiausias po-
Ïy mis yra lietuvi˜
kalba.

,,Nòra tautos to-
kios menkos, nòra Ïe-
mòs sklypelio tokio
maÏo, kur ne bt˜ var-
tojama sava kalba”, –
sakò Mikalojus Dauk-
‰a. ,,Ne Ïemòs derliu-
mi, ne drabuÏi˜ ∞vai-
rumu, ne ‰alies graÏu-
mu, ne miest˜ ir pili˜
tvirtumu gyvuoja tau-
tos, bet daugiausia i‰-
laikydamos ir vartoda-
mos savàjà kalbà, kuri
didina ir palaiko ben-
drumà, santaikà ir

bro li‰kà meil´.”
·imtmeãiais kovo-

dami su paver gòjais mes
galòjome i‰likti tik to-
dòl, kad i‰saugojome ir
apgynòme savo gimtàjà
kalbà. Nepamir‰kime,
kad m s˜ kalbos liki-
mas yra ms˜ tautos li-
kimas. Jei mes nei‰lai-
kysime savo kultros ir
kalbos, ateinanãioms
kartoms bus dar sun-
kiau tai padaryti. Lietu-
vi˜ kalba yra ry‰kiau-
sias lietuvi‰kumo bruo-
Ïas, i‰skiriantis lietuv∞
i‰ bet kurios kitos tauty-
bi˜ grupòs. Todòl kiek-
vieno lietuvio pareiga
yra susirpinti gimtàja
kalba, i‰mokti, var toti ir i‰laikyti jà. O mokytis
nie kada nòra vòlu!

Atòjo laikas padòti pamatus lituanistinam
‰vietimui ‰iame kra‰te. Daug ‰eim˜ susidomòjo
lietuvi‰ka mokykla ir jos reikalingumu. Pra‰o me
ir j-s˜ prisidòti ir paremti ‰ià svar bià veiklà. 

Dauguma tòv˜ Seattle Lietuvi˜ Bendruome-
nòje jautò btinyb´ suda ryti sàlygas lietuvi˜ kal-
bos mokymui. Kovo 17-tà susirinkimo Shore line
metu buvo suburtas tòv˜ komitetas – Îaneta No-
reikaitò (pirmininkò), Rta Berger ir Rima Keler-
tas – rpintis mokyklos gyvavimo klausimais.
Laukiame mokinuk˜ pirmoje pamo ko je, kuri vyks
balandÏio 14 d., ‰e‰tadien∞.  

Ø pirmàjà Seattle lietuvi‰kàjà mokyklà, kurio-
je pamokos vyks ‰e‰tadieniais, vai kai kvieãiami
nuo trej˜ iki ‰e‰iolikos met˜. ·∞met mokslo metai

vyks nuo balandÏio 14 iki birÏelio 2 d. Ronald Uni-
ted Methodist baÏnyãioje (17839 Aurora Ave.
North, Shoreline 98133). Pir mais mokyklos mòne-
siais turòsime tik vienà mokytojà – Ingà Daba‰ins -
kait´. Tolimesniam sòkmingam mo kyklos gyvavi-
mui mums reikia dar dviej˜ mokytoj˜.

Kitus mokslo metus pradòsime 2012 m. rugsòjo
mònes∞. Detalesn´ in formacijà pateiksime vasaros
mò nesiais. Jei turite klausim˜, galite kreip tis ∞
mokyklos tòv˜ komiteto pirminink´ Noreikait´
(zanetanor@ gmail.com) arba mokytojà Daba‰ins-
kait´ (ingad_@hotmail.com).

Inga Daba‰ins kaitò – Seattle, WA lietuvi˜ litu-
anistinòs mokyklos ,,Linas” mokytoja.

,,Tulpò Times”
2012 m. kovas, nr. 1

INGA DABA·INSKAITñ

Turime mokyklà! 

Kovo 17 dieną įvykusio susirinkimo metu nuspręsta Seattle mieste įkurti lituanistinę
mokyklą, kurioje vaikai bus mokomi lietuvių kalbos ir papročių. Nuotraukoje: susirinki-
mo Shoreline dalyviai.

Inga Dabašinskaitė – pirmos
ir kol kas vienintelės litu-
anistinės mokyklos ,,Linas”
Seattle, WA mokytoja.



– Priimdama Nusipelniusio
‰vietòjo premijà, gal noròtumòte
pa minòti seseris, ypatingai pasi -
tar  navusias lituanistiniam ‰vie -
timui i‰eivijoje? 

– Vyresnioji karta gerai prisi -
mins seseris Aloysà, Augustà, Feli -
cijà, Palmirà, kiek vòliau – Jon´, Lo -
retà, Teres´, iki ‰iol besidarbuojan -
ãias Margarità, Paul´ bei Onut´ ir
pastaruoju de‰imtmeãiu daÏniausiai
âikagoje sutinkamà seser∞ Laimut´.
Taãiau ne maÏiau ‰vietimui pa si-
tarnavo ir pasitarnauja lietuvi‰kos
aplinkos krimas bei lietuvi‰kos
nuotaikos i‰laikymas. Ne maÏiau
prie ‰vie timo prisidòjo seserys, ku-
rios kepò juodà duonà ir spaudò sr∞
(Magdalena, Beatriãò) bei kiekvienà
apsilankant∞ kalbino lietuvi‰ku Ïo -
dÏiu (Arkadija, Judita) ar giedoda -
mos lietuvi‰kà giesm´ (Teresò). 

O kà jau kalbòti apie ilgamet∞
spaustuvòs ,,Immaculata’’ indòl∞ ir
seser˜ tyl˜ darbà prie spaustuvòs bei
spaudos darb˜: seserys Apolinara,
Apolonija, Consolata, Natalija, Jani -
na, Aneta-Teresò. Juk tiek met˜, dar
prie‰ atsi randant kompiuteriams,
mo terys valdò sudòtingas Heidelber-
go spausdinimo ma‰inas.  

JAV LB ·vietimo taryba dÏiau-
giasi, galòdama Marijos Nekaltojo
Prasidòjimo vienuolijos seserims pa-
skirti Nusi pel niusio ‰vietòjo premi-
jà, taip i‰ rei‰ kiant gilià pagarbà ir
padòkà vie nuo lijai, tiek daug prisi-
dòjusiai prie lituanistinio ‰vietimo
i‰eivijoje.

Mirga Girniuvienò – JAV LB ·vie-
timo tarybos narò.
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Nusipelniusio ‰vietòjo premija –
Marijos Nekaltojo Prasidòjimo

seser˜ kongregacijai 

JAV LB ·vietimo taryba kasmet
skiria Nusipelniusio ‰vietòjo premi-
jà. Premija siekiama atkreipti dòme -
s∞ ∞ tuos, kurie yra i‰skirtinai pasi -
‰vent´ lietuvi‰kam ‰vietimui. Lau -
rea tui skiriamas honoraras, kurio
me cenatas – Lietuvi˜ Fondas. 2011–
2012 mokslo met˜ Nusipelnusio ‰vie -
tòjo premija buvo paskirta Marijos
Nekaltojo Prasidòjimo seser˜ kon-
gregacijai Putnam, CT.

Turbt niekas nesiginãyt˜ su ‰i˜
met˜ premijos paskyrimu. Nebent
paklaust˜, kodòl anksãiau ‰iai kon-
gregacijai nebuvo suteikta ‰i premi-
ja. Vienuoli˜ lituanistinio ‰vietimo
veiklos apimtis labai plati: sto vyk los,
bendrabutis, vaik˜ laikra‰tò lis ,,Eg-
lutò”, rekolekcijos, darbas ‰e‰tadie-
ninòse mokyklose bei jaunimo orga-
nizacijose, talka rengiant vado vò lius
ir t. t.

Jau nuo 1944 m. vienuolòs òmòsi
tautinio auklòjimo bei ‰vietimo dar-
bo. T˜ met˜ vasarà jos Put nam su-
rengò pirmàjà mergaiãi˜ sto vyklà,
kuri i‰augo ∞ reik‰mingà tautinio
sàmoningumo ir auklòjimo mo kyklà.
Mergaitòs buvo mokomos lie tuvi‰k˜
dain˜, tauti‰k˜ ‰oki˜, lietuvi˜ kal-
bos ir literatros, lietuvi‰k˜ rank-
darbi˜. Nuo 1951 m. mergaitòs sto-
vykloje leido j˜ paãi˜ redaguojamà
laikra‰tòl∞ ,,Kibirk‰tòlòs”. 1970 m.
stovykla buvo perkelta ∞ Marlboro,
VT, kur buvo ∞kurta stovykla Nerin-
ga, iki ‰ios dienos sutraukianti gau-
sius ne tik mergaiãi˜, bet ir berniu-
k˜, jaunuoli˜, lietuvi˜ ‰eim˜ b-
rius.

1959 m. vienuolija peròmò reda -
guoti mònesin∞ vaik˜ laikra‰tòl∞ ,,Eg -
lutò”, prie kurio redagavimo darb˜
prisidòjo nemaÏai seser˜. Bene il -
giau  siai ,,Eglut´” redagavo seselò
Ona Mikailaitò. Jos redakcijos metu
gimò Puputis ir jo nuotykiai, kurie
buvo i‰leisti atskira knyga ,,Pupuãio
pasauliukas”. Ilgainiui laikra‰tòliu
òmò naudotis ir lituanistinòs mokyk-

los. Nuo 1993 m. sausio mònesio reda-
gavimà peròmò JAV LB ·vietimo ta -
ryba, o 2008 m. ,,Eglutò” tapo interne -
tinò (www.eglute.org). 

Seselò Ignò Marijo‰itò, ‰iuo
metu einanti ·iau  ròs Amerikos vie-
nuolijos sky  riaus vyresniosios parei-
gas, atsakò ∞ JAV LB ·vietimo tary-
bos uÏduotus klausimus.

– Kuo labiausiai vienuolija
di dÏiuojasi, perÏvelgdama savo
70 me  t˜ ‰vietimo darbà i‰eivijo-
je? 

– Nepai sant seser˜ skirtingo
i‰silavinimo ir ∞vairi˜ sugebòjim˜,
visa nulemia nuo‰irdumas ir i‰ klus-
numo prisiimtos pareigos. Kiekviena
sesuo at si duo da Dievui tarnystòje
kitiems. Vai siai liudija nuo‰irdaus
atsidavimo sòk mòs paslapt∞. Kaip tik
tuo – kiek daug galima bendromis
jògomis pasiekti – ir dÏiaugiamòs.  

– Kaip ‰iuo metu pasirei‰kia
vienuolyno lituanistinio ‰vietimo
veikla? 

– Pastaruoju metu seserys, ku -
rios dar gali, skiria dòmes∞ religi -
niam auklòjimui: sesuo Margarita
yra JAV Lietuvi˜ Bendruomenòs Re-
ligini˜ reikal˜ tarybos pir mi ninkò,
kitos seserys veda rekolekcijas, skai-
to prane‰imus, talkina jaunimo ir
‰eim˜ stovyklose.   

– Kas ‰iuo metu vienuolynui
labiausiai rpi ‰ios veiklos aruo -
de? Kas labiausiai dÏiugina?

– Be abejo, labiausiai rpi seser˜
prieauglio stoka. ·iuo metu esame
tik saujelò seser˜, kurios galime at-
siliepti ∞ i‰eivijos poreikius. Stengia-
mòs ∞ sa vo veiklà ∞traukti pasaulie-
ãius ir j˜ padedamos t´sti darbà. La-
biausiai dÏiugina tai, jog yra pakan-
kamai tal kos ir pagalbos t´sti darbà
su jaunimu paãioje svarbiausioje
veikloje – sto vyklose, ‰iuo atveju –
Neringoje. DÏiu  gu, kad ∞ pagalbà atei-
na asmenys ir i‰ naujos imigracinòs
bangos. 

MIRGA GIRNIUVIENñ

Sesė Ignė sveikina 2011 metų gruodį Lietuvos Respublikos ambasadoje Washington,
DC vykusio labdaros vakaro, skirto stovyklai Neringai paremti, svečią – LR Seimo narį
Petrą Auštrevičių. Šalia jo stovi LR ambasados JAV misijos vadovo pavaduotojas, minis-
tras patarėjas Simonas Šatūnas.                                                      Manto Kubilinsko nuotr.

Šių metų gegužės 1–15 dienomis 
vyks rinkimai į JAV Lietuvių
Bendruomenės XX Tarybą

Vyriausioji rinkimų komisija pristato apygardų ir apygardų rajonų
kandidatų į JAV LB XX Tarybą sąrašą. Iš viso yra 71 kandidatas, į Tarybą
bus išrinkta 60 narių.  Balsavimas vyks internetu (tik užsiregistravu-
siems), paštu arba, jeigu apylinkė turi lietuvišką telkinį, asmeniškai.
Registracija balsuoti internetu baigėsi balandžio 7 d. Kiekviena apy-
linkė netrukus paskelbs balsavimo apylinkėje tvarkaraštį. Vyriausioji
rinkimų komisija ragina visus lietuvius balsuoti už savo apygardos ar
apygardos rajono kandidatus. Dalyvavimas šiame balsavime yra visų
JAV lietuvių tautinė pareiga ir garbė. Informaciją apie rinkimus galima
rasti tinklalapyje www.javlb.org. Taip pat informacijos galima teirau-
tis el. paštu: tarybosrinkimai2012@gmail.com

JAV LB Vyriausioji rinkimų komisija

AMERIKOS KRYŽKELIŲ APYGARDA: Rita Anceravičienė, Birutė Prišmantas,
Narimantas Gruzdys, Živilė Symeonidis, Scott   Heft, Arvydas Urbonavičius,
Aušra Laurušaitė-Kromelis.

CONNECTICUT APYGARDA: Margarita Bareikaitė, Giedrė Stankūnienė, Rasa
Dooling, Irena  Valys, Jurgita  Mockutė.

FLORIDOS APYGARDA: Renata Armalaitė, Zita Siderienė-Kirvaitis, Arvydas
Bubulis, Rasa Smith, Jolita Dromantaitė

MICHIGAN APYGARDA: Andrius Anužis, Robertas   Selenis, Laura Garnytė,
Nijolė  Zelwinder, Laima  Maziliauskienė.

NAUJOSIOS ANGLIJOS APYGARDA: Edvardas  Bubnys, Algimantas  Gustai-
tis, Tomas  Girnius, Jonas A. Stundžia, Rima  Girniuvienė, Irena  Veitienė.

NEW YORK APYGARDA: Edvinas Adomaitis, Laurynas Vismanas, Rasa Savi-
čiūtė-Sprindys, Gelmina Židelytė, Laima Šileikytė-Hood.

OHIO APYGARDA: Dalia Puškorienė, Gražvydas Supronas, Viktoras Stankus,
Jūratė Virkutytė.

PIETRYČIŲ APYGARDA RAJONAS I: Rimantas Bitėnas, Rasa Miliūtė, Žilvinas
Bublis, Saulius Ūdra, Danguolė Didžbalienė, Vida Lanytė Anton.

PIETRYČIŲ APYGARDA RAJONAS II: Teresė Gečienė, Danelė Vidutienė,
Rimantas A. Stirbys, Virgus L. Volertas.

VAKARŲ APYGARDA RAJONAS I: Sigita Barysienė, Angelė Nelsienė, Nijolė
Glaze, Kęstutis Reivydas, Aldona Kudirkienė, Danguolė Varnienė.

VAKARŲ APYGARDA RAJONAS II: Irena Blekys.

VAKARŲ APYGARDA RAJONAS III: Kęstutis Eidukonis.

VIDURIO VAKARŲ APYGARDA RAJONAS I: Stanley Balzekas, Jonas Vytau-
tas Prunskis, Rimantas Dirvonis, Marija Remienė, Svajonė Kerelytė, Milda Ma-
rija Šatienė, Aidas Krapikas, Miglė Tauragytė, Rimantas Pažemeckas, Vilija Va-
karytė, Juozas Polikaitis, Birutė Vilutienė. 

VIDURIO VAKARŲ APYGARDA RAJONAS III: Gediminas Damašius, Paulius
Slavėnas, Regina Narušienė, Ramutis Pliūra.

Išrinktų kandidatų skaičius priklausys nuo to, kiek apygardos rinkiminiame rajone
balsuos LB narių. Vyr. rinkimų komisija rinkimų rezultatus praneš gegužės gale.

Margarita ir Vaclovas Momkai, gyvenantys Chicago, IL atsiuntò
„Draugui” 100 dol. laikra‰ãio leidybos i‰laidoms sumaÏinti. Esame labai
dòkingi, kad mus dosniai remiate.

Janina Levanas, gyvenanti Chicago, IL, kartu su metinòs „Draugo”
prenumeratos mokesãiu atsiuntò 100 dol. laikra‰ãio leidybos i‰laidoms
sumaÏinti. Labai Jums aãi, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

sk 047689
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Ateitinink˜ ‰alpos fondo (A·F) metinis nari˜ suvaÏiavimas
∞vyko 2012 m. kovo 31 d. Ateitinink˜ namuose, Lemont.
SuvaÏiavimà vedò A·F valdybos pirm. Vytenis Damu‰is,

sekretoriavo Ramunò Raãkauskienò.
Pradòdamas suvaÏiavimà V. Damu‰is trumpai priminò A·F

teigiamà ∞na‰à puoselòjant jaunimo veiklà, remiant jaunas ‰eimas
ir ∞galinant platesn∞ tarpusavio bendravimà. Vis˜ prima jis pa-
kvietò R. Raãkauskien´ perskaityti pereito suvaÏiavimo protokolà,
kur∞ suvaÏiavimas priòmò.

Toliau A·F tarybos pirm. Gediminas Dama‰ius perskaitò pra-
ne‰imà. Jis glaustai ir taikliai pristatò pereit˜ met˜ nuveiktus
darbus. Tarybà papildò trys veikls nauji nariai: Laima Garbon-
kienò, Dainò Quinn ir Audrius Ru‰ònas. 

PosòdÏiauta keturis kartus. Svarbesni veiklos rezultatai yra
‰ie: A·F suteikò Ateitinink˜ namams stambià paskolà, toliau buvo
tariamasi su Lietuvi˜ Fondu dòl paslaug˜, tarpininkauta tarp
Lietuvos ir stambaus aukotojo numatomai Lietuvos ateitinink˜
stovyklavietei ∞sigyti. Diskusij˜ metu Lietuvi˜ Fondo valdybos
pirm. Marius Kasninas teigiamai vertino galimà A·F ir Lietuvi˜ Fondo ben-
dradarbiavimà. Taip pat pasikeista mintimis dòl lò‰˜ telkimo vajaus.

Pristatydamas A·F valdybos prane-

‰imà pirm. V. Damu‰is pasidÏiaugò sklandÏia Tarybos veikla. Valdybos iÏdi-
ninkas Antanas Gilvydis pateikò met˜ finansin´ apyskaità. Nepaisant vis˜
dabartini˜ finansini˜ netikrum˜, Fondo balansas i‰liko pastovus. Øplauk˜
sulaukta beveik 25,000 dol. Ateitinink˜ namams buvo suteikta 150,000 dol.
paskola. I‰ viso dotacij˜ buvo beveik 20,000 dol. Paremta ateitinink˜ jaunimo
veikla, laikra‰tis „Draugas”, film˜ serijos „Lagerio moterys” krimas ir kt.
Taip pat buvo paremtos ∞vairios Ïiniasklaidos priemonòs: „Ateities” Ïurna-
las, „Draugo” ateitinink˜ skyrius ir Ateitis.org tinklalapis.

Kontrolòs komisija, kurià sudaro Siga Dama‰ienò, Marytò Me‰kauskaitò
ir Edmundas Vasiliauskas, savo prane‰ime patvirtino, kad iÏdo knygos yra
tvarkingai vedamos.

Vyko rinkimai. Ø A·F tarybà sutiko antrai kadencijai kandidatuoti ir
buvo perrinkti trys nariai – Palmira Janu‰onienò, Petras Kisielius ir Ramunò
Raãkauskienò. Ø A·F kontrolòs komisijà buvo perrinkti tie patys trys nariai.

Diskusijose i‰kilo ∞domus klausimas: ,,Kas nutinka su A·F nario balsais,
jam mirus? Ar jie savaime pereina ‰eimos nariams, tarkim, vaikams?” Pasiro-
do, kad ne. Norint, kad balsai nedingt˜, reikia ra‰tu A·F tarybai pareik‰ti,
kam mirties atveju balsai yra perleidÏiami. Sutarta, kad ‰i informacija turòt˜
bti plaãiau paskelbta.

SuvaÏiavimas baigtas sugiedant ateitinink˜ himnà. SuvaÏiavimo
dalyvi˜ laukò ten pat Ateitinink˜ namuose vyk´s nuotaikingas A·F pokylis.

— A. N.

IŠ  ATEITININKŲ  GYVENIMO

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

Sendraugi˜-2 ateitinink˜ stovykla • birÏelio 24–30 d.

Ateitininkų vasaros stovyklos Dainavoje

Jaun˜j˜ ateitinink˜ sàjungos (JAS) stovykla • liepos 4–12 d.

Moksleivi˜ ateitinink˜ sàjungos (MAS) stovykla • liepos 12–22 d.

Kviečiami visi šeimos nariai. Registracija jau prasidėjo. Registruokitės el. paštu rašydami: sendrau-
giai2@gmail.com Prisijunkite prie Facebook puslapio:  Sendraugiai 2 ir pamatysite, kokia smagi
stovykla! 

Ši stovykla yra skirta lietuviškai kalbantiems pradžios mokyklos mokiniams nuo 7 iki 14 metų am-
žiaus. Registruojamasi internetu, adresu javjas.org.  Iki balandžio 20 d. registruojasi ateitininkų są-
jungos nariai. Po to galės registruotis visi lietuviškai kalbantys vaikai, kol visos vietos užsipildys.

Kviečiami gimnaziją lankantys moksleiviai.  Registracija prasidėjo balandžio 1 d. Registruojamasi
internetu, adresu mesmas.org.  Su klausimais galima skambinti MAS CV pirmininkei Daliai
Lietuvninkienei, tel. 708-846-7388. 

Kviečiami visi šeimos nariai.  Registracija naujiems stovyklautojams prasidės balandžio 15 d.
Norintys užsiregistruoti prašomi skambinti Rūtai Kulbienei ne anksčiau 12 val. p. p. (Čikagos laiku),
tel. 708-442-4911.

Sendraugi˜ ateitinink˜ stovykla • liepos 22–29 d.

·iauròs Amerikos ateitinink˜ savaitgalis • rugpjãio 31–rugsòjo 3 d.

Darbingas Ateitinink˜
‰alpos fondo metinis
nari˜ suvaÏiavimas

Ateitininkų šalpos fondo vadovybė suvažiavimo pertraukos metu: (iš kairės) AŠF valdybos pirm.
Vytenis Damušis, AŠF tarybos ir valdybos sekr. Ramunė Račkauskienė ir AŠF tarybos pirm. Gedi-
minas Damašius.

NAUDOTŲ DAIKTŲ
IŠPARDAVIMAS

ATEITININKŲ
NAMŲ GARAŽE
Gegužės 4, 5 ir 6 d.

Ateitininkų namuose
1380 Castlewood Drive

Lemont, Illinois

Kviečiame prisidėti!
Paau kokite savo nebebran -
ginamà turtà ‰iam didÏiam

i‰par da vi mui. BalandÏio mòn.
atveÏkite ir palikite savo 

paau ko tus daiktus prie 
Atei ti  nin  k˜ nam˜ garaÏo arba
susi tar kite su Raminta Mar -
chertiene tel. 630-243-9488

dòl j˜ atveÏimo. Papra  ‰ius, uÏ
paaukotus daiktus bus 

i‰ duo tas kvitas.

Trys jaunieji muzikantai – Kovas Kulbis, Dovas Lietuvninkas ir Tomas Čyvas – pralinks-
mino svečius AŠF metinės vakarienės metu.                          Ramunės Kubiliūtės nuotr.

I‰pardavimas parems Ateitinink˜ nam˜ veiklà.



DRAUGAS 72012 BALANDŽIO 14, ŠEŠTADIENIS

Lietuvaitòs, nugalòjusios ledkalnius

Tok∞ intriguojant∞ tekstà ant
vienos knygos vir ‰elio perskai -
ãiau prie‰ porà mònesi˜ Vil-

niaus kny g˜ mugòje. Parpo ne tik
perskaityti kà tik ,,Obuolio’’ leidyk-
los i‰leistà knygà ,,Titani ko lietu-
viai’’, bet ir artimiau susipa Ïinti su
autoròmis. Su viena j˜ – Vil niuje gy-
venanãia Gerda Butkuvie ne – pavyko
pabendrauti i‰ karto po mugòs, su
kita – Vaida Lowell, gyvenan  ãia Ame-
rikoje, kalbòjausi jau gr∞ Ï´s ∞ âikagà.
Beje, ‰iandien, balan dÏio 14 d., kai
minime 100-tàsias ,,Ti taniko” trage-
dijos metines, Vaida lan    ko si Lietu-
voje, kur kartu su bendra autore Ger-
da pristato savo knygà ,,Pega sus’’
knygyne Vilniuje.

Projekto vairininkas – 
Gary Lowell

Vaida Lowell, Ïurnalistò i‰ Pane-
vòÏio, dar besimokydama Vilniaus
universitete pradòjo aktyviai ben-
dradarbiauti su regionine Lietuvos
spauda. Kelias vasaras praleido „Pa -
nevòÏio balso’’ redakcijoje, ruo‰dama
straipsnius ∞vairiomis temomis. UÏ
ak tyvià veiklà vietinòje spaudoje VU
Îurnalistikos instituto buvo apdova-
nota pirmàja Amerikos lietuvòs i‰ei-
vòs Salomòjos Narkelinaitòs vardo
stipendija. Kar tu su kra‰tiete ir stu-

dij˜ drauge Ger da Butkuviene studi-
j˜ metais rengò VU Student˜ atstovy-
bòs mònesin∞ puslap∞ laikra‰tyje
„Universitas Vil nensis’’. Vienà sezo-
nà Vaida sòmòsi Ïini˜ „TV3’’ ir
„Auk‰ taitijos televizijos’’ Ïiniose. Po
studij˜ i‰vyko ∞ JAV. 

Gyvendama Maine valstijoje,
nuo Ïurnalistikos kiek nu tolo – jà
pakeitò vie‰ieji ry‰iai. Dabar Vaida
dirba informacini˜ technologij˜ kon-
sultacinòje ∞monòje veiklos vadove
(operations manager), daÏnai rengia
prane‰imus spaudai. Ra dusi ∞domià
temà, kurios dar nebuvo ap tarusi
piet˜ Maine spauda, susigundo para-
‰yti straipsn∞. Kartu su vyru Gary
yra ∞krusi multimedijos studijà
,,Chasing the Sun Creative Media’’. 

Gary Lowell – fotografas, video -
gra  fas, muzikantas ir informacini˜
technologij˜ inÏinierius. Tad kuris
ku r∞ uÏkròtò noru para‰yti knygà

apie ,,Titanikà”? Vaida papasakojo,
kad Gary nuo maÏens domòjosi „Ti-
tani ko’’ istorija, skaitò knygas, sekò
naujienas. Pasak jo, kol „Titanikas’’
ne  bu vo rastas, ‰i tema Amerikoje pri-
lygo „Bermud˜ trikampio’’ teorijai:
daugybò klausim˜ sukosi tyròj˜ gal-
vose, bet istorija liko paslaptinga.
Viskas pasikeitò 1985 metais, atradus
„Tita ni ko’’ paskendimo vietà. Gary,
pasa kojo Vaida, taip pat labai domisi
lai vais, tad lietuvaitòms pradòjus
rinkti medÏiagà, jis mielai dalijosi
savo Ïi niomis ir ‰altiniais. Amerikie-
t∞ ypaã sudomino netyrinòta lietu-
vi‰k˜ sà saj˜ tema. Kaip fotografui
jam r pòjo ∞amÏinti vietas Massa-
chusetts vals tijoje ir Halifax, Kana-
doje, susijusias su „Ti taniko’’ istori-
ja. Ke liaudami ∞ Halifax Vaida ir Ga-
ry kartu ∞veikò ‰imtus kilometr˜. Ga-
ry valand˜ valandas praleido tyrinò-
damas Ellis salos imigracinius doku-
mentus ir bandydamas kà nors suÏi -
noti apie „Titaniko’’ keleiv∞ Simà Ba -
niul∞. Bandydamas atskleisti jo asme -
nybòs paslapt∞, jis susira‰inòjo su
∞vai riais Baniuliais (kurie, deja, ne -
 bu  vo „Titaniko’’ keleivio giminai-
ãiai) ir net privaãiu detektyvu Lietu-
voje.

Ilgai brandinta mintis

Pats knygos sumanymas gimò
Vaidos draugei Gerdai dar prie‰ gerà

de‰imtmet∞, perskaiãius straipsn∞
Lie  tuvos dienra‰tyje apie „Titaniku”
plaukus∞ lietuv∞ kun. Juozà Mont -
vilà. Ilgai brandinta mintimi Gerda
su Vaida pasidalijo ‰iek tiek daugiau
nei prie‰ metus. Tema suintrigavo
JAV gyvenanãià Vaidà – ∞vy kis, ro-
dos, jau i‰tirtas ∞vairiausiais aspek-
tais, o ‰tai lietuvi‰k˜ sàsaj˜ nie kas
iki ‰iol plaãiau netyrò. Faktas, kad
Lietuvoje nebuvo i‰leista nò vie no
sistematizuoto leidinio apie „Tita -
nikà” ir juo plaukusius lietuvius, ta -
po varomàja jòga artòjant laivo su du -
Ïimo ‰imtmeãiui. Knyga pavadinta
simboliniu paminklu lietuvi˜, kuri˜
artimieji neturòjo galimybòs supilti
jiems kapo, atminimui.

„Titaniko lietuviai’’ – Gerdos ir
Vaidos pirmoji knyga. Autoròs lai -
min gos, kad per labai trumpà laikà
surado leidòjà. Tai Kaune ∞si k rusi
„Obuolio’’ leidykla, kuri pa tikòjo

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

projektu ir padòjo j∞ ∞gyvendinti kaip
tik prie‰ ∞vykstant ,,Titaniko” ‰imt-
meãiui. 

Viena m∞slò ne∞minta

Knygos vir‰elyje – pluo‰tas klau -
sim˜, kuriuos, matyt, autoròs i‰kòlò
sau tada, kai òmòsi ‰io projekto. Kas
vyko ,,Titanikui” nuskendus? Koks
lie  tuvi˜, keliavusi˜ ‰iuo laivu, liki-
mas? Kokia ,,Birmos” kapitono Liud -
viko Stulpino, tà nakt∞ plaukusio ∞
pagalbà ,,Titanikui”, istorija? Ant ko -
kio Ïuvusio keleivio kapo nevysta gò -
lòs ir nuolat paliekami kino bilietai?
Kodòl vienas laivas po ‰ios tragedijos
vadintas „mirties laivu’’? Kas 14 me -
t˜ iki laivo nuskendimo misti‰kai i‰ -

prana‰avo lidnà „Titaniko’’ baig t∞?
Tad ar pavyko ms˜ detektyvòms –
vienai Lietuvoje, kitai JAV – ∞ juos at-
sakyti? O gal dar liko nei‰ai‰kint˜
m∞sli˜?

Vaida teigò, jog ∞ visus ‰iuos
klau simus skaitytojas ras atsakymus
j˜ knygoje. Taãiau autoròs skaityto-
jams uÏmena m∞sl´ apie lietuv∞ Simà
Baniul∞, keliavus∞ „Titaniku’’. Istori -
jos ir prisiminimai apie ‰∞ jaunuol∞
jau laiko nublukintos. NeÏinia, ar ‰is
i‰ Sduvos kil´s jaunuolis keliavo sa -
vo pavarde, ar slapyvardÏiu, ar jis bu -
vo ∞gulos narys, ar keleivis. Manoma,
kad jis bògo nuo carinòs kariuome-
nòs persekiojimo. Lietuvoje ‰ia isto-
rija do mòjosi kaunietis kra‰totyri-
ninkas a. a. Pranas Juozapaviãius,
spaudoje paskelb´s faktà, kad „Tita-
niku’’ be ku n. Montvilos tikrai plau -
kò dar maÏiausiai vienas lietuvis. Ta -
ãiau kra‰totyrininko paliktuose ar-

chy vuose i‰samesnòs informacijos,
deja, nòra.

Trys lietuvi‰kos istorijos

,,Titaniko lietuviuose’’ apra‰o-
mos trij˜ i‰ Lietuvos kilusi˜ Ïmoni˜
odisòjos – Eliezero Gilinskio (,,Knas
nr. 47”), ,,Birmos’’ kapitono Liudviko
Stulpino ir kun. Juozo Montvilos.
Kiekvienas j˜ – spalvinga asmenybò.
Vaida pasakojo, kad apie a. a. kun.
Montvilà yra i‰lik´ daugiausia me-
dÏiagos – tiek Amerikoje, tiek Lie tu-
voje. Jis Ïuvo kartu su kitais nelai -
mòliais, o paskutinòmis minutòmis,
ma noma, meldòsi ir laimino sk´stan -
ãiuosius. Montvil˜ giminò yra labai
plati, jo giminaiãiai iki ‰i˜ dien˜ ne -

nuleidÏia rank˜, bandydami paskelb -
ti kunigà palaimintuoju. Rinkdama
medÏiagà knygai Vaida bendravo su
artimiausia gyva kunigo giminaite,
dukteròãia Teresa Belies, gyvenanãia
JAV. Jos tòvelis a. a. Petras Montvila
nekantriai laukò ∞ Amerikà atvyks -
tanãio brolio ir labai i‰gyveno, suÏi-
noj´s apie tragedijà. Petras buvo
akty vus New York lietuvi˜ bendruo -
menòs narys, Ïurnalistas, ra‰´s
straips nius ,,Draugui”. Prislògtas
nelaimòs, jis savo lò‰omis nedideliu
tiraÏu i‰leido knygà ,,Kai gr∞Ïta pra -
eitis”, joje apra‰´s kunigo gyvenimà
iki lemtingosios tragedijos. 

Eliezeras Gilinskis, litvakas i‰
Igna linos kra‰to, buvo nagingas spy -
n˜ meistras. Amerikoje jis ketino ati-
daryti savo spyn˜ fabrikà, vòliau gal-
bt ∞ svajoni˜ ‰al∞ pasikviesti ir gi -
minaiãius. 

Nukelta ∞ 15 psl.

Eliezeras Gilinskis (d.) kartu su broliais
Leviu (k.) ir Dovydu (užnugaryje). Šeimos
fotografija, daryta Cardiff, Wales, 1912 m.

L. Stulpinas. 
Iš Klaipėdos jūrų muziejaus archyvų.

,,Titanikas’’ – žymiausias pasau lyje laivas, kurio tragiškas liki-
mas dar ir dabar kaitina visuomenės, fil mų kūrėjų ir rašytojų vaiz-
duotę. Nors ,,Titaniką” vandenyno bangos pa siglemžė prieš šimt-
metį, beveik nenagrinėtas faktas, kad tarp daugiau nei 1,500 tą
naktį žuvusių kelei vių – trys lietuviai...

Knygos autorės Vaida Lowell ir Gerda Butkuvie nė (priekyje). Rositos Navikaitės nuotr.

Kun. J. Montvila. Perfotografuota iš Ka-
zimiero Montvilos rankraščio.
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Vilniaus jaunuãi˜ beisbolo ko -
man da (U-14) jau kuris laikas vie‰i
California valstijoje, kur ne tik Ïai-
dÏia (lietuviuk˜ Ïai dimas po truput∞
geròja), bet ir pramogauja, dÏiaug-
damiesi ‰ilta JAV saule. 

âia jau ∞vyko nemaÏai susitiki -
m˜ su amerikieãiais bendraamÏiais:
dal∞ rungtyni˜ lietuviai laimòjo,
kitas – pralo ‰ò. Taãiau to buvo gali-
ma laukti ir tuo stebòtis nereikia, nes
JAV – beisbolo kra‰tas, kur daugelis
vaik˜ jau nuo pirm˜ mokyklos kla-
si˜ ima lazdas ∞ rankas ir pradeda
dauÏyti kamuoliukus. Jiems ‰is Ïai-

dimas yra prigimtas sportas.  
Bògant metams, jaunieji lie tu-

viukai, kuri˜ gretas kiekvienais me -
 tais papildo nauji Ïaidòjai, ∞gyja vis
daugiau patirties, tam ypaã pasitar-
nauja j˜ kelionòs ∞ California, kur
bent porà savai ãi˜ jie turi progà pa-
bendrauti su bendra amÏiais, paÏinti
vieni kit˜ gyvenimo bdà. 

Didelò padòka ir pagarba j˜ ilga -
meãiam vadovui Virmidui Neveraus -
kui, kuris nepavargsta, dirbdamas su
Lietuvos jaunaisiais beisbolo en tu -
ziastais. Smagu, kad, nors ir pamaÏu,
jo darbas atne‰a teigiam˜ vaisi˜.
Sòk mòs jiems!

Lietuvos jaunieji beisbolininkai 
Velykas šventė JAV

Lietuvos A futbolo lygos pirmenybėse

Penktame Lietuvos A futbolo ly -
gos ture pirmàjà nesòkm´ patyrò Vil -
niaus „Îalgirio” komanda, sve ãiuo se
priversta nusileisti nuga lòtojo vardà
ginanãiam PanevòÏio „Ekranui”. Îal-
girieãiai pralaimòjo maÏiausiu rezul-
tatu (0:1), nors pirmasis kòlinys rodò
lygiàsias – 0:0. Pergal´ atne‰us∞ ∞vart∞
∞mu‰ò Man tas Savònas. 

Po 5 rat˜ dabar 3 komandos
(„Îalgiris”, „Ekranas” ir „Sduva”)
turi po lygiai – 12 – ta‰k˜. Pagal ∞var -
ãi˜ santyk∞ pirmauja Vilniaus „Îal -
giris” (santykis 14:2), ‰iek tiek nuo jo
atsilieka Marijampolòs „Sdu va”
(14:8), o PanevòÏio „Ekranas” stovi
tre ãioje vietoje su 9:3 ∞varãi˜ santy-
kiu. 

Praòjus∞ savaitgal∞ „Sduva” na -
muose 3:1 nugalòjo Alytaus „Daina -

và”. Nugalòtojams du ∞varãius pelnò
brazilas Rafael Cedesma, o vienà pri -
dòjo Martynas BerÏinis. A lygoje pir-
mà kartà ÏaidÏianti Vilniaus REO su-
Ïaidò lygiosiomis (0:0) su Klaipòdos
„Atlantu’’. 

Dabartinòje lentelòje, kaip minò-
ta, po 12 ta‰k˜ turi „trys didieji” –
„Îalgiris”, „Sduva” ir „Ekranas”.
Ga na gerai pasirodò Pakruojo „Kruo -
ja” (7 ta‰kai ir 3:3 ∞varãi˜ santykis).
Penktoje vietoje stovi Alytaus „Dai -
na va” (6 ta‰kai, 4:5), tiek pat ta‰k˜
turi ·iauli˜ „·iauliai”, o 7 vietà
i‰saugojo Klaipòdos „Atlantas”  (5
ta‰kai). Tauragòs „Taurui” tenka 8-
oji vie ta (3 ta‰kai), o lentelòs apaãioje
esanãios vienuolikòs – Vilniaus REO
ir GargÏd˜ „Banga’’ – tenkinasi
dviem ta‰kais. Vargu, ar jos i‰sikap-
stys i‰ lente lòs dugno. 

EDVARDAS ·ULAITIS

Lietuviai – nugalėtojų gretose

Praòjusià savait´ Portland mies -
te, OR, ∞vyko 15-osios kasmetinòs
„Nike Hoop Summit” krep‰inio var-
Ïybos, kuriose varÏòsi JAV jaun˜j˜
ÏvaigÏ dÏi˜ rinktinò ir pasaulio rink-
tinò, o nugalòtoj˜ – „World” koman-
dos – greto se Ïaidò Tauras Jogòla ir
Vytenis âi Ïauskas.

Rungtynòse nuo pat pradÏi˜ ge -
 riau Ïaidò pasaulio komanda. Ilgo-
sios pertraukos metu „World” pirma-
vo 18 ta‰k˜ persvara (52:34), taãiau,
likus ‰iek tiek daugiau nei 3 minu-
tòms iki rungtyni˜ pabaigos, JAV ko-
manda prisivijo varÏovus ir ∞siverÏò ∞
priek∞ (75:74). Vis dòlto „World” ko-
manda su siòmò ir rungtynes laimòjo
labai dideliu skirtumu – 84:75.

Pasaulio komandai 20 ta‰k˜ pel -
nò kanadietis Andrew Wiggins, 19 –
kinietis Wang Zhelin, 13 – kroatas
Da rio Saric. Jogòla prisidòjo 5, o âi-
Ïauskas – 2 ta‰kais.

EDVARDAS ·ULAITIS

PAUL TRIUKAS

Iš Tony Mažeikos asmeninio archyvo.

Vytenis Či žauskas.

S. Weems paliko „Žalgirį”

Patyr´s traumà, praòjusià savai -
t´ amerikietis Sonny Weems nutrau -
kò sutart∞ su Kauno „Îalgiriu” ir pa -
liko klubà.

25-eri˜ met˜ krep‰ininkas rude -
n∞ dòl trukdÏi˜ NBA sezone persikòlò
∞ Euro pà ir pasira‰ò vieneri˜ met˜
sutart∞ su „Îalgiriu”. Weems i‰vedò
Kauno komandà iki „Eurolygos”
„Top 16” etapo ir buvo rezultatyviau-
sias klubo Ïaidòj´s, pelnydav´s po
15,5 ta‰ko.

PAUL TRIUKAS

Sonny Weems.

Šį sezoną – 60 įvarčių

Po rungtyni˜ Ispanijos futbolo
ãempionate prie‰ „Zaragoza” koman -
dà Lionel Messi tapo antruoju futbo -
lininku, per sezonà ∞mu‰usiu 60 ∞var -
ãi˜.

„Barcelona” klubui laimòjus
rung  tynes prie‰ „Zaragoza” 4:1, o ar -
gen tinieãiui Messi nuginklavus var -
Ïovà du kartus, Messi dabar liko vos
7 ∞varãiai iki 1972–1973 me t˜ sezono
metu Gerd Muller ∞mu‰t˜ 67 ∞varãi˜.

·iemet jaunasis puolòjas Ispani -
jos ãempionate pasiÏymòjo jau 38-is
kartus:  UEFA  âempion˜ lygoje
∞mu‰ò 14 ∞varãi˜, tris ∞varãius pelnò
Super tauròs turnyre, po du – Ispa-
nijos Ka raliaus tauròje ir Pasaulio
klub˜ ãem pionate bei vienà – UEFA
Super tauròs varÏybose.

PAUL TRIUKAS

Baigėsi „Davis Cup” ketvirtfinaliai

Praòjusià savait´ vyko teniso
„Davis Cup” pasaulio grupòs varÏy-
b˜ ketvirtfinaliai. Ø pusfinal∞ pateko
pirmàjà vietà lentelòje turinti Ispa-
nija. Savo Ïemòje Ïaidusi rinktinò 4:1
nugalòjo Austri jos tenisininkus. JAV
rinktinò pusfinalyje 3:2 nu ga lòjo

pranczus. Be savo geriausio Ïaidòjo
Novak Djokovic Ïaid´ serbai nepa-
teko ∞ ket virtfinal∞. Paskutiniais pus-
finalio dalyviais tapo argentinieãiai.
Piet˜ Amerikos sportininkai uÏbaigò
pusfinalio daly vi˜ sàra‰à, laimòdami
ketvirtfinalio serijà 4:1. 

Pusfinaliai vyks rugsòjo 14–16 d.

PAUL TRIUKAS

S. Williams pagaliau laimėjo

Pirmàj∞ turnyrà nuo praòjusi˜
me t˜ rugsòjo mònesio praòjusià sa -
vai t´ laimòjo amerikietò Serena Wil-
liams. JAV vykusi˜ varÏyb˜ baigia-
mosiose rungtynòse Williams 6:0, 6:1
∞veikò ãek´ Lucie Safarova. 

Moter˜ teniso rikiuotò nepakito.
Pirmoje vietoje lieka baltarusò Vic-
toria Azarenka, antroje – rusò Maria
Sharapova, treãioje – ãekò Petra Kvi-
tova.

PAUL TRIUKAS

Lionel Messi.

Serena Williams.
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Iš artcity24 kolekcijos ,,Laisvalaikis”.                                          Rimanto Pažemecko nuotr.

Norime parodyti po visà pasaul∞ i‰sibarsãiusius garsius lietuvius
LAIMA APANAVIâIENñ

Garsus savo filmais apie Lietu-
và ir jos Ïmones bei istorijà
reÏisierius Arvydas Barysas,

savait´ pasisveãia v´s âikagoje, jau
filmuoja Los An geles, o mes, ãikagie-
ãiai dar gyvena me ∞spdÏiais i‰ susi-
tikim˜ su juo.  

BalandÏio 1 d. visus Algimanto
Ke   zio gerbòjus ir jo meno mylòtojus
reÏisierius buvo sukviet´s ∞ doku-
mentinio filmo ,,Algimantas Kezys”
su tiktuves âiurlionio galerijoje. Nuo
2007 met˜ pradòto kurti dokumenti -
ni˜ film˜ ciklo „Îy miausi pasaulio
lietuviai” krimas eina ∞ pabaigà.
Fil muojami paskutiniai kadrai, bai -
giami kurti garso takeliai, vyksta
montavimo darbai.

Popietòs âiurlionio galerijoje
me tu reÏisierius tumpai papasakojo
apie ‰io ciklo krimà, teigò, kad nuo
rudens ‰io ciklo filmai bus rodomi
per Lietu vos TV.  ,,Daugelis Lietuvoje
net neÏino, kokius neeilinius darbus
yra nu veik´ lietuviai, gyvenantys to -
li nuo tò vynòs. 30 film˜ cikle ‘Îy-
miausi pasaulio lietuviai’ norime pa-
rodyti po visà pasaul∞ i‰sibarsãiusius
garsius lietuvius: menininkus, moks -
lininkus, architektus, dvasininkus,
verslininkus, finansininkus, spor ti-
ninkus”, – prie‰ pradòdamas rodyti
filmà apie Kez∞ sakò reÏisierius. 

Popietòje dalyvavo ir susitikimo

,,kaltininkas” Algimantas Kezys, vei-
kò Jono Kuprio asmeninò ir i‰ laik -
ra‰ ãio ,,Drau gas” archyv˜ suruo‰ta
A l gi mantui skirta fotoparoda. 

JAV LB Lemont Socialini˜ rei -
kal˜ skyrius balandÏio 4 d. pakvietò
atvykti reÏisie ri˜ ∞ j˜ organizuojamà

film˜ popie t´ Pasaulio lietuvi˜ cen-
tre. A. Barysas popietòje pristatò
naujausià savo filmà ,,Vys par to alo”
(,,Vis per tà al˜”) (pavadinimas paim-
tas i‰ Pasvalio poeto Vlado Brazino
eilòra‰ãio, kuris ir tapo esminiu fil -
mo leitmotyvu). 45 minuãi˜ filmas

DIANA DARBUTIENñ

Sakoma, kad kà nors daryti ly -
jant lietuãiui yra geras Ïenklas,
todòl balandÏio 1 d. krapnoj´s

lietus lyg ir prana‰avo sòkm´ Pasau-
lio lietuvi˜ centre, Lemont vykusiam
renginiui „Stiliaus takeliu”. Jo metu
buvo pristatyti lietuvi˜ autori˜ kurti
drabuÏiai, papuo‰alai, sitos ranki -
nòs, drabuÏi˜ kolekcijos vaikams.
Visi kriniai buvo kuriami btent
‰iam renginiui, ir visus juos Ïirovai
matò pirmà kartà. 

Pasaulyje yra begalò daikt˜, ma -
dos kasdien keiãiasi, pinasi, kartais
pasidaro sunku suprasti, kas graÏu,
kas madinga, kas turi vert´. Vis dòlto
esame kil´ i‰ ypatingos tautos – tks-
tantmeãius gyvavusios, daug pasau -

liui davusios, mòtytos ir vòtytos, ta -
ãiau stiprios, turtingos ir galingos.
Nuo senovòs lietuviai  audò, mezgò,
vò lò, nòrò, siuvo. Tad t´sti senoli˜
tradicijas ir puoselòti jas – prasmin-
ga. Turòtume didÏiuotis vieni kitais,
mylòti ir dalintis tuo, kà turime ir kà
sugebame. Ø rengin∞ atòjusieji galòjo
∞vertinti lietuvaiãi˜ gabumus bei ta -
lentus – lietuvòs menininkòs, rb˜
k ròjos pristatò stilingus rank˜ dar -
bo krinius.

Renginys buvo ypatingas savo
nuotaika ir pristatomais kriniais.
Manekenòs rodò rbus, atskleisda -
mos krini˜ groÏ∞. Kiekviena kolek-
cija buvo skirtinga ir savita. Tai Inos
StundÏytòs ,,·ilko ‰lamesys”, Gailòs
A. Main lininiai drabuÏiai moterims
ir vaikams, Renatos Liutkienòs  ma-
mai ir vaikui skirta kolekcija ,,Ten,
kur vasara”, Ramutòs Strauka nerti
moteri‰ki rbai bei maudymosi kos-
tiumòliai, Kristinos Giedra vieneti-
nòs rankinòs ir Ligitos Jasen papuo-
‰alai. Îirovai tiesiog negalòjo atsi-
gòròti ‰iomis groÏybò mis.

Tai, kas natralu, graÏu ir tikra –
duota gamtos. Visi renginyje pris-
tatyti gaminiai pagaminti tik i‰ na -
trali˜ medÏiag˜ – lino, vilnos, ‰ilko
ir medvilnòs. Kuo pasiÏymi ‰itos me -
dÏiagos? Linas – ypatinga medÏiaga,
kuri vasarà knà gaivina, o Ïiemà
‰il do, ‰ilkas gydo alergines ligas, vil -
na – reumatà, o medvilnò su bambu -
ku gràÏina dvasin´ pusiausvyrà.

Rengin∞ ,,Stiliaus takeliu” pagy -
vino  K´stuãio Stanãiausko ir ansam-
blio atliekama muzika, renginio
staig mena – baleto ‰okòjo i‰ âikagos
Joffrey Ballet pasirodymas.

Pristatymo metu nesunku buvo
at spòti Ïirov˜ bsenà – jie plojimais
ir susiÏavòjimo ‰ksniais palaikò
modelius ir drabuÏi˜ kròjus. Po
renginio Ïirovai galòjo pasivai‰inti
vynu ir uÏkandÏiais bei pabendrauti

,,Stiliaus takeliu” pasivaikščiojus

susirinkusiems neprailgo. Lie tu vi‰ -
ko alaus Ïinovas ir populia rintojas
Vidmantas Laurinaviãius filme papa -
sakojo apie tradicin´ aludaryst´, su -
paÏindino su Ïinomais Auk‰taiti jos
aludariais, ma Ïomis alaus daryklò -
lòmis. Visà pasakojimà apjungia fil-

me parodyta ,,tekinto” alaus gamy-
bos ei ga, vykusi vie noje Pakruojo
klò tyje.

SuÏinoti daugiau apie lietuvi‰ko
alaus darymo paslaptis panoro ir
lietuviai verslininkai, balandÏio 5 d.
pakviet´ visus, norinãius suÏinoti

daugiau apie ,,kaimo” al˜, ∞ susiti ki -
mà su A. Barysu ,,Rito’s Caffee”.

A. Barysas – profesionalus mu -
zikas. Tad nieko nuostabaus, kad po
filmo parodym˜ skambòjo dainos. ·∞
kartà reÏisierius, kaip ir pridera po
filmo apie al˜, kvietò pasiklausyti
alaus dain˜.

Savaitò âikagoje prabògo ne tik
dalyvaujant susitikimuose, bet ir fil-
muojant. ReÏisierius ir jo asistentò
Au‰ra GibieÏienò filmavo tòvà A.
Saulait∞, buvo nuvyk´ ∞ Lafayette, IN,
kur kino juostoje ∞amÏino Ïinomà
Pur due University profesori˜-eme -
rità  Romualdà Viskantà. Nufilmuota
ir keletas papildym˜ filmui ,,Algi -
man tas Kezys”. 

Pristat´s filmà apie ∞Ïym˜j∞ foto -
menininkà, parod´s savo naujausià
filmà ãikagieãiams ir ‰auniai padir -
bòj´s reÏisierius i‰vyko ∞ Los Ange -
les. California jo laukia  fizikas Ar -
vydas Kliorò, prof. Algirdas Avi Ïie -
nis, dailininkas K´stutis Mikò nas ir
daugelis kit˜. Tai vis ciklo ,,Îymiau -
si pasaulio lietuviai” veikòjai. 

„Lie tuva neÏino, kad kiek daug
pasaulyje yra garsi˜ specialist˜, ku-
ri˜ i‰takos – Lietuvoje ir kurie laiko
save lietuviais, kad ir kur gy vent˜, –
kalbòjo atsisveikindamas su âikaga
reÏisie rius. – DÏiaugiuosi, kad li ki-
mas man lòmò ne tik susitikti su dau-
geliu toki˜ asmenybi˜, juos pa Ïinti,
bet ir ∞amÏinti.” 

Režisierius Arvydas Barysas pristatė filmą ,,Algimantas Kezys”.
Jono Kuprio nuotr.

su kròjais, ∞sigyti patikus∞ drabuÏ∞
ar papuo‰alà. 

Atrodo, ‰io renginio organizato -
ri˜ tikslas pasiteisino. Sumanymas
pristatyti stilingus, vienetinius ir
∞perkamus krinius, skatinant nesi-
vaikyti Ïymi˜ prekini˜ Ïenkl˜, su -
laukò palaikymo ir ‰ilt˜ atsiliepim˜.
Susirinkusieji  buvo maloniai nuste-
binti, kad nebuvo reklamuojami uÏ -
sienieti‰k˜ parduotuvi˜ gaminiai, o
buvo pristatomi i‰skirtinai lietuvi‰ki

kriniai, kurie niekuo nenusileidÏia
Ïinomiems preki˜ vardams. Jie savo
stilingu i‰skirtinumu verãia Ïavòtis
ms˜ tautieãi˜ krybingumu. Tad
galime didÏiuotis, jog turòdami tiek
gabi˜ tautieãi˜ tikrai turime kà pa-
rodyti. Nuo‰irdÏiai dòkojame vi-
siems, prisidòjusiems prie renginio,
ir sa kome: ,,Iki kit˜ susitikim˜!” 

Apie parodà galite pasiÏiròti
internetinòje svetainòje http://www.
youtube.com/watch?v=TR-KRgfTVts 

Iš Gailės A. Main lino kolekcijos.
Manto Ivanausko nuotr.
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Kas bijo interneto? 

Internetà galima vadinti rei‰ki-
niu, kuris keliais pastaraisiais
de‰imtmeãiais labiausiai keitò

‰iuolaikinio pasaulio veidà. Verta
kalbòti ir apie politin´ interneto ∞ta-
kà, o tiksliau – apie pasaulinio infor-
macinio tinklo ∞takà politiniams ∞vy-
kiams. Neatsitiktinai pabròÏiamas
labai svarbus pasaulinio tinklo
(World Wide Web) vaidmuo prie‰
metus praÏusiuose ∞vykiuose, ku-
riuos visi Ïino Arab˜ pavasario var-
du. ·iandien kalbos apie realià inter-
neto galià i‰ esmòs ∞gauna naujà
svarbà.

Labiausiai internetas baugina
politinius nelaisv˜ ‰ali˜ reÏimus.
âia nòra nieko nuostabaus, nes visi‰-
ka ar dalinò informacijos kontrolò
yra svarbus bet kurios diktatros
bruoÏas. Anksãiau, kai valstybò vie-
naip ar kitaip turòjo informacijos ir
jos sklaidos monopol∞ (ir galòjo
spr´sti, ar leisti gyvuoti nepriklauso-
miems informacijos rengòjams, ar
ne), ‰is veiksnys buvo gana lengvai
∞gyvendinamas. Valstybò turòjo galià
– i‰duoti leidimà spaudai ar  televizi-
jos kanalui. Internetas parodò, kad
nuo ‰iol niekas neturi ir negali turòti
informacijos kontrolòs monopolio.
·iandien rengti ir skleisti informaci-
jà gali bet kas, bet kur ir bet kada, o
vienintelò btina sàlyga ‰iuo atveju –
prieiga prie interneto.

Îinoma, visi‰ka informacinò
laisvò i‰kelia ir kità klausimà – infor-
macijos patikimumas. Be ‰io klausi-
mo yra ir kitas: kaip i‰ tikr˜j˜ turò-
tume vertinti internetà – kaip pasau-
lin∞ lobynà ar kaip pasaulin∞ ‰iuk‰ly-
nà (vie‰ose diskusijose aptinkami
abu poÏiriai)? Taãiau ‰iame straips-
nyje bus bandoma paÏiròti tik ∞ in-
terneto reik‰m´ politiniams ∞vy-
kiams ir bandymus kontroliuoti ar
apriboti global˜ tinklà.

Interneto atsiradimas teikò labai
daug vilãi˜ demokratijos ‰alinin-
kams. Atrodyt˜, leisk skambòti dik-
tatros prie‰inink˜ balsams, ir dik-
tatra akimirksniu Ïlugs. ·ios viltys
buvo pernelyg optimistinòs. 2009 m.
Jacob Groshek leidinyje „The Inter-
national Communication Gazette”
paskelbò savo tyrimo, kuriame buvo
bandoma nustatyti santyk∞ tarp in-
terneto plòtros ir demokratijos lygio
pasaulyje, rezultatus (Jacob Gro-
schek. The Democratic Effects of  the
Internet, 1994–2003. A Cross-National
Inquiry of  152 Countries). Pristatyti
rezultatai buvo labiau pesimistiniai
nei optimistiniai. J. Groshek nustatò,
kad nors 1994–2003 m. interneto
sklaida pasaulyje buvo gana akivaiz-
di, tai nepadarò pastebimos ∞takos
demokratijos plòtrai. Kitaip sakant,
„demokratizuojantis interneto po-
veikis” nebuvo nustatytas, taãiau ‰i˜
tyrim˜ metu dar nebuvo masi‰kai i‰-
plit´ socialiniai interneto tinklai.
Pristatydamas savo tyrimà, J. Gro-
shek paÏymi, kad tam tikras poveikis
matyti tik tose ‰alyse, kurios ir taip
yra daugiau ar maÏiau demokrati‰-
kos. Anot J. Groshek, internetas lei-
dÏia sustipròti demokratijai ten, kur
ji jau yra, bet nòra pajògus demokra-

tizuoti nelaisvas ‰alis.

Galima bandyti paai‰kinti J.
Groshek tyrimo rezultatus tuo, kad,
suprasdamos interneto keliamà pa-
voj˜ reÏimo stabilumui, autoritari-
nòs ‰alys siekia vienaip ar kitaip
kontroliuoti ar apriboti internetin´
erdv´. DaÏniausiai ‰iame kontekste
minima Kinija, nors ir kitos valsty-
bòs, Ïirinãios ∞ internetà kaip ∞ gròs-
m´, nesòdi rankas sudòjusios.

Tarptautinò Ïurnalist˜ organiza-
cija „Reporteriai be sien˜” pastarai-
siais metais stebi padòt∞ tose ‰alyse,
kurias galima priskirti prie interne-
to prie‰˜. ·i˜ met˜ kovo mònes∞ buvo
paskelbta naujausia ‰ios organizaci-
jos ataskaita, skirta ‰alims, kurios
kovoja su internetu ar bando taikyti
jam kai kuriuos apribojimus (Inter-
net Enemies Report 2012. Reporters
Without Borders). ·iemet, kaip ir
praòjusiais metais, ataskaitoje pami-

nòtos 26 ‰alys, taãiau yra ir tam tikr˜
pokyãi˜. Praòjusi˜ met˜ ataskaitoje
organizacija prie interneto prie‰˜
kategorijos priskyrò 10 valstybi˜,
dar 16-oje bandymai kontroliuoti in-
ternetà kòlò didel∞ susirpinimà.
·iais metais tarp interneto prie‰˜
minimos jau 12 valstybi˜ – ∞ ‰ià kate-
gorijà i‰ kòlusi˜ susirpinimà vals-
tybi˜ kategorijos peròjo Baltarusija
ir Bahreinas.

„Reporteriai be sien˜” mini ir
priemones, kuriomis kovojama su in-
ternetu. Paprasãiausias ir veiksmin-
giausias bdas yra ry‰io nutrauki-
mas. DaÏniausiai ‰i priemonò taiko-
ma tik tam tikru laikotarpiu tam tik-
rai teritorijai (miestui, rajonui). Pa-
vyzdÏiui, ‰ià taktikà naudojo Ka-
zachstanas, kai praòjusi˜ met˜ pa-
baigoje Îanaozeno mieste kilo masi-
niai neramumai ir susiròmimai su
jògos struktromis. Ry‰io nutrauki-
mas, viena vertus, neleidÏia Ïmo-
nòms derinti savo veiksm˜ tinkle

(kaip tai vyko per arab˜ pasaulio re-
voliucijas), kita vertus, varÏo ∞vyki˜
liudytoj˜ galimyb´ pasidalinti savo
turima informacija su pasauliu, pa-
pasakoti, kas vyksta i‰ tikr˜j˜.

Kitas, ne toks radikalus, bdas
yra dirbtinis interneto greiãio riboji-
mas, apsunkinantis informacijos
persiuntimà ar perÏirà (ypaã vaizdo
siuÏet˜). ·∞ subtilesn∞ bdà, „Repor-
teri˜ be sien˜” Ïiniomis, aktyviai tai-
ko Iranas ir Sirija.

Populiarus kontrolòs bdas yra
ir informacijos filtr˜, kai informaci-
ja automati‰kai sustabdoma, jeigu jo-
je aptinkama tam tikra ÏodÏi˜ seka
(pavyzdÏiui, „laisvò Tibetui”), nau-
dojimas. Taip Uzbekistane buvo su-
stabdytas internetinis forumas, kur
Ïmonòs tiesiog aptarinòjo Arab˜ pa-
vasar∞. Taãiau galima paminòti ir ki-
tà bdà, kai spaudimas kovoti su „ne-
tinkama” informacija daromas inter-
neto ry‰io ar internetinòs paslaugos
teikòjui. PavyzdÏiui, „Reporteri˜ be
sien˜” duomenimis, Kinijos valdÏia

darò stipr˜ spaudimà mikrotinkla-
ra‰ãiams „Sin Beibo” (kini‰kas „Twi-
tter” atitikmuo). Po patirto spaudi-
mo, siekdama ∞tikti valdÏiai, ∞monò
pasamdò tkstanãius Ïmoni˜, kurie
atlieka nauj˜ ∞ra‰˜ stebòjimà, cenz-
ruodami „netinkamà” turin∞.

Kai kuriose ‰alyse interneto tu-
rinio stebòjimà ir prieÏirà atlieka
jògos struktros. Ne paslaptis, kad
Saudo Arabijos policija vykdo socia-
lini˜ tinkl˜ stebòjimà. Teisòsaugos
organai, kurie nelaisvose ‰alyse at-
lieka ir represini˜ organ˜ darbà, vis
labiau domisi interneto erdve. Kaip
teigiama minòtoje „Reporteri˜ be
sien˜” ataskaitoje, „be reguliariosios
kariuomenòs, kiekviena ‰alis dabar
turi savo oficialià ar neoficialià ki-
bernetin´ kariuomen´. Gerai Ïinoma
Kinijos kibernetinò policija, Sirijos
ir Irano kibernetinòs kariuomenòs
irgi yra pajògios ir veiklios”.

Speciali˜j˜ tarnyb˜ veikla vir-
tualioje erdvòje kelia gròsm´ pir-

miausia internetini˜ disident˜ veik-
lai, nes uÏ politi‰kai netinkamà pasi-
sakymà virtualiojoje erdvòje kai ku-
riose ‰alyse galima gauti realià laisvòs
atòmimo bausm´. ·iandien pasaulyje
yra apie 120 politini˜ kalini˜, nukentò-
jusi˜ dòl veiklos internete. Daugiausia
j˜ yra Kinijoje, Vietname ir Irane.

Kova su internetu kartais skati-
na ir radikali˜ idòj˜ gimimà. Viena
i‰ toki˜ idòj˜ – „kito” ar „savo” inter-
neto sukrimas. PavyzdÏiui, Irano
prezidentas Machmud Achmadine-
jad yra i‰kòl´s „islami‰ko interneto”,
kuris nebt˜ paveiktas „blogos” Va-
kar˜ ∞takos, idòjà. Kitais duomeni-
mis, savoti‰kà utopin∞ uÏdarà inter-
netà pavyko sukurti ·iauròs Koròjai.
Ji yra sukrusi „Kwangmyong” tink-
là, skirtà propagandai ir techninio
pobdÏio informacijai.

Ødomu ir tai, kad interneto bai-
mò netrukdo daugumai nuo tokios
baimòs kenãianãi˜ reÏim˜ naudotis
internetu savo tikslams. Kaip nurodo
„Reporteriai be sien˜”, ·iauròs Ko-
ròja gana veiksmingai naudoja pa-
saulinio tinklo galimybes propagan-
dai prie‰ Piet˜ Koròja (ir todòl – bet
ne vien tik dòl ‰ios prieÏasties – pas-
taroji irgi minima ataskaitoje, nes
siekia kontroliuoti internetin´ erdv´,
kad apsisaugot˜ nuo kaimynòs pro-
pagandinio puolimo). Be to, interne-
tiniai tinklai tampa erdve ir tiesiogi-
niam kibernetiniam puolimui, kai
prie‰ nepatinkanãios ‰alies tinklala-
pius naudojami vadinami DDoS (dis-
tributed denial-of-service) i‰puoliai.
Tiesa, nòra lengva ∞rodyti, kad uÏ to-
ki˜ i‰puoli˜ tiesiogiai stovi vien˜ ar ki-
t˜ ‰ali˜ reÏimai ar j˜ jògos struktros.

Tokia padòtis yra ‰iandien. Gali-
ma numanyti, kad laikui bògant augs
interneto prieigos galimybòs (anks-
ãiau tam buvo reikalingas kompiute-
ris, ‰iandien jau uÏtenka mobiliojo
telefono) ir virtualiosios erdvòs in-
teraktyvumas, glaudòs jos sàsaja su
realiuoju gyvenimu. Tai, kad sociali-
niai tinklai yra galinga priemonò
protesto nuotaikoms sustiprinti, ∞ro-
dò Arab˜ pavasario ∞vykiai. ·iandien
didòja Rusijos ir Baltarusijos protes-
to judòjim˜ aktyvumas socialiniuose
tinkluose. Kuo socialiai aktyvesnò
tampa internetinò erdvò, tuo dides-
niu dirgikliu ji virsta ∞vairaus plau-
ko autokratams ir j˜ sukurtiems re-
Ïimams. Taãiau varomàja permain˜
jòga vis vien lieka Ïmonòs. Interne-
tas – tik puiki ry‰io priemonò, tik in-
formacijos kanalas, taip pat ir veid-
rodis, atspindintis tam tikras nuotai-
kas. Bijodami interneto diktatoriai i‰
tikr˜j˜ vis vien bijo Ïmoni˜.

Geopolitika.lt

Viktor Denisenko – lietuvos poli-
tikos apÏvalgininkas.

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam âikagos ir apylinki˜ lietuviams daugiau kaip 100 met˜.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

VIKTOR DENISENKO
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LIETUVOS IR PASAULIO NAUJIENOS

JAV logistikos bendrovòs atstovui 
∞teiktas URM garbòs Ïenklas

Mexico (BNS) – Ramiajame van-
denyne prie Meksikos krant˜ balan-
dÏio 12 d.  ∞vyko 6,9 balo stiprumo Ïe-
mòs drebòjimas, prane‰ò JAV geolo-
gijos tarnyba. Prane‰im˜ apie aukas
ir padarytà Ïalà kol kas nòra. Îemòs
drebòjimo epicentras buvo Kalifor-
nijos ∞lankoje 143 km nuo Gerero
Negro miesto, esanãio Meksikos Îe-

mutinòs Kalifornijos valstijoje.
·is drebòjimas ∞vyko kelios va-

landos po 6,5 balo stiprumo Ïemòs
drebòjimo Meksikos vakaruose, kur
i‰sigand´ miest˜, tarp j˜ – sostinòs
Mexico, gyventojai puolò ∞ gatves. Vis
dòlto atrodo, kad per pirmà Ïemòs
drebòjimà niekas neÏuvo ir didelòs
Ïalos nebuvo padaryta.

JAV sostinòje tartasi dòl Lietuvos ir 
JAV bendradarbiavimo stiprinimo 

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

Vilnius (BNS) – Jungtinòse Vals-
tijose vie‰intis kultros ministras
Arnas Gelnas pagerbò New York
mieste gyvenant∞ vizualaus meno k-
ròjà, poetà Jonà Mekà. UÏ demokra-
tinòs ir atviros Lietuvos visuomenòs,
uÏ pilietinio solidarumo, asmens ir
visuomenòs santyki˜ darnos stipri-
nimà menininkui ∞teiktas Kultros
ministerijos apdovanojimas – garbòs
Ïenklas ,,Ne‰k savo ‰viesà ir tikòk”.

J. Mekas – vienas Ïymiausi˜ eks-
perimentini˜ film˜ kròj˜ 7-ajame ir
8-ajame de‰imtmetyje. Jis yra vienas
i‰ antiholivudinio New York nepri-
klausom˜j˜ avangardini˜ kino k-
ròj˜ sàjdÏio pradinink˜, Ïurnalo
,,Film Culture” ∞kròjas. Jo darbai
sulaukò auk‰t˜ ∞vertinim˜ tarptauti-
niuose festivaliuose, pelnò Los Ange-
les kino kritik˜ asociacijos, New
York kino kritik˜ sàjungos, Tarptau-
tinòs dokumentinio kino asociacijos,
Pier Paolo Pasolini ir kitus apdova-
nojimus. Lietuvoje menininko nuo-

pelnai garsinant ‰alies vardà 2003 m.
buvo ∞vertinti ordino ,,UÏ nuopelnus
Lietuvai” DidÏiuoju kryÏiumi, 1995
m. J. Mekas pelnò Lietuvos nacionali-
n´ kultros ir meno premijà. Kaden-
cijà baig´s Lietuvos prezidentas Val-
das Adamkus menininkui i‰imties
tvarka suteikò Lietuvos pilietyb´.

Atmestas J. Stalin anko ie‰kinys dòl ‰meiÏto

Prie Meksikos krant˜ ∞vyko stiprus Ïemòs drebòjimas

Netoli New York ‰òlsta mi‰ko gaisrai

Washington, DC (LR ambasa-
dos JAV info) – Lietuvos uÏsienio rei-
kal˜ viceministras Evaldas Ignatavi-
ãius Washington, DC balandÏio 12 d.
JAV logistikos bendrovòs „Maersk
Line Ltd” vyriausybini˜ pirkim˜ vy-
riausiajam direktoriui Torben Sven-
ningsen uÏ Lietuvos vardo garsinimà
bei transporto ir ekonomini˜ ry‰i˜
stiprinimà ∞teikò UÏsienio reikal˜
ministerijos garbòs Ïenklà „Lietuvos
diplomatijos ÏvaigÏdò”. 

„Mes dÏiaugiamòs stipriu ir per-
spektyviu bendradarbiavimu su JAV
administracija bei pasauline logisti-
kos bendrove ‘Maersk’ ir jos padali-
niu JAV ‘Maersk Line Ltd’, kurie ga-
bena Tarptautini˜ saugumo paramos
pajòg˜ krovinius ∞ Afganistanà.
Bendradarbiavimas su partneriais
JAV ms˜ Klaipòdos uostui, AB ‘Lie-
tuvos geleÏinkeliai’ ir Lietuvos insti-
tucijoms yra svarbus ne tik ekono-
mine prasme, bet ir dòl transatlanti-
nio bendradarbiavimo stiprinimo”, –
sakò E. Ignataviãius.

Artimai bendradarbiaujant Lie-
tuvos institucijoms, transporto sek-
toriaus ∞monòms, JAV administraci-
jai ir JAV bendrovòms, Lietuva tapo

·iauròs aprpinimo kelio (Northen
Distribution Network) dalimi ir nuo
2011 m. per Klaipòdos uostà yra gabe-
nami kroviniai Tarptautini˜ para-
mos saugumui pajòg˜ (International
Security Assistance Force, ISAF) mi-
sijai Afganistane.

J. Mekui ∞teiktas Lietuvos kultros 
ministerijos apdovanojimas

New York (BNS) – Netoli New
York miesto ‰òlsta mi‰ko gaisrai. Ø
dang˜ kylanãi˜ dm˜ stulpai buvo
matyti i‰ centrinòs miesto dalies –
Manhattan rajono. Ugnis apòmò di-
delius plotus su didmiesãiu besiribo-
janãioje New Jersey valstijoje, taip
pat Tennessee valstijoje. Sudegò ‰im-
tai statini˜ ir tkstanãiai hektar˜
mi‰ko. SuÏeisti trys kovoje su ugnimi
dalyvav´ ugniagesiai. 

Sunkiausia padòtis susiklostò
Tennessee valstijoje. Sudòtingas val-
stijos reljefas trukdo gesinti mi‰ko
gaisrus. Kalnuose ugniagesiai nau-
doja specialià aviacijos technikà.
New York ir New Jersey valstijose
ugniagesiai kontroliuoja padòt∞, ug-
nis sustabdyta. Long Island salos ra-
jone netoli New York sunaikinti ‰im-
tai hektar˜ mi‰ko. Gaisr˜ prieÏastis
tiria policija, ∞tarianti padegimà.

Maskva (BNS) – Maskvos teis-
mas atmetò Josif  Stalin anko Jev-
genij DÏiuga‰vili ie‰kin∞, kuriuo Ru-
sijos parlamento Ïemuosius rmus
kaltina ‰meiÏtu ir reikalauja paneig-
ti teigin∞ apie J. Stalin dalyvavimà
Katynòs Ïudynòse. Per 20,000 Lenki-
jos pareign˜ buvo paimti ∞ nelaisv´
1939 m. Soviet˜ Sàjungai ir nacis-
tinei Vokietijai dalinantis Lenkijà.

Slaptoji soviet˜ policija NKVD juos
nuÏudò Katynòje netoli Smolensko
miesto Rusijoje. J. DÏiuga‰vili patei-
kò ie‰kin∞ dòl ‰meiÏto prie‰ FSB re-
gistracijos ir archyv˜ fond˜ valdybos
vadovà generolà leitenantà Vasilij
Christoforov, kuris per konferencijà
praòjus∞ lapkrit∞ parei‰kò, kad J. Sta-
lin davò nurodymà vykdyti Ïudynes
Katynòje. 

Washington, DC (LR ambasa-
dos JAV info) – Su darbo vizitu JAV
vie‰intis Lietuvos uÏsienio reikal˜
viceministras Evaldas Ignataviãius
balandÏio 11 d. Washington, DC vy-
kusiuose pasitarimuose su JAV pa-
reignais branduolini˜ medÏiag˜ ne-
platinimo klausimais sutarò ir toliau
stiprinti Lietuvos ir JAV bendradar-
biavimà ‰ioje srityje, keistis specia-
listais, kurti bendras mokymo prog-
ramas. Susitikimuose su JAV valsty-
bòs sekretoròs pavaduotoju tarptau-
tinio saugumo ir neplatinimo klausi-
mais Thomas M. Countryman ir JAV
Nacionalinòs branduolinio saugumo
administracijos vadovo pavaduotoja
Anne Harrington viceministras ap-
tarò tarptautinòs bendruomenòs sie-
kius stabdyti nelegal˜ branduolini˜
medÏiag˜ plitimà ir Lietuvos pastan-
gas kovoti su ‰ia pasauline gròsme.
BalandÏio 11 d. Vilniaus rajone, Me-
dininkuose, esanãioje Pasienieãi˜
mokykloje pradòjo veikti savaran-
ki‰kas padalinys – Branduolinio sau-
gumo kompetencijos centras. Lietu-
va sieks, kad ateityje jis tapt˜ regio-
niniu.

E. Ignataviãius balandÏio 10 d.
Washington, DC su JAV valstybòs
sekretoròs pavaduotoju Europos ir
Eurazijos reikalams Phillip Gordon
aptarò artòjant∞ NATO vadov˜ susiti-
kimà, dalyvavo apskritojo stalo dis-
kusijoje Baltarusijos klausimais su
JAV analitini˜ centr˜ atstovais, skai-
tò paskaità apie Baltijos, ·iauròs ‰a-
li˜ ir JAV bendradarbiavimà. Disku-
sijoje apie padòt∞ Baltarusijoje daly-
vavo atstovai i‰ JAV analitini˜ cent-
r˜ ir nevyriausybini˜ organizacij˜
„Freedom House”, „The Atlantic
Council”, Europos politikos analizòs
centro (Center for European Policy
Analysis), Atviros visuomenòs insti-

tuto (Open Society Institute) ir kit˜. 
Paskaità apie JAV, Baltijos ir

·iauròs ‰ali˜ bendradarbiavimà per
Sustiprintos partnerystòs ·iauròs
Europoje (Enhanced Partnership in
Northern Europe, E-PINE) programà
E. Ignataviãius skaitò viename Ïino-
miausi˜ transatlantini˜ santyki˜ ty-
rim˜ centr˜ „The Atlantic Council”.
Diskusijoje dalyvav´ pareignai ir
specialistai – JAV valstybòs sekreto-
ròs pavaduotojo padòjòja Maria Yo-
vanovich, „The Atlantic Council” vi-
ceprezidentas Damon Wilson ir vy-
riausiasis ekspertas Robert Nurick –
pabròÏò, kad ·iauròs ir Baltijos ‰alys
sòkmingai bendradarbiauja ∞vairio-
se srityse – ekonomikoje, energetiko-
je, saugumo srityje ir remdamos per-
tvarkas Europos rytuose. Renginyje
paÏymòta, kad yra daug nauj˜ gali-
mybi˜ praktinio bendradarbiavimo
srityse – nuo transporto koridori˜
plòtros ir preki˜ judòjimo tobulini-
mo iki bendradarbiavimo uÏkardant
nelegal˜ branduolini˜ medÏiag˜ ju-
dòjimà regione. 

Pokalbyje su Ph. Gordon aptar-
tas artòjantis NATO ‰ali˜ vadov˜ su-
sitikimas âikagoje, parama pertvar-
koms Europos rytinòms kaimynòms,
dvi‰alis JAV ir Lietuvos bendradar-
biavimas saugumo, energetikos ir uÏ-
sienio politikos klausimais. Susitiki-
m˜ metu E. Ignataviãius aptarò artò-
jant∞ Lietuvos pirmininkavimà Euro-
pos Sàjungos Tarybai 2013 m. antrà
pusmet∞ ir paÏymòjo, kad Lietuvai,
teikianãiai didel∞ dòmes∞ rytinòms
Europos kaimynòms, bus itin svarbu
surengti sòkmingà ES Ryt˜ kaimy-
nystòs ‰ali˜ vadov˜ susitikimà ir ap-
tarti ES paramà ir santykius su ryt˜
kaimynòmis – Piet˜ Kaukazo ‰ali-
mis, Ukraina, Moldova ir Baltarusi-
ja.  

Lietuvos uÏsienio reikal˜ viceministras E.
Ignataviãius (k.),  JAV logistikos bendro-
vòs „Maersk Line Ltd” vyriausybini˜ pir-
kim˜ vyriausiasis direktorius T. Sven-
ningsen ir Lietuvos ambasadorius JAV Î.
Pavilionis.   LR ambasados JAV nuotr.

Transatlantini˜ santyki˜ tyrim˜ centre „The Atlantic Council” vykusioje diskusi-
joje dalyvavo (i‰ kairòs) „The Atlantic Council” vyriausiasis ekspertas R. Nurick, JAV
valstybòs sekretoròs pavaduotojo padòjòja M. Yovanovich, Lietuvos uÏsienio rei-
kal˜ viceministras E. Ignataviãius, politologas P. Augustsson, „The Atlantic Council”
viceprezidentas D. Wilson.                                          Manto Kubilinsko nuotr.

Lietuvos kultros ministras A. Gelnas
(k.) pagerbò vizualaus meno kròjà,
poetà J. Mekà.  ELTA nuotr.



DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

VIDAS J. NEMICKAS, MD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOS

CHIRURGAI

VIDAUS LIGOS 

BENDRA PRAKTIKA 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAI

EDMUNDAS VIŽINAS, MD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKIŲ  LIGOS

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

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

262-948-6990

RAMONA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LINAS SIDRYS, MD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GINEKOLOGIJA

VYTENIS GRYBAUSKAS, MD
SUSAN T. LYON, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, NOSIES, GERKLĖS LIGOS 

STUBURO IR SKAUSMO LIGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SURENDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

ANDRIUS KUDIRKA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Itasca: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

McHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441
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LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

D R A U G O
F O N D A S

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

Pavasarinio vajaus įnašai Draugo fondui 
Su 500 doleri˜:
Omaha Community Foundation,

per Dana Praitis, garbòs narò, i‰
viso 4,000 dol., Omaha, NE

Su 300 doleri˜:
Asta Veliãkaitò, i‰ viso 740 dol.,

Chicago, IL
Su 100 doleri˜:
Ada Sutkuvienò, garbòs narò, i‰

viso 4,700 dol., Beverly Shores, IN
Zita ÎvirÏdienò, garbòs narò, i‰

viso 2,400 dol., Lacey, WA
Narimantas ir Janina Udriai,

garbòs nariai, i‰ viso 1,250 dol.,
Farmington Hills, MI

K´stutis Tautvydas, i‰ viso 450
dol., Greenbank, WA

Remigijus ir Danutò BelÏinskai,
i‰ viso 435 dol., Kirtland, OH

âeslovas ir Renata Îilioniai, i‰
viso 400 dol., Palos Heights, IL

Su 50 doleri˜:
Dr. Vytautas ir dr. Danutò Bie-

liauskai, garbòs nariai, i‰ viso 2,750
dol., Cincinnati, OH

Birutò Prasauskienò, garbòs na-
rò, i‰ viso 1,800 dol., Lomita, CA

Algirdas ir Au‰ra Sauliai, gar-

bòs nariai, i‰ viso 1,400 dol., Claren-
don Hills, IL

K´stutis ir Dalia Jeãiai, garbòs
nariai, i‰ viso 1,059 dol., Villa Park,
IL

Genovaitò Maldònienò, i‰ viso
250 dol., Chicago, IL

Algis Strimaitis, i‰ viso 250 dol.,
Chicago, IL

Jadvyga Savickas, i‰ viso 120
dol., Nashua, NH

Su 25-20-12 doleri˜:
Eugenija Kolupailaitò, garbòs

narò, i‰ viso 1,125 dol., Chicago, IL
Faustas ir Teresò Strolios, gar-

bòs nariai, i‰ viso 1,125 dol., Oak
Forest, IL

Jonas ir Elena Radai, i‰ viso 935
dol., Livonia, MI

Dianò Grajauskienò, i‰ viso 160
dol., Glastonbury, CT

Kristina Vaiãikonis, i‰ viso 25
dol., Palos Hills, IL

Jonas ir Rasa Vazbiai, i‰ viso 37
dol., Mahwah, NJ

Draugo fondas nuo‰irdÏiai dò-
koja visiems aukotojams

KVIEČIAME JUNGTIS PRIE  DRAUGO FONDO
PAVASARIO VAJAUS!

Dar ne visi ,,Draugo” skaitytojai atsiliepò ∞ Draugo fondo pavasario vaj˜.
Taãiau didelis dÏiaugsmas DF tarybai sulaukti dosnaus ãekio ar graÏaus lai‰-
kelio. ·tai kun. dr. K´stutis Trimakas mums para‰ò: ,,‘Draugas’ mums, i‰ei-
viams, yra btinas laikra‰tis, o Draugo fondas yra btinas ‘Draugui’. Taipogi
saulò yra btina saulògràÏoms” ir pridòjo 100 dol. aukà. 

Skaitytoja Aniceta Janu‰kienò i‰ Milton, MA si˜sdama 100 dol. ãek∞
Draugo fondui ra‰o: ,,Skaitau ‘Draugà’ nuo 1949 m. Linkiu, kad ‰is laikra‰tis
mus dar ilgai lankyt˜”. Ròmòja dr. Romualda Rynne i‰ Crete, IL taip pat at-
siuntò 100 dol. ãek∞ ir padòkojo uÏ saulògràÏ˜ sòklas. ,,Zinijos Ïydòjo nuosta-
biai! Tikiu, kad ir saulògràÏos dÏiugins”, – para‰ò ji.

Draugo fondas dòkoja visiems uÏ aukas ir uÏ lai‰kelius. Kiekviena auka
DF – laikra‰ãio gyvybòs prailginimas.

Atgimstant pavasarinei gamtai linkime krybinòs nuotaikos ir daug sau-
lòt˜ dien˜ asmeniniame gyvenime.

Ra‰ydami testamentus, nepamir‰kime dal∞ turto paskirti Draugo
fondui.

âekius ra‰ykite – Draugas Foundation, ir si˜skite adresu 4545 W.
63rd Street, Chicago, IL 60629

Marija Remienò
DF tarybos pirmininkò



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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Skelbim˜ skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Sudoku Nr. 50

.

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.
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www.draugas.org

IŠNUOMOJA

I‰nuomoju atskirà kambar∞
su baldais netoli 

„Kunigaik‰ãi˜ uÏeigos”. 
Kaina $300/mòn.

Tel. 708-439-9962

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

Js˜ investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

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

Dòl smulkesnòs informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametò patirtis ir daug lai ming˜ klient˜.  

SIÌLOME 10% 
METINIˆ PALÌKANˆ

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

Reikalinga moteris, prižiūrėti
senesnio amžiaus žmones

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

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

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

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

Chicago intermodal trucking
company looking for 

experienced CDL drivers.
80% drop and hook. Call Marta

at 708-728-9090 ext 221.

1-bedroom apt. in Darien 
$785/mo including heating

and garage parking. 
Extra storage. 

Call 773-456-9335.

Tyrinėjimų sėkmę Lietuvoje lėmė
įžvalgumas ir atkaklumas

Kai 2009 metais atvykau ∞ Lie tu -
và, nesitikòjau, kad Kaune ir
Vilniuje teks praleisti 20 i‰

bsim˜ 36 mònesi˜, skirt˜ mano dar-
bui. Pradòtas 8 mònesi˜ trukmòs ma-
no daktaro di sertacijai reikalingas
archyvinis tyrimas i‰augo ∞ daug di-
desn∞ projektà, kuriame ∞sitraukiau ∞
pokalbius su demonstracij˜, vykusi˜
po Romo Ka lantos susideginimo 1972
metais, da lyviais ir stebòtojais.

Disertaciniai tyrimai buvo mano
atkaklumo ir sòkmòs rezultatas. Be -
veik visus 2009 metus praleidau skai -
tydama KGB ir Komunist˜ partijos
Lietuvos skyriaus specialià archyvi -
n´ medÏiagà Martyno MaÏvydo na -
cionalinòje bibliotekoje. Pirmosios
mano kelionòs pabaigoje jau buvau
perskaiãiusi tkstanãius puslapi˜
dokument˜, kuriuose ie‰kojau me -
dÏia gos apie Kalantos ∞vykius. Radau
kriminalines dalyvi˜ baudÏiamojo
persekiojimo bylas ir tyrimus dòl
poezijos, ‰lovinanãios Kalantà kaip
tautos didvyr∞, platinimo. Bet net ir
po keturi˜ mònesi˜ ie‰kojimo, a‰ vis
dar nebuvau radusi originali˜ Kalan -
tos pasiaukojanãios saviÏudybòs tyri-
mo byl˜. Îinojau, kad tokios bylos
yra, nes dar 1990 metais viename
,,Ne muno” Ïurnalo straipsnyje buvo
paminòti ‰ios bylos tyrimo dokumen-
tai. Pradòjau ∞temptà ‰ios medÏiagos
medÏiokl´. 

Lietuvos ypatingojo ar chy  vo dar-
buotojai galvojo, kad ‰ios bylos vis
dar yra Kauno apygardos pro kura-
troje. Kauno apygardos prokurat-
ros atstovai tikino mane, kad ‰ios by-
los yra Lietuvos centri niame valsty-
bòs archyve. ·io archyvo darbuotojai
tvirtino, kad jie neÏino, kur tos bylos
galòt˜ bti. Pradòjus rei kalauti antrà
kartà, Kauno apygardos prokuratra
prane‰ò, kad 2006 metais ‰ios bylos
buvo perduotos Kauno apskrities ar-
chyvui. Kadangi man Lietuvoje buvo
likusi tik viena savaitò, kità dienà
anksti atsikòliau ir traukiniu atvy-
kau ∞ Kaunà kaip tik archyvo atsida-
rymo valandà. Po neilgos paie‰kos
archyvo darbuotoja su rado man ‰ias
bylas, ir a‰ praleidau visà dienà jas
fotografuodama. Taip paãiu laiku su-
radau pagrindin∞ ∞rodymà savo diser-
tacijai. 

Po keli˜ dien˜ skrisdama atgal ∞
Seattle neturòjau nò menkiausio su -
pratimo, kad mano disertacinio tyri-
mo nuotykiai dar tik prasideda ir
kad ∞Ïvalgumas, sòkmò ir aplinkybòs
po met˜ bus tokie svarbs mano tyri-
mams Lietuvoje. 2009 metais susiti-
kau su keletu Ïmoni˜, dalyvavusi˜
arba stebòjusi˜ demonstracijas po
Kalantos nusiÏudymo. Po ilg˜ doku-
ment˜ skaitymo mònesi˜ man buvo
labai malonu i‰girsti asmenines Ïmo -
ni˜ nuomones. ,,Bt˜ labai ∞domu, –
galvojau, – sutikti Ïmones, kurie pro -
test˜ metu buvo gatvòse, ir pakalbòti
su jais.” Mintis apie kelis ∞manomus
susitikimus i‰sivystò ∞ bendradar-
biavimo projekto Fulbright-Hays pa -
silymà. 

2010 met˜ rugsòjo 1 dienà i‰ -
skridau ∞ Lietuvà. Bet kaip a‰ sura-
siu Ïmones? Pra ne ‰iau visiems savo
paÏ∞stamiems, kad noròãiau susitikti
su Ïmonòmis, dalyvavusiais ar ste-
bòjusiais demonstracijas gatvòse. Po
truput∞ pradòjau juos surasti. Kartà
draugò, gyvenanti Seattle, supaÏindi-
no mane su savo drauge Kaune, ji

savo ruoÏtu suvedò mane su vienu sa-
vo studentu, kurio tòvai pakvietò ma-
ne vakarienòs ir papasakojo savo
istorijà. Tenka pripaÏinti, kad daÏnai
viskas klostòsi gana sudòtingai. Kuo
daugiau Ïmo ni˜ sutikau, tuo dau-
giau i‰girdau isto rij˜ apie jaun˜
Ïmoni˜ gyvenimà sovietinòje Lietu-
voje 1960–1970 me tais. 

Pasitaikò, kad paãias ∞spdin-
giau sias istorijas i‰girdau visi‰kai
atsitiktinai. ·tai man kalbantis su
paaugli˜ grupòje muzikuojanãiu jau -
nuoliu, uÏòjo jo draugò. Kai paai‰ ki-
nau, kuo domiuosi, ji pasisakò bu -
vusi parke btent tuo metu, kai Ka -
lanta susidegino. 2010 met˜ vasario
16 dienà leisdamasi Vilniaus Pilies
gat ve, pamaãiau Ïmog˜, ne‰ant∞ vò-
liavà su uÏra‰u ,,Sukilimas 1972”.
Nedels dama prisistaãiau ir paklau-
siau, ko dòl jis ne‰a ‰ià vòliavà. Atsi-
tiktinai sutikau vyri‰k∞, kurio jau-
nas brolis buvo nuteistas uÏ demons-
tracij˜ gat vòje kurstymà.

Istorikas yra vieni‰iaus profesi-
ja. Kur bebãiau, prie stalo skaityk-
loje ar savo kambaryje, skaitau ir ra-
‰au viena. Mano mokslinis tyrimas
pa reikalavo didÏiuli˜ bendravimo ir
bendradarbiavimo pastang˜. Archy -
v˜ ir bibliotek˜ darbuotojai kantriai
i‰klausydavo mane, kai a‰ savo dar -
ky ta lietuvi˜ kalba bandydavau pa -
ai‰kinti, ko noriu. Vienà kartà net
keturi bibliotekos darbuotojai susi -
rinko prie stalo, stengdamiesi i‰ ai‰ -
kinti man kruopelyt´ informacijos.
Ne maÏiau svarbu buvo ir tai, kad
vie na Lietuvos ypatingojo (KGB)
archyvo skaityklos darbuotoja kas
dienà pasisodindavo mane 30-ãiai mi -
nuãi˜ prie stalo ir mokò ‰nekamosios
lietuvi˜ kalbos. Ai‰ku, interviu ir
pokalbiai negalòjo vykti be kit˜ Ïmo -
ni˜ dalyvavimo, Ïmoni˜, kurie suti-
ko pasidalinti savo patirtimi su ma-
nimi. 

Mane visada maloniai stebino,
kad apklaustieji visada dòkodavo
man uÏ i‰klausymà. Gal˜ gale juk
man pa ãiai to reikòjo. A‰ surinkau
labai daug medÏiagos savo disertaci-
jai, bet net ne tai svarbiausia, svar-
biausia – susipaÏinau su naujais
Ïmonòmis, i‰girdau j˜ ∞do mius pasa-
kojimus. Tai ir yra viena i‰ nuosta-
biausi˜ istoriko darbo dali˜. 

Vertò Vilma âinãienò

Straipsnio autorò, University of
Washington doktorantò, dalyvaus
balandÏio 26–28 d. University of  Illi-
nois at Chicago vyksianãioje 23-ioje
AABS konferencijoje. BalandÏio 27 d.,
penktadien∞, ji vadovaus apskritojo
stalo diskusijai apie tyrinòjim˜ Bal-
tijos ‰alyse galimybes ir i‰‰kius.  

,,Tulpò Times”, 
2011 m. gruodis, nr. 4

AMANDA SWAIN

Amanda Swain Lietuvoje.
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PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS 

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

LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.

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

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

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

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

paketas – $3,495.
* Į kainą neįeina karstas ir kitos paslaugos. * Šias kainas gausite, paminėję šį skelbimą.

ALLIANCE – GAIDAS – DAIMID
FUNERAL HOME

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

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

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

* Vyras ie‰ko Ïmoni˜ prieÏiros darbo. Patirtis,
rekomendacijos, vairuoja, legals dokumentai. Tel.
312-307-4619.

* Moteris ie‰ko Ïmoni˜ prieÏiros darbo. Tvar-
kinga, legals dokumentai, vairuoja, skaniai gami-
na maistà. Gali pakeisti savaitgaliais. Tel. 630-
674-1545.

* Moteris ie‰ko papildomo darbo tik ‰e‰tadie-
niais. Tel. 708-220-3202.

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

* Moteris ie‰ko pagyvenusi˜ Ïmoni˜ prieÏiros
darbo. Gali juos priÏiròti ir savo namuose. Patirtis,
rekomendacijos, vairuoja. Tel. 331-643-5529.

* Moteris ie‰ko seneli˜ prieÏiros darbo. Patirtis,
legals dokumentai. Silyti ∞vairius variantus India-
na, Michigan arba Illinois valstijose. Tel. 219-
221-1081.

Atkelta i‰ 7 psl.
Deja, likimas jam tà lem tin gàjà

1912 m. balandÏio 14 d. kelio nòs
pabaiga parinko ‰altà Atlanto van-
denyno dugnà, o paskutiniuoju ap-
daru – drob´, paÏymòtà Nr. 47. Elie-
zeras buvo vienintelis ,,Titani ko’’
keleivis i‰ Lietuvos, kurio knas bu-
vo rastas ir palaidotas vandenyne. 

,,Birmos” kapitonas Liudvikas
Stulpinas – Lietuvoje Ïinoma asme -
ny bò, pirmasis Klaipòdos uosto kapi-
tonas, jo vardu yra pavadinta mokyk-
la Klaipòdoje. Taãiau, pasak Vaidos,
nedaug kam Ïinoma, kad btent ‰is
lietuvis skubòjo ∞ pagalbà padòti
sk´s  tanãiam ,,Titanikui”. Laivas
,,Bir  ma”, atplauk´s ∞ nelaimòs vietà,
rado ,,Carpathia” ∞gulà, jau bebai -
gian ãià gelbòjimo darbus, todòl pa -
galbos toji atsisakò.

Ar tai vieninteliai su ,,Titaniko’’
istorija susij´ Ïmonòs i‰ Lietuvos?
Mano pa‰nekovò ai‰kino, jog ‰i˜ trij˜
asmen˜ vardai yra i‰lik´ tiek ra‰yti -
niuose ‰altiniuose, tiek ir „Titaniko”
keleivi˜ sàra‰uose. Neatmetama ga li -
mybò, kad lietuvi˜ buvo ir daugiau,
ne∞traukt˜ ∞ oficialius laivo sàra‰us
ar keliavusi˜ su slapyvardÏiais. Vai -
da Lowell sakò, kad atidesnis skaity-
tojas knygoje ras citatà i‰ beveik 100
met˜ senumo laikra‰ãio straips nio,
kuriame minimi kit˜ keleivi˜ paste-
bòti ,,lietuviai”. ,,Jau i‰leidus knygà,
– teigò ji, – su mumis susisiekò lietu-
viai, teigiantys, kad ir j˜ giminaiãiai
plaukò ‘Titani ku’, deja, be tiksli˜
vard˜, pavardÏi˜ ar fakt˜. Faktus
tikriname atsargiai, nes 100 met˜ tra-
gedijà laikas yra apraizg´s mitais ir
legendomis.”

Daugiau nei lietuvi‰kas 
trileris

Taãiau „Titaniko lietuviai’’ – ne
vien tik lietuvi˜ imigrant˜ istorijos.
âia rasime ir ∞spdingas povande -
ninio laivo kapsulòs ,,Mir” ∞gulos na -
ri˜ darytas nuskendusio „Titaniko’’
nuotraukas, autenti‰kus dokumen-
tus, suÏinosime apie negirdòtus isto -
ri nius vingius. Vaida sakò, kad jud-
viej˜ su Gerda knygoje – daug kitur
neskelbtos medÏiagos. ,,Mir” nuo-
trau komis su knygos autoròmis pasi-
dalijo ·ir‰ov okeonologijos instituto
Kaliningrade povandenini˜ aparat˜
specialistas Viaãeslav Ku‰nikov, da-
lyvav´s keliose Rusijos tyrim˜ laivo
„Akademik Keldysh’’ ekspedicijose ∞
„Titaniko’’ kapaviet´ Atlanto vande -
nyno dugne. Gerda ir Vai da sklaidò
100 met˜ Lietuvos, Ka nados ir Ame-
rikos spaudà, nar‰ò po ‰i˜ ‰ali˜ ar-

chyvus, ie‰kodamos lietuvi‰k˜ sàsa-
j˜. Pavyko rasti retà lietuvi‰k˜ laik-
ra‰ãi˜ JAV leidòjo ir redaktorius My-
kolo Paltanaviãiaus 100 met˜ senumo
knygel´, kurioje neseniai ∞vykusi ne-
laimò papasakota lie tuvio lpomis.
Halifax Nova Scotia archyvuose ap-
tiko Eliezero Gilinskio rasto kno ap-
ra‰à ir asmeninius daik tus. Kartu su
vyru Gary Vaida turòjo galimyb´ ap-
lankyti ir fotogra fijose ∞amÏinti „Ti-
taniko’’ auk˜ kapi nes Halifax, prie-
plaukà, ∞ kurià buvo parplukdyti Ïu-
vusi˜j˜ knai, aplan kyti baÏnyãias
Massachusetts valstijoje, ∞ kurias
ketino vykti kun. Mont vila.

Pastebòjau, kad naudot˜ ‰altini˜
ir literatros sàra‰e lietuvi‰k˜ bib -
liografini˜ nuorod˜ nòra labai daug,
ypaã trksta 1912 m. JAV lietuvi˜ pe -
riodikos. Vaida sakò, kad lietuvi‰k˜
sàsaj˜ paie‰kos nenutrks. Sociali -
nia me tinklalapyje ,,Facebook” ∞kur-
ta paskyra ,,Titaniko lietuviai” yra
skirta t´sti diskusijà su visais, kam
‰i tema ∞domi. Ar bus knyga i‰versta
∞ angl˜ kalbà? Kol kas leidykla toki˜
plan˜ neturi, taãiau daug kas prik-
lausys nuo skaitytoj˜.

Knyga skaitosi kaip geras istori-
nis trileris, ne kaip akademinò studi-
ja. Anot pa‰nekovòs, j˜ sumanymas
tikrai nebuvo pristatyti sausus fak-
tus, o papasakoti lietuvi˜ istorijas
per „Titaniko’’ ir paãios lai vo kelio-
nòs prizm´. „Titaniko lietuvius’’,
anot autori˜, galima vadinti populia-
riàja ar publicistine istorija. Ra‰yda-
mos apie lietuvius, jos pasakoja ir
kit˜ keleivi˜ istorijas, laivo kelion´
pristato atvirk‰tine eiga – knygà pra-
deda nuo tragedijos, o bai gia iliuzija,
jog „Titanikas’’ i‰plaukia ∞ pirmàjà
kelion´. ØÏangoje minima, kad skaity-
tojai, kuriems ∞domi tikroji ∞vyki˜
eiga, gali pradòti skaityti kny gà nuo
paskutinio skyriaus ir judòti ∞ nei‰-
vengiamà laivo praÏt∞ Atlanto gel-
mòse.

Knyga „Titanikos lietuviai’’ – vi -
sai nebloga uÏuomazga vaidybiniam
filmui. „Kol kas dar nesulaukòme
scenarist˜ ar reÏisieri˜ dòmesio, –
sakò Vaida, – bet bt˜ labai ∞domu
kada nors pamatyti vaizdin´ knygos
interpretacijà...’’ Tikòkimòs. O pra -
dÏiai palinkòkime nors tiek, kad „Ti -
taniko lietuviai’’ tarp Amerikos lie-
tuvi˜ tapt˜ bestseleriu!

Raimundas M. Lapas – filologas,
muziejininkas, dailòtyrininkas, Ïur-
nalistas. 1979 m. ∞steigò radijo laidà
lietuvi˜ kalba, i‰eivijoje gyvavusià 30
met˜. ,,Ten, ekrane suÏibus” autorius
(1983).

Lietuvaitòs, nugalòjusios ledkalnius

Juzò Norvila, gyvenanti Brook lyn, NY, prat´sò metin´ „Draugo”
prenumeratà ir paaukojo 50 dol. Esa me Jums labai dòkingi uÏ paramà.

Laima ir Vacys Garbonkai, gyvenantys Burr Ridge, IL, kartu su
metinòs prenumeratos mokesãiu at siuntò 100 dol. Labai Jums aãi, kad
mus skaitote ir dosniai remiate.

Ms˜ mylimai brolienei ir tetai

A † A
AUDRONEI MARIJAI PETRU·IENEI

BAGDONAITEI

netikòtai mirus 2012 m. balandÏio 11 d. Maryland,
nuo‰irdÏiai uÏjauãiame ir drauge lidime su mama
HALINA BAGDONIENE, snumi ANDREW PETRU -
·IS, dukra DIANA LINDGREN ir j˜ ‰eimomis.

Vitalis ir Tusò Petru‰is
Michael ir Jennifer Petru‰is

Tina ir Linas Udrys

Venecija grimzta labiau nei manyta
Venecija vòl pradòjo grimzti, be

to, ji ‰iek tiek krypsta ∞ rytus, rodo
nauji palydoviniai matavimai. Nors
ankstesni tyrimai atskleidò, kad sò-
dimas nusistovòjo, nauji duomenys
rodo, kad lagnos miestas ir toliau
kasmet nugrimzta maÏdaug po 1–2
milimetrus. Tai daugiau nei manyta
anksãiau, prane‰a „Discovery News”. 

Adrijos jros vandens lygiui Ve-
necijos lagnoje kylant tokiu paãiu
tempu, bendras rezultatas siekia 4
milimetrus per metus. Tai rei‰kia,
kad iki 2032 met˜ Venecija gali panir-
ti iki 80 milimetr˜. Tyrimas, kuris
netrukus bus paskelbtas Ïurnale
„Geochemistry, Geophysics, Geosys-
tems”, taip pat atskleidò, kad ‰iauròs
ryt˜ Italijoje esantis vandens miestas
kasmet 1 ar 2 milimetrus pakrypsta

ryt˜ kryptimi, o tai rei‰kia, kad va-
karinò miesto dalis yra auk‰ãiau nei
likusioji.

Nustatyta, kad pamaÏu grimzta
117 Venecijos sal˜. Esanãios ‰iauròje
kasmet nusileidÏia 2–3 milimetrais, o
esanãios pietuose – 3–4 milimetrais.
Apie tai, kad Venecija sk´sta, Ïinoma
jau seniai. Tiksls vandens lygio
matavimai mieste pradòti daryti tik
1872 metais, taãiau XVIII amÏiaus
Venecijos peizaÏisto Canaletto kri-
niuose detaliai uÏfiksuotos tamsios
dumbli˜ dòmòs ant palei kanalà
esanãi˜ pastat˜, kurias paliko atsi-
traukianãios potvynio bangos, leido
mokslininkams apskaiãiuoti, kad
nuo 1727 met˜ miestas nugrimzdo
daugiau kaip 60 centimetr˜.

Lrt.lt

Mokslininkai tikina atradę gerumo geną
Tai, ar Ïmogus yra geras kitiems,

priklauso ne tik nuo gyvenimi‰k˜
patirãi˜. Pasirodo, kad DNR taip pat
vaidina itin svarb˜ vaidmen∞. Moks-
lininkai teigia, kad geranori‰kumas
arba jo trkumas i‰ dalies priklauso
nuo to, ar smegenys turi tam tikros
r‰ies receptorius ‰velnumo, prisiri-
‰imo hormonams, ra‰o Newser.com.

Mokslininkai keleto ‰imt˜ Ïmo-
ni˜ teiravosi apie j˜ pasaulòÏirà: ar
‰ie pasaul∞ laiko praturtinanãia, ar
pavojinga vieta bei to, ar kiti Ïmonòs
i‰ esmòs jiems atrodo geri ar blogi.

Mokslininkai taip pat i‰tyrò apklau-
sos dalyvi˜ DNR. Jie atskleidò, kad
dalis Ïmoni˜, kuri˜ pasaulòÏira bu-
vo neigiamo pobdÏio, buvo gerano-
ri‰ki, dosns,  bet jie turòjo „gerus”
receptori˜ genus. ·ie genai „leidÏia
perÏengti ∞sitikinimà, kad pasaulis –
pavojinga ir at‰iauri vieta, ir nepai-
sant ‰i˜ baimi˜ padòti kitiems Ïmo-
nòms”, – kalbòjo vienas i‰ tyròj˜.  „Mes
neskelbiame, kad suradome gerumo
genà, taãiau aptikome genà, kuris vai-
dina itin svarb˜ vaidmen∞”, – sakò
tyrimà vykd´s mokslininkas.   Lrt.lt
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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

Skelbim˜ skyriaus tel. 1-773-585-9500

SKELBIMAI

Namams pirkti paskolos 
duodamos maÏais mònesiniais 

∞mokòjimais ir prieinamais nuo‰imãiais.
Kreipkitòs ∞ 

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

Labdaros koncertas

,,Auksinòs stygos”,,Auksinòs stygos”

Rengia: Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Saulutė”

Lietuvi˜ dailòs
muziejuje, PLC
14911 127th St., 
Lemont, IL

BalandÏio 29 d., sekmadien∞
PradÏia 12:30 val. p. p. 

Aleksandra Îvirblytò 
(pianistò)

Linda 
Veleckytò 
(smuikininkò)

Auk‰tos indòli˜ palkanos
2 proc. trejiems metams terminuoti
indòliai, 2.5 proc. trejiems metams

IRA terminuoti indòliai 
California Lithuanian Credit Union

Santa Monica, California
Tel. 310-828-7095

ValdÏios apdrauda iki $250,000

n Brighton Park ·vã. Mergelòs Marijos
Nekaltojo Prasidòjimo baÏnyãioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL), Atvelykio sekma -
dien∞,  balandÏio 15 d., ‰v. Mi‰ios bus au -
kojamos 10:30 val. r.  Prie‰ ‰v. Mi‰ias kal -
bòsime Palaimintojo Jurgio Matulaiãio li -
tanijà ir Dievo Gailestingumo litanijà. Po
pa mald ̃  – kavutò mokyklos salòje. Kvie -
ãiame visus dalyvauti.

n Pasaulio lietuvi˜ centro Moter˜ ren -
gini˜ komitetas balandÏio 15 d., sekma-
dien∞, 12:30 val. p. p., didÏiojoje salòje
ruo ‰ia tradicines Atvelykio stalo vai‰es.
Vietas uÏsisakyti galima tel. 630-257-
8787 (PLC administracija).

n JAV LB Lemont apylinkòs metinis-
ataskaitinis susirinkimas vyks ba lan dÏio
29 d. Kvieãiame dalyvauti.

n BalandÏio 14 d. – birÏelio 2 d. Seat-
tle, WA  savo veiklà pradeda lituanistinò
mokykla ,,Linas”. Ø visus klausimus at-
sakymus rasite ra‰ydami Ingai Daba-
‰inskaitei (ingad_@hotmail.com) arba
Îanetai Noreikaitei (zanetanor@gmail.
com). 

n BalandÏio 21 d. nuo 3 val. p. p. iki 9
val.  v.  vyks stovyklos „Lankas” lò‰˜ tel-
kimo piets. Duris svetingai atveria Au‰-
ros ir Audriaus Va‰tak˜ namai. 29302
61st Ave., S., Auburn, WA 98001. Sto-
vyklautoj˜ tòveliai vai‰ins kugeliu, de‰-
relòmis su tro‰kintais kopstais bei sal-
dumynais. 

n BalandÏio 21 d. Est˜ namuose (Cross
Str.& Veterans Hwy., Jackson, NJ, 08527),
lituanistinòje mokykloje ,,Lie tu  vò lò”
vyks JAV LB ·vietimo tarybos or ga ni -
zuojama mokytoj˜ konferencija.  Pra‰o -
ma registruotis el. pa‰tu mottolt@op -
tonline.net (Auksò) iki balandÏio 20 d.

n LR generaliniame konsulate New York
(420 Fifth Ave., 3rd Fl., New York, NY
10018) balandÏo 24 d. 6 val. v. vyks
Adrianos Rostovsky parodos ,,Com bined
Media in Relief” atidarymas. Apie daly-
vavimà pra‰oma prane‰ti tel. 212-354-
7840 arba el. pa‰tu kons.niujorjas@
urm.lt

n Vasarvietòje ,,Gintaras” (15860 La -
ke shore Rd., Union Pier, MI 49129) ba -
landÏio 27–29 dienomis rengiama tra -
dicinò lietuvi˜ meni nink˜ darb˜ paroda
,,Meno Ataka – 2012!” BalandÏio 27

d.,  7 val. v. – 10 val. v. Michigan laiku
(EST) – parodos atidarymas su vai ‰ò -
mis. BalandÏio 28 d.,  11 val. r. – 8 val.
v. – meno darb˜ paroda. 2 val. p. p. Vik -
tò Jankus Moss ves pa mokà ,,Veltini˜
darymas ‘Nuno’ technika”; 5 val. p. p. –
8 val. v. pabendravimas su menininkais.
BalandÏio 29 d., 11 val. r. – 4 val. p. p.
 – meno darb˜ paroda. 1 val. p. p. Oti li -
jos Kas paraitis pamoka (apyranki˜-rie -
‰i˜ da rymas).

I· ARTI IR TOLI...

Oti li jos Kas paraitis kurti papuošalai
parodoje ,,Meno Ataka – 2011!”

Lino Johansono nuotr.

Muzikos ir geros nuotaikos
vakaras „UÏjrio respublika”
geguÏòs 5 d. 7 val. v. vyks

Willowbrook Ballroom salòje 
8900 Archer Ave., 

Willow Springs, IL 60480

Va  karo metu Ïurnalistò, Lietuvos
televi zi  jos laidos ,,Bòd˜ turgus” vedòja
Edita Mil daÏytò pristatys savo knygà
,,Pa si matymas su Lietuva”, dainuos ak-
torius Kostas Smoriginas. 

Renginio metu su rinktos lò‰os bus
skirtos Pasaulio lie tu vi˜ centrui, prie‰-
gaisrinòs apsaugos ∞ren gimui. 

Bilietus galite nusipirkti PLC ra‰ti-
nòje, Maironio lituanistinòs mokyklos
ra‰tinòje, parduotuvòse ,,Smilga” ir
,,Lie tuvòlò”. 

Daugiau informacijos tel. 708-668-
6214 arba tel. 630-915-3110.Edita Mildažytė.

„Saulutò”, Lietuvos vaik˜ glo-
bos brelis dòkoja uÏ aukas padòti
vargingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: dr. Li -
nas ir Rima Sidriai $100, Gediminas
ir Sigita Dama‰iai $50, J. Baltri ma -
viãienò $20, Palos-Gaidas Funeral
Home $50; vaiko metinei paramai dr.
Ramunò Raãkauskienò $360, Riman -
tas ir Rita Penãylos $360. Labai aãi. 

„Saulutò” (Sunlight Orphan
Aid), 414 Freehauf  St., Lemont, IL
60439, tel. (630) 243-6435.

Tinklala pis: www.sunlight or p -
ha  naid. org el. pa‰tas; indretijunelis
@sbcglobal.net

Pirksiu Dom‰aiãio, J.Rim‰os,
Kasiulio, Îoromskio, Îmuidzi-
naviãiaus tapybos ir P. Rim‰os

skulptros darbus 
Tel. 708-349-0348

Šį savaitgalį Čikagoje vieši JAV ambasadorė Lietuvai Anne E. Derse. Penktadienio ryte
ji susitiko su Čikagos jaunais profesionalais aptarti kultūrinių mainų ir prekybos plėtrą.
Susitikime dalyvavo (iš k.): ALT’o pirmininkas Saulius Kuprys, Lietuvos Respublikos gen.
konsulato darbuotoja Agnė Vertelkaitė, Vaida Armanavičiūtė, ambasadorė Anne Derse,
Raimonda Klimaitė, Audrius Remeikis; antroje eilėje: Paulius Vertelka, Alexis Žemaitis,
Eglė Barbera, Rasa Viršilaitė, ambasadorės patarėjas kultūrai, švietimui ir žiniasklaidai
Jonathan Berger.                                                                                       Sauliaus Kuprio nuotr.


