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Vilnius (ELTA) – Vilniuje viešė-
jęs JAV Senato Ginkluotojų pajėgų
komiteto narys, buvęs Respublikonų
partijos kandidatas į JAV preziden-
tus John McCain, susitikęs su Seimo
pirmininke Irena Degutiene, palin-
kėjo, kad Lietuvos partijoms pavyktų
pasiekti susitarimą dėl deramo gyny-
bos finansavimo. Susitikime buvo
kalbėta apie dvišalius Lietuvos ir
JAV santykius, regiono saugumo
problematiką, siekį pasirašyti sutari-
mą tarp Lietuvos parlamentinių poli-
tinių partijų dėl pakankamo gynybos
sektoriaus finansavimo. JAV senato-
rius sakė labai vertinantis Lietuvos
indėlį misijoje Afganistane ir Lietu-
vos karių pasirengimą. Pokalbio me-
tu buvo aptarta ir padėtis Baltaru-
sijoje, Ukrainoje, Gruzijoje ir kitose
Rytų kaimynystės bei regiono valsty-
bėse. 

Užsienio reikalų ministras Aud-
ronius Ažubalis susitikime su Vil-
niuje viešinčiu JAV senatoriumi ap-
tarė pasirengimą NATO šalių vadovų
susitikimui Čikagoje ir demokratijos
vertybių sklaidą Rytų Europoje. Po-

kalbio metu taip pat paliesti NATO
oro policijos Baltijos šalyse, Tarptau-
tinių saugumo paramos pajėgų misi-
jai Afganistane skirtų krovinių per-
vežimo per Lietuvą klausimai, santy-
kiai su Rusija, demokratijos sklaida
Baltarusijoje, Ukrainoje, Moldovoje
ir Gruzijoje. A. Ažubalis padėkojo

svečiui už asmeninę daugiametę
paramą Lietuvos siekiams.

Tuo tarpu gegužės 2 d. sakyda-
mas kalbą Vilniaus universitete Eu-
ropos valstybių, taip pat ir Lietuvos
bei Amerikos transatlantinį ryšį J.
McCain palygino su šeima ir sakė,
kad ši sąjunga – nedaloma.

JAV tariamasi dėl bendradarbiavimo kovoje prieš branduolinių medžiagų platinimą

Dieve, mano, kaip saldu Tau tarnauti. Kas bus Tavo danguje, jei čia, ant že-
mės tokiomis saldybėmis žmogaus sielą pripildai. (…) Širdis tirpsta, alpsta, lūpos
žado nebetenka, akyse tamsu darosi, rankos kojos tar si stingsta, visą kūną ste-
bėtinos ka žin kokiu šventu šiurpuliu vilnys apima, o siela, siela Tavyje skendi. 

– Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

JAV senatorius J. McCain Vilniaus universitete skaitė paskaitą. 
Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

Vilnius (ELTA) – Mykolo Rome-
rio universiteto (MRU) ir Londono
Middlesex universiteto (MU) vadovai
Vilniuje pasirašė bendradarbiavimo
sutartį dėl pirmojo Lietuvos ir Di-
džiosios Britanijos jungtinio akade-
minio padalinio steigimo ir bendrų
veiklų. MRU rektorius prof. dr. Al-
vydas Pumputis pažymi, kad ši ben-
dradarbiavimo sutartis su veržliu
Anglijos universitetu yra svarbi vi-
sai Lietuvos akademinei bendruome-
nei, ypač – būsimiesiems studentams.

Pirmiausia ketinama sukurti

programas bankininkystės ir finan-
sų, verslo vadybos, verslo ir rinkoda-
ros, tarptautinio verslo, apskaitos ir
finansų srityse. MU-MRU socialinių
technologijų ir verslo mokykloje taip
pat ketinama pasiūlyti magistrantū-
ros programas verslo administravi-
mo, skaitmeninės rinkodaros, rinko-
daros, komunikacijos ir žmogiškųjų
išteklių valdymo srityse.

Baigusiems studijas bus teikiami
tarptautiniai (dvigubi) bakalauro ir
magistro programų diplomai, pa-
trauklūs darbo rinkoje. Kokia bus

studijų kaina, rektorius dar negalėjo
įvardyti, tačiau neabejoja, kad studi-
juoti Lietuvoje ne tik mūsų, bet ir šio
regiono jaunimui bus pigiau negu
Didžiojoje Britanijoje. Studijas pla-
nuojama pradėti nuo kitų metų sau-
sio 1 dienos.

Pasak švietimo ir mokslo minist-
ro Gintaro Steponavičiaus, Didžioji
Britanija pastaruosius penketą metų
buvo populiariausia mūsų dalies
jaunų žmonių pasirinkimo šalis ir šis
lūkestis gali būti atlieptas neišvyks-
tant iš Lietuvos. 

Vilniuje kuriama tarptautinė mokykla

Washington, DC (LR ambasados JAV info) – Wa-
shington viešintis LR užsienio reikalų ministerijos am-
basadorius ypatingiems pavedimams Linas Linkevičius
gegužės 3 dieną su JAV pareigūnais ir ekspertais aptarė
Lietuvos institucijų pasirengimą kovoti prieš branduoli-
nį terorizmą ir branduolinių medžiagų kontrabandą, ge-
rosios praktikos pavyzdžius derinant įvairių valstybės
institucijų veiklą šioje srityje. Diplomatas tolesnį Lie-
tuvos ir JAV bendradarbiavimą aptarė su JAV Baltųjų rū-
mų Nacionalinės saugumo tarybos vyriausiąja direktore
neplatinimo klausimais Laura Holgate ir JAV valstybės
sekretorės pavaduotojo padėjėju Simon Limage. JAV kole-
goms taip pat pristatytas Lietuvoje veiklą pradedantis
Branduolinio saugumo kompetencijos centras (BSKC).
JAV delegacija pakviesta dalyvauti šio Centro oficialia-
me atidaryme, kuris numatomas 2012 m. birželio mėnesį.

L. Linkevičius gegužės 3 d. taip pat lankėsi prie Wa-
shington įsikūrusioje Andrews karinių oro pajėgų bazėje.

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ambasadorius ypatin-
giems pavedimams Linas Linkevičius (trečias iš k.) susitiko su
JAV pareigūnais ir ekspertais.                  LR ambasados JAV nuotr.
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Motinos diena – viena gražiausių
pavasario švenčių. Gyvendami šioje
pusėje Atlanto, tą dieną galime švęsti
du kartus – pirmąjį (kaip Lietuvoje) ir
antrąjį (kaip JAV) gegužės sekmadie-
nius. Nuostabu! Mamoms sveikinimų
ir gėlių niekada nebus per daug. Ma-
ma – pati nuostabiausia,  geriausia,
gražiausia ir vienintelė tokia... Kiekvie-
nam mūsų – vienintelė ir nepakartoja-
ma! Ir nesvarbu, ar ji gyvena toli, ar jau
iškeliavusi Anapilin ir lanko mus tik
sapnuose. Gražūs vaikystės prisimini-
mai, jaunystėje gautos pamokos,
patarimai mums, suaugusiems – tai
vis mūsų mamų sukrautas turtas.
Geriausiai suprasti jas pradedame tik
tada, kai patys tampame tėvais. O
pačioms  mamoms reikia tiek nedaug
– tik kad su jomis pasėdėtume, ramiai
pakalbėtume, paskambintume, at-
siųstume žinutę. Tad rašykime ir skam-
binkime dažniau, negailėkime joms
šilčiausių padėkos žodžių! Pagerb-
kime visas – ir gyvas, ir Anapilin jau
išėjusias. 

Redaktorė Laima Apanavičienė

Redakcijos žodis Iki Sekminių gyve-
name Kristaus pri-
sikėlimo nuotaika.

Prisikėlęs iš mirties
Viešpats mums prime-
na, kad turime drau-
gą, brolį, kuris myli
mus ir trokšta mums
gero tiek, kiek nepa-
jėgtų trokšti ir pada-
ryti net pats geriausias draugas.
Kristus prisiėmė kančią ir mirtį, nes
norėjo, kad mes visi būtume laimingi
čia, žemėje, o kai ją paliksime – per
visą amžinybę. Per jo mirtį mes ta-
pome Dievo vaikais, jo broliais ir se-
serimis. Apie tai apaštalas Jonas ra-
šo: „Mylimieji, mes dabar esame Die-
vo vaikai, bet dar nepasirodė, kas bū-
sime. Mes žinome, kad kai pasirodys,
būsime panašūs į jį, nes matysime jį
tokį, koks jis yra” (1 Jn 3, 2).

Kiekvieno jauno žmogaus gyve-
nime labai daug lemia draugai, ku-
riuos jis pasirenka. Sakoma: ,,Tu pa-
sakyk, kas yra tavo draugas, o aš pa-
sakysiu, kas esi tu.” Geras draugas
būna pavyzdys, į kurį norima lygiuo-
tis, atrama, į kurią galima remtis, kai
ištinka bėda. Tačiau pats geriausias
draugas negali atstoti Jėzaus Kris-
taus. 

Apaštalų darbų knygoje pasako-
jama, kaip žydai suėmė apaštalus
Petrą ir Joną ir nuvedė į teismą. Juos
kaltino, kodėl žmonėms kalba apie
Jėzų Kristų. Tuomet Petras atsakė:
„Jėzus yra akmuo, kurį jūs, statyto-
jai, atmetėte ir kuris tapo kertiniu
akmeniu. Ir nėra niekame kitame
išgelbėjimo, nes neduota žmonėms
po dangumi kito vardo, kuriuo galė-
tume būti išgelbėti” (Apd 4, 11–12).

Prieš pradedant statyti namą,
visuomet išliejami pamatai. Joks na-

mas nestatomas be pamatų, kitaip
būtų pasmerktas sugriūti. Ir juo
aukštesnis pastatas, juo turi būti
geresni pamatai. Apaštalo Petro mi-
nimas kertinis akmuo – tai  pamatas,
ant kurio turi būti statomas žmogaus
gyvenimas. Apaštalas Paulius sako:
„Jūs – Dievo dirva, Dievo statyba.
<...>Tegul kiekvienas žiūrisi, kaip
statąs. Juk niekas negali dėti kito
pamato, kaip tik tą, kuris jau padė-
tas, kuris yra Jėzus Kristus. Ar kas
ant šio pamato stato iš aukso, sidab-
ro, brangiųjų akmenų, medžio, šieno,
šiaudų, – tai kiekvieno darbas iš-
aiškės” (1 Kor 3, 9–13). Išaiškės pa-
saulio pabaigoje teismo dieną. 

Skaičiau vieno žinomo mūsų fi-
losofo straipsnį apie dabartinę Euro-
pą ir Lietuvą. Autorius rašo, kad
Europa pati save naikina ir jau nuei-
ta taip toli, kad nebėra išsigelbėjimo.
Filosofas pasakė skaudžią tiesą, tik,
būdamas be tikėjimo, neatsakė, kodėl
Europa yra pasukusi savižudišku
keliu. 

Dabartinė Europa buvo sukurta
ant krikščioniškų pagrindų. Krikš-
čionybė tapo Europos civilizacijos ir
kultūros lopšiu. Krikščioniški pag-
rindai nulėmė Europos gyvastingu-
mą. Todėl Europos Sąjungos kūrėjai,
kaip antai Robertas Šumanas, siekė
suvienyti Europą ant krikščioniškų
pagrindų. Pasižiūrėkime į Europos

Sąjungos mėlyną
vėliavą su dvylikos
žvaigždžių vainiku.
Mėlyna spalva – tai
Marijos spalva, dvy-
likos žvaigždžių vai-
nikas – tai Dievo Mo-
tinos Marijos vai-
nikas. Apreiškimo
knygoje skaitome:

„Ir pasirodė danguje didingas žen-
klas: moteris, apsisiautusi saule, po
jos kojų mėnulis, o ant galvos dvyli-
kos žvaigždžių vainikas” (Apr 12, 1).  

Mūsų dienų nelaimė tiek Euro-
poje, tiek ir Lietuvoje – kad Dievas
yra iškeičiamas į sotų, malonumų bei
pramogų kupiną gyvenimą. Įsiklau-
sykite, ką šiandien mums perša rek-
lama. Pirkite, pirkite ir dar kartą pir-
kite, o prisipirkę mėgaukitės šiuo
gyvenimu. Kuriama nuomonė, jog tik
daiktais ir malonumais pertekęs gy-
venimas gali padaryti žmogų laimin-
gą. Kertiniu akmeniu laikomas ne
Kristus, bet tikrų tikriausi stabai –
daiktai, neatsakingas seksualumas,
alkoholis ir sieloje tuštumą paliekan-
čios pramogos. Tai ne Dievo statyba,
bet, apaštalo Pauliaus žodžiais ta-
riant, statyba iš šieno ir šiaudų.

Dievas kiekvieną iš jūsų yra
pasirinkęs savo bendradarbiu, todėl
linkiu būti gerais statytojais. Staty-
dami savyje Dievo šventovę, jūs drau-
ge kuriate ateitį turinčią Lietuvą.
Linkiu neklausyti pesimistinių kal-
bų, kad Lietuvoje viskas yra praras-
ta. Būtų viskas prarasta tik tada,
jeigu Lietuvoje nebūtų žmonių, pasi-
ryžusių savo gyvenimą statyti ant
kertinio akmens – Jėzaus Kristaus.  

Homilija, pasakyta 2012 m. ba-
landžio 29 d. Raudondvario bažnyčio-
je Kauno rajono jaunimui. 

Kertinis akmuo
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Specialiai paga-
minta urna su
25 šventųjų ir

13 palaimintųjų re-
likvijo mis  buvo pa-
garbiai padėta 2012
m. kovo 25 d. Kris-
taus Karaliaus kal-
ne, Guanajuato val-
stijoje, Meksikoje.
Ur nos apačioje loty-
nų kalba išgravi ruoti žodžiai: „Chris-
tus Vincit.  Chris tus Regnat. Christus
Imperat” („Kristus įsako. Kristus val-
do. Kris tus įsako”). Urnoje – kanki-
nių, nužu dytų katalikų persekiojimo
laikais XX a. 3-iame dešimtmetyje,
relikvijos. Š. m.  kovo 25 d. ten popie-
žius Be nediktas XVI atnašavo šv.
Mišias ir, prisimindamas šiuos tikėji-
mo kanki nius, pasakė pamokslą.

Meksika yra katalikiška šalis
daugiau nei 400 metų. Jos istorija yra
sudėtinga. 1917 m. priimta nauja
Kons titucija buvo konfiskuotas baž -
ny čių ir vie nuolynų turtas. 1924 m.
naujai iš rinktas prezidentas Plutarco
Calles ėmėsi žiauraus Bažnyčios per-
sekiojimo: uždarė visas katalikų baž-
nyčias, vienuolynus, mokyklas ir
draugijas.  Uždarė katalikų ligonines,
našlaity nus bei prieglaudas. Uždrau -
dė katalikišką auklėjimą mokyklose.
Netru kus tiems pasikeitimams  kilo
atviras pasipriešinimas. Viskas pra -
si dėjo tai kiai, bet  1926 m. įsiliepsno-
jo į su kilimą, pavadintą „Cristiada”.
Už sie nyje gimę kunigai buvo išvaryti
iš krašto. Kunigams ir vienuolėms
buvo uždrausta viešai rodytis su savo
ap ran ga. Jiems taip pat buvo už-
drausta balsuoti, kritikuoti valdžią
raštu ir žodžiu. Daug išvarytų iš kraš-
to klie ri kų atsidūrė Ispanijoje ir JAV. 

Pasipriešinimui vadovavo Mek -
si koje 1905 m. įsteigti Kolumbo vy-

čiai. Tarp jų buvo daug visuomenės
vado vų, išsilavinusių ir įtakingų
žmonių.  Jie tapo valdžios persekioji-
mo taiki niu ir buvo priversti veikti
pogrindyje. Priklausymas šiai orga-
nizacijai buvo laikomas priešvalsty-
binis nusi kaltimas. Apie visą tai su-
žinojęs po piežius Pijus XI savo 1926
m. enciklikoje iškėlė Kolumbo vyčių
nuopelnus ir pasmerkė žiaurų perse-
kiojimą. JAV Kolumbo vyčių suva-
žiavime 1926 m. Philadelphia mieste,
jų pirminin kas James Flaherty pas-
merkė Mek sikos valdžios persekioji-
mą ir JAV vy riausybės tylą. Sureaga-
vo ir Mek si kos valdžia. Vienas depu-
tatas radijo lai doje apkaltino Kolum-
bo vyčius  sukilimo organizavimu ir
tautos iš da vyste skleidžiant antipa-
triotiškas nuotaikas. 

Paskaičiuota, kad iki 1930 m. dau-
 giau nei 200,000  meksikiečių žuvo ar
buvo nukankinti.  2000 m. gegužės 21
d. popiežius Jonas Paulius II 25 kan -
kinius paskelbė šventaisiais. Tarp jų
buvo šeši Kolumbo vyčiai. Jie visi
buvo „Cristiada” karo aukos. Kiti try-
lika  kankinių buvo paskelbti palai-
mintaisiais Kristaus Karaliaus šven-
tės proga 2005 m. 

2012 m. balandžio 4 d. popiežius
Benediktas XVI po savo kelionės į
Meksiką ir Kubą bendroje audienci-
joje Vatikane tikintiesiems kalbė-
jo apie atmintinas dienas, pilnas

džiaugs mo ir vil-
ties. Po jo išrinkimo
popiežiumi 2005 m.
tai buvo po pie žiaus
23-ioji kelionė į už-
sienį, trečioji į Va-
karų pasaulį. Pa-
teiksiu keletą iš-
traukų iš jo pamok-
slų ir kalbų, sa kytų
šios paskutinės ke-

lionės metu. Visą tekstą galima rasti
internete, apsilankius www.vatican.va   

„Bažnyčia turi savęs klausti, ar
yra užtektinai dirbama socialiniam
teisingumui Šiaurės Amerikos konti-
nente. Tai sąžinės klausimas, kurį
mes visada turime sau užduoti: ‘Ką
Baž nyčia gali ir turi daryti, ko Baž -
ny čia negali ir neturi daryti?  Bažny-
čia nėra politinė jėga ar politinė par-
tija, bet yra moralinė realybė ir mo-
ralinė jėga’. Bažnyčios pareiga yra
ugdyti  asme ninę ir visuomenės eti-
kos sąži nę. Tačiau nėra vientisumo
tarp asme ninių įsitikinimų ir viešo-
sios mo ralės.  Asmeniniame gyveni-
me jie yra tikintieji katalikai, bet vie-
šajame gyvenime jie eina kitais ke-
liais, prie šingais Evangelijos skel-
biamoms vertybėms. Tos vertybės
yra reikalingos teisingai visuome-
nei. Reikia ne tik asme niškos, bet ir
vie-šosios moralės skatinio ir ugdy-
mo,” – taip popiežius kalbėjo žurna-
listams skrisdamas į Mek siką.

Kalbėdamas Silao oro uoste, jis
save pristatė kaip tikėjimo, vilties ir
meilės piligrimą. Jis išreiškė norą
sustiprinti tikinčiųjų tikėjimą, ska -
tin damas juos klausyti Dievo žodžio,
sakramentų praktikavimo ir visa ver -
čio gyvenimo siekimo. Kartu su tikė -
ji mu ir viltimi Bažnyčia skatina mei -
lę.  Tai atsakas į alkstančių, benamių
ir kitaip               Nukelta į 15 psl.

Prisimintos katalikų 
skerdynės Meksikoje
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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– Nuo LR URM Užsienio lietu-
vių departamento įkūrimo 2010
metų sausį praėjo jau daugiau
kaip dveji metai. Kaip vertinate
praėjusį laiką, kokiais džiaugs-
mais ir rūpesčiais galėtumėte pa-
sidalinti? Ar, Jūsų nuomone, pasi-
tvirtino Lietuvos Vyriausybės su-
manymas pertvarkyti TMID’ą ir
ryšių su užsienio lietuviais koor-
dinavimą perduoti URM?

– Atsakydamas į Jūsų klausimą,
norėčiau pabrėžti tai, ką jau ne kartą
yra sakęs Lietuvos diplomatijos va-
dovas Audronius Ažubalis – į valsty-
bės santykius su užsienio lietuviais
neturėtų būti žvelgiama per kažku-
rios vienos valstybės institucijos
veiklos prizmę; tai daugiasluoksnis
ir kompleksiškas uždavinys valsty-
bei. Šia esmine nuostata ir turi būti
grindžiama Lietuvos politika mūsų
įvairialypės ir gausios diasporos at-
žvilgiu. Kitaip tariant, siekiant koky-
binių ir kiekybinių pokyčių santy-
kiuose su užsienio lietuviais yra bū-
tinas glaudus visų valstybės ir savi-
valdybių institucijų bendradarbiavi-
mas, pasitelkiant nevyriausybines
organizacijas ir akademinę bendruo-
menę. 

Prieš porą metų įvykdžius insti-
tucinės sąrangos pertvarką, kurią
įgyvendinant buvo pertvarkytas
TMID prie LR Vyriausybės, o pagrin-
dinės ryšių su užsienio lietuviais
koordinatorės vaidmuo atiteko URM,
į Lietuvos ir jos diasporos santykių
stiprinimą tiesiogiai įsitraukė platus
Lietuvos diplomatinių ir konsulinių
įstaigų tinklas pasaulyje. Būtent
Lietuvos diplomatinė tarnyba yra ar-
čiausiai mūsų tautos užsienyje ir tu-
ri daugiausiai žmogiškųjų išteklių ir
administracinių gebėjimų, kurie yra
būtini siekiant stiprinti ryšius ir
skatinti mūsų diasporą įsitraukti į
Lietuvos gyvenimą. 

Žvelgiant retrospektyviai, galiu
nuoširdžiai pasidžiaugti, kad, nepai-
sant ir Lietuvą neaplenkusio ekono-
minio sunkmečio, pavyko išsaugoti
ir finansavimą, nors ir sumažėjusį, ir
veiklos tęstinumą – išlaikyti paramą
užsienio lietuvių bendruomenišku-
mo ir lituanistinės veiklos skatinimo
projektams, tautinio tapatumo išsau-
gojimo, lietuvių kalbos, kultūros ir
tradicijų puoselėjimo veikloms. Ne-
pamirškime, kokiomis sudėtingomis
sąlygomis šie sprendimai buvo pri-
imti, kai dėl krizės Lietuvoje išaugo
nedarbo lygis, sumažėjo atlyginimai
ir socialinės išmokos. Beje, ši pert-
varka ne tik atliepė Pasaulio Lietu-
vių Bendruomenės (PLB) norui at-
skirti tautinių mažumų ir užsienio
lietuvių klausimus, bet ir leido san-
tykius su užsienio lietuviais pakylėti
į naują kokybinį lygmenį. Taip pat
galime pažvelgti į kitų veiksingas
diasporos politikas plėtojančių Euro-

pos Sąjungos valstybių pavyzdžius,
kuriose  už ryšių su užsienyje gyve-
nančiais tautiečiais koordinavimą
yra atsakingos būtent užsienio rei-
kalų ministerijos. Apibendrindamas
norėčiau pabrėžti, kad išdėstyti insti-
tucinės sąrangos ir teisinės bazės po-
kyčiai yra labai svarbūs, tačiau sie-
kiant šią naują formą pripildyti pras-
mingu turiniu, būtina, kad visos su-
interesuotos pusės to norėtų ir to
siektų. 

– PLB valdybos dokumentuose
apie Užsienio lietuvių departa-
mentą yra ir tokia pastaba: ,,Šis
departamentas turi mažai lėšų ir
nedaug darbuotojų.” Kokios yra
dabartinės ULD veiklos apimtys ir
kryptys? 

– ULD yra sudėtinė LR užsienio
reikalų ministerijos dalis, o ne vie-
nas iš 20 ministerijos departamentų,
kaip kad kai kas vis dar bando tvir-
tinti viešoje erdvėje. Lietuvos diplo-
matinė tarnyba yra vientisa, o ryšių
su užsienio lietuviais stiprinimas
yra vienas iš jos veiklos svarbiausių
uždavinių. To neturėtume pamiršti,
kai kalbame tiek apie Departamento
žmogiškuosius, tiek ir apie finan-
sinius išteklius. Kaip tik čia ir glūdi
visa institucinės pertvarkos esmė –
ją įvykdžius galima paveikesnė veik-
la su mažesniais finansiniais ištek-
liais, kurių dydis atitinka šiandienos
valstybės galimybes. Pagrindinėmis
ULD veiklos kryptimis įvardinčiau
siekį stiprinti užsienio lietuvių ry-
šius su Lietuva, padėti užsienyje gy-
venantiems tautiečiams saugoti lie-
tuvių kalbą, kultūrą ir tapatybę, ska-
tinti užsienio lietuvių įsitraukimą į
valstybės gyvenimą ir, žinoma, koor-
dinuoti ,,Globalios Lietuvos – užsie-
nio lietuvių įsitraukimo į Lietuvos
valstybės gyvenimą” kūrimo progra-
mos įgyvendinimą.

Skatindami užsienio lietuvių
bendruomeniškumą, naujų organi-
zacijų ir diasporos tikslinių grupių
kūrimąsi, skyrėme finansinę ir orga-
nizacinę paramą jų projektinei veik-
lai – suteikta finansinė parama 84
konkurso būdu atrinktiems projek-
tams. Be to, įgyvendinome dar bene
tiek pat bendrų Lietuvos diasporos
organizacijų ir LR diplomatinių ats-
tovybių iniciatyvų ir projektų. Pas-
tarasis intensyvėjantis, pagarba ir
partneryste grįstas bendradarbiavi-
mas suteikia tvarų pagrindą ir ki-
toms svarbioms veikloms, kurioms
įgyvendinti reikia sutelktų Lietuvos
diplomatinės tarnybos ir Lietuvos
diasporos pastangų – tremtinių ir po-
litinių kalinių palaidojimo vietų
įamžinimui, užsienyje esančio Lie-
tuvai reikšmingo kultūros ir istori-
jos paveldo, lietuvių archyvų išsau-
gojimui ir kt.

Vienas ryškiausių „Globalios

ULD direktorius kviečia ne tik kritikuoti, 
bet ir įsitraukti, ir dalyvauti

Lietuvos” įprasminimo pavyzdžių –
Pasaulio lietuvių ekonomikos foru-
mas, nešantis ir praktinę naudą jo
dalyviams, ir tarnaujantis kaip įran-
kis, skirtas mūsų diasporos žinioms,
patirčiai, idėjoms ir investicijoms į
Lietuvą pritraukti – protų apykaitą
paversti protų cirkuliacijos procesu.
Todėl neabejotinai tęsime šį iki šiol
puikiai plėtojamą Lietuvos ir užsie-
nyje gyvenančių lietuvių verslo dia-
logą – projektą, kuris jau šiandien
gali būti pagrįstai laikomas vienu
pagrindinių „Globalios Lietuvos”
kūrimo atramų. 

Taip pat paminėtini ir nevyriau-
sybinių organizacijų įgyvendinami
Lietuvos diasporos stažuočių Lietu-
voje projektai, kurių tolimesnę plėt-
rą URM remia ir skatina, ministeri-
jos remiamą šią vasarą Lietuvoje
vyksiantį pasaulio lietuvių jaunimo
susitikimą. Džiugina, kad į Lietuvą
ateina pasaulyje paplitusi mentorys-
tės tradicija, kai sėkmingai Lietuvoje
veikiantys įvairių sričių profesiona-
lai pasirengę dalintis savo patirtimi
su plačiai po pasaulį pasklidusiais
lietuviais ar su Lietuva save siejan-
čiais motyvuotais studentais. Siekda-
mi įtraukti užsienio lietuvių žinias-
klaidą į „Globalios Lietuvos” viešąją
erdvę, skatiname užsienio lietuvių
žiniasklaidos plėtrą ir ją aprūpiname
Lietuvos naujienų agentūrų pareng-
ta informacija. 

Suvokdami lituanistinio švieti-
mo – vieno kertinių lietuvybės išsau-
gojimo užsienyje dėmenų – reikšmę,
jo plėtrai skiriame pagrindinį dėme-
sį. Kaip ir ankstesniais metais, taip
ir 2011 m. organizavome švietimo ir
kultūros specialistų darbą užsienio
lietuvių bendruomenėse, neformalio-
jo lituanistinio švietimo ir kultūros
įstaigose. Jis ypač svarbus kaimyni-
nių kraštų, žemesnio ekonominio
išsivystymo ir „atšiauresnės” politi-
nės ir kultūrinės aplinkos šalyse gy-
venančių mūsų tautiečių savasčiai
palaikyti. Septyniose valstybėse
(Baltarusijoje, Gruzijoje, Latvijoje,
Lenkijoje, Moldovoje, Rusijoje ir
Ukrainoje) pagal paslaugų teikimo
sutartis su URM šiais mokslo metais
dirba 30 lietuvių kalbos ir etninės
kultūros mokytojų ir 9 kultūros dar-
buotojai. Lietuvių kalbos, etnokultū-
ros, muzikos mokytojai dirba 30 už-
sienio lietuvių lituanistinio švietimo
įstaigų, kur moko daugiau nei 1,100

mokinių. Kultūros darbuotojai dirbo
6 užsienio lietuvių kultūros įstaigo-
se. Aprūpinome pasaulyje veikian-
čias 166 lituanistines mokyklas meto-
dinėmis priemonėmis. Organizavo-
me lituanistinių mokyklų mokytojų
kvalifikacijos tobulinimą – URM su-
rengėme lituanistinių mokyklų mo-
kytojų kvalifikacijos tobulinimo se-
minarą, kuriame  dalyvavo 39 moky-
tojai iš 24 valstybių. Ir tai – tik nedi-
delė kasdienės ULD veiklos dalis.

– Lituanistinių mokyklų už-
sienyje kuravimą planuojama per-
duoti Lietuvos švietimo ir mokslo
ministerijai. Kokia Jūsų nuomonė
šiuo klausimu?

– Taip, tokį pasiūlymą pateikė
PLB valdybos nariai. Kaip žinome,
LR Vyriausybės nutarimu pertvar-
kius TMID’ą, URM buvo perduotas
užsienio lietuvių reikalų koordinavi-
mas, įskaitant neformalųjį švietimą,
o Švietimo ir mokslo ministerijai –
užsienio lietuvių švietimas. Spren-
dimas neformaliojo švietimo koordi-
navimą perduoti URM buvo priimtas,
atsižvelgus į neformaliojo švietimo
glaudžias sąsajas su užsienio lietu-
vių bendruomenėmis ir įvertinus
Lietuvos diplomatinių atstovybių ir
konsulinių įstaigų tinklo teikiamas
galimybes šiai veiklai sėkmingai plė-
toti. Ministerijos paramą lituanis-
tiniam švietimui užsienyje stiprinti
ne kartą palankiai įvertino užsienio
lituanistinės mokyklos.

Kartu turėtume pripažinti, kad
visų su užsienio lietuvių švietimu
susijusių kompetencijų priskyrimas
vienai institucijai – Švietimo ir mok-
slo ministerijai – turėtų ir privalu-
mų, ypač formuojant ir įgyvendinant
bendrą užsienio lietuvių švietimo
politiką kaip sudėtinę Lietuvos švie-
timo politikos dalį bei panaudojant
Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai
pavaldžių įstaigų galimybes ir dar-
buotojų kvalifikaciją. Be to, pažymė-
tina, kad naujos redakcijos LR švieti-
mo įstatymo nuostatos įgalioja Švie-
timo ir mokslo ministeriją „rūpintis
lietuvių kalbos mokymu ir mokymu
lietuvių kalba užsienio valstybėse”.
Atsižvelgdama į tai ir siekdama kuo
palankesnių sąlygų užsienyje vei-
kiančioms lituanistinėms mokyklo-
ms, URM neprieštarauja PLB valdy-
bos pasiūlymui neformaliojo litu-
anistinio švietimo klausimų koordi-
navimą perduoti Švietimo ir mokslo
ministerijai. Tikimės, kad prieš teik-
dama šį pasiūlymą Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės vardu PLB valdyba jį
derino su pačiomis lituanistinėmis
mokyklomis.

– Viena iš svarbiausių Jūsų
departamento užduočių yra pro-
gramos ,,Globali Lietuva” kūri-
mas. Kokiame etape šiuo metu yra
programa, kokie etapai jos dar
laukia? Kokie yra svarbiausi jos
uždaviniai, tikslai?

– Kaip žinome, praėjusiais me-
tais Lietuvos Vyriausybė pritarė
„Globalios Lietuvos” programai ir ją
įgyvendinančiam tarpinstituciniam
veiklos planui ateinantiems trejiems
metams. Šių dokumentų patvirtini-
mas buvo būtinas žingsnis siekiant
pradėti praktikoje įgyvendinti „Glo-
balios Lietuvos” sumanymą, kvie-
čiantį mus visus, nesvarbu, kur be-
gyventume,                   Nukelta į 7 psl.

DALIA CIDZIKAITĖ 

2009 metų gale uždarius Tautinių mažumų ir išeivijos departamentą
(TMID) prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atsiradusią spragą nuspręsta
užpildyti Užsienio reikalų ministerijoje (URM) įkuriant Užsienio lietuvių
departamentą (ULD). Pagrindinėmis ULD veiklos kryptimis nurodomas siekis
stiprinti užsienio lietuvių ryšius su Lietuva, padėti užsienyje gyvenantiems
lietuviams saugoti lietuvių kalbą, kultūrą ir tapatybę, skatinti užsienio lietu-
vių įsitraukimą į valstybės gyvenimą, taip pat koordinuoti ,,Globalios
Lietuvos” kūrimo programos įgyvendinimą. Kaip sekasi šiuos siekius įgyven-
dinti, pakalbinome JAV lietuviams neblogai pažįstamą, dvi kadencijas LR gen.
konsulate Čikagoje konsulu išdirbusį ULD direktorių Arvydą Daunoravičių.

ULD direktorius Arvydas Daunoravičius
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– Norėtumėme daugiau apie
Jus sužinoti. Kokie keliai Jus at -
vedė į šias atsakingas pareigas? 

– Vida Brazaitytė: Augdama
Čikagoje, lankiau Kristijono Done -
laičio aukštesniąją lituanistinę mo -
kyklą, kur ir pradėjau šokti tau-
tinius šokius. Ją baigusi, jau
paauglė, pajutau norą toliau šokti
tautinius šo kius. Tuomet ir perėjau į
„Grandį”. Tai buvo prieš 30 metų. Po
kiek laiko grupės vadovė Violeta
Fabianovich pakvietė mane būti
šokių mokytoja. Dirbau iš pradžių su
vaikų grupe, vė liau su vyresniais, o
dabar su pa gy venusių šokėjų rateliu.
Mokytojau ju jau 17 metų. 

– Romas Jonušonis: Esu puns -
kietis, gimęs Lenkijoje. Aš taip pat
pradėjau šokti dar būdamas mažas
vaikas, kai mama mane nuvedė į tau-
tinių šokių grupės repeticiją. Taip ir
eidavau, kartais su ašarom. Bet kai
baigiau vidurinę mokyklą, mane
kaž kas traukė stoti į Klaipėdos
muzikos aka demijos Choreografijos
skyrių, kurį ir baigiau. Teko dirbti
Lietuvoje, taip pat ir Punsko lietuvių
kultūros namuose. Paskui atvažia-
vau į Kana dą. 1995 m. pradėjau dirbti
su Toronto „Gintaro” grupe, vadovės
Ritos Kara siejienės padėjėju, o pas-
kutiniuosius septynerius metus esu
grupės vado vas.

– Kaip ir kuomet prasidėjo
XIV Tautinių šokių šventės meno
programos planavimas?

V.B.: Lietuvių tautinių šokių ins -
ti tutas aktyviai prisideda prie išeivi-
jos tautinių šokių švenčių rengimo ir
atsako už šventės meninę programą.
Tam tikslui institutas pasikviečia
šventės vyriausią meno vadovą. Pra -
ėjus kai kuriam laikui po paskutinio-
sios šventės, kuri vyko Los Angeles,
Institutas pasikvietė į šią šventę du
meno vadovus, mane ir Romą. Nuo to
ir viskas prasidėjo.

R.J.: Kai jau buvome paskirti

me no vadovais, pradėjome galvoti
apie šventės tematiką. Pagal tai ren -
kami šokiai, kurie bus atliekami, pa -
gal tai rašomas scenarijus.

– Kokią temą Jūs pasirinkote
XIV Tautinių šokių šventės meno
programai?

R.J.: Tema yra lietuvio žemdir -
bio santykis su žeme, su gamta įvai -
riais metų laikais – pavasario, kai
išgena pirmuosius galvijus į laukus
ga nytis, kai sėja javus, vasaros, kai
pjau na šieną, ir vėliau, kai jau nu-
ima derlių, iškepa pirmąjį duonos ke-
palą. Pavasarį žemdirbys kreipiasi į
žemę, ją bučiuoja, prašo jos keltis.
Vasarą jis švenčia Jonines, Žolinę.
Pabrėžia me lietuvių tautosaką, pa-
pročius.

– Kaip sudarėte meninės pro-
gramos šokių repertuarą?

V.B.: Aišku, ieškojome šokių, ku -
rie atitiktų tą temą, atsižvelgdami į
šokėjų amžių ir į tai, kiek norėtumė -

Kai šokėjai šoka su šypsena
Pokalbis su XIV Tautinių šokių šventės Boston meno vadovais Vida Brazaityte ir Romu Jonušoniu

Dėl platesnės informacijos aplankykite www.sokiusvente2012.org

XIV Lietuvių Tautinių
Šokių Šventė

BOSTON LIEPOS 1 D.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ sekm., liepos 1 d., 2 v.p.p.
Agganis Arena, 925 Commonwealth Ave., Boston

Bilietai perkami, nurodant ,,XIV Lithuanian Folk Dance Festival”
www.agganisarena.com • Ticketmaster tel. 800-745-3000

ŠVENTĖS RENGINIAI IR BANKETAS penkt. VI.29 – sekm. VII.1
Sheraton Boston Hotel, 39 Dalton St., Boston

Bilietus raginame užsisakyti kuo greičiau per šventės svetainę!
Galite kreiptis tel. 781-784-8491

me programoje turėti atskirų šokių
vaikams, jauniams, studentams, su -
au gusiems ir pagyvenusiems šokė-
jams. Tuo pačiu metu, norėjome
įtrauk ti ir naujų choreografų darbus,
kurie dar niekur nebuvo atlikti. Kar -
tais rinkomės šokius iš studentų dip -
lominių darbų. 

R.J.: Iš 25 atliekamų šokių gal
trečdalis išeivijoje bus matomi pir-
mą sykį. O jei jie jau ir buvo matyti
Lie tuvoje, tai tik ne tokioje didžiulėje
aikš tėje. Dalį šokių sudaro išeivijos
choreografų kūryba, kuri mums dau-
giau pažįstama. Tokiu būdu mes pa -
ro dome pagarbą jiems.

V.B.: Išeivijos tautinių šokių
šven tėse dalyvauju nuo 1984 m. Dau -
giausia būdavo „Aukso fondo” (popu-
liaraus klasikinio repertuaro) šokiai
kaip „Malūnas”, „Sadutė”, „Blezdin -

gėlė” ir pan. Šioje šventėje žiūrovai
matys tikrą šokių įvairumą. 

– O po repertuaro sudarymo,
koks kitas žingsnis kuriant šven-
tės meninę programą?

R.J.: Ruošėme tautinių šokių
mo kytojų kursus, MI. Jie vyko pra-
ėjusių metų rugpjūčio mėnesį. Vie-
nos savai tės kursai – tarsi įvadas į
Tautinių šokių šventę. Kursuose da-
lyviams pri statėme scenarijų, moko-
mės re per tuaro, išdalinome šokių
aprašymus, kitą mokomąją medžia-
gą. Pas ku tiniuose kursuose dalyvavo
ir dr. Vidmantas Mačiulskis, kuris
atvyko iš Lietuvos. XIV Tautinių šo-
kių šventėje bus atliekama keletas jo
sukurtų šokių. Be visų kitų šokių,
esančių šventės repertuare, kursų
dalyviai turėjo progos išmokti Vid-
manto su kurtus šokius. Jis taip pat
mokė liaudies šokių pagrindų.

– Po kursų mokytojai grįžta į
savo vietoves mokyti savo grupių,
o meno vadovai?

R.J.: Vyksta pačios šventės me-
ni nės programos detalus planavi-
mas. Sporto arenos aikštė, kur vyks
šventė, padalinama į kvadratus.
Kiekvie na tautinių šokių grupė šoka
savo kvadratuose. Sudaromi brėži-
niai. Sa vaime aišku, ne vien tik meno
vado vai tą darbą atlieka. Mums į pa-
galbą atėjo trijų asmenų  kūrybinė
grupė: Vaida Indriliūnienė, Vitalija
Ivins kie nė ir Gintaras Grinkevičius.
Pasi dalinome darbais, kvadratais,
brėži nių darymu.

Mums bekalbant, atėjo Gintaras
Grinkevičius, kuris į Boston atvyko
su meno vadovais. Jį pakvietėm pri-
sijungti prie pokalbio.

– Gintarai, priklausote meno
vadovų pagalbinei kūrybinei ko -
man dai. Koks Jūsų pasiruošimas?

G.G.: Baigiau Klaipėdos univer-
siteto Choreografijos katedrą, tik -
riau siai daug anksčiau už Romą. Dir -
bau Mažeikiuose su vaikų tautinių
šokių ansambliu. 1994 m., atvykus į
Čikagą, Violetos Fabianovich buvau
pakviestas dirbti „Grandyje”. 

– Papasakokite apie kūrybinės
grupės darbus ir rūpesčius.

G.G.: Pakviesti Romo ir Vidos,
nuo pat pirmos dienos dirbame su
įkarščiu. Vaida, mūsų kolegė, yra
cho reografė, baigusi tą pačią mokyk-
lą. Vitalija, kurios šokis netgi bus šo -
kamas šventėje, vėliau prisijungė. Ir
taip visi kartu kibom į darbą. 

V.B.: Dirbame norėdami sukurti
kuo gražesnį bendrą vaizdą, išraizgy-
dami šokėjų ratelius, persipinimus,
raštus. Ir visa tai reikia įgyvendinti
didžiulėje aikštėje su daugybe šokėjų
– jų bus daugiau kaip 1,800.

G.G.: Turėsime tik vieną repeti-
ciją arenos aikštėje, o jau kitą dieną
bus šventė. Per tą vieną dieną reikia
padaryti kažkokį stebuklą – suvesti
atskiras grupes į darnų vienetą. Bet
neturime abejonės, kad rezultatas
žiūrovus žavės.

– Kalbant apie areną, ši savait-
galį lankotės Boston su tikslu ap -
žiūrėti „Agganis Areną”, kurioje
vyks šventė.

R.J.: Taip, dabar ypatingą dėmesį
skiriame šventės salei ir techni-
niams darbams. Organizacinis komi-
tetas mus supažindino su arenos dar-
buotojais, profesionalais, su kuriais
aptarė me įvairius šventės techninius
reika lavimus, pvz., apšvietimas, mu-
zikos ir garso tvarkymas. Pagal meno
va dovų nurodymus tai turi būti sude -
rinta su atliekamais šokiais, įėji-
mais, išėjimais. Reikia įgarsinti kal-
bėtojus, pranešėjus. Muzika bus gro-
jama ne tik iš įrašų, bet ir atliekama
kapelos. Į Tautinių šokių šventę at-
vyksta Vil niaus universiteto ansam-
blis, kurio muzikantai savais instru-
mentais gros keletą šokių.

V.B: Šį savaitgalį susitikome su
Bill Kenney, techniniu vadovu, kuris
bus atsakingas už visą apšvietimo ir
įgarsinimo darbą. Žmogus turi daug
patirties, yra dirbęs su gerai žino-
mais atlikėjais įvairiuose koncertuo-
se ir programose, kurios vyko šioje
arenoje. Esame juo labai patenkin-
ti.

R.J.: Taip pat esame labai paten -
kinti arena, kurioje šventė vyks. Jau
pirmą kartą, kai joje lankėmės prieš
pusantrų metų, ji mums labai patiko.
Nors joje telpa 6,000 žiūrovų, erdvė
yra jauki ir šilta ir, žinoma, tenkina
visus kitus mūsų reikalavimus.

– Užbaigdami pokalbį, ar norė-
tumėte dar ką pasakyti skaityto-
jams?

R.J.: Kviečiame visus atvykti į
šokių šventę ir įvertinti ne tik meno
vadovų ir kūrybinės grupės pastan-
gas, bet ir organizacinio komiteto,
visų bostoniškių darbą. 

Nukelta į 13 psl.

Prieš žiūrovų akis atsiskleidžia spalvų ir judesių margumynas, besi -
keičiantis kaip kaleidoskopas iš vie no rašto į kitą, besisukantis greitesniu ar
lėtesniu tempu, apimantis pla tų planą ir smulkesnes detales, jaudinantis savo
energija ir grožiu. Toks, be abejo, bus spektaklio bendras įspū dis, kurį patir-
sime š. m. liepos 1 d. Boston XIV Tautinių šokių šventės meninės programos
metu. 

Tokiai didžiulei šventei surengti reikia daugybės pajėgų. JAV ir Kana dos
Lietuvių Bendruomenės globoja Tautinių šokių šventes nuo pačios pirmosios,
kuri įvyko 1957 m Čika goje. Boston šventės ruošimu rūpi nasi organizacinis
komitetas, kuriam vadovauja Marius Žiaugra. Dėmesio centre, žinoma, yra
meninė programa, kuriai sukurti reikia ypatingų pastangų. Š. m. kovo 23–25 d.
Boston lankėsi XIV Tautinių šokių šventės meno vadovai Vida Brazaitytė ir Ro -
mas Jonušonis. Su jais ir kalbėjome apie tai, kas jau padaryta ir kiek dar prieš
akis liko darbo baigiant kurti šventės programą. 

,,Agganis” arenoje Boston dėl XIV Tautinės šokių šventės tarėsi (iš kairės): arenos ge-
neralinis vadybinin kas Kim Brassil, šventės ruošos komiteto nariai Marius Žiaugra ir
Rūta Mickūnienė, šventės meno vadovai Vida Brazaitytė ir Romas Jonušonis, šventės
kūrybinės grupės narys Gintaras Grinkevičius. Už jų stovi JAV LB Krašto valdybos pirm.
Vytautas Maciūnas.
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Lietuvos Dukterų draugijos veikla 2011 m.
Ar daug žmogui reikia? 

Tik duonos riekės
Tik vandenio tyro, 

tik savo kertės
Tik darbo kurs mielas, 

šiek tiek šilumos,
Ir tai tik todėl, 

kad nejaustum žiemos.
Algimantas Baltakis

Šiuos poeto gražius ir prasmin-
gus žodžius redaktorė S. Jelio-
nienė įdėjo į naują Lietuvos

Dukterų drau gijos (LDD) žiniaraštį
nr. 67. Žinia raštyje pristatyta kitų
LDD padalinių veikla, pateikti jų
darbų aprašymai. Pagirtina, kad
Draugijos skyriai vei kia, yra visuo-
menės remiami. LDD skyriai veikia
Detroit, MI, (pirmininkė Vida Juš-
kie nė), St. Petersburg, FL (pirminin-
kė Aldona Stasiukevičienė), Los An-
ge les, CA (pirmininkė Ingrida Jode-
lie nė) ir Seattle, WA (pirmininkė
Kristi na Sass). Iš kiekvieno skyriaus
buvo gauti gražūs jų darbų veik los
aprašymai. Pavartę žiniaraščio pus-
la pius sužinome apie valdybos narių
organizuojamus įvairius renginius,
pyra gų išpardavimus, ruošiamus
auk cio nus. Surinkę lėšas bei dosnių
aukotojų aukas, siunčia paramą
tiems, ku riems labiausiai jos reikia.

Žiniaraštis buvo išsiuntinėtas
visiems LDD nariams.

Metinis LDD narių susirinkimas

Sekmadienį, kovo 11 d., įvyko
LDD metinis narių susirinkimas, ku -
riame dalyvavo nemažai narių ir
organizacija besidominčių žmonių.
Metiniame LDD susirinkime buvo
pateikta valdybos nuveiktų darbų
ataskaita už 2011 metus.

Valdybos narės buvo pasirūpinu-
sios užkandėliais, kava, kad žmonės
po šv. Mišių galėtų bent kiek užkąsti.

Valdybos narės Aldona Rukuižie -
nė ir Dangira Budrienė registravo
da lyvaujančius, priiminėjo aukas ir
metinį narių mokestį.

Metinį narių susirinkimą pradė -
jo renginių vadovė Nijolė Nausėdie -
nė. Šiam metiniam susirinkimui sek -
retoriauti ji pakvietė Baniutę Kronie -
nę. Maldą sukalbėti buvo paprašyta
LDD vicepirmininkė Gražina Kazė -
nie nė. Pirmininkaujanti paprašė vi -
sus dalyvaujančius atsistoti ir pa gerb -
ti amžinybėn išėjusias LDD nares.

Šiame posėdyje negalėjo daly-
vauti valdybos sekretorė Alma Mor -
ku vienė, tad pereitų metų metinio
su sirinkimo protokolą perskaitė Ni-
jolė Nausėdienė. Jis vienbalsiai buvo
priimtas.

LDD pirmininkės pranešimas

LDD pirmininkė Irena Grigaitie -
nė perskaitė pranešimą. Pirmininkė
pirmiausiai išreiškė padėką savo val -
dybos narėms, kurios negaili savo
ener gijos ir lėšų, įdeda daug darbo,
pasižymi gera nuotaika. Tokioje ap -
linkoje dirbti yra daug lengviau. Ji
paprašė visas valdybos nares atsisto -
ti, kad susirinkusieji galėtų su jomis
susipažinti. Pirmininkė pasveikino
naują LDD valdybos narę Zitą Sva -
rienę, kuri perims iždininkės parei -
gas. Bu vusi iždininkė Milda Jakštie -
nė ir toliau lieka dirbti LDD valdybo-
je.

Tos dienos ryte Palaimintojo

Jur gio Matulaičio misijoje buvo at-
našautos šv. Mišios už mirusias LDD
nares. „Jos išėjo amžinybėn, bet
Drau gijos moterų širdyse visada
išliks gyvos.”

Pirmininkė kalbėjo apie draugi-
jos lankstinuko išleidimą, kuriame
pasakojama apie organizaciją, apie
jos tikslus. Lankstinukas  spalvin-
gas, gerai suredaguotas, buvo visų
šiltai priimtas. Jis lyg LDD vizitinė
kortelė. Reikėtų pagalvoti apie lanks-
tinuko išleidimą anglų kalba.

Pirmininkė atkreipė dėmesį į
nau jas staltieses, kurios gražiai pa -
ryškino visą aplinką ir pareiškė savo
ir visos valdybos narių padėką vice -
pirmininkei Gražinai Kazėnienei,
kuri šias staltieses pasiuvo.

Pirmininkė padėkojo aukoto-
jams (aukotojų sąrašai buvo išdėlioti
ant stalų). Ji sakė, kad bet kokios
aukos yra didelė parama, nes be jų
LDD nebūtų išsilaikiusi daugiau nei
50 metų. Tai viena seniausių labda-
ros organizacijų Amerikoje. „Tikėsi-
mės, kad su jūsų parama mes ir to-
liau laikysimės. Mūsų parama ligo-
niams, senukams ir jaunesniems
žmonėms siunčiama tik ten, kur la-
biausia re i kalinga. Per valdybos po-
sėdžius gerai apsvarstome visų
prašymus, o jų atei na labai daug ir iš
visur. Atkreipiame dėmesį į patį
prašymą, įpareigojame kitus suži-
noti apie paramos prašan čią šeimą
(tai daroma daugiausia Lietuvoje gy-
venantiems), pasitaiko visokių atve-
jų, tad ir mums reikia būti aky-
lioms”, – sakė I. Grigaitienė.

Parama Lietuvos žmonėms

Pastaruoju metu mes labai daug
šelpiame Varėnos miestelio ir jos
apy linkės gyventojus. Dzūkija visada
bu vo neturtingai gyvenančių žmonių
rajonas. Smiltynai neleidžia gyvento-

jus užsiimti žemdirbyste, jie vertėsi
daugiausiai amatais. Kraštas labai
gražus, tai mūsų M. K. Čiurlionio
gim tinė. Aplink Varėną išsibarstę
kaimeliai ir vienkiemiai. Gyventojų
net medicininė pagalba nepasiekia.
Jei jos reikia, žmonės turi važiuoti į
didesnius miestus. Jaunimas, kaip ir
visur kaimuose, išsilakstęs, tad juose
gyvena vien vyresni, nuo senatvės
pa liegę žmonės. Jiems reikia visoke-
riopos paramos: pinigų vaistams,
vaikštukų, vežiojamų kėdučių, rūbų.
Daug siuntinių su rūbais LDD iš  siun -
tė į Varėnos socialinių paslaugų cen-
trą. Šiuo metu esame paskelbę vaikš-
tukų ir vežiočių vajų, ir vos tik gavę
pirmuosius siųsime ir į Lietuvą. Vy-
resniems žmonėms tokie dalykai

labai reikalingi. Jie galės vaikščioti
apie namus, tvarkytis na-muose.
Žmo nės, iš tolimesnių apylin-kių at -
važia vę į Varėnos miestelį pas gydy-
tojus, visada stabteli Paslaugų centre
ir ten pasirenka jiems reika-lingų
daik tų. Draugija iš jų yra ga-vusi
daug pa dėkos laiškų.

Pinigine parama paremiame ir
kitus Lietuvoje gyvenančius žmones.
Visokios nelaimės, nelaimingi atsi-
tikimai neaplenkia ir jaunų. Prašy -
mo laiškai ateina iš visur, daug jų
gauname iš Seinų apylinkės. Nors
ten tik lietuviška salelė, bet jame gy-
vena lietuviai, o jie kartais lenkų val-
džios yra diskriminuojami. Lenkas iš
jų valdžios gaus pašalpą, o lietuviui
bus pasakyta, kad kreiptųsi į Lietu-
vos val džią. Taip žmonės stumdomi
vieni nuo kitų. Suprasdama sunkią
jų pa dėtį, LDD siunčia pašalpas vais-
tams.

Parama Amerikoje gyvenan tiems

Daug nelaimių įvyksta čia pat
pas mus. Daugiausiai jos aplanko
naujai atvykius iš Lietuvos. Kaip ži -

nia, tik atvykę ir dar būdami jauni,
stiprūs žmonės negalvoja apie ligas,
o skubinasi pirmiausiai patogiau įsi -
kur ti, tad ir apie sveikatos draudimą
negalvoja. Staiga įvykus nelaimin -
gam atsitikimui ar pribloškus rimtai
ligai ir žmogų užgula neapmokėtos
milžiniškos sąskaitos. Tokių atsitiki -
mų vis daugėja ir būtų laikas žmo -
nėms pasimokyti. Visa bėda, kad
kiekvienas mano, kad jam taip neat-
sitiks. Liga ir nelaimės yra patys ne -
tikėčiausi svečiai, tad reikia vis kam
iš anksto pasiruošti.

Mūsų valdybos narės lanko ligo-
nius, pagerbiame ilgaamžius jubilia-
tus. Lankome sergančius žmones,
kas rytą jiems nuvežama šv. Komu-
niją. Buvo daug atvejų, kai mirus
vieni šiems žmonėms, nėra kam jų
palai doti. LDD padeda apmokėti lai-
dotuvių sąskaitas. Baigdama savo
prane šimą pirmininkė I. Grigaitienė
prašė visus įsijungti į vaikštukų ir
vežiočių vajų, pasiteirauti pas kai-
mynus, pas amerikiečius, gal jie turi
nenaudojamų. Taip pat priminė, kad
Verbų sekmadienį valdyba organiza-
vo meti nį pyragų ir tortų išpar-
davimą.

Iždininkės pranešimas

Iždininkė Milda Jakštienė pada -
rė trumpą pranešimą apie mūsų iždą.
Ji susirinkusiems pranešė kam dau-
giausiai suteikiama mūsų parama,
kiek ir kur išsiunčiama piniginės pa -
ramos. Dalyviai gavo raštu išdėsty tą
iždo pajamų ataskaitą.

Revizijos Komisijos 
pranešimas

Revizijos komisijos vardu kalbė -
jo Genutė Treinienė. Ji pasakė, kad
Revizijos komisiją sudaro trys asme -
nys: Genutė Treinienė, Vida Kosmo-
nienė ir Dalia Povilaitienė. Patikri-
nu sios iždininkės Mildos Jakštienės
ve damas sąskaitybos knygas už 2011
metus, rado, kad viskas vedama tvar -
kingai ir sąžiningai. Knygose išlai-
dos atitinka pajamas.

Revizijos komisija išreiškė padė -
ką iždininkei Mildai Jakštienei už
rū pestingą darbą.

Klausimai ir sumanymai

LDD metiniame susirinkime
dau  giausia klausimų kėlė pirmą kar -
tą dalyvaujantys. Jie domėjosi mūsų
dar bų veikla. Prof. Romualdas Kašu -
ba klausė, kodėl mes siunčiame pini -
gines paramas Seinų krašte gyvenan -
tiems lietuviams? Pagal jį, to krašto
žmonėmis pasirūpina lenkų valdžia,
be to, jie dar gauna paramas iš ES,
tad gal jiems nelabai ir reikalinga
mūsų parama?          Nukelta į 14 psl.

NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

LDD valdybos narės: pirm. Irena Grigaitienė, Nijolė Nausėdienė, Zita Svarienė, Milda
Jakštienė, Aldona Rukuižienė ir vicepirm. Gražina Kazėnienė.

Lietuvos Montesori mokytoja
MARYTĖ KUCINIENĖ

Prisimenant Lietuvos atgimimo laikotarpį ir jubiliatės Marytės Kuci nienės pa-
siaukojantį darbą Lietuvos labui, jos skaitytas mums paskaitas, vestas vaiko paži-
nimo studijas ir nuoširdų bendradarbiavimą, ruošiant Montesori pedagogus Lietuvai.

Dėkojame ir sveikiname garbingo 80-ojo Jubiliejaus proga
Dėka Jūsų mes galime augti, tobulėti, prasmingai dirbti.
Telydi Jus žmonių dėkingumas ir visuotinė pagarba.

Lietuvos Montesori mokytojų vardu Virginija Skorupskienė
Kaunas, Lietuva

2012.04.29
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IŠ  ATEITININKŲ GYVENIMO

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

Š.m. gegužės 1 d. Vilniuje mirė ateitininkas sen -
draugis, buvęs disidentas, politinis kalinys Vik -
to ras Petkus.  Už ištikimybę Dievui ir Tėvy nei jis

sovietiniuose lageriuose ir tremtyje praleido 29 metus.

AUKOS KELIAS

Viktoras Petkus, būdamas septyniolikmetis, 1947 m.
buvo areštuotas už vadovavimą Raseinių gimnazijos atei-
tininkų būreliui ir nuteistas laisvės atėmimu penke -
riems metams. 1957 m. jis vėl buvo suimtas ir nuteistas 8
metams  lagerio. Sovietų kaltinimas — antitarybinės kal-
bos tarp studentų ir uždraustos literatūros platinimas. Į
Vilnių grįžo 1965 m. Prasidėjo sunkus laikotarpis, mėgi-
nimas studijuoti, įsidarbinti, nors visur kliudė valdžios
ranka.

1975 metais Helsinkyje buvo pasirašyta tarptautinė
Žmogaus teisių deklaracija. Pradėjo veikti viešos draugi-
jos, stebinčios, ar įvairių kraštų valdžios laikosi šios
deklaracijos nuostatų. Tokios draugijos steigėsi Rusijoje,
Armėnijoje, Ukrainoje. Lietuvoje Helsinkio grupės pra-
dininkas buvo Viktoras Petkus. Jis atstovavo katalikų
tikintiesiems. Į šią grupę įsijungė įvairių pažiūrų asme-
nys — kun. Karolis Garuckas atstovavo Katalikų Bažny-
čiai, Eitanas Finkelšteinas — Lietuvos žydams, Tomas
Venclova — inteligentams, literatams, ir Ona Lukaus-
kaitė-Poškienė. Lietuvos Helsinkio grupės tiesioginė už-
duotis buvo registruoti žmogaus teisių pažeidimus ir
platinti tokią informaciją. Nuo pat grupės įsteigimo na-
riai gerai suprato, kad jie visi bus suimti, ar kaip Tomo
Venclovos atveju, liepta apleisti Lietuvą ir išvykti į užsie-
nį. 

Pirmasis iš šios grupės buvo suimtas Viktoras Pet-
kus ir 1978 metais nuteistas trejiems metams kalėjimo,
septyneriems metams griežto režimo lagerio ir penke-
riems metams tremties.

PAVYZDYS IŠEIVIJOS JAUNIMUI

Žinia apie Viktoro Petkaus suėmimą pasklido po de-
mokratinį pasaulį. Tai daugelio jo bičiulių dėka, ypač ra-
šytojo Tomo Venclovos, taip pat ,,Lietuvių Katalikų Baž-
nyčios kronikos”, kuri Lietuvių informacijos centro,

New York, buvo verčiama į anglų kalbą ir skleidžiama pa-
saulio žiniasklaidoje. Visa tai suaktyvino lietuvių išeivi-
jos studentus ir moksleivius. Kiekvienoje ateitininkų
stovykloje, visuose ateitininkų kursuose jaunimas rašė
valdžios pareigūnams laiškus, prašančius Viktorą Petkų
išlaisvinti, buvo rengiamos paskaitos, rašomi straips-
niai, organizuojamos demonstracijos. Viktoro Petkaus
auka skatino jaunimą šviestis ir patiems aukotis.

ATEITINIKIJOS ATKŪRĖJAS LIETUVOJE

Išlaisvintas iš lagerio 1988 m. Viktoras Petkus vėl pas-
kendo Lietuvos laisvinimo darbuose. 1989 m. sausio 7 d.
kartu su kitais sendraugiais ateitininkais Viktoras Pet-
kus dalyvavo posėdyje, skirtame atkurti Ateitininkų
sąjungą Lietuvoje.

Tebūna drąsūs a. a. V. Petkaus darbai įkvėpimu visiems
ateitininkams ir kitiems sąmoningiems lietuviams.

—Vida Kuprytė

Kviečiame pasiskaityti apie Viktorą Petkų daugiau. Siūlau straipsnį
anglų kalba  ,,Lituanus” žurnale:
http://www.lituanus.org/1979/79_2_04.htm

Prisimenant
Viktorą Petkų

DAINAVOJE, MANCHESTER, MICHIGAN
Sendraugių-2 stovykla • birželio 24–30 d.
Stovykla visai šeimai. Registruokitės el. paštu:
sendraugiai2@gmail.com

Jaunųjų ateitininkų (JAS) stovykla • liepos 4–12 d. 
Registruojamasi internetu, adresu javjas.org
Stovyklauja  nuo pirmo iki aštunto skyriaus lietuviškai kalbantys vaikai.

Moksleivių ateitininkų (MAS) stovykla liep. 12–22 d.
Registruojamasi internetu, adresu mesmas.org.  Stovyklauja lietuviškai
kalbantys gimnaziją lankantys moksleiviai.

Sendraugių stovykla • liepos 22–29 d.
Registracija naujiems stovyklautojams prasidėjo balandžio 15 d.
Norintys užsiregistruoti prašomi skambinti Rūtai Kulbienei ne anksčiau
12 val. p. p. (Čikagos laiku), tel. 708-442-4911.

LOS ANGELES, CALIFORNIA
Jauniesiems ateitininkams •  liepos 15–22 d.
Registraciją tvarko globėja Žydra van der Sluys, rašyti el. paštu:
Zydra.VanDerSluys@lmu.edu

KENNEBUNKPORT, MAINE
ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ SAVAITė — Poilsio stovykla visai šeimai
rugpjūčio 4–11 d.

Programos reikalais kreiptis į Laimą Lileikienę Shea
LTLTAX@HOTMAIL.COM,  tel. 914-433-7766. 
Dėl vietų vasarvietėje rašyti INFO@FRANCISCANGUESTHOUSE.COM arba skam-
binti vasarvietės raštinėn  tel. 207-967-4865.

Studentų ateitininkų užsakymu daili -
ninkas Petras Aleksa sukūrė ir atspausdi-
no šį pla ka tą, kuris buvo studentų neša-
mas demonstracijose 1978 m. Čikagoje,
reikalaujant Viktoro Petkaus išlais vinimo
iš sovietinio gulago.

Kauno Prano Dovydaičio kuopos narės, davusios ateitininko įžodį, (iš k.) Simona Samajauskaitė, Austė-
ja Samajauskaitė, Saulė Šergalytė ir Emilija Rimkevičiūtė. Jų kuopa veikia prie Pal. Jurgio Matulaičio
parapijos Kaune.                                                                                                              Ramunės Kubiliūtės nuotr.

,,Ateities” žurnalo pokylyje 1989 m. Čikagos Jaunimo centre netikėtai į salę įžengė tik prieš metus iš sovie-
tinių lagerių išlaisvinti sąžinės kaliniai Antanas Terleckas (vid.) ir Viktoras Petkus. Juos Čikagos visuomenei
pristatė prof. Adolfas Damušis.                                                                                                              Jono Kuprio nuotr.

Ateitininkų stovyklos
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Atkelta iš 3 psl.  į abipuse partne-
ryste ir bendro veikimo principu grįs-
tą po visą pasaulį pasklidusios Tau-
tos ir valstybės bendradarbiavimą. 

Įgyvendinant šį planą, numato-
ma daug dėmesio skirti lituanistinio
švietimo užsienyje galimybių plėtrai,
lituanistinių mokyklų aprūpinimui
mokymosi priemonėmis, Lietuvos
nacionalinio radijo ir televizijos ka-
nalo „LTV World” pasiekiamumui,
plėtrai ir kokybei užtikrinti, remti
užsienio lietuvių žiniasklaidą, užsie-
nio lietuvių bendruomenių ir organi-
zacijų, tarp jų ir jaunimo, veiklą, su-
daryti sąlygas emigrantams ir jų
šeimų nariams teikti psichologines
konsultacijas ir kitas su reintegraci-
jos procesu susijusias paslaugas, at-
likti užsienio lietuvių poreikių ap-
klausą, skatinti užsienio lietuvius
dalyvauti su Lietuva susijusioje
mokslo, verslo, kultūros ir sporto
veikloje, o Lietuvos savivaldybių ins-
titucijas ir įstaigas – aktyviau įsi-
traukti į bendras su užsienio lietu-
viais iniciatyvas ir projektus, suda-
ryti sąlygas užsienio lietuviams įsi-
traukti į Lietuvai reikšmingo kultū-
ros paveldo užsienyje paiešką, sklai-
dą, priežiūrą ir sugrąžinimą, taip pat
rūpintis archyvų užsienyje išsaugo-
jimu, integravimu į informacinę erd-
vę ir sklaidą, teikti užsienio lietu-
viams aktualią informaciją ir įtrauk-
ti Lietuvos diasporą ir Lietuvos drau-
gus į valstybės pristatymo užsienyje
sklaidą.

Ar bus sukurta ir įdiegta balsa-
vimo internetu informacinė sistema
ir išspręsti užsienyje gyvenantiems
LR piliečiams skirtų rinkimų apy-
gardų sudarymo klausimai, pri-
klausys nuo to, ar bus priimti atitin-
kami rinkimus reglamentuojančių

įstatymų pakeitimai ir papildymai.
Noriu pabrėžti, kad LR Vyriau-

sybė, patvirtindama „Globalios Lie-
tuvos” programos įgyvendinimo pla-
ną, aiškiai ir nedviprasmiškai įpa-
reigojo plano įgyvendinime dalyvau-
jančias valstybines įstaigas ir orga-
nizacijas į savo specializuotas veik-
los sritis įtraukti su užsienio lietu-
viais susijusias veiklas. Be to, kaip
jau minėjau, darome žingsnius, kad į
santykius su savo kraštiečiais akty-
viau įsitrauktų ir Lietuvos savivaldy-
bės. Taip, tai nėra lengva, taip, tai
užima laiko, tačiau tai tik dar kartą
liudija, kad santykių su užsienio
lietuviais stiprinimas yra vienas iš
Vyriausybės veiklos svarbiausių tik-
slų.

– Prėjusiais metais vykusiame
PLB kraštų pirmininkų suvažia-
vime strategija ,,Globali Lietuva”
sulaukė ir kritinių pastabų. Kri-
tiškų minčių galima išgirsti ir iš
kai kurių JAV lietuvių lūpų. Kaip
atremtumėte šias pastabas?

– Kritikuojančius „Globalios Lie-
tuvos” programą kviesčiau paklausti
savęs, koks konkretus mano indėlis į
šio dokumento kūrimą ir jo įgyven-
dinimą? Tai sakau todėl, kad visiems
pasaulio lietuviams buvo suteikta ga-
limybė dalyvauti programos kūrime,
jos projekto viešame svarstyme. Nau-
dodamasis proga noriu dar kartą pa-
dėkoti visiems, teikusiems pastabas
„Globalios Lietuvos” programai. Tie-
sa, patvirtinus programą kai kas joje
pasigedo kai kurių anksčiau aptartų
nuostatų ar suabejojo, kad jai trūksta
konkretumo ir numatyto finansavi-
mo. Kad nebekiltų nesusipratimų,
dar kartą noriu paaiškinti, kad jau
parengta strategija, pasikeitus vals-

tybės strateginio planavimo doku-
mentų hierarchijai ir reikalavi-
mams, turėjo būti pakeista į progra-
mą. Todėl buvo tikslinamas ne tik do-
kumento pavadinimas, bet ir struk-
tūra, ir turinys. Programoje pažymė-
tos bendros veiklos kryptys, nebeliko
priemonių lygio uždavinių, tačiau tai
nereiškia, kad tokių veiklų atsisaky-
ta – jos perkeltos į programą įgyven-
dinantį planą, kuriame trejiems me-
tams numatytos konkrečios priemo-
nės, už jų vykdymą atsakingos insti-
tucijos ir reikalingos lėšos. 

Galbūt kai kas tikėjosi didesnio
finansavimo ir dar platesnio veiklos
spektro, deja, vis dar sudėtinga fi-
nansinė padėtis Lietuvoje verčia ko-
reguoti užsibrėžtus siekius. Minimo
plano įgyvendinime dalyvaujančios
institucijos, atsižvelgusios į realias
biudžeto galimybes, tikslino plano
įgyvendinimui numatytas lėšas. Dėl
to teko atsisakyti kai kurios veiklos
ar jos vykdymą nukelti į vėlesnius
metus. Bet iš esmės stengtasi, kad
institucijos išlaikytų kuo daugiau
veiklų, kad ir mažesne apimtimi.
Žinoma, šiame pasaulyje nieko nėra
tobulo, tačiau, mano giliu įsitiki-
nimu, tiek „Globalios Lietuvos” pro-
gramoje, tiek ir jos priemonių įgy-
vendinimo plane atspindimi pagrin-
diniai iššūkiai, tikslai ir uždaviniai,
su kuriais susiduria Lietuva, siek-
dama sustiprinti po pasaulį pasklidu-
sios mūsų tautos ryšius su Lietuva ir
įtraukti savo diasporą į valstybės
gyvenimą. Turime gerą institucinę
sąrangą, strateginius dokumentus ir
tinkamus instrumentus konstruk-
tyviems ir abipusiškai naudingiems
Lietuvos ir jos diasporos santykiams
plėtoti. Todėl privalome šią formą
užpildyti turiniu. 

– Atrodo, jog išeivijos lietuviai
greiti kritikuoti bet kokius Lie-
tuvos žingsnius, lemiančius san-
tykį tarp Lietuvos ir svetur gyve-
nančių lietuvių. O ar būtų kokių
nors ,,namų darbų”, kuriuos tu-
rėtų atlikti patys užsienio lietu-
viai? 

– Sveikiname ir skatiname kon-
struktyvią diskusiją bet kokiu klau-
simu, nes būtent tokia diskusija yra
racionalių ir suderintų sprendimų
pagrindas. Blogai, kai viena subjek-
tyvi nuomonė tampa vienintele nuo-
mone arba susigriebiama pasiūly-
mus teikti jau po sprendimo priėmi-
mo. Kiekvieno pasaulio lietuvio, kaip
ir kiekvieno Lietuvą mylinčio žmo-
gaus, žinios, energija ir patirtis labai
reikalingi Lietuvai. Esame nedidelė
tauta, todėl privalome branginti
kiekvieną savo žmogų, kad ir kur jis
begyventų.  Lygiai taip pat turėtume
nepamiršti ir John Fitzgerald Ken-
nedy žodžių: ,,Niekad neklausk, ką
tau gali duoti Tėvynė, klausk, ką tu
gali duoti jai.” Ne tik nepamiršti šių
žodžių, bet ir jais vadovautis. Šian-
dienos tikrovė yra tokia, kad turime
ne tik puoselėti, bet ir kurti lietuvy-
bę bei visi prisiimti atsakomybę už
savo Tėvynę, nes šiandien Lietuva
yra ir ten, kur yra bent vienas lietu-
vis. Visi, nesvarbu, kur gyventume,
turime ieškoti esminių atsakymų,
kaip įprasminti „Globalios Lietuvos”
idėją, kalbančią, kad mes visi, kur
begyventume, savo energiją, patirtį
ir žinias galime skirti Ateities Lietu-
vai kurti. Kad „Globalios Lietuvos”
idėja būtų „gyva”, reikalingas ne tik
Lietuvos valstybės institucijų, bet
visų pasaulio lietuvių dalyvavimas.

Nukelta į 12 psl.

ULD direktorius kviečia ne tik kritikuoti...

Noriu būti ,,Draugo” draugu
Ateinu į talką:

� Surasiu ,,Draugui” bent vieną naują prenumeratorių

� Malonėkite pasiųsti man ,,Draugo” skelbimų kainoraštį

� Noriu skelbtis ,,Drauge” 

� Noriu padėti surasti ,,Draugui” reklamų 

� Noriu platinti ,,Draugą” savo apylinkėje/parapijoje.
Prašau susisiekti su manim.

Ką jau esu padaręs:

� Esu ,,Draugo” garbės prenumeratorius (250 dol. į metus)

� Esu Draugo fondo narys, aukojęs šiais metais

� Esu įrašęs ,,Draugą” į savo palikimo planą

Ateitis:
Norėčiau gauti ,,Draugą”: 

� Tradicinį popierinį, paštu

� Internetu

� Internetu ir popierinį, paštu

� Neturiu kompiuterio

Vardas ir pavardė __________________________________________________

Adresas___________________________________________________________

Miestas  _________________________  Valsitja _________  Zip ___________

Tel: (  ____  ) _____________  el. pašto adresas ________________________

DRAUGAS 4545 W 63RD ST •  CHICAGO, IL 60629-5532
administracija@draugas.org * Tel 773-585-9500 • Fax 773-585-8284

Pasisakykite:
Kas man labiausiai patinka
,,Drauge”?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Ką norėtumėte pakeisti ,,Drauge”? Kaip pagerinti?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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„Lituanicos” futbolininkai pradėjo rungtyniauti
lauko aikštėse

Pasibaigus salės futbolo pir-
menybių susitikimams „Metropoli-
tan” futbolo (soccers) lygoje, po
trumpos pertraukos prasidėjo varžy-
bos lauko aikštėse. 

Dabar vyksta 2011–2012 pirmeny-
bių antrasis (pavasario) ratas. Jau
sužaistos dvejos rungtynės, kuriose
laimėtas 1 taškas.

„Lituanica” čia rungtyniauja I
divizijoje, kurioje varžosi silpnesnės
komandos. Pirmosiose rungtynėse
balandžio 22 d. „Lituanica” atėmė 1
tašką iš „Lions” klubo futbolininkų,
sužaisdama lygiosiomis (2:2). 

Kiek blogiau sekėsi antrame
susitikime aikštėje prie Pasaulio lie-
tuvių centro, Lemont. Šį kartą pra-
laimėta 2:4, nors pirmą kėlinį varžo-
vai – „Highlanders” vienuolikė vedė
2:0, o kiek vėliau – 4:0. Tik rungtynių
pabaigoje lietuvių vienuolikė (joje
žaidžia apie pusę kitataučių) suge-
bėjo įmušti 2 įvarčius. Šiaip savo žai-
dimu mūsiškiai padarė geresnį įspū-
dį nei salės pirmenybėse, kur dau-
giausia rungtyniauta su „Major” ly-
gos komandomis. 

Priminsime, kaip rudens rato
pabaigoje buvo išsirikiavusios ko-
mandos: „Fire” – 22 tšk., „Lions” – 19,
„Wings” – 14, „Lituanica” („Liths”) –

11, „Highlanders” – 10, BC „Scrips-
ka” – 10, „Barcelona” – 10, „Morava”
– 7.

Kitas dvejas rungtynes „Litua-
nica” žais savo aikštėje prie Pasaulio
lietuvių centro. Gegužės 6 d. ji susi-
tiks su „Belgrade”. Rungtynių pra-
džia – 3 val. p. p. 

Gegužės 13 d. mūsiškiai išmė-
gins jėgas su „Wings” vienuolike,
kuri yra vidutinio pajėgumo koman-
da ir ją įveikti įmanoma, žinoma,
jeigu „Lituanica” bus sustiprinta
bent keliais stipresniais žaidėjais iš
veteranų komandų, kurios abi dabar
nugalėtų mūsų dabartinę vyrų vie-
nuolikę. Tačiau neaišku, ar treneriui
Linui Jakovlevui pavyks pritraukti
pajėgesnių žaidėjų. 

Sugrįžo iš Floridos

Ilgametis „Lituanicos” klubo pir-
mininkas Albertas Glavinskas, apie
tris mėnesius praleidęs Florida, ne-
seniai sugrįžo į savo nuolatinius na-
mus Čikagoje. Jo pastangomis, tikėti-
na, pavyks „Lituanicai” suburti ge-
resnę komandą. Šiuo metu lietuvių
klubui ypač stinga darbščių ir su-
manių žmonių. Duok  Dieve, kad Al-
berto ir kitų ,,Lituanicai” sentimen-
tų turinčių tautiečių jėgomis tai
pavyks padaryti.

EDVARDAS ŠULAITIS

„Olimpinės panoramos” 
puslapius vartant

Nors „Olimpinė panorama” pasi -
ro do tik 4 kartus per metus, tačiau jo -
je galima rasti daugiau įdomios me -
džiagos negu kituose dažniau išei -
nan čiuose žurnaluose.

Neseniai mus pasiekęs 2012 m.
pirmasis numeris daug vietos skiria
Londono olimpinėms žaidynėms, ku -
rios – jau ne už kalnų. Apie tai rašo
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto
(LTOK) pirmininkas Arūnas Poviliū -
nas ir žurnalo vyr. redaktorius Bro -
nius Čekanauskas.

Poviliūnas rašo: „Prasidėjo XXX
olimpiados pirmieji ir mums patys
reikšmingiausi Londono olimpinių
žaidynių metai. Likus 150 dienų iki
žaidynių pradžios konstatavome, kad
geriausi Lietuvos sportininkai labai
atsakingai rengiasi pagrindiniams
metų startams, o dar neiškovojusieji
kelialapių stengiasi juos pelnyti.

Praūžė pirmosios žiemos jauni-
mo olimpinės žaidynės Insbruke. Jo -
se dalyvavę šeši jaunieji mūsų ša lies
sportininkai nenuvylė. Nors mū  siš -
kių rezultatai buvo per vidurį, bet ži -
nant, kad kai kuriems šį sezoną tai
buvo pirmosios varžybos ant sniego
(I), o kovojo jaunimas iš visų jėgų,
priekaištų jiems neturėtų būti. (…)

Sausio pabaigoje vykusi LTOK
generalinės asamblėjos sesija buvo
audringa. Priežastis – buvusios mū-
sų olimpietės penkiakovininkės Do-
na tos Rimšaitės prašymo Londono
olim  pinėse žaidynėse atstovauti Ru -
sijos vėliavai svarstymas. 

Beveik vienbalsiai Olimpinio ko -
miteto nariai tarė NE. Ne todėl, kad
ištekėjo ir išvyko iš Lietuvos, o dėl to,
kad išvyko negarbingai, apgavusi
Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės
federaciją ir Lietuvos tautinį olimpi -
nį komitetą. Nors Donata žadėjo Lon -
dono žaidynėse atstovauti Lietuvai, o
LTOK įvykdė tam tikras jos iškeltas
sąlygas, ji paprasčiausiai pabėgo, net
neatsisveikinusi su savo treneriu!
Tai pirmas toks atvejis nuo Lietuvos
tautinio olimpinio komiteto atkūri-
mo dienos 1988-aisiais. Norėtųsi, kad
jis būtų ir paskutinis...”

Vyr. redaktorius Čekanauskas,
kuriam neseniai teko lankytis Lon -
done, „Olimpinėje panoramoje” pa -
tei kia šias savo mintis: „Neseniai su
Lie tuvos olimpinės misijos vadovais
teko lankytis Londone. Mūsų nuomo -
ne, olimpinėms žaidynėms Didžio-
sios Britanijos sostinė yra pasiren-
gusi: pastatyta naujų sporto bazių,
rekonstruotos senesnės, numatyta,
kaip bus užtikrintas susisiekimas,
saugumas.

Teko bendrauti su Londone gyve-
nančiais ir ten sėkmingai dirbančiais
tautiečiais. Jie nekantriai laukia žai-

dynių, patriotiškai nusiteikę darniu
būriu žada palaikyti Lietuvos sporti -
ninkus, jeigu tik gaus nusipirkti bi -
lie tų į varžybas. Deja, šiuo klausimu
jiems negalės padėti ir Lietuvos tau-
tinis olimpinis komitetas – bilietų ne -
pakanka net į žaidynes vykstan-
tiems šalies sporto specialistams. At-
siran da Londone norinčiųjų ne tik
emocijomis, bet ir konkrečiais dar-
bais bei sava produkcija paremti
olimpinę delegaciją. Štai jaunas ver-
slininkas Paulius Kamblievičius pa-
siryžęs sportininkus ir juos lydin-
čius asmenis žaidynių dienomis vai-
šinti Ang lijoje kepama lietuviška
duona ir tortais. Paslaugas siūlo gė-
lininkai – jie mielai dovanos puokš-
tes medalius lai mėjusiems lietu-
viams.”

Apie Laurą Asadauskaitę

Nemažai medžiagos žurnale pa -
teikiama apie geriausią 2011 m. Lie -
tuvos sportininkę 28-erių penkiako-
vi ninkę Laurą Asadauskaitę, pernai
pasaulio pirmenybėse iškovojusią du
bronzos medalius. Rimos Bertulytės
rašinys apie Laurą pavadintas gana
keistai – „Tarp sportinės amunicijos
apsigyveno drakoniukas”. Žurnalo
viršelis, o ir nemažai puslapių skirta
Londonui.

„Olimpinės panoramos” viršely-
je, kaip ir viduriniuosiuose pusla -
piuose, skelbiama ne tik žodinė, bet
ir vaizdinė medžiaga apie olimpinį
mies tą, kuriame vasario 17–23 d. lan -
kėsi Lietuvos olimpinės misijos va -
dovai. Jie susitiko su olimpinių žai-
dynių organizacinio komiteto atski-
rų tarybų atstovais, apžiūrėjo olim-
pines sporto bazes. 

Leidinyje spausdinamas gana
ilgas LTOK prezidento pranešimas
apie galimus Londono olimpiados
dalyvius (keista, kad į dalyvių sąrašą
beveik užtikrintai įtraukta Lietuvos
vyrų krepšinio rinktinė, kuri Euro -
pos pirmenybėse užėmė V vietą ir iš -
ko vojo teisę dalyvauti atrankos tur -
ny re (dėl trijų vietų), 2012 m. liepos
2–8 d. vyksiančiame Venesueloje).
Tikė tina, šį kartą Linas Kleiza jau
neda rys stebuklų (to mes nematome
To ronto komandoje). Jei į komandą
vėl bus įtrauktas vienas, mano nuo-
mone, prasčiausių žaidėjų Robertas
Javto kas, patekti į Londoną vilčių ne-
bus.

Žurnale nemažai vietos skirta
pasaulio ieties metimo rekordininkei
Birutei Zalagaitytei-Kalėdienei, ra-
šoma apie žiemos sporto šakas, yra
daug kitos įdomios informacijos.

Žurnalo adresas: Olimpiečių g.
15, LT-09200 Vilnius, Lithuania. Nors
leidinio tiražas dabar išaugo iki 2,000
egz., jis galėtų būti žymiai didesnis.

EDVARDAS ŠULAITIS

BBL nugalėtojai – Kauno „Žalgi ris”

Praėjusią savaitę Šiauliuose vy -
ko „Baltijos krepšinio lygos” (BBL)
finalinio ketverto varžybos, kuriose
penktą kartą klubo istorijoje pergalę
šventė Kauno „Žalgiris”.

Baigiamosios rungtynės vyko
tarp „Žal girio” ir Vilniaus „Lietuvos
ry to”. Rungtynių pradžioje, abiem
komandom apsikeitus tritaškiais,
„Lietuvos rytas” įsiveržė į priekį ir
pirmavo iki antrojo kėlinio. Pirmą
kėlinį laimėjo Vilniaus klubas 26:22,
tačiau trečiajame kėlinyje tritaškiais
ir spurtu 12:0 pranašumą perėmė ir jį
didinti ėmė „Žalgirio” krepšininkai.
Didžio sios pertraukos metu pirmavo
Kauno klubas – 42:36.

Antrosios rungtynių dalies pra -
džia buvo sėkmingesnė „Žalgiriui”.
Komanda padidino pranašumą iki
devynių taškų – 45:36. Vis dėlto „Lie -
tuvos ryto” krepšininkai buvo nelin -
kę pasiduoti ir netrukus po Jono Va -
lančiūno dėjimo, persvėrė rezultatą
52:51. „Žalgiriečiai” į šį iššūkį atsakė
atkarpa 8:0 ir likus vienam ketvir-
čiui pirmavo 59:54.

Prabėgus vos dviem minutėm
ket virtajame kėlinyje, „Žalgiris” jau
atitrūko dešimties taškų skirtumu
66:56, o likus trim minutėm pirmavo
keturiolikos taškų skirtumu 72:58.
Kai jau atrodė, jog nugalėtojas aiš -
kus, „Lietuvos ryto” krepšininkai
smo  gė varžovams spurtu 9:0 ir suma -
žino skirtumą iki penkių taškų –

PAUL TRIUKAS

Dar viena plaukikės R. Meilutytės pergalė

Lietuvos ir Didžiosios Britanijos
lietuviai gali didžiuotis savo plauki-
ke Rūta Meilutyte, kuri visai nese-
niai atšventė 15-ąjį gimtadienį. Ši
kaunietė treti metai gyvena ir treni-
ruojasi Plymouth, Anglijoje. Ji ten
persikėlė, kai į šią šalį gyventi ir
dirbti išvyko jos tėvas. Anglijoje Rū-
tos treneriu tapo gerai žinomas plau-
kimo zinovas Jonathan Rudd, o Lie-
tuvoje šį plaukimo perliuką trenira-
vo Giedrius Martinionis.

Kadangi Lietuvoje R. Meilutytė
buvo pasiekusi stulbinančių perga-
lių, tai Anglijoje po kurio laiko ji
gavo pasiūlymą atstovauti Didžiajai
Britanijai. Tačiau plaukikė jau anks-
čiau buvo pareiškusi, kad niekada
apie tai viešai negalvojanti.

Apie R. Meilutytę jau esame rašę
anksčiau ir pažymėję, kad jos lai-
mėtų medalių po kiekvienų varžybų
šioje vandens sporto šakoje vis dau-

gėja.
Sheffield (Didžioji Britanija)

surengtose 43-iose tarptautinėse
„Arena” plaukimo varžybose (jose
dalyvavo dešimties geriausių Ang-
lijos klubų plaukikai) lietuvaitė iš-
kovojo 3 medalius. „Plymonth Lea”
klubui atstovavusi Rūta, plaukdama
100 m laisvu stiliumi, pasiekė šių
varžybų rekordą (nuotolį įveikė per
56,05 sek.), pagerinusi jį daugiau nei
viena sekunde. Ji buvo paskelbta ge-
riausia šių varžybų plaukike.

R. Meilutytė dar plaukė du kar-
tus po 100 m krūtine. Lietuvos atsto-
vė šiose rungtyse užėmė atitinkamai
antrą (1:12,47 min.) ir trečią vietas
(1:12,25 min.).

Tikėtina, kad Rūta iki London
olimpiados pradžios dar turės gali-
mybių pagerinti savo pasiekimus ir
olimpinių žaidynių metu gal sugebės
užimti aukštas vietas, nors medalius
pelnyti šį kartą jai dar bus sunku.

EDVARDAS ŠULAITIS

67:72. Vis tik Kauno komanda išvengė
pralai mėjimo ir šventė pergalę 74:70.
Nau dingiausiu BBL baigiamųjų
rung ty nių ketverto žaidė ju pripažin-
tas Mantas Kalnietis.

Rezultatyviausiai nugalėtojams
žaidė tas pats M. Kalnietis. Jis su -
rinko 19 taškų. Po 11 pridėjo Mindau -
gas Kuzminskas ir Marko Popovic, 8
– Milovan Rakovic, 7 – Robertas Jav-
to kas, 6 – Tadas Klimavičius, po 5 –

Pau lius Jankūnas ir Tomas Delinin-
kai tis, 2 – Vytenis Lipkevičius. 

„Lietuvos rytui” daugiausia taš-
kų pelnė: 20 – Tyrese Rice, 15 – Pre-
drag Samar dzis ki, 9 – Steponas Ba-
brauskas, 8 – Artū ras Jomantas. 

Susitikime dėl bronzos medalių,
rezultatu 92:75 dvikovą tarp Šiaulių
„Šiaulių” ir Rygos VEF laimėjo klu -
bas iš Latvijos.



DRAUGAS 2012 GEGUŽėS 5, ŠEŠTADIENIS 9

Jaudinantis prisilietimas prie istorijos

Balandžio 29 d., sekmadienis bu -
vo ypatingas ne man vienai,
bet ir de šimtims kitų, kurie

atskubėjo į Balze ko lietuvių kultūros
muziejuje su ruoš tą susitikimą su
Ruta Sepetys ir Ellen Cassedy. Tai
buvo vienas iš pas kutinių muziejaus
renginių, skir tų Lietuvos gyventojų
trėmimų į Sibi rą 70-mečiui paminėti.
Tokios sėkmin gos muziejaus pro-
gramos „Hope and spirit”, kurios
įkvėpėjas, sudarytojas ir kuratorius
buvo dr. Audrius V. Plioplys su mu-
ziejaus komanda per 16 savo gyveni-
mo Čikagoje metų ne teko matyti.

Mūsų šeimoje nebuvo nukentė -
jusių nuo trėmimų. Besimokydama
tarybinėje mokykloje apie tai beveik
nie ko negirdėjau, išskyrus keletą
pasa koji mų apie Linkuvos gimnaziją
pa lietusius įvykius. Tada dar mokyk-
los, dabar vėl gimnazijos, muziejuje,
matėme nuotraukas tų žmonių, kurie
mokėsi ar dirbo Linkuvoje, bet po to
buvo išvežti... Atmintyje dar liko ke -
letas filmų, su užsiminimais apie
„ne paklusniųjų” pasiuntimą į Sibi-
rą. Dau  giau žinių ir pasakojimų
pasipylė Nepriklausomybės metais,
ir ypač įsiviešpatavus visagaliam in-
ternetui. Taigi – istorijos dalis, apie
kurią ma žiausiai žinojau, priartėjo
prie manęs Čikagoje, būtent su šia
programa Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje.

Tokia jaudinanti paroda, ku rioje
ir laiškai iš Sibiro (juos dabar galima
rasti ir internete „Youtube” įves kite
„Letters from Siberia”), ma žyčiai
meno kūrinėliai, nuotraukos, buities
daiktai,  atkeliavę iš amžinojo įša lo
žemės ir mūsų vaikų piešiniai, jų vi-
zijose atgimstantys tų dienų vaiz dai
negali nejaudinti... Kadangi dir bu
Čikagos lituanistinėje mokykloje, va-
žiavome kartu su šeštokais į muziejų,
apžiūrėjome parodą, po to muziejaus
darbuotojos parodė labai gerai pa-
augliams suprantantį filmą „Gyveno
senelis ir bobutė”, kur per vienos
šeimos istoriją vaikams buvo paaiš-
kinti tų dienų įvykiai.

Beveik kiekvieną savaitgalį mu -
zie juje buvo skaitomos paskaitos, ro -
domi dokumentiniai filmai. Į vieno
to kio filmo – „Ledo vaikai” – prista ty-
mą ir aš nuvykau: tai dar vienas stul-
binančiai jaudinantis pasakojimas,
perduotas tų įvykių dalyvių lū pomis.

Apie Rutos Sepetys knygą „Bet -
ween Shades of  Gray” („Tarp pilkų
debesų”) jau buvau skaičiusi ir gir -
dėjusi tikrai nemažai, bet iš tiesų vis -
kas pasikeitė pačiai perskaičius šį
kū rinį. Kaip sekmadienį per susitiki -
mą pasakojo autorė – ši knyga ap -
vertė jos gyvenimą. Parašyta anglų
kalba, ji jau išversta į 25 kalbas, pati

autorė dalyvavo 17-oje knygos prista -
tymų skirtingose šalyse, jau ne skai -
čiuojant, kiek kartų tai darė čia, JAV.
Labiausiai džiugina, kad ši knyga
apie šią mūsų šalies istorijos dalį pa -
pasakojo tūkstančiams žmonių vi -
suo se pasaulio kampeliuose. Labai
džiau giausi, kad muziejuje buvo gau -
su rašytojos gerbėjų, smagu, kad di -
de lė jų dalis buvo amerikiečiai, kai
kurie turintys lietuviško kraujo, kai
kurie  tik iš šios knygos pirmą kartą
sužinoję, kad yra tokia šalis Lietuva.

Bet... labai liūdna, kad buvo taip
mažai mano tautiečių, tik vienas ki -
tas jaunas žmogus... Tokio nuošir-
daus knygos pristatymo, kai ir au to -
rei ir klausytojams ašaros kuteno
gerklę ir, atrodo, patriotizmo dvasia
pleveno ore, dar neteko matyti. Tur -
būt, pati tema, R. Sepetys asmeniški
atradimai tyrinėjant ir rašant šį
kūri  nį, mūsų patirtys perskaičius šią
istoriją (ypatingai todėl, kad knygų
šia tema nėra labai daug, tuo labiau
jaunimui suprantamai ir lengvai pa -
rašytų), o taip pat pačio laikmečio
sudėtingumas, temos platumas ir
isto  ri nis žvilgsnis dar ilgai nepaliks
ramybėje daugelio susitikimo daly -
vių.

Popietės metu buvo pristatyta
dar viena autorė Ellen Cassedy, kuri,
tyrinėdama savo šeimos šaknis, para -
šė knygą „We Are Here: Memories of
the Lithuanian Holocaust”. Šios kny-
gos lietuviškas vertimas jau tuoj pa -
sirodys Lietuvoje.

Dvi knygos, dvi autorės, pasako-
jančios savo šeimų istorijas,  bet vie -
nas tikslas – pamėginti pasakyti tik-
rą tiesą apie tai, kaip viskas buvo ir
kad tokiu priimtinu būdu ta žinia pa-
siektų kuo daugiau žmonių visose
Atlanto pusėse.

Po autorių ir knygų pristatymo,
popietės dalyviai turėjo progos už -
duo ti autorėms klausimų, pakomen-
tuoti, o renginiui pasibaigus gauti jų
autografus.

Labai džiaugiuosi, kad sudomi -
nau šia istorija savo dukras bei dar
keletą lituanistinės mokyklos moki -
nukų. Apie knygą ir susitikimą jie
pa  pasakos savo mokyklose, taip pa -
skleisdami nors ir nedidelę, bet irgi
žinią apie tų dienų tikrovę. Bet svar-
biausia, knygos herojų lūpomis išgy -
vens tai, kas ypatingai ilgai išliks jų
pačių širdyse – pagarba, meilė, pasi-
didžiavimas savo tauta ir jos stip-
riausiais...

Nuoširdžiai dėkoju Balzeko lie-
tuvių kultūros mu zie jui, dr. A. V.
Pliop liui už ypatingą programą. Sėk-
mės platinant šią programą JAV
mokyklose, ir prašymas – įtraukti R.
Sepetys knygą į lietuviškų mokyklų
programą.

Rašytojos Ruta Sepetys (k.) ir Ellen Cassedy pristatė savo knygas.

AUDRONĖ SIDAUGIENĖ

Dvi knygos, pasakojančios apie mūsų šalies skaudžius istorijos įvykius. 

Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkė Stasė Petersonienė įteikė gėlių R. Sepetys.

Netrūko norinčių gauti rašytojų autografus. Loretos Timukienės nuotraukos

Pirmasis Rutos Sepetys romanas, vos išleistas, sulaukė didelio dėmesio. Roma-
nas ,,Tarp pilkų debesų”, kurio originalas ,,Between Shades of Gray”  jau yra išverstas į
25 kalbas ir išleistas 30-yje šalių, pelnė daugybę garsių apdovanojimų ir pagyrimų –
knyga pateko į dienraščio ,,New York Times “ ryškiausių 2011 m. knygų jaunimui sąra-
šą, pristatyta Andrew Carnegie medaliui, pelnė ,,Wall Street Journal” geriausios kny-
gos vaikams, ,,iTunes” – geriausios 2011 m. knygos paaugliams vardus, tapo pirmuo-
ju amerikiečių romanu, laimėjusiu Prancūzijos literatūrinę premiją ,,Prix RTL-Lire”,
pateko į įvairius JAV ir kitų šalių skaitytojų renkamus geriausių ir įsimintiniausių kny-
gų trumpuosius sąrašus. Šių metų vasarį rašytoja lankėsi Vilniaus knygų mugėje, kur
buvo apdovanota Lietuvos Kraštos apsaugos ministerijos įsteigta Lietuvos patriotų
premija. Šios knygos recenzija buvo išspausdinta „New York Times“ priede „Sunday
Book Review“. Nors knyga „Tarp pilkų debesų“ skirta jaunimui, ją mielai skaito ir suau-
gusieji, negalintys atsistebėti lietuvių drąsa ir norintys susipažinti su žmonėmis, kurie
panašų likimą išgyveno tikrovėje. 

* * *
Knygos apie Holokausto Lietuvoje istoriją autorė – rašytoja, žurnalistė, vertėja

Ellen Cassedy, šiuo metu gyvenanti netoli Washington, DC.  Knygoje „Mes esame čia“
Holokausto istorija Lietuvoje pateikiama per autorės šeimos išgyvenimus ir netektis.
Pasak E. Cassedy, knygą ji rašė tikėdama, kad tai padės stiprinti lietuvių ir žydų dialo-
gą bei jų tarpusavio supratimą. 

„Lietuvoje aš ne tik tyriau savo šeimos istoriją, bet ir sutikau daug nuostabių
žmonių, kurie stengiasi, kad Lietuva geriau pažintų savo istoriją. Buvau sujaudinta jų
pastangomis peržengti kultūrines ribas. Mano knyga atskleidžia tiek mano, tiek jų
istorijas“, - sakė E. Cassedy.

E. Cassedy knygą ,,Me esame čia” netrukus bus galima perskaityti ir lietuvių kal-
ba. Jos pristatymas Lietuvoje, dalyvaujant pačiai autorei, rengiamas Valstybinio
Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centre gegužės 24 d.
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Stanley Balzekas
JAV LB Tarybos narys, Lietuvių

kultūros muziejaus įkūrėjas, įvairių
lietuviškų ren-
ginių rėmėjas.
Daug pasidar-
bavo populiari-
nant Lietuvos
ir Lietuvių Ben-
druomenės var-
dą Amerikoje,
o ypatingai Či-

kagoje. Jo rezidencijoje dažnai vyks-
ta susitikimai su politikais iš Lietu-
vos ir kitų užsienio valstybių. Jis yra
didelis pagalbininkas LR generali-
niam konsulatui Čikagoje. LR garbės
konsulas Palm Beach, FL. Prekybos
automobiliais verslo savininkas. 

Rimantas Dirvonis
Ilgametis JAV Lietuvių Bend-

ruomenės veikėjas. Daugelį metų
buvo Šiaurės Amerikos sporto sąjun-
gos vadovas. Nemažai metų bendra-

darbiavo dien-
raštyje ,,Drau-
gas”, JAV LB
Tarybos narys.
Šiuo metu yra
LB Lemont apy-
linkės Sociali-
nių reikalų sky-
riaus vedėjas.

Puikiai išmano Lietuvos istoriją ir
su malonumu dalinasi savo žiniomis
per įvairius renginius. Buvęs inži-
nierius, šiuo metu pensininkas. 

Aidas Krapikas
Gimė 1974 m. gruodžio 8 d. 1997

m. Vytauto Didžiojo universitete
baigė verslo vadybos specialybę, įsi-
gydamas bakalauro laipsnį. 2002 m.

Vilniaus uni-
versitete  – ver-
slo vadybos ma-
gistras (MBA).
2012 m. Roose-
velt University
– Master of
Science in Ac-
counting. 2012

m. pabaigoje planuoja turėti CPA.
Daug laiko praleidžia dirbdamas LB
Cicero apylinkėje. Aido širdžiai visa-
da buvo artimos lietuviškos tradici-
jos ir tautiškumo idėjos. Savo žinio-
mis ir darbu nori prisidėti prie lietu-
vybės plėtojimo, būdamas JAV LB
Tarybos nariu. Kalba rusų, anglų, vo-
kiečių, lenkų kalbomis. 

Svajonė Kerelytė
Gimė ir augo Čikagoje, yra a. a.

Jolandos ir Alfonso Kerelių jaunes-
nioji dukra. Turi sesę Viliją. 1980 m.
baigė Pedagoginį Lituanistikos insti-
tutą, šiuo metu eina Maironio litu-

anistinės mo-
kyklos direk-
torės pareigas.
Dirba švietimo
darbą jau 26
metus. 1985 m.
baigė verslo ad-
ministracijos
mokslus magis-

tro laipsniu. 16 metų dirba bendrovė-
je  ,,Supreme Catering” kaip Human
Resources direktorė. Nuo pat atsi-
kraustymo į Lemont, 1978 metais, įsi-
jungė į JAV LB Lemont apylinkės
veiklą, eidama įvairias pareigas val-
dyboje. Po kelerių metų buvo pa-
prašyta eiti pareigas JAV LB Vidurio
Vakarų apygardos valdyboje. Tuo
pačiu metu buvo išrinkta į JAV LB

Tarybą. Nemažai metų ėjo JAV LB
Tarybos Prezidiumo sekretorės pa-
reigas. Nuo mažų dienų skautė ir
akademikė skautė. Lietuvių skautų
sąjungoje ėjo įvairias pareigas nuo
draugininkės iki Akademinio skau-
tų sąjūdžio filisterių skautų sąjun-
gos centro vadijos pirmininkės. Dau-
giausiai rūpimi klausimai yra lietu-
vybės išlaikymas ir lietuviškas švie-
timas.

Rimantas Pažemeckas
Gimė 1960 m. spalio 5 d. Pakruo-

jyje, Lietuvoje. Baigė Kauno 24 vidu-
rinę mokyklą, Vilniaus universiteto
transporto katedroje specialų kursą –
Transporto priemonių vertinimas.
Buvo Lietuvos motociklų Sporto Fe-

deracijos na-
rys, keletą me-
tų ėjo vicepre-
zidento parei-
gas, buvo Ka-
čerginės ,,Ne-
muno žiedo”
direktoriumi.
Nuo 1990 m. iki

1998 m. buvo klubo ,,Motokrosas”
įkūrėjas bei vadovas, 1998 m. Euro-
pos motociklų kroso čempionato
(Utena LT) trasos direktorius, 2010
m. Lietuvos rinktinės narys Pasaulio
motociklų kroso komandų čempi-
onate (Motocross of  Nations) Colora-
do, JAV. Veikla Lietuvių Bendruo-
menėje: Nuo 2011 m. JAV LB Vidurio
Vakarų valdybos narys, Dariaus ir
Girėno memorialinės lentos sugrą-
žinimo į Midway tarptautinį oro
uostą iniciatyvinės grupės narys,
vienas iš iniciatorių užsienio lietu-
vių akcijoje dėl prigimtinės teisės
būti Lietuvos piliečiu.

Juozas Polikaitis  
Gimė Lietuvoje, pradinę mokyk-

lą lankė Lietuvoje ir Vokietijoje, gim-
naziją baigė Detroit. Baigė cheminę
inžineriją University of  Detroit, įgy-
damas bakalauro laipsnį. Baigė me-
talurginę inžineriją Illinois Institute

of  Technology
magistro laip-
sniu. Beveik vi-
są savo profe-
sinį laikotarpį
praleido įmo-
nėje  ,,Ameri-
can National
Can” tyrinėji-

mų skyriuje. Buvo įvairių skyrių
vadovas chemijos ir medžiagų srity-
je, departamentų direktorius, visos
įmonės tyrinėjimo skyriaus generali-
nis direktorius ir įstaigos vyresny-
sis. Priklausė savo srities profesinei
organizacijai ,,International Metal
Decorators Association” – 10 metų
Direktorių tarybos narys, dabar gar-
bės narys. JAV LB Tarybos narys nuo
1985 m.  XIV Taryboje buvo Garbės
teismo nariu,  6 metus (XV ir XVI ta-
rybose) buvo Kontrolės komisijos pir-
mininku.  Nuo 2000 iki 2006 m. buvo
JAV LB Švietimo tarybos nariu. 6
metus (XVII ir XVIII tarybose) buvo
JAV LB Socialinių reikalų tarybos
pirmininku, dabar tarybos narys.
Šiuo metu yra  JAV LB XIX Tarybos
prezidiumo pirmininkas, PLB Seimo
narys nuo 1992 m.  PLB X, XI  ir XIII
Seimų pirmininkas (Vilniuje). Stu-
dentų ateitininkų sąjungos pirmi-
ninkas (1958–1959), Ateitininkų send-
raugių sąjungos sekretorius (1965–
1966), žurnalo ,,Ateitis” administra-
torius (1969–1997 m.), Ateitininkų

Kandidatai į JAV LB XX Tarybą
Vidurio Vakarų apygarda I rajonas

federacijos tarybos narys  (1977–1985
m), Ateitininkų federacijos tarybos
pirmininkas (1983–1985 m.) ir Ateiti-
ninkų federacijos vadas nuo 1985 m.
iki 1997 m. Priklauso ALT’ui,  yra
laikraščio ,,Draugas” direktorių ta-
rybos narys, lietuvių meno ansam-
blio ,,Dainava” narys, nuo 1988 m.
Švč. M. Marijos Gimimo parapijos
(Marquette Park) finansų komiteto
narys, daugiau nei 20 metų lituanis-
tinių mokyklų mokytojas.                                                                                                                                                 

Dr. Jonas Vytautas Prunskis
Jau daug metų dalyvauja lietu-

viškoje veikloje. Šiuo metu yra JAV
LB XX Tarybos narys, buvo Tarybos
išrinktas į Lietuvos Respublikos
Seimo-PLB komisiją. Amerikiečių
kolegų net šešis kartus išrinktas
,,geriausiu skausmo gydymo gydyto-
ju” Čikagoje. Vadovauja Illinois
Pain Institute, didžiausiai skausmo

gydymo grupei
Čikagoje. Sene-
liai buvo ištrem-
ti į Sibirą. Pa-
skirtas garbės
konsulu Aspen,
Colorado vals-
tijoje. Jo vaikai
puikiai kalba

lietuviškai. Įvairių lietuviškų rengi-
nių rėmėjas. Daug pastangų deda
skleisdamas informaciją apie Lietu-
vą ir JAV Lietuvių Bendruomenės
veiklą tarp Amerikos politikų.
ŠALFASS’o prezidentas.

Marija Remienė
Ilgametė LB veikėja, šiuo metu

yra Cicero apylinkės pirmininkė,
JAV LB Krašto valdybos sekretorė.
Daug pasidarbavo, išsaugant lietuvių
kultūros paveldą Amerikoje. Jos

dėka daug me-
no kūrinių pa-
siekė Lietuvą.
Ilgus metus bu-
vo atsakinga už
kultūrinius ren-
ginius. Jai pa-
dedant, Ameri-
kos žiūrovai

galėjo susipažinti su daugeliu profe-
sonalių meno atlikėjų iš Lietuvos.

Milda Marija Šatienė
Gimusi ir augusi Lietuvoje, Pa-

nevėžio mieste, kur ir baigė vidurinę
mokyklą. Studijavo Vilniaus univer-
sitete, kur įgijo ekonomisto specialy-
bę. Vilniuje ištekėjusi už Amerikos
lietuvio Viktoro Šato, 1980 m. atvyko
gyventi į Čikagos priemiestį Cicero.

Čia buvo pa-
kviesta mokyti
Cicero lituanis-
tinėje mokyk-
loje, kurioje bu-
vo ir mokyklos
vedėja. Vėliau
dirbo mokytoja
Dariaus ir Gi-

rėno lituanistinėje mokykloje Jauni-
mo centre. Pedagoginio lituanistikos
instituto direktorė Stasė Petersonie-
nė pakvietė dėstyti geografiją ir
lietuvių kalbą institute. Čia teko būti
ir direktore. Šį institutą taip pat bai-
gė sūnus Tomas ir duktė Dalia. Pe-
dagoginiame darbe Milda išdirbo 20
metų. Nuo 1998 m. yra Jaunimo cen-
tro tarybos narė ir 10 metų dirbo
Centro valdybos pirmininke. Čia
dirbdama įgijo didelį patyrimą orga-
nizuojant renginius ir koordinuojant
centro veiklą, susijusią su jo išlaiky-
mu. Priklauso Lietuvos vaikų globos
būreliui ,,Saulutė” nuo pat jo įkūri-
mo. Daug rašo į lietuvišką spaudą.
Nuo 2006 m. yra JAV LB Tarybos na-
rė, 2009 m. buvo išrinkta į Pasaulio

LB Seimą. Milda Šatienė aktyviai
dalyvauja JAV Lietuvių Bendruo-
menės suvažiavimuose ir susitiki-
muose. Yra įvairių organizacijų ren-
ginių dalyvė ir rėmėja.

Miglė Tauragytė
Lietuvoje baigė VVU Prekybos

ekonomikos specialybę ir įsigijo ba-
kalauro laipsnį. Prieš atvažiuodama
į JAV dirbo Ekonomikos institute

prie Lietuvos
Mokslų Aka-
demijos. Ame-
rikoje gyvena
21-erius metus.
Būdama JAV,
apsigynė Mas-
ter of  Business
A d m i n i s t r a -

tion Illinois University Čikagoje. Jau
daugiau kaip 10 metų dirba viename
iš Amerikos susivienijimų, kurios
veikla pagrįsta bankininkyste, bu-
halterine apskaita ir finansais. Gy-
vendama toli nuo tėvynes, niekuo-
met nepamiršo savo lietuviškų šak-
nų. Laikas nuo laiko dalyvaudavo
lietuviškoje veikloje, tačiau labiau į
ją įsitraukė prieš 5 metus, kai pra-
dėjo vesti lietuviškas radijo laidas
,,Margučio” programoje. Šiuo metu
yra JAV LB Brighton Park apylinkės
vicepirmininkė, Valdovų rūmų para-
mos komiteto JAV iždininkė, priklau-
so PLB Finansų komisijai. Mūsų tau-
tos dainių žodžiais tariant, ,,Kviečiu
lietuvį burtis prie lietuvio ir gyvą
širdį prie gyvos širdies.” Jos pagrin-
dinis tikslas ir uždavinys yra dėti
visas pastangas, kad išlaikytume lie-
tuviškas tradicijas, papročius, lietu-
višką žodį ir visa tai, ką mums mūsų
protėviai paliko, kad perduotume šį
neįkainojamą turtą savo vaikams
taip, kad pastarieji ir toliau skiepytų
meilę Lietuvai bei jos žmonėms, nau-
joms kartoms. Mano šūkis yra ,,My-
lėkime savo Tėvynę, būkime jos
verti!”

Vilija Vakarytė
Gimė Čikagoje, Marquette Park.

Lankė Marijos gimnaziją, St. Xavier
universitetą, kuriame įsigijo baka-
lauro laipsnį (Bachelor of  science in
Nursing). Dirba savo srityje. Lankė
Kristijono Donelaičio lituanistinę
mokyklą ir Pedagoginį lituanistikos

institutą. Bai-
gusi Pedago-
ginį institutą
dėstė Lietuvos
istoriją bei geo-
grafiją Dariaus
ir Girėno litu-
anistinėje mo-
kykloje. Nuo

pat jaunystės dienų dalyvavo lietuvių
etniniame gyvenime: šoko tautinių
šokių ansamblyje ,,Grandis”, daina-
vo Jaunimo centro chore ir ,,Žiežirbų
ansamblyje”. Buvo Aušros Vartų
tunto skautė, ėjo sekretorės pareigas
Akademikių skaučių draugovėje.
Lankėsi Lietuvoje keturis kartus,
domėdamasi jos kultūra, istorija,
šokių ir dainų šventėse. Veikla:
Brighton Park parapijos choro
pirmininkė, eina pareigas Pane-
vežio/Aukštaičių klube, yra Lietuvos
istorijos ieškotojų klubo narė. Nuo
2009 m. yra  JAV LB XIX Tarybos
prezidiumo sekretorė. Rašo ir dekla-
muoja savo poeziją, kurioje atsispin-
di patriotiška dvasia ir meilė tėvynei
Lietuvai. Yra pasiryžusi ir toliau
dirbti lietuvybės labui JAV LB Ta-
ryboje.  

Kitų Vidurio Vakarų apygardų
rajonų kandidatus rasite 12 psl.



Vilnius (Delfi.lt) – Pasibaigus
pirmam projekto „Misija Sibiras’12”
dalyvių atrankos ratui, organizato-
riai skelbia sulaukę beveik 1,700 an-
ketų. Tai didžiausias projekte pano-
rusių dalyvauti žmonių skaičius per
7 jo organizavimo metus. Skaičiuoja-
ma, kad apie 10 proc. gautų anketų at-
siųstos iš įvairių užsienio šalių – pra-
dedant Jungtinėmis Valstijomis, dau-
guma senojo žemyno šalių, baigiant
Haičiu, Kambodža, Meksika, kur gy-
venantys, studijuojantys tautiečiai
nepamiršta savo šaknų ir nori palai-
kyti ryšį su Lietuva. 

Šiemet projekto ekspedicija vyks
į už daugiau nei 5,000 km. nuo Lietu-
vos esančias lietuvių tremties vietas
Chakasijos Respublikoje. Paskuti-
nioji lietuvių ekspedicija čia lankėsi
daugiau nei prieš 20 metų, todėl „Mi-
sija Sibiras’12” komanda turės tikslą
rasti, sutvarkyti greitai nykstančias
kapinaites, susitikti su čia tebegyve-
nančiais lietuviais.

Internete jau galima apsilankyti
atnaujintame projekto tinklalapyje
www.misijasibiras.lt, kuriame skel-
biamos svarbiausios projekto naujie-
nos. Projekto organizatoriai kviečia
visus norinčius prisidėti prie projek-
to įgyvendinimo: tai galima padaryti
aukojimo internetu tinklalapyje au-
kok.lt, skiriant neribotą pinigų sumą
šių metų ekspedicijai. 

112012 GEGUŽėS 5, ŠEŠTADIENISDRAUGAS

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
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Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

LIETUVOS  IR PASAULIO NAUJIENOS

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

JAV paviešino O. bin Laden dokumentus 

Apdovanoti jaunųjų mokslininkų 
disertacijų konkurso nugalėtojai

Vilnius (ELTA) – Lietuvos Res-
publikos prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė apdovanojo geriausių 2011 m.
jaunųjų mokslininkų disertacijų
konkurso nugalėtojus ir laureatus.

Pagrindinis ekonomikos variklis
šiuolaikinėje globalioje rinkoje – pa-
žangiosios technologijos ir mokslui
imlus verslas. Pasak prezidentės,
Lietuva turi puikių mokslininkų, to-
dėl būtina išmokti mokslo idėjas pa-
versti mokslo sėkme ir konkrečiu re-
zultatu.

Šalies vadovės nuomone, Jaunų-
jų mokslininkų sąjungos organizuo-
jamas išsilavinusių, kūrybingų ir
veiklių žmonių konkursas skatina
sutelkti ir sutvirtinti mokslo jauni-
mą.

Jaunųjų mokslininkų darbai
varžėsi geriausios fizinių, technolo-
gijos, biomedicinos ir žemės ūkio
mokslų, geriausios humanitarinių ir
socialinių mokslų bei geriausios di-
sertacijos aplinkosaugos tematika
nominacijose.

Lietuvių alpinistai įveikė aukščiausias
Amerikos uolas

Washington, DC (BNS) – JAV
kariuomenė paviešino prieš metus
per reidą Osama bin Laden slėptuvė-
je Pakistane rastus dokumentus. Do-
kumentus internete paskelbė JAV ka-
ro akademijos Kovos su terorizmu
centras. Juose ,,al Qaeda” vadovas
pareiškė susirūpinimą, kad grupuotė
gali neišgyventi, nes žuvo daugelis
vyresniųjų kovotojų. 

Pakistano Abotabado mieste bu-
vusiame O. bin Laden buveinėje bu-
vo rasta daugiau nei 6,000 dokumen-
tų, iš kurių 17 paviešinta. Dokumen-
tuose yra aprašyti O. bin Laden ir jo
bendrininkų pasitarimai bei ranka
rašytas dienoraštis. Gegužės 2 d. JAV
minėjo pirmas O. bin Laden mirties
metines.

Paviešinti dokumentai yra iš
2006 m. rugsėjo–2011 m. balandžio lai-
kotarpio.  Be kita ko, juose yra kitų
,,al Qaeda’ vadovų  laiškai. Remiantis

paskelbtais dokumentais, O. bin La-
den buvo susirūpinęs, jog džihado
ideologija sukėlė susvetimėjimą tarp
musulmonų. ,,al Qaeda” vadovas bu-
vo prieš išpuolius islamo pasaulyje.
Vietoj to jis ragino dėmesį sutelkti į
JAV. Kai kuriuose dokumentuose tei-
giama, kad grupuotės santykiai su
Iranu ir Pakistanu buvo įtempti. 2011
m. balandžio mėn. rašytame laiške O.
bin Laden aptarė Arabų pavasarį, pa-
vadindamas jį ,,didžiuliu įvykiu”.

Kovos su terorizmu vadas John
Brennan pareiškė, jog slėptuvėje ras-
ti dokumentai patvirtino nuomonę,
kad JAV saugesnės be O. bin Laden.
Pasak J. Brennan, iš dokumentų ma-
tyti, kad O. bin Laden planavo pa-
keisti savo organizacijos pavadini-
mą, nes buvo nukauta daug aukštų
jos narių. ,,al Qaeda” vadovas prisi-
pažino, kad jo grupuotė patiria ,,vie-
ną nesėkmę po kitos”.

A. Kwasnewski pripažino, 
kad Lenkijoje buvo CŽV kalėjimų

Vilnius (LR ambasados JAV info) – Tarpininkaujant Lietuvos ambasadai JAV,
gegužės 2–5 d. surengta Klaipėdos miesto mero Vytauto Grubliausko (d.) vieš-
nagė New Orlean mieste. Jis gegužės 3 d. su New Orlean miesto meru Mitchell
Landrieu ir Tarybos pirmininke Jacquelyn Clarkson pasirašė ketinimų protokolą
dėl susigiminiavusių miestų ryšių tarp Klaipėdos ir New Orlean užmezgimo. Do-
kumentas pasirašytas siekiant kūrybingai išnaudoti dviejų Lietuvos ir JAV miestų
turimas galimybes miestų plėtros srityje bei pripažįstant tarpmiestų bendradarbia-
vimo naudą sprendžiant panašaus pobūdžio socialinius-ekonominius klausimus.
Šalys įsipareigojo per artimiausius dvejus metus nustatyti konkrečius galimus ben-
dradarbiavimo projektus ir programas, surasti partnerius abiejuose miestuose,
įvertinti finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius. Tolesni dviejų Lietuvos
ir JAV miestų bendradarbiavimo žingsniai priklausys nuo šios veiklos rezultatų.
Ketinimų protokolo pasirašymo iškilmės surengtos Pasaulio kultūros ekonominio
forumo metu New Orlean.                                       LR ambasados JAV nuotr.

Dalyvauti „Misija Sibiras’12” panoro
beveik 1,700 asmenų

Varšuva (ELTA) – Buvęs Lenki-
jos prezidentas Alexander Kwas-
niewski pagaliau pripažino, kad ša-
lyje veikė slaptas JAV kalėjimas isla-
mo teroristų tardymui. Interviu dien-
raščiui ,,Gazeta Wyborcza” A. Kwas-
niewski išsidavė, jog ne tik žinojo,
bet kartu su tuomečiu premjeru Les-
zek Miller pritarė kalėjimo steigi-
mui.

Išdavęs ilgai slėptą paslaptį, A.
Kwasnewski paragino Lenkijos gene-
ralinę prokuratūrą nutraukti tyrimą
dėl CŽV kalėjimo, nes jį įkuriant bu-
vo vadovautasi šalies saugumo sie-
kiais. Vėlesni teroro išpuoliai esą pa-
tvirtino, kad toks sprendimas buvo
teisingas – per sprogimus New York,
Londone ir Madride žuvo ir Lenkijos
piliečiai. 

A. Kwasnewski teigia, jog Lenki-
jos vadovai nieko nežinojo apie įs-
teigtame kalėjime amerikiečių vyk-

domus kankinimus. ,,Manėme, jog
mūsų sąjungininkai laikysis įstaty-
mų, – teigia A. Kwasnewski. – Jeigu
kažkas vyko, pažeidžiant įstatymus,
už tai atsako amerikiečiai.”

Spėjama, kad CŽV kalėjime Se-
nuosiuose Keikutuose 2002–2003 m.
buvo kalinama 7–11 terorizmu įtaria-
mų asmenų. Trys iš jų dabar teisme
bando įrodyti patyrę neteisėtus kan-
kinimo metodus. Prieš mėnesį Var-
šuvos prokuratūra įslaptintoje byloje
apkaltino du buvusius Žvalgybos
agentūros vadus talkinus steigiant
tokį kalėjimą. Panašus procesas esą
gresia ir L. Miller. Kairiųjų demo-
kratų sąjungos vadovas L. Miller iki
pat šiol užsispyrusiai neigia buvus
CŽV kalėjimą. Lenkijos žiniasklaida
teigia, kad ši istorija turi tapti svar-
bia pamoka, jog negalima tarptauti-
niuose santykiuose būti patikliems
net su strateginiais partneriais.

Vilnius (BNS) – Lietuvos alpi-
nistai įveikė aukščiausias ir sudėtin-
giausias Šiaurės ir Pietų Amerikos
uolas. Tai pirma tokios trukmės ir
sudėtingumo ekspedicija Lietuvos al-
pinizmo istorijoje.

Projektą ,,Vertikalus gyveni-
mas” vykdantys ,,Montis Magia” al-
pinistų komandos nariai Gediminas
Simutis, Arūnas Kamandulis ir Sau-
lė Žukauskaitė po 6 mėnesių kopimo
į Šiaurės ir Pietų Amerikos sienas
bei viršūnes grįžo į Lietuvą.

Ekspedicijos metu pirmą kartą
Lietuvos alpinizmo istorijoje buvo
kopta į Patagonia uolų bokštus. Tech-
niškai itin sudėtingomis kryptimis
alpinistai įkopė į Guillaumet, Rafael,
Poincenot bokštus ir pasiekė svar-
biausią tikslą – įkopė į Fitz Rojaus
viršūnę, laikoma uolinio alpinizmo

simboliu. Komanda taip pat užkopė į
anksčiau lietuvių neliestą aukščiau-
sią JAV dykumos bokštą stūksantį
Utah dykumose – Titan. ,,Montis Ma-
gia” alpinistai įveikė keletą sudėtin-
gų atkarpų ant aukštų granito sienų,
taip pat tapo pirmaisiais, užkopę į Al
Centr viršūnę per vieną dieną.

Be šių svarbių pasiekimų Lietu-
vos alpinizmo istorijai, alpinistai at-
liko ir pasauliniu mastu svarbius
įkopimus – įveikė dvi anksčiau nie-
kieno neįkoptas sienas. Meksikoje
kovodami su kaktusais užlipo į vieną
iš Potrero Chico bokštelių, o Patago-
nia, lydimi stiprių vėjų, užlipo į va-
karinę De L’S sieną Ledynų nacionali-
niame parke. Už šiuos ir kitus įkopi-
mus alpinistai buvo įvertinti aukščiau-
siais apdovanojimais Lietuvos ir Balti-
jos šalių alpinizmo čempionatuose.



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  

Gediminas Damašius
Waukegan/Lake County apylin-

kės steigėjas, aktyvus narys, buvęs
JAV LB Wau-
kegan Lake
County apylin-
kės pirminin-
kas, iždinin-
kas, sekreto-
rius, JAV LB
Tarybos (9 me-
tai) ir  Tarybos

prezidiumo narys. Chemijos inži-
nierius, dabar pensininkas.

Regina Gytė Narušienė
Waukegan/Lake County  apylin-

kės steigėja,
veikli apylin-
kės narė, pagal-
bininkė, du-
kart šios apy-
linkės pirmi-
ninkė, dvi ka-
dencijas buvu-
si JAV LB  ir

JAV LB Tarybos prezidiumo pirmi-
ninkė. JAV LB Tarybos narė daugiau
kaip 5 kadencijas. Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės pirmininkė antrą
kadenciją. Trečiabangių kartos glo-
bėja ir užtarėja, aktyvi kovotoja už
lietuvių teisių, ypač už Lietuvos pi-
lietybės išsaugojimą visiems po pa-

saulį išsibarsčiusiems lietuviams.
Išsilavinimas – politinių mokslų ba-
kalauras ir teisės daktarė (Juris doc-
tor). 

Ramutis Pliūra
Gyvena Racine miestelyje, Wis-

consin. Ilgame-
tis PLB iždi-
ninkas, JAV
LB Tarybos
narys. Įvairių
lietuviškų ren-
ginių organiza-
torius ir rėmė-
jas. Diplomuo-

tas buhalteris.

Paulius Slavėnas
Trečios kartos JAV lietuvis, gy-

dytojas. Gimtinė –  Buffalo, N.Y. Sene-
liai atvyko į
JAV ir Kanadą
karo metu. Dau-
giau kaip 10
metų gyvena
Lake County,
Illinois, dirba
Northwestern
Lake Forest li-

goninėje. Aktyvus JAV LB Wauke-
gan/Lake County apylinkės ir Val-
dybos narys, vicepirmininkas.

Kandidatai į JAV LB XX Tarybą
Vidurio Vakarų apygarda II rajonas
Birutė Vilutienė
Ilgametė East Chicagos apylin-

kės pirmininkė. JAV LB Tarybos
narė. Daug metų darbuojasi lietuvy-

bės labui, turi vertingos patirties, ap-
tariant Lietuvos ir JAV lietuvių poli-
tinius klausimus su amerikiečiais
politikais.

Vidurio Vakarų apygarda III rajonas

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

Atkelta iš 7 psl.
Svarbu, kad mes visi, ir gyvenan-

tys čia, Lietuvoje, ir už jos ribų ne tik
stebėtume ir kritikuotume, bet įsi-
trauktume ir dalyvautume. Tai ir
būtų mūsų atliekami „namų darbai”.

–  Esate aplankęs turbūt bene
visus už Lietuvos ribų gyvuojan-
čius lietuviškus telkinius, lietu-
vių bendruomenes. Kokį įspūdį
jos palieka? Ar galima būtų jas ly-
ginti, ieškoti bendrų vardiklių? 

– Kaip žinome, įvairios politinės,
ekonominės ir socialinės priežastys
lėmė, kad per pastaruosius 150 metų

Lietuva pergyveno keturias didelio
masto emigracijos bangas. Šiuo me-
tu, įvairiais vertinimais, už Lietuvos
ribų gyvena per milijoną lietuvių ir
lietuvių kilmės asmenų. Esame dias-
porinė, plačiai po pasaulį pasklidusi
tauta. Skirtinga sociopolitinė ir so-
cioekonominė aplinka, kaip ir daugy-
bė kitų veiksnių, lemia skirtinguose
pasaulio regionuose gyvenančių lie-
tuvių organizacijų nevienalytišku-
mą. Todėl pasiaukojama bendra lie-
tuviška veikla ir siekis išsaugoti lie-
tuvybę ir lietuvišką tapatybę, matyt,
ir būtų tas visus vienijantis vardik-
lis.  

ULD direktorius kviečia...

Rev. John A. Kuzinskas, gyvenantis Palos Park, IL,  kartu su meti-
nės „Draugo” prenumeratos mokesčiu paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums
dėkojame už paramą.

Danutė Maciūnas-Mockus, gyvenanti San Diego, CA, pratęsė me-
tinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 110 dol. laikraščio leidybos išlai-
doms sumažinti. Nuoširdžiai Jums dėkojame, kad mus skaitote ir dosniai
remiate.

Juozas Ardys, gyvenantis Fairview, PA, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Labai Jums ačiū už paramą.



EUGEnE C. DECkER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

4647 w 103 St, Oak Lawn, IL
55 E washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA kERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DANtŲ GYDYtOjAi

DR. LInA POŠkUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA  E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSkAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

balinimas
• TMJ/TMD gydymas
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,,Surašymas” Nr. 5

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

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

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

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

www.draugas.org

5 raidės:
AJOVA – AKMUO – AORTA – DANGA – DYKRA – IŽENA – NAURU – RODEO
– UGRAI – ŽARNA – ŽINAU – ŽIURI.

6 raidės:
AJERAI – GABLER – IŠRĖŽA – KRŪMAI – NARPLĖ – PABARĖ – ŠERNAS –
ŠIEMET – TRYNYS – UŽMOVA – ŪMĖDĖS – ŽINIOS.

7 raidės:
APRANGA – DĖDIENĖ – DIDAKTĖ – EGLŪNAI – GAUSMAS – KUPSTAS –
NOTARAI – RATILAI – RIAUŠĖS – SIMPSON – SIRGALĖ – UŽSŪKIS.

8 raidės:
DISNĖJUS – DRAUGIJA – OŽERŠKIS – PABĖGĖLĖ – RAŠIKLIS –
RYTAGONĖ – TRAKĖNAI – VAGNERIS.

9 raidės:
DABINIMAS – DILIŽANAS – EIKVOTOJA – KANCLERIS – PRELIUDAS –
SPANIELIS – SPARTAKAS – UŽUOJAUTA.

.

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.

Atkelta iš 4 psl.
Kai žiūrovas mato šokėjus aikš-

tėje šokančius su šypsena, tai reiš-
kia, kad užkulisiuose viskas vyksta
sklandžiai. Prie šventės pasisekimo
prisideda visa eilė žmonių.

V.B.: O visus mus sieja meilė tau-
tiniams šokiams ir noras puoselėti šį
liaudies meną. Savaime aišku, jau-
nimui patinka šokti, jiems yra proga
susitikti. Tos draugystės dažnai išlie -
ka visam gyvenimui, jos padeda
mums išlaikyti lietuvybę išeivijoje.

G.G.: Taigi, laukiame visų šven-
tėje, kuri tikrai bus graži ir įdomi!

Į XIV Tautinių šokių šventę
visus taip pat kviečia šventės organi-
zacinis komitetas. Bilietus į pačią
šventę, kuri įvyks sekmadienį, liepos
1 d., ga lima įsigyti internetiniame
puslapyje www.agganisarena.com
arba pa skam binus Ticketmaster tel.
800-745-3000. Pirkdami bilietus nuro-
dykite „XIV Lithuanian Folk Dance
Festi val”. O šventės savaitgalio metu
vyks visa eilė vakarinių renginių
pačiame „Sheraton Boston” viešbu-
tyje: penktadienį – Susipažinimo

vakaras; šeštadienį  – pasilinksmini-
mas su muzika, dainomis ir šokiais;
sekmadienio vakare – šventinė vaka-
rienė. Tuo pa čiu metu bus galima
užsukti į lietuvišką mugę viešbutyje,
kurioje per vi są savaitgalį prekybi-
ninkai pardavi nės meniškus rankų
dirbinius, suve nyrus ir įvairias kitas
prekes. Visos šventės programos yra
skirtos įvai raus amžiaus žiūrovams,
naujai atvy kusiems, čia gimusiems,
šeimoms. Visiems bus proga susitikti
su seniai matytais draugais arba
užmegzti nau jas draugystes smagioje
aplinkoje. Bilietų pardavimas į ren-
ginius vyks ta sparčiai. Vietų skai-
čius – ribotas, tad raginame visus
nedelsiant už sisakyti vietas šventės
tinklalapyje  www.sokiusvente2012.
org. Galite kreip tis ir tel. 781-784-
8491. Iki šventės beliko mažiau nei 60
dienų. Ne laukite ir dabar užsitik-
rinkite vietą XIV Tautinių šokių
šventėje Boston.  Iki malonaus pasi-
matymo!

Birutė Šležienė
XIV Tautinės šokių šventės 

ko mi teto atstovė spaudai

Kai šokėjai šoka su šypsena
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Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel.: (630) 243-6435

10200 S.
Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail: astykuny@aol.com

ASTA T. mIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

century 21 

Accent Realty

PASLAUGOS

Jūsų investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

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

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametė patirtis ir daug lai mingų klientų.  

SIŪLOME 10% 
METINIŲ PALŪKANŲ

SIŪLO DARBą

SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

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

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

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

* Nuo birželio mėn. vyras ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu. Gali pakeisti. Legalūs doku-
mentai. Tel. 708-220-3202.

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

* Moteris ieško vyresnio amžiaus žmonių priežiū-
ros darbo. Geros rekomendacijos. Tel. 773-759-8677.

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

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

* Moteris perka žmonių priežiūros darbą su
gyvenimu kartu. Galimi pakeitimai. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 312-714-5198.

* Moteris, turinti didelią patirtį,  ieško pagyvenusių
žmonių priežiūros  darbo nuo 12 v. p. p. iki 6 v. v.
Tel. 773-776-6785.

ĮVAIRŪS SkELBImAI

Atkelta iš 5 psl.    Pirmininkė bandė
paaiškinti, kad įstatymiškai gal taip
ir yra, bet dažnai įstatymai yra ap -
lenkiami. Sugebantys įtikinti val -
džios darbuotojus gauna paramą, o
vargšas žmogelis, nemokėdamas ge -
rai visko surašyti, nežinodamas nei
kur reikalauti, taip ir lieka be para -
mos. Visur yra biurokratija. Taip pat
prof.  R. Kašuba klausė, kodėl mūsų
parama daugiausia skiriama Lietu -
vai. Pirmininkė paaiškino, kad da-
bar laikai pasikeitė. Anksčiau buvo
sun ku pasiųsti bet kokią paramą į
Lie tuvą, tad padėdavome daugiau čia
gyvenantiems seniems žmonėms ar
kokiai nelaimei ištikus. Atsivėrus
sie  noms Lietuvoje gyvenan čių žmo -
nių padėtis vis sunkėja, todėl siun-
čia me į Lietuvą, tačiau daug padeda-
me naujai atvykusiems į JAV. Ypač
jei juos ištinka nelaimės, ar reikalin-
ga parama laidotuvėms.

Be to, lankome ligonius ir siun -
 čia  me pinigines aukas Amerikoje gy -
venantiems žmonėms. Vargšų ir nu -
skriaustų yra visur.

Dalyvaujantys aktyviai diskuta-
vo. Algis Bakaitis, susidomėję LDD
veikla, pateikė įdomių pasiūlymų.
Pirmininkė dėkojo už šias mintis ir
patikino, kad per posėdžius bandys
jas apsvarstyti ir gal įgyvendinti.

Susirinkimas praėjo draugiškai
diskutuojant, nagrinėjant įvairias
aplinkybes ir su gerais pasiūlymais.
LDD dėkoja visiems dalyvavusiems
bei visiems padedantiems kartu
spręs ti mūsų problemas. Esame dė -
kingi už dėmesį mums.

Tortų ir pyragų išpardavimas

Tęsiant LDD tradiciją, prasidėju -
sią savuose nuosavuose nameliuose,
kai Marquette Park dar buvo lietu-
viš kas rajonas, Verbų sekmadienį
Drau gijos moterys ruošia tortų, py -

ragų, margučių ir visokių šventėms
tinka mų skanėstų išpardavimą. Iš -
par da vimas vyksta Pasaulio lietuvių
centre.

Balandžio 1 d. jau 8 val. r. žmonės
skubėjo į PLC salę, kurioje valdybos
narės jau buvo viską paruošusios pir -
kėjams. Nuo ankstyvo ryto, su pa va -
sariu kvepiančiais žiedais, prie gra -
 žiai puoštų stalų prasidėjo prekyba.
Visi tortai, pyragai ir visokie gardu -
mynai buvo iškepti ir paruošti val -
dybos narių, sunešti aktyvių LDD se -
sių. Dėkojame visoms, kurios, ne gai -
lė damos savo laiko, dar iškepa mums
tokių skanumynų. Tai didelė parama
ne tik mums, bet ir visiems jos lau -
kiantiems. Jau nuo seno akty vi skau-
tininkė Rūta Daukienė žinoma kaip
puiki margučių marginimo meistrė.
Jos margučiai žavi savo me niškumu,
tad nenuostabu, kad daugelis juos
perka ir laiko namuose. Ačiū jai, kad
ji visada pasidalina su mumis savo
margučiais.

Dar apie vieną gabią margučių
marginimo meistrę, buvo rašyta ir
Lemont miestelio laikraštyje. Tai –
Vida Kosmonienė, į kurios margu -
čius atkreipė dėmesį ir amerikiečių
spauda. Ji taip pat mūsų stalui pado -
vanoja daug savo ranka išraižytų
meniškų margučių. Dėkojame V. Kos -
monienei.

Kai žmonės rinkosi po 11 val. r.
šv. Mišių, mūsų stalai buvo beveik
tušti. Tačiau čia dar buvo užkan dė -
lių, pyragų ir kavos. Juos aptarnavo
valdybos narė  Aldona Rukuižienė ir
aktyvi Draugijos sesė Lidija Lie -
pinai tienė.

LDD dėkoja apsilankiusiems,
aukotojams, pirkėjams ir visoms šei-
mininkėms. Ačiū už jūsų paramą, už
dėmesį mums. Lauksime jūsų tokio
pat aktyvaus dalyvavimo ateinančių
metų rengiamuose mūsų iškilmin -
guose „Rudens pietuose”.

Lietuvos Dukterų draugijos veikla

LDD metiniame susirinkime dalyvavo didelis būrys žmonių.

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

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
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PETkUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

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

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

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

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

Prenumeruokime ir skaitykime 

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

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

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

Galime džiaugtis, kad turime
ma lonią, darbščią ir rūpestingą JAV
ambasadorę Lietuvoje Anne E. Der-
se. Ją gerai pažįsta A.P.P.L.E. (Ame-
rikos pedagogų talka Lietuvos švieti-
mui) organizacijos vadovybė ir Ame-
ri kos/Ka  nados savanoriai dėstytojai,
kurie nuo 1990 metų savo atostogų
dalį ski ria tam, kad pasidalintų savo
patirtimi ir žiniomis su Lietuvos pe -
dagogais A.P.P.L.E. ruošiamuose va -
saros kursuose.

Neseniai ambasadorė Anne E.
Der se buvo atvykus į Čikagą, kur iš -
kil mingame metiniame Lietuvių
Fon do suvažiavime teko susitikti ir
susipažinti su jos pasiūlymu įkurta
EXCEL (pasidalinimo kultūra, mok-
slu ir vadovavimu) – Lietuvos ir
Amerikos moksleivių stažuote. Pro g -
ramą kuruoja JAV ambasada Lietu -
voje ir LR Švietimo ir mokslo minis-
terija, remia įvairios verslo bendro -
vės ir pavieniai asmenys.

2011–2012 mokslo metais ketu-
rios jaunuolės ir du jaunuoliai iš
Lietuvos sėkmingai dalyvavo EXCEL
stažuotėje Illinois, Michigan, Alaba-
ma ir Missouri, Texas valstijų mo-
kyklose. Ateinančiais 2012–2013 mok-
slo me tais numatomas abipusis pa-
sikeitimas dešimčia moksleivių iš
įvairių Lietuvos vietovių (ambasa-
dorė pasidalino parinktų vietovių ir
kandidatų sąrašu) su tokiu pat skai-
čiumi moksleivių iš Amerikos.

EXCEL programa suteikia jau -
 nuoliams galimybę dalintis tarptau -
tinėmis kultūrinėmis vertybėmis,

pra plečia profesinės patirties per-
spektyvas, padeda asmeniškai ir in-
te lektualiai bręsti ir augti. Ugdyda-
ma ankstyvą savimi pasitikėjimo
jausmą, ruošia būsimus visuomenės
va dovus.

Visi parinktieji EXCEL kandida -
tai turi išeiti paruošiamuosius kur-
sus. Atvykę į JAV yra globojami vie -
tinių koordinatorių ir Amerikos kon-
sulatų. Kiekvienam moksleiviui yra
skiriama 13,500 dolerių su apdrauda
ir nedidele mėnesine stipendija, kad
galėtų dalyvauti mokyklos ir gyve na -
mosios bendruomenės renginiuose.
Kad lavintų vadovavimo įgūdžius,
sta  žuotės metu kiekvienas mokslei -
vis turi atlikti 30 valandų visuome -
ninio darbo.

EXCEL stažuotę Lietuvoje įkūrė
JAV ambasada Lietuvoje ir Lietuvos
Švietimo ir mokslo ministerija. Ją
dos niai remia Department of  State,
bendromis „UAB Fermentas – Ther -
mo Fisher Scientific”, „Strategic
Staffing Solutions”, International,
„Western Union Foundation”, „Om-
ni tel”, CSC,  American Chamber of
Commerce in  Vilnius, Bajoru nas/
Sarnoff  Founda tion, Inc. ir JAV Lie-
tuvių Bend ruomenė, Inc. EXEL pro-
gramą taip pat yra parėmę: Lietu vos
prezidentas Valdas Adamkus ir Alma
Adam kie nė, dr. Jonas Pruns kis, Jef-
frey Nelson bei kiti privatūs asme -
nys.

Daugiau informacijos galima
gau ti: U.S. Embassy, Public  Affairs
Section, Akmenų g. 6, Vilnius, Lit-
huania LT-03106

Stiprinant ryšius tarp Lietuvos ir  Amerikos
RITONĖ RUDAITIENĖ

DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

A † A
Gydytojas

KAZYS MOGENIS
Nuolankiai prašome visus prisiminti velionį maldoje.

Vaikai Aldona ir Algimantas su šeimomis

Klubo nariui

A † A
JONUI KUBILIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą giminėms ir vi -
siems artimiesiems.

Beverly Shores Lietuvių klubas

Atkelta iš 2 psl.  nepriteklių išgyve-
nančių žmo nių poreikius. Susitikime
su jaunimu popiežius  jiems  primi-
nė, kad Jėzus neatsilygina blogiu už
blogį. Anaiptol – jis yra gėrio, atlai-
dumo, lai mės nešėjas ir vienybės tar-
nas. „Jis trokšta kiekvieno jūsų gy-
venime įra šyti draugiškumą. Likite
geriausi  drau gai visam laikui.”

Savo pamoksle prie Kristaus Ka -
raliaus kalno popiežius priminė, kad
Kristaus karalystė nėra paremta  ka -
rine jėga ir kitu valdančiu smurtu. Ji
– aukštesnė jėga, kuri laimi širdis.
„Mes prašome Kristų valdyti mūsų
širdis, jas išgry ninti, padaryti jas
taikingomis, pri pil dytomis vilties ir
nuolankumo drąsos.” Kitoje kalboje
jis prisiminė daugybę išardytų ar
priverstų emigruoti šeimų. Prisimi -
nęs neturtą, paperkamumą, smurtą
šeimose, prekybą narkotikais, verty-
bių krizę, didėjantį nusikalstamumą,
ieškodamas nusiraminimo, stiprybės
ir vilties, popiežius kreipėsi į Dievo

motiną Mariją: „Ir vėl aš šią šalį, visą
Lotynų Ameriką ir Karibų kraštus
atiduodu Guadelupe Mergelės  Mari -
jos globai (…) Prašau, kad jos buvi-
mas šiame krašte liudytų  saugumą
ir pagarbą žmonių gyvybei. Tegul tai
skatina draugiškumą, nuošaly palie -
kant kerštą ir skaldančią neapykan-
tą.”

Pamoksle Meksikos ir Lotynų
Amerikos vyskupams Šviesos Merge -
lės katedroje Leon mieste, popiežius
pastebėjo, kad katalikų tikėjimas
įspau dė žymę šio žemyno žmo nių gy-
venime, jų papročiuose ir isto rijoje.
Daug kraštų švenčia savo ne priklau-
somybės dviejų šimtų metų sukaktis.
Tai buvo istorinė akimirka, kai Kris-
taus vardas pradėjo ryškiai šviesti.
Tas vardas buvo atneštas pa siauko-
jančių misionierių. Jie viską atidavė
Kristui, parodydami, kad  žmo giško-
sios bendruomenės kūrimas, remian-
tis Tvėrėjo valia, ir yra prasmingas,
pilnavertis gyvenimas.

Prisimintos katalikų skerdynės Meksikoje

Ilgametei Lietuvių respublikonų lygos narei

A † A
LARISAI JANKŪNIENEI

užbaigus žemišką kelionę, reiškiame gilią užuojautą
aktyviam Lygos nariui, vyrui ALEKSANDRUI ir kar -
tu su visais artimaisiais liūdime.

Pranas Jurkus
Lygos pirmininkas ir nariai

Toronto,  Canada
Toronto Prisikėlimo bažnyčioje

buvo surengtas religinis koncertas,
kurio metu skambėjo Farnes „Re -
quiem”, kurį atliko „Volungės” cho -
ras su solistu A. Radke prieš Didžiojo
penktadienio religinę programą. Pa -
baigoje solistė A. Pakalniškytė-Puo -
džiūnienė užbaigė su „Jeruzale”, ku -
ri visus nuteikė Šv. Velykų rimčiai.

* * *
Velykinių švenčių susikaupimą

vedė iš Kauno atvykęs mons. Vyt.
Gri garavičius, kuris turiningais pa -
mokslais pritraukė daug klausytojų.

* * *
Toronto Lietuvių namų kultū ri -

nė grupė kas sekmadienį rodo lietu-
viškus filmus ir kitas lietuviškas pro-
gramas. Taip galima kultūringai pra -
leisti sekmadienio popietes.

Parengė Stasys Prakapas

Algis Vedeckas, gyvenantis Massapequa, NY, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol.  Esame Jums labai dėkingi už
paramą.
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Advokatas 
Jonas Gibaitis

30 metų darbo patirtis
6247 S. kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

SKELBIMAI

www.draugas.org

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Aukštos indėlių palūkanos
2 proc. trejiems metams terminuoti
indėliai, 2.5 proc. trejiems metams

IRA terminuoti indėliai 
California Lithuanian Credit Union

Santa Monica, California
Tel. 310-828-7095

Valdžios apdrauda iki $250,000

,,Draugas” internete
Yra planuojama ,,Draugą” leisti ne vien

popierinį, bet ir skaitmeninį.

Jei domitės,  atsiųskite
savo el. pašto adresą:

Vardas ir pavardė ____________________________________________

Adresas_____________________________________________________

Miestas  _____________________  Valstija _______  Zip ___________

DRAUGAS 4545 W 63RD ST •  CHICAGO, IL 60629-5532
administracija@draugas.org • Fax 773-585-8284

� Balsavimas į JAV LB XX Taryba Lemont
apylinkėje vyks 2012 m. gegužės 5–6 ir
12–13 dienomis Pasaulio lietuvių centre
nuo 9 val. r. iki 1:30 val. p. p. Norinčius
balsuoti paštu prašoma užsiregistruoti
birutekairiene@yahoo.com arba JAV LB
Lemont apylinkės rinkimų komisijoje.
Jums bus atsiųsti vokai su informacija. Bal -
savimas paštu vyks iki gegužės 15 d. JAV
LB XX Tarybos Lemont apylinkės rinkimų
komisija: Birutė Kairienė, Zita Litvinienė,
Lina Tuma sonienė, Violeta Valaitytė.  

� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra -
sidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chicago, IL) gegužės 6 d., švęsime  Mo -
tinos dieną kartu su Lietuva.  10:30 val.
r. šv. Mišias atnašaus klebonas Robertas
Coleman. Prieš Mišias kalbėsime Pa-
laimintojo Jurgio Matulaičio litaniją. Mi-
šių metu pasimelsime už visas gyvas ir
mirusias motinas. Po pamaldų ALRK
20-toji kuopa kviečia visus į parapijos
sa lę švęsti lietuvišką Motinos dieną.
Dainas mo tinoms dainuos muz. Algi-
mantas Barniškis, skambės eilės.  

� JAV LB Marquette Park apylinkės rin -
kiminė komisija praneša, kad rinkimai į
JAV LB XX Tarybą Marquette Park vyks
gegužės  6 ir 13 dienomis (sekmadie -
niais) po 10:30 val. r. šv. Mišių Švč.
Mer gelės Marijos Gimimo baž nyčios
prieangyje, o po Mišių – salėje (6812 S.
Washtenaw Ave., Chicago). Norintieji
bal suoti paštu prašomi skambinti Rin -
kimų komisijos pirmininkei Aušrelei Sa -
kalaitei tel. 630-243-6302.  Jums bus
atsiųsti vokai ir balsavimo lapeliai.

� ,,Seklyčioje”  trečiadienį,  gegužės 9
d.,  2 val. p. p. tradicinių popiečių metu
matysime Los Angeles vyro kvarteto
koncerto vaizdo įrašą. Po programos bus
užkandžiai. Tel. pasiteirauti 773-476-
2655.

� Gegužės 9 d., trečiadienį, Pasaulio
lietuvių centre, socialinių reikalų skyriu-
je ir PLB bibliotekoje Aldutė Vakarė pris-
tatys savo knygą ,,Kartais Angelas pa-
sirodo”. Pradžia 1 val. p. p. Daugiau in-
formacijos tel. 847-668-1731.

� Gegužės 27 d., 3:30 val. p. p. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos

bažnyčioje vyks iškil mingos šv. Mišios,
minint Palaimintojo Jurgio Matulaičio
25-tąsias beatifikacijos metines. Mišio -
se dalyvaus garbingi sve čiai: Čikagos
arkivyskupas kardinolas Francis George,
OMI, vyskupas And rew  Wypych, kiti
ku nigai. Giedos meno ansamblis „Dai -
na va”, vadovaujamas Dariaus Poli kai -
 čio, parapijos choras ir muzikas Ričar -
das Sokas bei solistė Giedrė Sokienė. Po
Mišių – šventinė vakarienė Beverly
Coun try Club, 8700 S. Western Ave.,
Chicago, IL 60629. Pra džia 5:30 val. p.
p., vakarienė – 6:30 v. v. Pra šome iš
anksto užsisakyti stalus ir nusipirkti bi -
lie tus. Kaina asmeniui 35 dol. Daugiau
informacijos: 773-776-4600 (Audra).

� Šv. Kazimiero misijos komitetas pra -
n e ša, kad nuo š. m.  gegužės 6 d.
sekmadie ninės šv. Mišios bus aukoja -
mos tik Šv. Pranciškaus koplyčioje, 555
68th Ave., St. Pete Beach, FL. Mišių
tvarka: 9 val. r. Mišias aukos kun. dr.
Ma tas Čyvas, homi li ją skaitys kan. B.
Ta laišis; 11 val. r. – Mišias aukos kan.
B. Talai šis, homiliją skai tys kan. B.
Talaišis. Švč. Jė zaus Vardo bažnyčioje
va saros mėne siais šv. Mišios ne bus au -
kojamos. Geguži nės pamaldos pir ma -
die niais -penktadieniais vyks 5 val. p. p.
Šv. Pranciškaus koplyčioje.

� Boston lituanistinė mokykla maloniai
kviečia apsilankyti mokyklos užbaigimo
šventėje, kuri įvyks gegužės 13 d. Šv.
Petro lietuvių bažnyčios salėje, 75
Flaherty Way, So. Boston, MA 02127,
tuoj pat po šv. Mišių. Kviečiame savo
dalyvavimu pagerbti mokyklos abitu -
rien tus, susipažinti su mokytojais, mo -
kiniais, mokyklos bendruomenės na -
riais. Tai gera proga daugiau sužinoti
apie mūsų mokyklą ir registraciją
kitiems mokslo metams.

IŠ ARTI IR TOLI... Lietuvos Vyskupų Konferencijos kreipimasis 
į Lietuvos kunigus, tikinčiuosius ir visus geros valios žmones

Dėl maldos už šeimą mėnesio paskelbimo 

Atsiliepdami į Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos bei Lietuvos šei-
mos centro kreipimąsi ir išreikštą susirūpinimą esamu visuomenės susiprie-
šinimu dėl santuokos ir šeimos sampratos bei esant prieštaringiems aiškini-
mams ir politiniams sprendimams Lietuvoje, norėdami sustiprinti santuoką
ir iš jos išplaukiančius gėrius bei šeimos vertybes, Lietuvos Vyskupų Konfe-
rencijos Nuolatinės tarybos bendru nutarimu skelbiame mėnesį tarp Lietu-
voje minimos Motinos dienos ir Tėvo dienos (2012. 05. 06. – 2012. 06. 03.) Mal-
dos už šeimą mėnesiu. 

Kviečiame visus tikinčiuosius ir geros valios žmones per šį mėnesį asme-
niškai ir kartu apmąstyti santuokos ir šeimos vertę, ypatingą šeimos ir su-
tuoktinių reikšmę mūsų Tautai ir Valstybei bei visų Lietuvos vaikų tvirtos
ateities bei atsakingo ugdymo šeimoje poreikį.

Raginame visų mūsų branginamoje ir ypatingai puoselėjamoje gegužinių
pa maldų tradicijoje šiemet melstis ir šias pamaldas pašvęsti maldai už šeimą. 

Tikime, kad tikinčiųjų malda ir visų geros valios Lietuvos piliečių sąmo-
ningumas bei bendras ir atsakingas santuokos ir šeimos branginimas padės
visiems aiškiau suvokti prigimtinių teisių, tradicijų ir amžinųjų vertybių
svarbą kiekvieno mūsų, o ypač šeimos, gyvenime.

Marija, Karaliene Šeimos, melski už mus!
Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius,

Vyskupų Konferencijos pirmininkas

Pirksiu Domšaičio, J.Rimšos,
Kasiulio, Žoromskio, Žmuidzi-
navičiaus tapybos ir P. Rimšos

skulptūros darbus 
Tel. 708-349-0348

„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
var gingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: Pau -
lius ir Anne Sidriai $360, Chipain’s
Finer Foods $25, Midland Federal
Savings $50, Jonas Vainius $50, New
Britain, CT LB apylinkė (J. Liudžius)
$50, Jonas ir Ona Treškos $60; Jono
Šimonio 100 m. sukaktuvių proga
Aly taus kūdikių namams Victoria
Za karas $20 ir Sidney su Karen Gol -
ds tein $35; Remigijus Gaška $1,300
studentų paramai; Laura Lauciūtė
$360 metams paremti mergaitę su
negalia. Labai ačiū. „Saulu tė” (Sun -
light Orphan  Aid), 414 Freehauf
St., Lemont, IL 60439, tel. (630)
243-6435, tinklalapis sunlightorpha -
naid.org, el. paštas: indretijunelis@ -
sbcglobal.net

Lietuvos Našlaičių Globos ko-
mitetas nuoširdžiai dėkoja ir įver ti-
na Jūsų aukas padėti vargs tan tiems
vaikams Lietuvoje. Jų gyvenimas
tru putį skaidresnis, linksmesnis dėl -
to, kad turi globėjus, kurie jais rū pi -
nasi. 2012 m. balandžio  mėn. aukojo:
$750 – Daughters of  Lithua nia/Seatt -
le Chapter, Olympia, WA. $300 – Al -
dona Bradley, Newport Beach, CA.
$200 – Kauno Raudonojo Kryžiaus
klinikinės ligoninės vadovo a. a. dr.
Skirmanto Paukščio atminimui au-
ko ja Janina ir Feliksas Bo binai, Ber-
wyn, IL. $150 – Danutė ir Romas Puo-
džiūnai, Lockport, IL. 

Lie tuvos Našlaičių Globos ko-
mitetas,  Fed. Tax ID #35-412419,
2711 W. 71st St., Chicago, IL,
60629, tel. 773-476-2655.Čikagos lituanistinės mokyklos mažieji mokinukai sveikina visas mamytes, močiu-

tes ir mokytojas su lietuviška Mamos diena.               Laimos Apanavičienės nuotr.


