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New York (LR gen. konsulato
New York info) – Šių metų gegužės
14–25 dienomis New York mieste
vykstančios Tarptautinės prekybos
savaitės (World Trade Week) septintą
kartą surengtų kasmetinių apdova-
nojimų metu buvo apdovanota lietu-
vių kilmės verslininko Edvardo Ke-
zio vadovaujama įmonė ,,North Sho-
re International Inc.”. Apdovanoji-
mas skiriamas smulkiam verslui ats-
tovaujančiai įmonei, kuri augimu ir
pasiekimais tarptautinės prekybos
srityje gali būti pavyzdžiu kitoms
įmonėms.

Edvardas Kezys savo bendrovę
įkūrė 2004 metais. Ieškodamas tinka-
mos nišos verslui, lietuvis nusprendė
pradėti įrengimų ir detalių eksportą
elektros energiją ir naftą gaminan-
čioms įmonėms Artimuosiuose Ry-
tuose. Kaip ir kiekviena smulkaus
verslo įmonė, ,,North Shore Interna-
tional Inc.” susiduria su daugybe iš-
šūkių, tačiau kartu sugeba augti
tarptautiniu mastu, steigti darbo vie-
tas ir didinti pardavimus.

Be apdovanojimo E. Keziui, ren-
ginio metu buvo apdovanotos dar
penkios įmonės ir organizacijos už
įvairius pasiekimus eksporto, tarp-
tautinės prekybos, ekologijos srityse.

Apdovanojimų metu dalyvius pasvei-
kino ir New York miesto ekonomikos
augimo galimybes pristatė New York
mero pavaduotojas ekonomikos plėt-
rai Robert Steel.

Lietuvos ir Kanados ministrai aptarė saugumo klausimus

Mūsų uždavinys turi būti: to bulintis ir tobulinti – tobulintis pa čiam ir tobulin-
ti kitus žmones bei darbus. Tobulintis pačiam dvasiniame gyvenime, pasirenkant
tarp dvasinių praktikų, ypač tas, kurios labiau priverčia žmogų sąmoningu ant-
pri gimtiniu gyvenimu gyventi. Ji turi virsti įpročiu mūsų gyvenime.

– Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

Iš kairės: Edvardo Kezio tėvai Romas ir Daiva, Edvardas su žmona Rita.
E. Kezio šeimos nuotr.

Vilnius (BNS) – Šią savaitę posė-
džiavusi Seimo ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės (PLB) komisija priė-
mė rezoliucijas, kuriomis siekia jau
ne pirmus metus keliamų tikslų –
dvigubos pilietybės galimybės ir in-
ternetinio balsavimo. Komisija šį
kartą kreipėsi ne tik į valstybės insti-
tucijas, bet ir politines partijas, ra-
gindama pamąstyti, kaip po artėjan-
čių Seimo rinkimų spręsti išeivijos
keliamus pageidavimus.

Rezoliucijas, kuriomis buvo rei-

kalaujama dvigubos pilietybės įteisi-
nimo bei internetinio balsavimo,
Seimo ir PLB komisija buvo priėmu-
si ir per praėjusią sesiją rudenį. Sei-
mas po pateikimo yra pritaręs pro-
jektams dėl internetinio balsavimo
įteisinimo, bet svarstymui projektai
neteikiami. Komisija šią savaitę pri-
imta rezoliucija kreipėsi į Seimo pir-
mininkę Ireną Degutienę ir Valsty-
bės valdymo ir savivaldybių komite-
tą, prašydama minėtus projektus kuo
greičiau įtraukti į darbotvarkę. Sei-

mas jau ne kartą buvo pradėjęs teisė-
kūros procedūras, kuriomis būtų
įtvirtintas internetinis balsavimas,
tačiau tokie siūlymai nesulaukia pa-
ramos parlamente. Internetinio bal-
savimo kritikai nuogąstauja dėl elek-
troninių sistemų patikimumo ir gali-
mos neleistinos įtakos rinkėjų valiai.

Seimo ir PLB komisija taip pat
kreipėsi į premjerą Andrių Kubilių
ragindama steigti atskirą instituciją
prie Vyriausybės, kuri rūpintųsi už-
sienyje gyvenančių lietuvių reikalais.

Pasaulio lietuviai toliau siekia dvigubos pilietybės ir internetinio balsavimo

Ottawa (BNS) – Lietuvos krašto apsaugos ministrė
Rasa Juknevičienė Ottawa mieste susitikusi su Kanados
gynybos ministru Peter MacKay aptarė artėjančio NATO
viršūnių susitikimo klausimus. Tai pirmasis Lietuvos
krašto apsaugos ministro apsilankymas Kanadoje.

Kalbėdama apie Tarptautinių saugumo palaikymo
pajėgų operaciją Afganistane, R. Juknevičienė papasako-
jo apie Lietuvos vadovaujamą Provincijos atkūrimo gru-
pę Gore ir veiklą Afganistane. Pasak jos, šiuo metu Afga-
nistane daug pastangų dedama į šios šalies nacionalinės
armijos mokymus. Kanados gynybos ministras sakė, kad
,,Lietuvos indėlis į operaciją Afganistane labai svarbus”. 

Be to, aptartas priešraketinės gynybos klausimas,
Rusijoje vykstanti militarizacija, saugumo iššūkiai Bal-
tijos regione. Pasak R. Juknevičienės, Lietuva negali su-
tikti su Rusijos siūlymais priešraketinę gynybą organi-
zuoti sektoriniu principu. P. MacKay teigimu, NATO
priešraketinės gynybos skydas reikalingas gynybiniams,
o ne puolamiesiems tikslams. 

Susitikime kalbėta ir apie energetinį saugumą. Mi-
nistrė sakė, jog Lietuvos parlamentui pateikti svarstyti
dokumentai, susiję su energetiniais projektais.  

Lietuvos krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė susitiko su
Kanados gynybos ministru Peter MacKay. 

LR Krašto apsaugos ministerijos nuotr.
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Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministrui Audroniui Ažuba-
liui ir vėl tenka aiškintis. Šio mėnesio
pradžioje kalbėdamas su ,,Carnegie
Europe”, Ažubalis prasitarė, jog jam
,,nusibodo visi planai, skirti remti
Baltarusijos opoziciją”. Ministras Bal-
tarusijos opoziciją apibūdino kaip
susikaldžiusią, kuri neturi aiškios vi-
zijos, kaip ruoštis kitiems šalies rinki-
mams. Komentuodamas naujienų
agentūrai BNS savo anksčiau išsaky-
tas pastabas apie Baltarusiją, Lie-
tuvos užsienio reikalų ministras pa-
neigė kitų padarytą išvadą neva jis
pasisakė prieš Aleksandr Lukašenka
politinių oponentų rėmimą. ,,Aš pa-
sisakiau ne prieš jų rėmimą, bet
prieš planų gausą [remiant opozici-
ją], kurie kol kas neatnešė jokių ap-
čiuopiamų rezultatų”, – sakė Ažu-
balis. Lietuvos atstovui tai yra dar
viena pamoka, kaip reikia pasverti
kiekvieną savo žodį. 

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis Išsiskyrimas su
draugais visuomet
sukelia liūdesį. Pa-

naši nuotaika viešpa-
tavo kambaryje, kur
Jėzus prieš kančią su
savo mokiniais valgė
vakarienę. Atsisvei-
kindamas su jais, Jė-
zus kvietė nebijoti ir
neliūdėti: „Tenebūgštauja jūsų šir-
dys ir teneliūdi!” Maža to, ragino mo-
kinius būti pilnus džiaugsmo: „Aš jums
tai kalbėjau, kad jumyse būtų mana-
sis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugs-
mui nieko netrūktų” (Jn 15, 11).

Dabartinis postmodernus pasau-
lis yra pilnas liūdesio ir netikro
džiaugsmo. O tikras džiaugsmas žmo-
gui yra gyvybiškai būtinas. Jei jo
trūksta, gyvenimas praranda skonį,
o žmonės tampa nedraugiški, pikti,
besiriejantys dėl kiekvienos smulk-
menos. Visa tai matome šalia savęs.

Neišgyvendami tikro džiaugsmo,
žmonės pradeda ieškoti jo pakaitalų,
kaip antai, alkoholio, narkotikų arba
seksualinių patirčių sureikšminimo.
Tokiu keliu eidamas žmogus nejučio-
mis degraduoja.

Katalikų tikėjimas, kaip ir visa
krikščionybė, yra tikro džiaugsmo
nešėja. Kristaus mokiniai taip pat
buvo pilni nerimo ir liūdesio, nes po
savo Mokytojo nukryžiavimo nežino-
jo, nei kaip gyventi, nei ką toliau da-
ryti. Prisikėlusio Kristaus pasirody-
mas tik iš dalies išsklaidė jų liūdesį.
Tačiau atėjo Sekminių diena, kai mo-
kiniai buvo pakrikštyti Šventąja
Dvasia. Ant jų nužengė Šventoji Dva-
sia ir neatpažįstamai juos pakeitė, ir

tai visi aiškiai matė. Bailūs, abejo-
jantys ir liūdesio pilni mokiniai stai-
ga prisipildė ryžto ir džiaugsmo – jis
tiesiog liejosi per kraštus. Jie drąsiai
skelbė ir liudijo Kristų. 

Tikinčio žmogaus širdis džiaugs-
mo prisipildo tik tuomet, kai jis išgy-
vena Jėzaus artumą. Deja, dažnai bū-
na, kai į Dievą tikima, bet jo artumo
neišgyvenama. Kaip tai nutinka? Kas
tik protu priima Dievą, bet su juo ne-
bendrauja kasdienėje nuoširdžioje
maldoje, kas su Viešpačiu neaptaria
savo darbų ir planų, kas suklydęs jo
neatsiprašo, kas nedėkoja jam už gy-
venimą, už žmones, už gražią gamtą
ir kitas jo dovanas, tas svyruoja tarp
Dievo ir pasaulio, ir tokia dvasinė bū-
sena negali teikti džiaugsmo.

Kristus neatsitiktinai Paskuti-
nės vakarienės kambaryje kvietė sa-
vo mokinius: „Pasilikite mano meilė-
je!” Ir dar pridūrė: „Tai mano įsaky-
mas, kad vienas kitą mylėtumėte,
kaip aš jus mylėjau. Nėra didesnės
meilės, kaip gyvybę už draugus ati-
duoti” (Jn 15, 12–13). Štai atsakymas,
ko reikia, kad būtume pilni džiaugs-
mo, – reikia mylėti Dievą ir vieni ki-
tus. Mylėti ne žodžiais, bet darbais.
Kad ne tik tikėtume, bet ir pamiltu-
me Jėzų, turime bandyti jį vis geriau

pažinti. Dėl šios
priežasties Šventa-
sis Raštas turi tapti
kiekvieno kataliko
parankine knyga.
Nereikia jo skaityti
kaip romano ištisai,
bet reikia skaityti
kasdien ir maldos
dialoge ieškoti Die-

vo veido.
Surasti Jėzų ir jį pamilti labai

dažnai padeda geri draugai ir geros
rekolekcijos. Kiekvienas tikintysis,
kuriam pasisekė priartėti prie Jė-
zaus, galėtų paliudyti, kiek daug yra
gavęs iš rimtų rekolekcijų, kitaip va-
dinamų dvasinėmis lavybomis. Tik
nevalia užmiršti, kad neįmanoma pa-
milti Dievo, jei nemylėsime žmonių.
Ne veltui Jėzus sakė: „Ką padarėte
vienam iš mažiausiųjų mano brolių,
man padarėte.” Todėl normali krikš-
čioniška bendruomenė visuomet turi
būti tarnaujanti bendruomenė, ku-
rios nariai pastebi stokojančius,
skriaudžiamus, nustumtus į gyve-
nimo pakraščius ir bando jiems pa-
dėti. ,,Caritas” ir kitos krikščioniš-
kos meilės tarnybos tik tam ir yra su-
sikūrusios, kad galėtų padėti sto-
kojantiems ir kenčiantiems žmo-
nėms.

Kai žmogus suvokia tarnaujan-
čios meilės svarbą savo gyvenime ir
pradeda ją įgyvendinti, tuomet jo šir-
dis prisipildo tikro džiaugsmo, kurio
negali atimti net patiriami priešišku-
mai. Tad jei norime būti kupini
džiaugsmo, rūpinkimės turėti ne
daug daiktų, bet daug meilės.

„Pasilikite mano 
meilėje!“ 
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Pasiaiškinti morali-
niais klausimais vi-
sada yra naudinga.

Šįkart atsiliepiu į Kęstu-
čio Skrupskelio laišką
,,Atsakant į keletą klausi-
mų” (,,Draugas”, 2012 m.
kovo 24 d.). 

,,Homoseksualų jung-
tuvės”. Teisingai Skrupskelis teigia,
kad ,,homoseksualų jungtuvių klau-
simas yra sunkus”. Nepaisant to, jis
šiuo klausimu išsako savo nuomonę:
,,Manau, kad homoseksualų santy-
kius svarbu įteisinti: ir jiems, ir vi-
suomenei tik bus geriau.” Šį pasiū-
lymą gal ir būtų galima įgyvendinti,
tokioms draugystėms radus teisinį,
valstybei priimtiną sprendimą.

Tačiau Skrupskelis apeina šio
klausimo svarbiausią problemą –
reikalavimą tos pačios lyties asmenų
draugystę-partnerystę prilyginti san-
tuokai – vyro ir moters sandorai, ku-
rios vienas pačių pagrindinių tikslų
yra gimdyti vaikus, juos auginti ir
auklėti. Šį esminį tikslą įgyvendinti
gali tik vyras ir moteris. 

Dviejų vyrų ar dviejų moterų po-
ros to padaryti biologiškai negali.
Jos negali gimdyti vaikų. Non dat,
quod non habet (negali duoti, ko
neturi). Negali nei psichologiškai
tinkamai auklėti, nes vaikui reikia
motinos ir tėvo, o jų nesant, reikia su-
situokusiųjų – moters ir vyro, rodan-
čių teigiamus moters ir vyro įvaiz-
džius. Vaikų auginimas ir jų auklėji-
mas dviejų vyrų arba dviejų moterų
yra nusižengimas vaikų prigimtinei
teisei.

Santuokos tikslai. Santuoka
turi ne vieną, o daugiau tikslų. Joje
pilnutiniai lytiniai santykiai turi du
tikslus: 1) meilės išraiška vienas
kitam ir 2) lytinio akto atvirumas

naujai gyvybei. Šie du tikslai eina
išvien, kartu. Kontracepcija kaip tik
tą  ,,išvien” dirbtinai ir pakerta. Tai
nemoralu. Bet yra kitų natūralių
būdų, kaip išvengti apvaisinimo, –
vedę gali lytiškai santykiauti žmonos
nevaisingo periodo metu.

Dvigubo efekto principas.
Skrupskelis užsimena apie galimybę
panaudoti dvigubo efekto principą
kontracepcijos atveju. Jis rašo: ,,Ma-
nau, kad principą reikėtų pritaikyti
ir kai kurių abortų atveju, bet klausi-
mas yra sudėtingesnis ir jo neliesiu.”

Dvigubo efekto principas teisėtai
naudojamas siekiant svarbaus, gero
tikslo prileidžiant nenorimą, bet ne-
išvengiamą blogą pasekmę. Moralės
srityje šis principas naudojamas iš-
skirtiniais atvejais, bet niekada ma-
sinės vartosenos atveju (minios var-
tojimo). Taigi šį principą vargu ar
galima pritaikyti JAV prezidento Ba-
rack Obama norui visuotiniame
sveikatos draudime abortų prepara-
tus ir kontraceptines piliules padary-
ti visiems prieinamus.

Dvigubo efekto principas yra
plačiai naudojamas vykdant nusikal-
timus tariamai ,,geriems” tikslams
pasiekti: genocidui, etniniams ,,valy-
vams” ir pan. Taip elgėsi ir tebesiel-
gia visos diktatūros. Pavyzdžiui, so-
vietų valdžia, statydama ,,rojų” dar-
bininkų klasei, pateisino žmonių
skerdynes sovietų kalėjimuose ir
Sibiro mirties lageriuose (žr. Alek-

sandr Solženicyn ,,Gulago
archipelagas”, I tomas, p.
42–106). Abortų masinis
naudojimas tikrai nepatei-
sinamas dvigubo efekto
principu. Priešingai –  jis
panašėja į diktatūrų ruo-
šiamas skerdynes.

Kontraceptinės piliu-
lės nėra taip pastebimai žalingos
kaip abortai, tačiau ir jos vartotojų
nepadarė laimingesniais, priešingai,
rasta, kad vartotojai, ypač moterys,
tapo nelaimingesnės (žr. Mary Ebers-
tadt knygos ,,Adam and Eve after the
Pill” santrauka ,,Draugo” kultūri-
niame priede, 2012 m. gegužės 12 d.).

Neapsijuokti? Baigdamas noriu
grįžti prie Skrupskelio siūlymo lietu-
viams neapsijuokti. Šiam atvejui tin-
ka ši pasaka. Gudrus siuvėjas pasi-
siūlė karaliui pasiūti nuostabiausius
drabužius. Žinoma, karalius sutiko.
Siuvėjas įtikino karalių, kad apvilks
jį ,,nuostabiausiais” drabužiais, o iš
tikrųjų niekuo jo neaprengė, o tik
suvaidino, kad aprengia. (Gavęs gerą
užmokestį jis tuoj spruko iš kara-
liaus rūmų.) Karalius liepė sušaukti
visus dvariškius ir jiems pranešti,
kad jis ateina su naujais nuostabiais
drabužiais. Jam pasirodžius, visi jam
plojo, gyrė ir žavėjosi – niekas iš dva-
riškių nenorėjo apsijuokti, t. y. prisi-
pažinti, kad jokių ,,nuostabių” drabu-
žių nemato. Tik juokdarys, pamatęs
tiesą, ėmė šaukti: ,,Karalius nuogas!”

Šiuo metu esame apsupti dauge-
lio mums peršamų idėjų, tik jos nėra
tikros. Jos – ,,nuogos”. ,,Dvariškiai”,
net Europos Sąjungoje, yra verčiami,
spaudžiami ,,neapsijuokti” ir tas idė-
jas priimti. Skrupskelis lietuvius
gąsdina: ,,klausimui Lietuvoje iški-
lus aštresne forma, prieš pasaulį ap-
sijuokti progų bus”. Nukelta į 13 psl.

Kai bijoma apsijuokti
Atsiliepiant į K. Skrupskelio laišką

KĘSTUTIS  A. TRIMAKAS



Prieš pat Lietuvos Respublikos
prezidentės Dalios Grybaus-
kaitės kelionę į NATO susiti-

kimą Čikagoje gegužės 17 dieną, ket-
virtadienį, žmonės rinkosi prie Pre-
zidentūros, taip protestuodami ir ro-
dydami nepritarimą tą dieną įvyku-
siam Drąsiaus Kedžio dukros per-
davimui motinai. Visuomenininkas,
aktorius Audrius Nakas naujienų
agentūroje ELTA surengtoje spaudos
konferencijoje sakė, jog ,,Klonio gat-
vė tiesiogine to žodžio prasme su vi-
somis palapinėmis, su visais rakan-
dais, puodais ir laužais keliasi prie
Prezidentūros.” Pasak jo, tai bus ak-
tyvi pasipriešinimo, protesto akcija.
Kaip teigia Lietuvos žiniasklaida,
prie Prezidentūros protestuotojai jau
pasistatė pirmąją palapinę.

Atrodo, jog Grybauskaitei nuo
įvykių Lietuvoje nepavyks bent
trumpam pabėgti ir viešint Čikagoje.
Internete nuo ketvirtadienio gausėja
laiškų, kviečiančių gegužės 18 dieną,
penktadienį, visus Čikagos ir jos apy-
linkių lietuvius, neabejingus įvy-
kiams Lietuvoje, šalies vadovę prie
Pasaulio lietuvių centro, Lemont, IL,
kur vyks jos susitikimas su lietu-
viškų organizacijų atstovais, pasitik-
ti ,,Tylos akcija”. Rengėjai ragina
dalyvius paruošti klausimus ir pagei-
davimus raštu, kitaip tariant, nepa-
tingėti parengti kuo daugiau plakatų. 

Prie PLC žadantys susirinkti lie-
tuviai kels ne tik Garliavos mergaitės
istorijos skaudulius. Susirinkusieji
neapeis ir dvigubos pilietybės klausi-
mo bei turbūt primins prezidentei,
jog dar prieš jos išrinkimą šalies va-
dove 2009 m. gegužės 5 d. ji skelbė:

„esame per maža tauta, kad galėtume
leisti sau prabangą ignoruoti po pa-
saulį išsibarsčiusius lietuvius. Mes
turime saugoti savo žmones, todėl
dviguba pilietybė turėtų būti tas
įrankis, kuris padėtų tautiečiams,
kad ir kur jie begyventų”. Primins ir
Grybauskaitės 2010 m. liepos mėnesį
įvykusį susitikimą su Pasaulio Lietu-
vių Bendruomenės atstovais, kuria-
me ji pasisakė už platų dvigubos pi-
lietybės taikymą. ,,Iš esmės preziden-
tės pozicija jau yra ne kartą išdėstyta
šiuo klausimu – ji yra atvira dvigubai
pilietybei tiems žmonėms, kurie yra
išvažiavę iš Lietuvos, kurie turi lietu-
viškas šaknis (...)”, – taip po PLB
atstovų susitikimo su prezidente žur-
nalistams sakė valstybės vadovės
tuometinis atstovas spaudai Linas
Balsys.

Deja, praėjus vos keliems mėne-
siams, Grybauskaitė vetavo LR Sei-
mo priimtą Lietuvos Respublikos
pilietybės įstatymą, kuriame dvigubą
pilietybę būtų galėję turėti kur kas
daugiau lietuvių, priėmusių kitos
šalies pilietybę. Tada tokį preziden-
tės žingsnį aiškinusi jos patarėja Sol-
veiga Cirtautienė teigė: „Negali būti
taip, kad daugiau kaip pusei Lietuvos
piliečių atsivertų dvigubos pilietybės

galimybės.” Į tai PLB valdybos pir-
mininkė Regina Narušienė atsakė:
,,Sunku patikėti prezidentės žinio-
mis, kad pusė lietuvių tautos gyvena
užsienyje. Iš kur tokia statistika?”

Nemaža dalis į ,,Tylos akciją” be-
siruošiančių ketina išreikšti nepasi-
tenkinimą ir Grybauskaitės nenoru
susitikti su eiliniais JAV lietuviais.
Nors prezidentės tinklalapyje rašo-
ma, jog šios viešnagės Čikagoje metu
yra numatytas susitikimas su JAV
Lietuvių Bendruomenės organizaci-
jų atstovais (internete jau pramintų
,,išeivijos grietinėle” ir ,,išeivijos
elitu”), nedaug kas žino, jog jis nėra
atviras ir viešas, kad jame dalyvaus
tik pakvietimą gavusieji. Atrodo, kad
šį kartą prezidentė nesivadovaus
2010 m. PLB atstovams išsakyta savo
mintimi, kad negalima skirstyti lie-
tuvių, jog ,,visi lietuviai yra lietu-
viai”.

Nusivylimo ir net tam tikros
nuoskaudos Lietuvos prezidentės
viešnage neslepia ir Čikagos lietuvių
spauda. Pirmą kartą kaip šalies va-
dovė Čikagoje viešinti Grybauskaitė
atsisakė surasti laiko susitikti su
vietos lietuvių žurnalistais. Nežinau,
kokį atsakymą gavo ,,Amerikos lietu-
vio” ir ,,Čikagos aido” žurnalistai (ži-

noma, jei jie kreipėsi dėl galimo
pokalbio), ,,Draugo” atveju preziden-
tės atstovė spaudai pranešė, jog
Grybauskaitė bus pernelyg užsiė-
musi ir neturės laiko susitikti.  

Tiesa, atsakyme pridurta, jog
esame labai maloniai kviečiami at-
vykti į prezidentės susitikimą su Či-
kagoje gyvenančiais lietuviais ir
mums rūpimus klausimus užduoti
per diskusiją, kuri vyks šio susitiki-
mo metu. Taip pat pažadėta, jog dau-
giau informacijos apie susitikimo
vietą ir laiką bus pranešta vėliau, kai
bus žinoma tikslesnė šalies vadovės
viešnagės darbotvarkė. Deja, Gry-
bauskaitei jau esant Čikagoje, iki šiol
jokių detalių iš valstybės vadovės ats-
tovės spaudai nesulaukėme. 

Prisimenu 2011 m. ,,WikiLeaks”
paviešintą penkių puslapių doku-
mentą – JAV ambasados Vilniuje dar-
buotojų ataskaitą JAV Valstybės de-
partamentui apie padėtį Lietuvoje,
kur, šalia kitų dalykų, buvo rašoma ir
apie tai, jog Grybauskaitė nusivylė
Amerikos lietuviais. Tada savo veda-
majame apie tai rašiau, jog vieno sa-
kinio iš platesnio konteksto ištrauki-
mas mums, lietuviams, anaiptol ne-
pasitarnauja. Išsakiau savo nuomo-
nę, kad mes iki šiol sergame mažoms
tautoms būdinga liga „ką apie mus
sako kiti”, nenorime pasidomėti gi-
liau skelbiamais teiginiais ir vis dar
vaikomės dažniausiai iš piršto iš-
laužtų, vienadienių skandalų. Deja,
kol kas Grybauskaitės viešnagės
planai Čikagoje kalba ne jos naudai
ir verčia suabejoti, ar neklydau, ban-
dydama rasti pateisinimą mūsų ša-
lies vadovei JAV lietuvių atžvilgiu.
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JAV lietuvių tylos 
pusvalandis 
su D. Grybauskaite
DALIA CIDZIKAITĖ

Nors Čikagos merui Richard M.
Daley 2009 m. nepavyko gauti
tarptautinio olimpinio komi-

teto pritarimo 2016 metų olimpines
vasaros žaidynes rengti Čikagoje,
uždavinys mies tui būti šeimininku
šių metų NATO suvažiavimui teko
merui Rahm Emanuel. Anksčiau
NATO va dovų suvažiavimai vykdavo
įvairiuo se Europos miestuose, daž-
niausiai Briu selyje, ir jie sukeldavo
įvairiausio lygio protestų. Manoma,
kad demons tracijos Čikagoje juos
visus pralenks, jei ne smurto veiks-
mais, tai bent de monstruojančių
skaičiumi.

Norėdama apsaugoti gausius
sve čius ir vietinius miesto gyvento-
jus nuo galimų kraštutinių, nesai-
kingų piktadariškų veiksmų, miesto
vado vy bė jau seniai rengiasi tokius
veiks mus tinkamai, nepažeidžiant
demons truojančių konstitucinės tei-
sės de monstruoti, atremti. Tvarkai
palai ky ti yra buriama didelė Čika gos
policijos dalis, atsargoje laikant ir
Tautinę gvardiją ar net kariuo menę.
Miesto gyventojai yra susirū pi nę, jog
toks didelis policijos pajėgų miesto
centre ir McCormick Place, kur vyks
susitikimas, panaudojimas gali pa-
kenkti viso miesto apsau gai nuo
įprastų anarchistų ar net kri mina-
linių nusikaltėlių. Žinia, kad yra
planuojama visiškai uždaryti kai ku-
rias gyvybines miesto gatves ir net
kai kuriuos greitkelius, jaudina ne
tik miesto tėvus, bet ir visus gyvento-
jus. Vieni to viso triukšmo, nepatogu -
mų ir galimų nuostolių bijo, o kiti
galvoja, kad tūkstančiai aukšto ran-
go užsienio svečių Čikagos verslinin -
kams atneš gero pelno ir pakels Čika -
gos įvaizdį pasaulio akyse.

Suvažiavime dalyvaus apie 50
valstybių delegacijų. Kiekviena iš jų
turi po civilinį ir karinį delegatą, ku -
rie veiks pagal savo vyriausybių nu -

rodymus. Delegacijos turės savo šta -
bą ir patarėjus. Delegacijų dydis įvai -
ruoja: 200 atstovaus JAV ir tik 6 Is lan -
dijai. NATO pagrindinis civilinis
vadovas yra buvęs Danijos premjeras
Anders Fogh Rasmussen, nors pag -
rin dinį vaidmenį derybose turės di -
džių jų valstybių atstovai: JAV prezi-
dentas Barack Obama, Vokietijos
kanc lerė Angela Merkel, Anglijos
prem jeras David Cameron, Prancū -
zijos naujas prezidentas, gegužės 16
dieną prisaikdintas Francois Hollan-
de ir Afganistano, nors ir ne NATO
narės, prezidentas Hamid Karzai.

Čikagos gyventojai susirūpinę,
kas gali atsitikti jų miestui, o visa
Ame rika ir pasaulis stebės, kur pa-
kryps Afganistano ateitis ir ką dar
nutars didieji NATO vadovai. Todėl
gal būtų čia tikslinga grįžti prie
NATO gene zės ir jos istorijos.

Vos pasibaigus Antrajam pasau -
liniam karui, Vakarai suprato, kad
So vietų Sąjunga, jų karo meto sąjun -
gininkė, bandys į komunizmą pa-
lenkti visą Europą. Prezidento Harry
S. Tru man iniciatyva 1949 m. buvo
įkurta karinė NATO organizacija.
Jos pag rindinis uždavinys buvo su-
teikti de mokratines Vakarų valsty-
bes į vieną galingą vienetą, galintį
veiksmingai pasipriešinti bet kokiai
agresijai prieš bet kurią tos organi-
zacijos na rę, iškilmingai pareiškiant
jog „puo limas prieš vieną NATO val-
stybę bus laikomas puolimu prieš
visas, kurios visos kartu gins užpul-

tąją”. Prie pirmųjų NATO valstybių
(JAV, Anglija, Kanada, Prancūzija,
Italija, Olandija, Belgija, Danija, Por-
tugalija, Islandija ir Liuksemburgas)
vėliau prisijungė Graikija ir Turkija
(1952), Vokietija (1955) ir Ispanija
(1982).

Pasibaigus Šaltajam karui ir 1991
m. subyrėjus Sovietų Sąjungai,
NATO narės savo veiklą tęsė ir bandė
ją pateisinti sukurdamos greito at -
kirčio jėgą, reaguojant į mažesnius
vietinio pobūdžio konfliktus. Į NATO
gretas buvo priimtos buvusio Varšu -
vos pakto valstybės Lenkija, Vengrija
ir Čekija (1999). Praėjo dar penkeri
metai, kol po ilgos kovos prie NATO
prisijungė ir buvusios Sovietų Sąjun -
gos respublikos Lietuva, Latvija, Es-
ti  ja bei buvę satelitai Bulgarija, Ru -
munija, Slovakija ir Slovėnija (2004).
Dar po penkerių metų NATO narėmis
tapo ir Kroatija su Albanija (2009).
Šiandien NATO priklauso 28 vals-
tybės-narės ir 40 valstybių-partne-
rių.

Metams bėgant ir neatsirandant
priešui, NATO pagaliau atrado progą
parodyti savo karinį ir technologinį
pranašumą, pradėdama 78 dienas
tru kusį buvusios Jugoslavijos sosti-
nės Belgrado ir kitų vėl atsikūrusios
Ser bijos miestų bombardavimą, tuos
veiksmus pateisindama Serbijos Ko -
sovo provincijoje gyvenančių albanų
gelbėjimu. Rusijos prezidentas Vla -
dimir Putin į tai nesikišo, bet, pa si -
naudojęs proga, užėmė čečėnų sosti -

nę Grozną, paskelbdamas visos Čečė -
nijos „išlaisvinimo” pergalę.

Kai, Jungtinių Tautų Saugumo
ta rybai pritarus, JAV prezidentas
Geor ge H. W. Bush 1991 m. pradėjo
trumpą, vos 100 valandų trukusį „Dy-
kumos” karą prieš Iraką, prie jo pri-
sidėjo ir NATO valstybių pajėgos. O
kai baisusis 2001 m. rugsėjo 11 d. tero-
ristinis išpuolis sujudino visą Ame-
riką, pre zidentas George W. Bush (sū-
nus), ieško damas Afganistane besi-
slaps tančio, teroru įtariamo Osama
bin Laden, pradėjo krašto neprieina-
mų olų ir urvų bombardavimą. Nesi-
se kant bin Laden surasti, Bush, pasi -
telkęs ir NATO sąjungininkus, 2001
m. spalio 7 d. pradėjo dar iki šiandien
Afganistane vykstantį žygį prieš te -
roru įtariamus. Bush pyktis ir nusis-
tatymas prieš bet kokį terorizmą vis
augo ir 2003 m. kovo 20 d. jis vėl at -
naujino karą prieš Iraką. Prezidentas
Barack Obama tuoj po inauguracijos
pasiuntė dar daugiau karinių da li -
nių, bet jau ne į Iraką, o į Afganista -
ną. Obama 2011 m. rado reikalą, nors
ir po NATO skėčiu, bombarduoti Li -
bi ją ir taip įsivelti į šios šalies pilie-
tinį karą.

Nors jau yra sudarytos demokra -
tinės (?) Irako ir Afganistano vyriau -
sybės, JAV ir NATO kariai dar ir
šian   dien ten bando įvesti kraujo ir
aukų reikalaujančią tvarką ir ramy-
bę. Didele dalimi ir šiame gegužės
20–21 dienomis Čikagoje vyksian-
čiame NATO vadovų susitikime bus
diskutuojama apie galimus ateities
žingsnius Afganis tane.

Šių metų pradžioje Afganistane
kovojo apie 90,000 Amerikos karių ir
apie 40,000 jų sąjungininkų, daugiau-
siai iš Anglijos, Vokietijos, Italijos,
Pran cūzijos, Lenkijos ir kitų. Spėju,
kad ir Lietuvos indėlis siekia apie
šimtą karių.

Nukelta į 15 psl.

Ką atneš Čikagai NATO 
viršūnių konferencija?
ALEKSAS VITKUS
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TELKINIAI

Manchester, MI

,,Žiemos šaltis, sniego pūgos –
ga li žmogaus dvasią slėgti; kaip sma-
gu būt ją pribudint – nuo rūpesčių
trum pam pabėgti!” – šiais žodžiais
Det roit Dievo Apvaizdos parapijos
Švie timo komitetas, vadovaujamas
Rūtos Mikulionienės, šių metų kovo
23–25 die    nomis kvietė parapijiečius į
Ga vė nios rekolekcijas Dainavos sto-
vyk la vietėje. Savaitgalio dvasinę
prog ramą suorganizavo ir ją vedė
brolis Lukas Laniauskas, SJ iš Tole-
do, Ohio. Reko lekcijų tema: ,,Prisilie-
ti mas/Persi keiti mas/Veikimas”.

Penktadienio vakarą besiren-
kančius į Dainavą sutiko palengva
atgimstanti gamta ir švelnus lietus. Į
re kolekcijas užsirašė atvykti apie 30
parapijiečių – maždaug pusė jų pa -
sirinko nenakvoti stovykloje ir daly-
vauti tik pag rindinėje programoje
šeštadienį. Nors pirmą vakarą daly-
vių skaičius buvo nedidelis, brolis
Lukas ofi  cialiai pradėjo rekolekcijas

su die nos skaitiniais ir Evangelija.
Jis kvie  tė susirinkusius pamąstyti
apie gir dėtus žodžius, pasidalino
savo min  timis apie skaitytą Žodžio
liturgiją, skatino dalyvius pasakyti,
ko jie tikisi iš šių rekolekcijų. Po
trumpo rekolekcijų temos pri sta ty-
mo, vakaro susikaupimas buvo baig-
tas nuošir džia bendra malda. Netru-
kus Rūta Mikulionienė pakvietė
dalyvius prie užkandžių stalo ir jau -
kaus bendravimo besikūrenančio ži -
dinio šilumoje. 

• • •
Šeštadienio rytas išaušo miglo -

tas. Nakvoję rekolekcijų dalyviai bu -
vo viliojami į salę skanių pusryčių
gėrybių.  Kol pusryčiai buvo valgo-
mi, atvyko dienos rekolekcijų da ly -
viai iš Detroit. Visiems suvažiavus ir
susėdus salėje, brolis Lukas paaiški-
no, kad šių rekolekcijų pagrindas yra
Morkaus Evangelija apie raupsuo-

tąjį. Toje Evangelijoje pa sakojama
apie žmonių iš visuomenės pašalintą
vy rą, sergantį raupsais, kuris prašė
Jėzaus jį pagydyti. Jėzus prisilietė
prie jo, išgydė, ir raupsuotojo gyve-
nimas buvo perkeistas. Broliui Lukui
ši evangelija ypatinga, nes jis pats
prieš ketverius metus lankė raupsais
sergančių bendruomenę Kinijoje.
Reko lek cijų metu diskutuojant apie
žo džius ,,Prisilietimas/Per sikeiti -
mas/Vei kimas”, brolis Lukas rodė
šiai temai pritaikytas skaidres iš tos
bendruomenės.

Prieš pradėdamas nagrinėti pir-

Dėl platesnės informacijos aplankykite www.sokiusvente2012.org

XIV Lietuvių Tautinių
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TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ sekm., liepos 1 d., 2 v.p.p.
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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

mą te mos žodį ,,Prisilietimas”, brolis
Lu kas kvietė dalyvius pagalvoti ir
para šyti, kokie yra jų asmeniniai tu-
rimi Dievo įvaiz džiai. Ką jie liudija
apie Dievą? Vyko dalinimasis minti-
mis ir disku sijos. Po to, išdalinęs
kiekvienam da ly viui po švaraus po-
pieriaus lapą, bro  lis Lukas prašė su-
sirinkusių nu piešti savo gyvenimo
kreivę su gerų išgyvenimų ,,kalne-
liais” ir liūdnų, sun kesnių akimirkų
,,duobėmis”. Iš siskirstę po salę tyloje
dalyviai rimtai galvojo, kada ir kaip
Dievas yra prisilietęs prie jų gyveni-
mo. Tai  baigus, brolis Lukas perskai-
tė Mor kaus Evangeliją apie raupsuo-
tąjį. Jis prašė dalyvių pamąstyti apie
girdėtus žodžius ir užrašyti kilusias
min tis/jausmus. Brolis Lukas taip
pat pa sidalino savo išgyvenimais, ku-
riuose jis patyrė raupsais sergančių
žmonių bendruomenėje Kinijoje. 

Pristatydamas žodį ,,Persikeiti -
mas’’, brolis Lukas pirmiausia paro-
dė filmą ,,Butterfly Circus”. Šiame
fil me vyras, gimęs su sunkia fizine
ne galia, gailestingų žmonių dėka iš -
gy vena nuostabų persikei ti mą. Po to
vyko jautrus pokalbis apie filmo
sukeltas emocijas. Vis dar kal bant
apie filmą, rekolekcijų daly viai buvo
pakviesti pietų, ku riuos skaniai pa-
ruošė Mikulionienė, padedama daly-
vių. Pasisotinę ir va lan dėlę pailsėję
dalyviai vėl rinkosi į salę toliau tęsti
rekolekcijas.

Popietinė programa prasidėjo su
pasiruošimu išpažinčiai. Brolis Lu -
kas perskaitė sąžinės sąskaitą, o po
to davė progą dalyviams privačiai
užra šyti savo nuodėmes/pasiryži-
mus ir pa mąstyti apie tai gamtoje.
Tuo metu į Dainavą klausyti išpa-
žinčių atvyko brolio Luko vyresnysis
tėvas Tom Radloff, SJ iš To le do, Ohio,

ir kun. Gintaras Jonikas, Die vo Ap-
vaizdos parapijos klebonas. Po išpa-
žinties brolis Lukas kvietė į šventovę
šv. Mišioms po atviru dangumi, ku-
rias atnašavo kun. Jonikas. Šeimy-
niškai pasimeldę šventovėje, rekolek-
cijas vėl tęsėme salėje.

Trečias rekolekcijų žodis, ,,Vei-
ki mas” išplaukia iš pirmų dviejų. Iš-
gy venę prisilietimą ir persikeitimą,
esame pakviesti paveikti kitus. Bro-
lis Lukas išdalino po popieriaus lapą
su vaizdu. Kiekvienas dalyvis turėjo
išnagrinėti vaizdą, pagalvoti, ku  ria
kryptimi eina paskui Jėzų, kur at-
randa save žmonių minioje ir kaip tai
verčia veikti. Po to brolis Lukas iš-
skirstė dalyvius į dvi grupes, kurio se
vyko diskusijos apie vaizdą, parodė
skaidrių iš raupsuotųjų bendruo -
menės Kinijoje, kurios padėjo geriau
suprasti krikščioniško veikimo pa -
sek mes.

Netrukus Mikulionienė da ly -
viams paskirstė įvairius vakarienės
ruošos darbus. Vieni turėjo papuošti
stalus, kiti juos padengti, dar kiti –
parašyti maldą prieš valgį ir t. t. To -
kia bendra ruoša dar labiau stiprino
ryšius tarp rekolekcijų dalyvių, ska -
nios vakarienės metu visi maloniai
bendravo. Po vakarienės dalis daly -
vių vyko į namus, o pasilikę truputį
pailsėjo ir vėl grįžo prie salės židinio
– kitai rekolekcijos daliai.

Prieš užbaigiant dienos progra -
mą, brolis Lukas kvietė norinčius su -
rašyti klausimus, susijusius su litur -
gija, su bažnyčios mokymais ir pan.,
į kuriuos jis bandė atsakyti. Kilo įdo -
mios diskusijos ir pasidalijimas nuo -
monėmis. Dar prieš išsiskirstant
nak  čiai, brolis Lukas pastatė Šven -
čiau  siąjį salės mažame kambarėlyje.
Žvakių šviesoje, skambant švel niai
muzikai, dalyviai susikaupė ir pasi-
meldė.

• • •
Sekmadienio rytą, dalyviams pa -

sisotinus pusryčiais ir kava, vyko
trumpas rekolekcijų užbaigimas. Ka -
dangi oras buvo saulėtas ir malonus,
visi nuėjo prie Rūpintojėlio. Ten, pri -
simenant vyresnius parapijiečius ir
šeimos narius, iškeliavusius į amži -
nybę, spontaniškai sugiedota keletą
senesnių giesmių ir Marijos litaniją.
Rekolekcijos baigtos Mikulionienės
nuoširdžia padėka broliui Lukui. Da -
lyviai pamažu skirstėsi į namus, dva -
siškai pasisotinę ir dėkingi už pro-
gą Dainavoje susikaupti Gavėnios
metu.

Klebonas Gintaras Jonikas (k.) ir rekolekcijas vedęs brolis Lukas Laniauskas, SJ.

RITA GIEDRAITIENĖ

Gavėnios rekolekcijų Dainavoje dalyvės.

Detroit parapijos rekolekcijos Dainavoje

Rekolekcijų tema buvo ,,Prisilietimas/Persikeitimas/Veikimas”.
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su Lie tuva. Ir vėl atgijo prisiminimai
apie Sugihara, apie seną diplomatinę
drau gystę...  Mes pasijutome tarsi ne-
oficialūs tautos atstovai šiame toli-
mame krašte. Remdami ne laimės iš-
tiktus vaikus tolimoje šalyje, mes
neabejotinai prisidėjome prie san-
tykių ir pasitikėjimo stiprinimo tarp
mūsų tautų ir žmonių. Pasaulis tik -
rai taps gražesnis ir geresnis, jei gu
kiekvienas iš mūsų nuoširdžiai prisi-
dėsime prie šio pasaulio kūrimo.
Vaikas prie vaiko, širdis prie širdies.

• • •
Praeitą mėnesį gavome dar vieną

padėkos laišką, gautą iš Japonijos, iš
mūsų pagalbininkės Gould:

(...) Paskutinės dovanėlės iš jūsų
atsiųsto labdaros siuntinio buvo išda -
lintos vaikams per praėjusias Kalė -
das. Spalvinimo knygeles su pieštu -
kais ir kitas dovanėles mes įvyniojome
į spalvotą popierių ir į kiek vie ną iš jų
įdėjome asmeninį sveikini mą. Šios
dovanėlės buvo išdalintos vaikams,
gyvenantiems laikinuose būstuose
Miyagi prefektūroje. Jums galbūt nė-
ra žinoma, kad kai kurie miestai su-
laukė daugiau dėmesio iš ma sinių

žiniasklaidos priemonių ir, ži noma, į
juos suplaukė daugiau aukų, negu į
kitus miestus, kurie nepateko į dėme-
sio centrą. Mums pasisekė susi siekti
su miesteliais ir vietovėmis, ku rios
gavo daug mažiau dėmesio ir, žinoma,
daug mažiau pagalbos. Ši kartą mes
išsiuntėme apie 500 dova nėlių. Aš la-
bai laiminga šiuo mūsų projektu, ži-
nodama, kad jūsų siųsta labdara,
išdalinta vaikams Hallo ween ir Ka-
lėdų metu, pavertė šiuos renginius tik-
romis šventėmis. Aš ne randu pakan-
kamai žodžių padėkai jums išreikšti.

(...)

Čia tik pora ištraukų iš daugybės
laiškų, kurie buvo gauti iš vaikų ir jų
tėvų (versta iš japonų kalbos):

Pirmas laiškas. Pirma dalis:
„Mano vardas Mi ha na Moriya. Aš
gyvenu Yamato-cho, Miyagi. Ačiū už
man padovanotą spal vojimo knygelę.
Aš dabar jau čiuo si daug geriau.’’

Antra dalis: ,,Aš esu Mihanos
mama. Mes gyvename Yamato-cho.
Ačiū visiems žmonėms, kurie parė-

mė mus po kovo 11-osios įvykių. Aš
tokia laiminga, kad daugybė žmonių,
gyvenančių taip toli, rūpinasi mu-
mis. Aš niekada nepamiršiu siaubo,
patirto tą lemtingą dieną. Daugelis
mūsų iki šiol dar neatsigavome po
patirtų trau mų, bet dedame visas
pastangas, stengdamiesi nepasiduoti
ir žingsnis po žingsnio judėti į priekį.
Aš tikiu, kad vieną dieną šypsenos
sugrįš į mū sų veidus. Prašau nepa-
miršti mū sų. Mes dar gyvi, nors tiek
daug mū sų pražuvo... (...) Viltis Ja-
ponijai. Viltis Miyagi.  Nuolankiau-
siai dėkoju už šį susitikimą. ’’

Antrasis laiškas. ,,Labas Hadano
gyventojams ir Amerikos lietuviams,
nuoširdus ačiū už tiek daug do vanų
su tokiais širdingais linkėjimais.
Mes išgyvenome tokio masto žemės
drebėjimą ir tragiškus cunami sukel-
tus padarinius. Nuo to laiko daugybė
žmonių stengėsi mums pa dėti. Mes
labai daug netekome, bet dabar aš
jaučiu, kiek daug mes ir atradome.

Matydamas tiek daug gerų žmo -
nių aplink mus, aš net susimąsčiau,
ar ir aš visada buvau toks geras ki -
tiems praeityje. Aš prisiminiau min -
tį, kartą skaitytą knygoje: „Jeigu mes
kovojame, kad kažką gautume, tai
nie kados nebūna gana; jeigu mes
dalinamės kuo su kitais, tai visada
turime daugiau, negu užtenka.”

Aš esu toks sujaudintas, žino da -
mas, kad lietuviai vis dar prisimena
Sugihara ir kad šiuo sunkiu metu jie
atjaučia kenčiančius Japonijos žmo -
nes. Aš esu be galo dėkingas, kad jie
atsiuntė mūsų vaikams tiek daug
spalvojimo knygelių ir spalvinimo
priemonių. Aš noriu, kad ir mūsų
vai kai augtų tokie pat geri ir atjau -
čiantys. Leiskite man dar kartą padė -
koti už jūsų malonę. Aš tikiu, kad
geri darbai bus atlyginti.”

Nuo savęs aš prašau pasakyti dos-
niems lietuvių bendruomenės na -
riams, kad jūsų auka padarė didelę
įtaką žmonių gyvenime. Knygutės ir
pieštukai, rodos, maži ir nepastebimi
kasdienybėje, bet jie suteikia tiek daug
pasitenkinimo žmonėms, įspraus -
tiems į ankštus laikinus būstus. Noriu
būtinai paminėti, kad ir vyresnieji
prieglobsčių gyventojai mielai spal-
vina tuos knygelių pusla pius kartu su
vaikais. Net ir sene liams naudinga
pramiklinti sustaba rė jusias rankas.
Svarbiausia turbūt yra tai, kad
žmonėms, netekusiems vis ko, gyve-
nantiems nuolatiniame ne pri tekliuje,
kenčiantiems nuo pastovių žemės
drebėjimų ir vis dar iš gyvenantiems
emocinę traumą, jūsų dovanos leidžia
pajusti, kad jie nėra vieniši, palikti
likimo valiai, kad kaž kas galvoja apie
juos, rūpinasi jais ir stengiasi nors
maža pagalba pagerinti jų gyvenimo
sąlygas.

Dar kartą ačiū jums.

Iniciatorių grupės vardu dė -
kojame visiems mūsų bendruomenės
nariams, prisidėjusiems prie šios ak -
cijos. Jūsų aukos tikrai nenuėjo vel-
tui. Nuoširdus ačiū! 

Sutrumpinta

,,Tulpė Times”,
2012 m. 

„Ačiū tiems, kurių jautri širdis,
ačiū tiems, kurie neabejingi, ačiū
tiems, kurie atsiliepia, kurie ištiesia
pagalbos ranką” – šie žodžiai suvir-
pina kiekvieną širdį, ypač kai juos
taria mažų vaikų lūpos, kai apie tai
byloja dar rašyti nemokančių vaikų
paprastučiai, bet tokie nuoširdūs pie -
šiniai. Ši padėka įgauna dar didesnę
prasmę, kai ji aidu ateina iš už tūks-
tančio mylių, nuo tolimų krantų, iš-
tarti gentainių, kuriuos nuo mūsų
skiria tūkstančiai metų ir šimtai
kartų...

Jau visi metai prabėgo nuo tos
tra giškos dienos, kai galingos, bet ne-
nu spėjamos gamtos jėgos pridarė
tiek aibių prie tolimos Japonijos
krantų, kai tūkstančiai, šimtai tūk-
stančių darbš čių žmonių buvo tie-
siog „iš  plau    ti” iš savo gyvenamų vie-
tų, daugelis neteko namų, turto, arti-
mųjų. Dau gelis jau niekada nebepa-
matys tų vietų, kuriose gimė, gyveno,
dirbo, buvo lai mingi. Kai kuriems iš
mūsų šie įvy  kiai tebuvo tik eilutė pa-
saulio įvykių kronikoje, kiti tai su-
prato kaip sensa ciją ar matė dar vie-
ną progą politinei deklaracijai. Daug
kas tai suprato kaip didelę nelaimę,
įvykusią toli toli. Dar daugiau buvo
atjaučiančių ir norinčių padėti, pri-
sidėti prie tie sia mos pagalbos ran-
kos. Vienas iš mūsų čia, Seattle, tuo -
met garsiai paklausė:  „O kuo  gi mes
galėtume jiems padėti?” Nedidelė
grupelė ėmėsi veiklos, ir štai – dabar
turime kuo pasidžiaugti.

Mūsų įnašas neliko nepastebė-
tas. Tebeplaukia prašymai dėkoti vi -
siems, prisidėjusiems prie šios gra -
žios akcijos, kuri mūsų visų pastan-
gomis atnešė tą spindulėlį laimės
daug kentėjusių vaikų veiduose. Vai -
kų šypsenos yra geriausia padėka. 

Tarpininkaujant mūsų drau -
gams Jūratei ir Ainiui Lašams, tuo
metu gyvenusiems Japonijoje, sura-
dome vieną iš tiesioginių kelių, ku-
riais buvo galima pasiekti nukentė-
jusių pakrančių vaikus. Tai Linda
Gould, jau ne pirmi metai dalyvau-
janti vaikų rėmimo programose. Ji ir
prižiūrėjo visą dovanėlių išdali ni mo
vaikams akciją. Mūsų nupirktos kny-
gelės ir piešimo priemonės buvo dali-
namos vaikams Miyagi ken prefektū-
ros stovyklose. Tai prefektūra, la-
biausiai nukentėjusi nuo cu namio ir
Fukušima nelaimių. Buvo surengta
keletas akcijų, važiuojama į nuken-
tėjusius rajonus, rengia mos vaikų
šventės, kur jie žaidė su bendraam-
žiais, susitiko su rėmėjais. Tuo metu
vaikučius ir pasiekė mūsų pirktos
dovanėlės. Atsiųstų dovanų pasirodė
tiek daug, kad, anot rengėjų, prireikė
net kelių išvykų, kad būtų ga lima
visas jas išdalinti. Sunku su skai-
čiuoti, kiek vaikų gavo po dova nėlę ir
atsidėkojo šypsena. 

Ga lime tik spėti, kad apie mūsų
bendruo menę ir lietuvių atsiųstas
dova nėles sužinojo mažiausiai tūks-
tantis mažųjų ir vyresnių Japonijos
pilie čių. Lietuvos vardą daugelis iš jų
galbūt išgirdo pirmą kartą, tačiau
kai kurie jau turėjo žinių apie mūsų
toli mą kraštą. Rodos, japonai dau-
giau ži no apie Lietuvą, nei žmonės,
gyve nan tys čia, Amerikoje. Manau,

kad da bar Lietuva išliks jų atmintyje
kaip kažkas labiau realaus, apčiuo -
piamo, kaip prisiminimas, kad net ir
taip toli gyvenantiems žmonėms rūpi
jų likimai. Tačiau turbūt svarbiausia
yra tai, kad tokios akcijos kaip ši,
suartina tautas, jų žmones, sužadina
bendrumo jausmą, suteikia viltį apie
ge resnę taikią ateitį, kurioje tautos
rems viena kitą, pamirš neapykantą
ar viską niokojančius karus.  

Mūsų dovanėlės turėjo ir netie -
sioginės įtakos vaikams ir jų tėvams
– jos padėjo suartinti mūsų kultūras,
nes labdaros akcijos buvo sutapatin-
tos su Halloween, Padėkos ir Kalėdų
šventėmis, kurių metu buvo kuria -
mos inscenizacijos, skaitomos kny-
gos, žaidžiami teminiai žaidimai. Įdo -
mu buvo tai, kad vaikams buvo leista
rinktis dovanėles patiems, ir jie tai
darė labai rūpestingai, atidžiai per -
žiūrėdami atvežtas knygutes, prieš
priimdami galutinį sprendimą, ge rai
pasverdami savo norus. O rinktis bu -
vo iš ko: keli šimtai skirtingų spal -
vinimo knygelių galėjo atitikti pa -
čius įvairiausius skonius – nuo jau -
kių žvėrelių iki automobilių ir kos-
minių laivų, nuo gražių princesių iki

juo kin gų Disney personažų. Daugelis
kny gelių atliko ir mokomąjį vaidme -
nį, leisdamos vaikams ne tik spalvin-
ti ir piešti, bet ir spręsti galvosūkius,
skaityti užrašus po paveiksliukais. 

Iš tų renginių gavome pluoštą
nuotraukų ir net vaikų sukurtą pa -
dėkos knygutę, iš kurios puslapių į
mus žvelgia jų pačių piešinukai ir
gau sybė paprasčiausių padėkos žo -
džių, kuriuos pradinukai įrašė savo
rankomis. Vaikai, kurie išgyveno
stre są ir netektis, labai jautriai rea-
gavo į mūsų dovanėles. Šimtai vaikų
ir jų tėvų netikėtai sužinojo apie
mus, lietuvius, gyvenančius tolima-
jame Seattle, ir suprato, kad mes ne-
same abejingi jų likimui, kad mus
vienija tas pats troškimas – matyti
mūsų vai kus laimingais, kad nelai-
mės akivaizdoje nevengiame imtis
veiklos.  

Taip, visai netikėtai mūsų Seat-
tle Lietuvių Bendruomenė tapo žino-
ma daugeliui rytinės Japonijos pa-
krantės gyventojų, kurie greitai pri-
siminė prieškarinės Lietuvos ryšius

ARVYDAS LUKOŠEVIČIUS

Seattle lietuvių dovanos mažiesiems japonams buvo dalijamos Halloween,
Padėkos ir Kalėdų švenčių metu.

Seattle, WA

Padėkos laiškai iš Japonijos
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Septynias savaites po Velykų džiaugėmės
Kristaus pergale prieš mirtį, šventėme
Jėzaus įžengimą į dangų, dėkojome už mums

duotą pažadą dalyvauti toje garbėje. Per Sekmines
švenčiame Velykų slėpinio pilnatvę. Šventosios
Dva sios nužengimas buvo vienas iš keturių  įvy-
kių svarbiausių žmonijos istorijoje: 1. Sutvėrimas,
2. Dievo Sūnaus įsikūnijimas, 3. Prisikėlimas ir 4.
Šventosios Dvasios atsiuntimas.

Nors Sekminės užbaigia Velykų laikotarpį, ši
šventė yra daugiau pradžia negu pabaiga. Šven-
čiame Bažnyčios gimimą. Bažnyčios gimimas pirmiausia yra istorinis įvykis,
aprašytas Apaštalų darbų knygoje. Jėzaus mokiniai laukė pažadėtosios Dva-
sios dovanų, tačiau jie negalėjo tikėtis, kad Dvasios atsiuntimą paliudys tūks-
tantinė minia, susirinkusi Jeruzalėje. Ne tik Jėzaus mokiniai, bet ir visa di-
džiulė įvairiatautė minia, susirinkusi Jeruzalėje, pasikeičia. Švęsdami šią
šventę, mes irgi esame verčiami paklausti sa-
vęs, šios Bažnyčios narių: Kas darosi? Kas atsi-
tiko mums? Ar tikrai mes ir Sekminių dieną gi-
musi Bažnyčia esame tie patys?

Kadangi esame ateitininkai, negaliu pra-
leisti prof. Stasio Šalkauskio, kuris prieš 75 me-
tus rašė ir šaukė: ,,Būkime Gyvosios Dvasios
žmonės!” Čia jį cituoju: ,,Sekminės yra dvasios
šventė. Jei gyvosios dvasios sąjūdžiui yra lemta išsiplėsti, tai Sekminės turi
būti specialiai švenčiamos. Todėl per šitą šventę labiau nei kada nors pravar-
tu mąstyti ir svarstyti gyvosios dvasios reikalus. Juk per Sekmines apaštalai
buvo įdvasinti ypatingu būdu, nes kiekviena gyvosios dvasios apraiška galu -
tinėje sąskaitoje yra Šv. Dvasios dovana. Gyvosios dvasios žmogus, padėjęs
ranką ant arklo, neatsigręžia atgal. Jis neužkasa į žemę geriausių žmonijos
idealų. Jis yra tasai, kuris nuolat dega, tarsi evangeliškasis žibintas. Jame
visada gyva ta dvasinė įtampa, kuri stumia jį idealo link, nes jis yra panašus
į nuolatinį žiburį, įžiebtą idealo akivaizdoje. Jo šviesa gali mirkčioti, gali
keistis ir net išgyventi pavojingų krizių, bet kol ji šviečia, dvasia yra gyva.”
Galima prof. Šalkauskį dar daugiau cituoti, tačiau jo pagrindinis šūkis buvo:
,,Degančios širdys, vienykitės!” Tie jo žodžiai yra mums, ateitininkams.

Nepamirškime, kad visi esame gavę Šventąją Dvasią per krikštą ir

turėjome jos veikimą pajusti per Sutvirtinimo Sakramentą. Dažnai net nepa-
galvojame, lyg ir nežinome, kad ją turime, laikome ją lyg uždarytą dėžutėje ir
neprašome jos pagalbos. Šventoji Dvasia mūsų gyvenime viską pakeičia.
Turime visada kreiptis į ją ir prašyti, kad ji mus vestų per gyvenimą ir lieps-
notų mūsų širdyse. Tai lyg atgimimas iš naujo, kada ji padeda mums pajusti
Tėvo meilę, padeda jausti Jėzaus globą ir artumą, padeda suprasti Dievo Žodį

— Šv. Raštą, padeda ,,Visa atnaujinti Kristuje”.

Kai žmonės Sekminių dieną išgirdo Petrą
kalbant apie Jėzų, jie klausė: ,,Ką mums daryti,
broliai?” Petras atsakė: ,,Atsiverskite, gailė ki-
tės, tada gausite Šventosios Dvasios dovaną.” Ir
mes klausiame: ,,Ką man daryti? Esu katalikas,
esu ateitininkas, lankau bažnyčią, ko daugiau
reikia?”

Yra trys žmonių rūšys, kuriems reikia atsivertimo. Pirma — tie, kurie vi-
siškai netiki, antra — jauni žmonės, kurie buvo pakrikštyti, nes jų tėvai yra
krikščionys, ir trečia — visi kiti, kurie yra krikščionys tik iš vardo, juos ga-
lima pavadinti ,,sekmadieniniais katalikais”. Prašykime, kad Šventoji Dvasia
paliestų mūsų širdis ir vestų mus per gyvenimą. Sekminės nėra kokia abs-
trakti idėja, bet yra lango atvėrimas ir naujo gyvenimo pajutimas. Atsinauji-
name tik su Šventosios Dvasios pagalba. Popiežius Paulius VI meldėsi:
,,Mums reikia Šventosios Dvasios, jos jėgos, reikia Šventosios Dvasios do-
vanų, ramybės ir jos džiaugsmo. Bažnyčiai reikia amžinų Sekminių.” Nepa-
mirškime prof. Šalkauskio kvietimo: ,,Būkime Gyvosios Dvasios žmonės!”
Tas švęskime Sekmines ne vieną kartą metuose, bet kiekvieną dieną.  

(Šįmet Sekminės bus švenčiamos gegužės 27 d.)

IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO
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Švęskime
Bažnyčios
gimtadienį
Vincas kolyčius

Nepamirškime prof. Šalkauskio
kvietimo: ,,Būkime Gyvosios

Dvasios  žmonės!" 

Iškilmingos šv. Mišios minint
Palaimintojo Jurgio Matulaičio

25 m. beatifikacijos jubiliejų 

Čikagos ir jos apylinkių ateitininkai
kviečiami daly vauti su vėliavomis

Sekmadienį, gegužės 27 d.,
3:30 val. p. p.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje, Marquette Park

Čikagos Partizano Daumanto – Prano Dielininkaičio kuopos jauniausi nariai susirinkimo metu.  Pirmoje eilėje: Gytis
Neverauskas, Ugnė Sližytė, Izabelė Didžbalytė, Gabrielė Schneider, Ona Kriaučiūnaitė; antroje eilėje: Jokūbas Šlajus,
Danielė Schneider; trečioje eilėje: Aras Kaufmannas ir Kovas Neverauskas.                                       Dainos Čyvienės nuotr.

Šv. Mišias aukos  J.E. kardinolas Francis George.
Giedos jungtinis lietuviškų parapijų ir Dainavos choras.

Po Mišių —  5:30 val. p. p. priėmimas, 
6:30 val. v. —  iškilminga vakarienė Beverly Country Club, 

8700 S. Western Ave. Chicago. 
Ateitininkai kviečiami užsisakyti vietas. Kaina asmeniui — tik 35 dol. 

Prašome nusipirkti bilietus iki gegužės 20 d.
Tel. 1-773-776-4600 ar nativity6812@yahoo.com

Gegužės 20 d. Los Angeles, Šv. Kazimiero
parapijoje, Ateitininkų šeimos šventė. 

Birželio 3 d. new York – Marijos Pečkaus-
kaitės kuopos šeimos šventė.

Birželio 3 d.  Lemont – Čikagos ateitininkų
šeimos šventė: 9 val. ryto šv. Mišios Pal.
Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, po to
iškil min gas posėdis Pasaulio lietuvių centro
didžio joje salėje. 

Birželio 3 d. Lemont – Ateitininkų namų
gegužinė – 12 val. p. p.

Birželio 24–30 d. Dainavoje – Sendrau-
gių II stovykla. Registruotis el. paštu:
sendraugiai2@gmail.com

Liepos 1 d.  Boston – XIV Lietuvių šokių
šventė. Apsilankykite Ateitininkų internetinė-
je svetainėje – susitiksite su senais draugais,
susipažinsite su naujais. Bus dovanėlių!

Liepos 4–12 d. Dainavoje – Jaunųjų atei-
tininkų (JAS) stovykla lietuviškai kalban-
tiems vaikams nuo 7–13 metų. Registruotis
internetu: javjas.org

Liepos 12–22 d. Dainavoje – Moksleivių
ateitininkų (MAS) stovykla lietuviškai kal-
bantiems, gimnaziją lankantiems mokslei-
viams. Registruotis internetu, adresu mes-
mas.org

Liepos 15–22 d. Santa Barbara, CA – sto-
vykla jauniesiems ateitininkams, kviečiamas
7–13 metų jaunimas. Registraciją tvarko
Žydra van der Sluys, rašyti el. paštu:
Zydra.VanDerSluys@lmu.edu

Liepos 22–29 d. Dainavoje – Sendraugių
stovykla I. Norintys užsiregistruoti, prašomi
skambinti Rūtai Kulbienei ne anksčiau 12 val.
p. p. (Čikagos laiku) tel. 708-442-4911.

Rugpjūčio 6–10 d.  Panevėžio raj. – Ber-
čiūnų ateitininkų stovyklavietėje pirmą kar-
tą Lietuvoje rengiama ateitininkų sendrau-
gių stovykla „KompASaS 2012“.  Kviečiami
dalyvauti išeivijos ateitininkai!

Rugpjūčio 4–11 d. kennebunkport,
Maine: Ateitininkų sendraugių poilsio sto-
vykla visai šeimai. Dėl vietų vasarvietėje
skambinti vasarvietės raštinėn  tel. 207-967-
4865. Progra mos reikalais kreiptis į Laimą
Lileikienę Shea:  LTLTAX@HOTMAIL.COM,
tel. 914-433-7766.

Rugpjūčio 10–12 d. kaune – Ateitininkų
federacijos (AF) suvažiavimas. Kviečiami
dalyvauti viso pasaulio ateitininkai.

Rugpjūčio 31– rugsėjo 3 d. Dainavoje –
Šiaurės Amerikos ateitininkų savaitgalis. 

ATEITININKŲ KALENDORIUS
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Profesoriaus Mockaičio leidinių sąrašas įspūdingas: vienas arba su bendraautoriais jis parašė dešimt knygų, antra tiek knygų skyrių, daugybę straips nių. 

Profesorius papasakojo, kad jo sene-
liai, dar nepažinodami vienas kito,
paliko Lietuvą 1907 metais, susitiko
JAV. Savo senelio jis taip ir nematė,
šis mirė jam dar negimus. O štai su
močiute Tom buvo labai artimas, iki
šiol geru žodžiu mini jos kep tą ku-
gelį. Močiutė jam paliko paliki mą, ir
Tom nutarė pakeliauti po Euro pą ir
Izraelį. Po šios kelionės apsisprendė
studijuoti istoriją.

Tom tėvas dirbo fabrike ir mirė
prieš daug metų. Mama tarnavo įstai -
goje sekretore. „Jai 92-ji, ji jau seniai
pensijoje, bet jaučiasi gerai, gyvena
Čikagoje”, – pasakojo profesorius. Jis
su žmona taip pat gyvena Čikagoje,
trys sūnūs jau suaugę. Tom sako, kad
jo tėvų šeima nebuvo nusiteikusi la -
bai „etniškai”. Tėvas dar supratęs

lie tuviškai, o štai jis kalbos jau ne-
išmoko. Tėvų požiūris buvo: „Mes
dabar ame rikiečiai ir turime išmokti
anglų kalbą bei kaip galima greičiau
asimiliuotis.”

Konferenciją seks 
profesionaliu žvilgsniu 

Mockaičio profesinis dėmesys
nuo istorijos palaipsniui artėjo prie
nūdienos. „Dešimtame dešimtmetyje
susidomėjau praeities pamokų pri-
taikymu dabarties įvykiams”, – pasa -
koja jis. Jo dėmesį patraukė taikos
operacijos buvusioje Jugoslavijoje,
sprogdinimai Oklahoma City, o po
Rugsėjo 11-osios jis praktiškai atsidė -
jo kovai su terorizmu. Tad nenuos-
tabu, kad Čikagai ruošiantis stam -
biam tarptautiniam renginiui –
NATO viršūnių susitikimui, dažnai
klausiama jo, saugumo eksperto,
nuomonės. „Mano vaidmuo neofi-

cialus, tačiau daug kartų teko ko-
mentuoti žinia sklaidoje su saugumu
susijusius da lykus ir pasisakyti apie
konferencijos tikslus”, – kalba profe-
sorius. Jam, ži noma, rūpi pats NATO
suvažiavimas, tačiau ne ką mažiau –
kad jis vyktų saugiai: kad ir susitiki-
mo dalyviai būtų apsau goti, ir taikūs
protestai būtų leidžiami. Anot jo,
„visuomet atsiras tokių, kurie pasi-
naudos renginiu, kad tik trukdytų”.
Mockaičio manymu, viena iš prie-
žasčių, kodėl paskutinę akimirką
prezidentas Barack Obama pakeitė
Didžiojo aštuoneto susitikimo vietą
(jis taip pat turėjo vykti Čikagoje – R.
M. L.) – galimi trikdantys protestuo-
tojų veiksmai. Tokios praktikos ne
kartą būta anks tesniuose G8 susi-
tikimuose.

Tikslai – misija Afganistane ir
priešraketinis skydas Lenkijoje

Istoriko ir terorizmo specialisto
nuomone, svarbiausi dalykai Čika -
gos konferencijoje – karas Afganis -
tane ir priešraketinės gynybos sis-
tema Lenkijoje. Būtent dėl pastarųjų
planų įsiuto Kremlius, nors oficialiai
Putin savo nevykimą į JAV aiš ki na
„neatidėliotinais porinkiminiais dar-
bais”. Mockaičio nuomone, susitarti
dėl antibalistinių raketų išdės tymo
Lenkijoje yra neatidėliotinos skubos
reikalas. O misija Afganista ne taip
pat, jo žodžiais, turėtų sulaukti
„šykščios paramos”. Paklaustas apie
Lietuvos saugumą, Mockaitis sako
manąs, kad „šiuo metu Lietuva nėra
aukščiausias teroristų taikinys, ta-
čiau ji vis tiek turi planuoti, kaip
apgins savo žmones ir infrastruk-
tūrą”.

Dalyvių saugumas tampa bene
svarbiausiu veiksniu, užtikri-
nančiu didžiulio renginio sėk-

mę. Kad Čikaga yra rimtai pasiren-
gusi gegužės 20–21 d. čia vyksian-
čiam 25-ajam NATO vir šūnių susi-
tikimui, gali pajusti kiek vienas, išė-
jęs į gatvę, įsėdęs į traukinį ar namie
įsijungęs televizorių. Sau gumas su-
stiprintas visur – ne tik ra jone aplink
McCormick Place, kur vyks viršūnių
susitikimas, ar ,,Shera ton Hotel”,
Wacker Drive, tomis dieno mis vir-
siančiu JAV prezidento Ba rack Oba-
ma štabu. Net per pianisto virtuozo
Lang Lang koncertą pra ėjusį šešta-
dienį Civic Opera House buvo su-
stiprinta apsauga: vyrai sce noje ir
neprigęsintos šviesos – ne įpras tas
vaizdas! Visi suprantame, kad taip
reikia. Juk vienoje vietoje ap tarti
saugumo ir stabilumo euroatlanti-
niame regione susirinks daugiau
kaip 60 pasaulio valstybių ir vy -
riausybių vadovų. Tarp jų nebus tik
Rusijos prezidento Vladimir Putin,
atsisakiusio dalyvauti ne tik NATO
viršūnių, bet ir G8 susitikime, kuris
gegužės 18–19 d. vyks Camp David,
Maryland. 

Vienas pagrindinių klausimų
Čikagos konferencijos dienotvarkėje
– karas Afganistane, ir protestuotojai
jau seniai „galanda ginklus”. Bū tent
tarp paprastų protestuotojų dažniau-
siai slepiasi pavojingi teroristai –
taip mano lietuvių kilmės istorikas
čikagietis Thomas (Tom) R. Moc-
kaitis, kurio komentarus apie kon-
ferencijos saugumą bei tikslus pas-
taraisiais mė nesiais ypač dažnai
girdime per Ame rikos radijo bei tele-
vizijos stotis. 

Ši lietuviška pavardė jau kurį
laiką traukė mano dėmesį, ir štai  –
puiki proga pakalbėti su Tom tiek
apie prasidedantį Čikagoje renginį,
tiek apie jį patį.

Lietuvis – antikonstitucinių
sukilimų ir terorizmo specialistas

Gal pirmiausia – apie jį patį.
Tom Mockaitis – DePaul University
istorijos profesorius (nuo 1999 m.),
skaitantis studentams britų, šiuo-
laikinės Europos ir karo istorijų kur-
sus. Jo mokslinių tyrinėjimų laukai –
te ro  rizmas, antikonstituciniai per-
versmai ir kova su jais, taikos pa-
laikymo operacijos. Šiomis temomis
jis skaito pranešimus ir veda semi-
narus visa me pasaulyje. Žiniasklai-
dos dėmesį  Mockaitis atkreipė pasi-
sakęs apie sprogdinimus Oklahoma
City. Nuo to laiko jis yra dažnas sve-

čias radijo bei televizijos stotyse:
,,National Public Radio”, WBEZ,
WTTW Public TV, WGN TV; FOX,
NBC, ABC, CBS. Jis taip pat redaguo-
ja penkis kartus per metus išeinantį
žurnalą „Small Wars and Insurgen-
cies”.

Įspūdingas profesoriaus leidinių
sąrašas. Vienas arba su bendraauto-
riais jis parašė dešimt knygų, antra
tiek knygų skyrių, daugybę straips -
nių. Pirmosios Mockaičio knygos bu -
vo apie britų sukilimus prieš konsti-
tucinę valdžią ir jų numalšinimus:
„British Counterinsurgency, 1919-
1960” (ji buvo apdovanota JK „Socie-
ty for Army Historical Reseach”
įsteig tu Templer medaliu kaip ge-
riausia metų britų karinės istorijos
knyga), „British Counterinsurgency

in the Post-Imperial Era” (1995).
Pastarųjų me tų knygos – apie tero-
rizmą: „The Iraq War: Learning from
the Past, Adapting to the Present,
Preparing for the Future”, „The
‘New’ Terro rism: Myths and Reality”
(abi 2007). Taip pat – Osama bin
Laden gyvenimo aprašymas („Osama
bin Laden. A Biography”, 2010).

Istoriją pasirinkti padėjo 
močiutės palikimas 

Augęs Buffalo, NY, istorijos stu -
dijas Mockaitis pradėjo Alleghe ny
College, Meadville, PA (1977 m. apsi-
gynė bakalaurą iš šiuolaikinės Euro-
pos istorijos). Vėliau jis tęsė mokslus
University of  Wisconsin-Madison,
kur 1982 m. gavo magistro, o 1988 m.
daktaro laipsnį iš šiuo lai kinės Brita-
nijos ir Airijos istorijos. Įdomu, kad
pasirinkimą studijuoti istoriją lėmė
– nors ir netiesiogiai – Tom močiutė.

T. Mockaitis: ,,Visuomet atsiras norinčių sutrukdyti renginį” 
RAIMUNDAS MARIUS 

LAPAS

Prof. Thomas Mockaitis
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Pirmosios ŠALFASS žaidynės New Jersey!
Š. m.  gegužės 25–27 d. Pietų New Jersey, NJ, vyks 62-osios Šiaurės

Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS) krepši nio
žaidynės, kuriose dalyvaus 22 ko mandos iš JAV ir Kanados. Laukiame apie
300 mūsų tautiečių iš Rytinės pakrantės, Čikagos ir Toron to.  

Šešta dienio, gegužės 26 d., vakaronei, kuri vyks Estų namuose, Jackson,
NJ, pa kvietėme vieną populiariausių lengvojo roko grupę  ,,Bip lan’’  iš
Lietuvos, kuri pirmą kartą kon  certuos lie tuvių bendruomenei JAV Šiaurės
rytuose. ,,Biplan’’ koncer tas numatytas 7:30 val. v. 

Žaidynės vyks šiose salėse: Township of  Ocean  Community Gym &
Sports complex (1110 West Park Ave., Ocean NJ 07755) ir Holy Innocents
School (3455 West Bang Ave. Neptune, NJ 07753).

Viešbutis: ,,Red Roof  Inn#211’’ (Tinton Falls, 11 Centre Plaza, Tinton
Falls, NJ 07727). Dėl kambarių ra šykite el. paš tu: rasah74@yahoo.com.

Daugiau informacijos apie pačias varžybas rasite ŠALFASS tinklalapy -
je www.salfass.org (ang lų kal ba www.launa.org). Visais kitais iškilusiais
klausimais skambinkite Rasai Hayes tel. 732-598-5680.

Eurolygos jaunimo čempionai – lietuviai

Praėjusią savaitę Turkijoje įvyko
„Nike International Junior Tourna -
ment”, kitaip vadinamas Eurolygos
jaunimo čempionatas, kuriame nu-
ga lė tojais tapo Vilniaus „Lietuvos
ryto” jaunimas.

Baigiamosiose rungtynės lietu-
viai susitiko su šeimininkų komanda
– Stambulo „Fenerbahce Ulker”. Pas -
ta riesiems geriau pasisekė rungty -
nių pradžioje, jie pirmavo 11:5, tačiau
į tai „Lietuvos ryto” jaunimas atsakė
spur tu ir persvėrė rezultatą – 13:11. 

Ketvirtąjį kėlinį „Lietuvos ry-
tas” pradėjo dviem taikliais tritaš-
kiais ir  pirmavo 20 taškų – 67:47. Vis
dėlto tur  kai sugebėjo aptirpdyti lie-
tuvių pra našumą, nes pradėjo spaus-
ti mū siškius po visą aikštę. Tačiau
stebuklo turkai nesugebėjo sukurti,
tad vilnie čiai šventė pergalę – 88:70.

Šie jauniai tapo trečiąja Lietuvos
komanda, sugebėjusia laimėti turny-
rą. 2003 ir 2007 metais čempionais
tapo Kauno „Žalgirio” jaunimas.

17 taškų „Lietuvos rytui” pelnė
Ed  vinas Šeškus, 15 – Augustinas Jan -
kaitis, 12 – Tautvydas Juodelis, 11 –
Alvydas Žarskus, po 7 – Paulius Na -
raš  kevičius, Tomas Galeckas, Jokū -
bas Gintavainis ir Denis Krestinin, 3
– Gediminas Žalalis, 2 – Karolis Ra -
žukas. Lukas Ganas taškų nepelnė,
Deividas Kumelis nežaidė.

EDVARDAS ŠULAITIS

LKL čempionai – Kauno „Žalgiris”

Per pastarąsias dvi savaites įvy -
ko trys „Lietuvos krepšinio lygos”
(LKL) baigiamosios rungtynės, iš
kurių visas tris laimėjo Kauno „Žal -
gi rio” komanda.

Šiemet dėl rengiamo olimpinių
žaidynių at rankos turnyro buvo nus-
pręsta su trum pinti baigiamąją seri-
ją, kad bū tų žaidžiama ne tradi-
ciškai – iki ke turių pergalių, o iki
trijų. Pirmosios rungtynės buvo su-
žaistos Kaune. Jo se „Žalgiris” pirma-
vo ir nė karto ne lei do Vilniaus „Lie-
tuvos rytui” išsi veržti į priekį. Tre-
čiame ketvirtyje Kau no klubas 30 taš-
kų skirtumu atsiplėšė nuo varžovų ir
sėkmin gai baigė rungtynes – 71:56. 

Antrosios rungtynės buvo žai-
džiamos Vilniuje. Kaip ir pirmoje
dvikovoje, Vilniuje „Žalgiris” vėl nė
karto neleido „Lietuvos rytui” pir-

mau ti. Kauno klubo krepšininkai
įsiveržė į priekį jau pirmosiomis
rung tynių minutėmis ir nepaliko
prie šininkams vilčių. Rezultatu 86:76
serijoje iki trijų pergalių „Žalgiris”
įsiveržė į priekį. 

Trečiosios lemiamos rungtynės
buvo žaidžiamos Vilniuje. Jų kaina
bu vo didžiulė: arba „Žalgiris” laimi
ir tampa čempionais, arba „Lietuvos
rytas” laimi ir tęsia sezoną. Rungty -
nės buvo atkaklios. Po dviejų lengvų
pergalių trečiosiose rungtynėse „Žal -
giriui” teko pakovoti. Tačiau ket -
virtajame kėlinyje žalgiriečiai visai
nepaliko vilčių varžovams. Vos įpu -
sėjus ketvirčiui, „Lietuvos rytas” at -
si  likinėjo 10 taškų skirtumu, o iki
rung tynių pabaigos išlaikė 6 taškų
per svara – 90:86.

LKL istorijoje pergalę „Žalgirio”
klubas šventė 14 kartą,  9-tą kartą
žaisdamas prieš „Lietuvos rytą”.

PAUL TRIUKAS

,,Žalgiriečiai” po pergalės. P. Garkausko nuotr.

Su pirmuoju treneriu ir jaunosiomis Biržų šachmatininkėmis.              A. Seibučio nuotr.

Ispanijos didįjį prizą laimėjo P. Maldonado

Praėjusią savaitę Ispanijoje įvy -
ko penktos šių metų „Formulės 1”
lenktynės, kurias laimėjo 27-erių me -
tų Pastor Maldonado iš Venesuelos.

Pietų amerikiečiui tai pirmoji
karjeros pergalė „Formulėje 1”. Mal -
donado taip pat yra antras lenkty ni -

ninkas, laimėjęs pirmąsias lenktynes
šį sezoną. Prieš porą lenktynių tai
pa darė vokietis Nico Rosberg.

Po šių lenktynių čempionato įs -
kaitoje pirmoje ir antroje vietoje
esan tys S. Vettel ir F. Alonso turi po
61 tašką. Trečias šiuo metu yra L.
Hamil ton (53 taškai).

PAUL TRIUKAS

Biržuose svečiavosi šachmatininkė Čmilytė

Gegužės 12-ąją bent jau daliai
biržiečių mūsų mieste buvo neeilinė
diena – jų mieste lankėsi viena ge-
riausių pasaulio moterų šachmati-
ninkių, daugybės titulų laimėtoja,
2011 m. Europos moterų šachmatų
čempionė, Šiaulių garbės pilietė
Viktorija Čmilytė. Viena jos atvyki-
mo priežasčių – Biržų Sporto mokyk-
los treneriu dirba ir vaikus šachma-
tų paslapčių moko jos buvęs treneris
Šiauliuose Raimondas Paliulionis.

Treneris Raimondas ir pristatė
Viktoriją biržiečiams, gana ilgokai
vardindamas jos pasiekimų sąrašą,
kartu pripažindamas, kad įdomiau-
sią jam įspūdį daro titulas – vyrų did-
meistrė. Pasaulinėje moterų šachma-
tininkių lentelėje Viktorija dabar
užima 15-ąją vietą, Lietuvoje realiai
tarp šachmatininkų ji yra ketvirta.
Be to, Biržų viešnia yra dviejų sūnų –
Dmitrijaus ir Aleksandro Širovų –
mama. 

Biržų rajono savivaldybės merė
Irutė Varzienė garsiai mąstė apie
vienos ar kitos asmenybės įtaką
kokiai tai sričiai, žavėjosi Čmilytės ir
proto, ir elegancijos, ir moteriško
žavesio darna. Biržų sporto mokyk-
los direktorius Algirdas Kriaučiūnas
pasinaudojo proga pasveikinti baigu-
sius sporto mokyklą šachmatininkus
Anetą Juknaitę ir Deivydą Buroką
bei įteikė jiems diplomus. Absolven-
tus sveikino ir Biržų viešnia, ir tre-
neris Raimondas, ir bendramoksliai.

Savo ruožtu Viktorija dėkojo trene-
riui, pakvietusiam apsilankyti Bir-
žuose, pripažindama, kad šachmatai
yra tokia sporto rūšis, kur daug kas
priklauso nuo entuziastų, todėl, jos
nuomone, Biržams šia prasme pasi-
sekė.

Apie savo, kaip šachmatininkės,
pradžios kelią ji pasakojo, kad žaisti
šachmatais išmokė tėtis Viktoras
Čmilis, kai jai buvo 6 metai, būdama
7-erių ji jau tapo Lietuvos 10-ečių
mergaičių čempione. Dabar ji žaidžia
daug, yra pasiekusi tokį lygį, kai jau
ją kviečia ir ji gali pasirinkti. Ją da-
bar treniruoja šachmatininkas Gedi-
minas Rastenis.

Čmilytė atsakinėjo į nemažai pa-
teiktų klausimų – apie dopingo kon-
trolę, aprangos kodą, moterų ir vyrų
santykį šachmatuose, šachmatinin-
kų amžių, šachmatų mokyklas, pini-
gus šachmatuose. Iš šachmatininkų
Čmilytė labiausiai vertina Višvana-
tan Anand iš Indijos, Levon Aronian
iš Armėnijos, Magnus Carlsen iš
Norvegijos ir Vladimir Kramnik iš
Rusijos, kuriuos asmeniškai pažįsta
ir su jais bendrauja. 

Po susitikimo su biržiečiais Čmi-
lytė muziejaus „Sėla” parodų salėje
sužaidė simultaną su 26 šachma-
tininkais ir nugalėjo 23:3. Didmeistrė
laimėjo 21 partiją, 4 sužaidė lygio-
siomis su Boleslovu Šimu, Gaivaldu
Jukna, Radvile Klepeckaite ir Pau-
liumi Janoniu, o vieną netgi pralai-
mėjo svečiui iš Rokiškio Raimundui
Ivanauskui. 

ANTANAS SEIBUTIS

Eurolygos čempionais tapo „Olympiacos”

Praėjusią savaitę Stambule vy-
kusiame Eurolygos  baigiamojo ket-
verto varžybose pergalę šventė grai-
kų Pi rėjo „Olympiacos” klubas.

Paskutinėse rungtynėse  „Olym -
pia cos” susikovė su Maskvos CSKA.
Rusijos čempionai beveik visą rung-
tynių laiką pirmavo, tačiau lemiamą
akimirką nesugebėjo išlaikyti šaltų
nervų. Kaip ir 2000 metų Sydney

olim piadoje, kur lemiamu metu Ra-
mūnas Šiškauskas neįmetė dviejų
baudos meti mų pusfinalio rungty-
nėse prieš JAV rinktinę, ir Stambule
lietuvis abu meti mus metė nesėk-
mingai. Nepataikius metimo, kamuo-
lį atsikovojo „Olym piacos”  krepši-
ninkai, o kitoje aikš telės pusėje dvi-
taškį įmetė Giorgios Printezis – 62:61.
Likus 0.7 sekun dėms, CSKA nesuge-
bėjo laiku įsimes ti kamuolį, tad čem-
pio nais tapo graikai.

PAUL TRIUKAS
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Kartu šokio keliu keliauti kvietė Lemont ,,Spindulio” (kairėje) ir Čikagos ,,Suktinio “ šokėjai.

,,Grandies” vaikų ratelio šokėjai su choreografu Gintaru Grinkevičiumi.

Buffalo Grove ,,Laumės” vyrai.

ŠOKIO KELIU Į BOSTON

Nespėsime nė apsidairyti, kai
reikės krautis lagaminus ir
važiuoti į Boston, kur vyks

Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių
šokių šventė. Lie pos 1 d. 2 val. p. p.
beveik 2,000 šokėjų suksis Boston
University ,,Agga nnis’’ arenoje. Dar
didesnis būrys žiū ro vų gėrėsis šo-
kėjų ,,audžiamais” įmantriausiais
šokių raštais.  

Kad pasiruošimas tikrai vyksta
gegužės 12 d. įrodė didžiulis būrys šo -
kėjų (jų buvo arti 300), Pasaulio lietu-
vių centro Ritos Riškienės salėje
susirinkusius žiūrovus vedęs  ,,Šokių
šventės keliu”. Susiburti visiems
kartu ir patraukti į kelionę juos
pakvietė lietuvių tautinis an samblis
,,Grandis”. 

Susirinkę šokio mylėtojai, mažų-
jų šokėjų tėveliai ir didžiųjų draugai
negai lėjo plojimų Buffalo Grove
,,Lau mės”, Čikagos ,,Gran dies”, ,,Lė -
tūno”, Suktinio”, Indiana polis ,,Trep -
siuko” ir ,,Vijūno” bei Lemont ,,Spin-
dulio” šokėjams. Nuo ma žiausiųjų
iki pa gy venusių – visi smagiai trep-
sėjo liau dies šokį, sukosi porose.
Žiūrovai galėjo matyti ir jau žinomus
šokius (Juozo Lingio ,,Kurapkytė”,
Genovai tės Dumčiūtės-Breichma nie -
nės ,,Pra dės aušrelė aušti”, liaudies
šokį ,,Pjo viau šieną” ir kt.), ir visiš -
kai neseniai su kurtus (Vidman to
Mačiulskio ,,Var nai”, to paties auto-
riaus ,,Oželis kir la, kirla”, ,,Gran -
dies” choreografės Vitalijos Šakytės-
Ivinskie nės ,,Šišo niš kių va karonė”
ir kt.).

Pirmoje ,,kelionės” dalyje buvo
sušokta 12, antroje – 10 šokių. Kon -
certą vainikavo baigiamasis šokis,
kai visi šokėjai – nuo jauniausių iki
vy riausių – sukosi vie name rate tiek
ant scenos, tiek aik štėje. Mes, čika -
giečiai, esame išlepinti ,,Gran dies”,
,,Spin dulio”, ,,Sukti nio” pasirody-
mais, tačiau ne mažiau įdomu buvo
pa matyti ir iš to liau atvykusius –
,,Lau mę”, ,,Trep siuką” ir ,,Vijūną”
bei tik kiekvienai šventei susiburi-
antį ,,Lėtūną”. 

Visi šokėjai nuoširdžiai stengėsi.
O kad jie tikrai gerai šoko – didelis
vadovų nuopelnas. Išeivijoje yra ne -
mažai vardų, kurie galbūt nėra labai
garsinami, tačiau savo pasirinktoje
srityje nuveikia didžiulius darbus,
palieka pėdsaką lietuvių iš eivijos
kultūros istorijoje. Tarp jų ir šokių
vadovai. Tik jų užsispyrimo, didži-
ulio ir sunkaus darbo  dėka Šokių
šventės Šiaurės Amerikos žemyne
vyksta jau 55 metai. Smagu buvo
matyti, kaip vadovai ir cho reografai
jaudinasi, kaip palaiko savo šokėjus.
Malonu ir tai, kad išauginta ir nauja

vadovų karta – tie, kurie kažkada dar
vaikai ar studentai įsiliejo į šokėjų
gretas, o dabar šokti mokina kitus.
Tarp jų – būsimos Šo kių šventės
Boston viena meno direktorių (kartu
su Romu Janu šoniu) Vida Brazaitytė.  

Šokis vijo šokį, grupės keitė gru-
pes. Šypsenos, plojimai, apsikabini-
mai – tai vis koncerto palydovai. Ir
nors po koncerto žiūrovai išsiskirstė,
bet kelionė nenutrūko. Kaip rašoma
koncerto programoje, keliavome:
,,drauge šokių šventės keliu iki Bos-
ton ir XIV Lietuvių tautinių šokių
šventės”. Tad dabar tik lieka žiūro-
vus pakviesti vykti į Šokių šventę, o
šokėjams – džiuginti mus gražiais
šokių raštais.

Norisi geru žodžiu paminėti ir
šo kių keliu visus mus vedusius pro-
gramos pranešėjus Rimą Polikaitytę-
Birutie nę ir Lauryną Ivinskį. Taip
pat padėkoti rengėjams už puikiai iš -
leistą programą-katalogą, kuriame
gali rasti ne tik pačio renginio prog -
ramos eigą. Kataloge surašytos visų
dalyvių bei šokių gru pių ir jų ratelių
va dovų ir choreo grafų  pavar dės, bet
ir įdėtos šventėje Lemont daly-
vavusių šokių grupių nuotraukos.
Toks leidinukas ne tik dalyviams
primins buvusį koncertą, jis turi iš -
liekamąją vertę. 

Geros nuotaikos, lietuviškos mu -
zikos ir entuziazmo nestokojantis
ren  ginys dar kartą parodė, kad iš -
eivijos lietuviams liaudies šokis yra
svarbus.  Ačiū visam būriui šio kon-
certo rengėjų,  kurie ne tik sukvietė
būrin šokėjus, bet ir mums, žiū ro -
vams, padovanojo nuostabų renginį.
Tokie renginiai ne tik skatina, kaip
rašoma programos viršelyje ,,iš -
laikyti lietuvių liaudies ir sceninių
šokių tradicijas”, bet ir padeda iš
naujo pa mėgti liaudies šokį. Tai ir
paskata naujiems nariams įsijungti į

LAIMA APANAVIČIENĖ

Pirmieji ,,Grandies” vaikučių ratelio žingsneliai didžiojoje scenoje.                                                                Jono Kuprio nuotraukos

šokėjų gretas ir ateityje rengti dau-
giau tautinių renginių.
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Šių metų gegužės 4 d. Wa shing-
ton, DC, John Hopkins Univer -
sity, Paul H. Nitze Išplėstinė

tarp tautinių studijų mokykla (School
for Advanced International Studies –
SAIS) surengė konferenciją ,,JAV-
Šiaurės-Baltijos valstybių bendra-
darbiavimas formuojant JAV-Euro-
pos darbotvarkę”. Šioje konfe ren -
cijoje JAV ir Europos atstovai aptarė
bei pabrėžė, žiūrint iš JAV bei Bal-
tijos ir Šiaurės kraštų perspektyvų,
bendradarbiavimo svarbą, ypatingai
visos Europos Sąjungos bei NATO kon-
tekste, ir jo įtaką gerinant JAV-Rusijos
santykius.  

Konferencijoje, kurią parėmė
Lietuvos, Latvijos ir Švedijos amba-
sados JAV, su paskaitomis bei disku-
sijose dalyvavo nemažai JAV ir Eu-
ropos tarptautinės politikos žinovų.
Tarp jų buvo Kurt Volker, buvęs JAV
ambasadorius ir vyresnysis moksli-
nis bendradarbis (senior Fellow) iš
SAIS Transatlantinių santykių cent-
ro;  prof. Adam Daniel Rotfeld, buvęs
Lenkijos užsienio reikalų ministras;
Linas Linkevičius, Lietuvos Respub-
likos ambasadorius ypatingiems pa-
vedimams; Damon Wilson, vykdoma-
sis viceprezidentas, The Atlantic
Council;  David Kramer, prezidentas,
Freedom League; Urban Ahlin, MP,
Švedijos Parlamento užsienio reikalų
komiteto pirmininko pavaduotojas;
Kadri Liik, vyresnioji mokslininkė,
Estijos Tarptautinis gynybos studijų
centras; Julia Smith, JAV viceprezi-
dento įstaigos nacionalinio saugumo
patarėjo pavaduotoja; Jānis Sārts,
Latvijos gynybos ministerijos valsty-
bės sekretorius; Daniel P. Fata, Co-
hen grupės viceprezidentas; Mike
Winnerstig, Švedijos gynybos tyrimų
agentūros direktoriaus pavaduoto-
jas; prof. Andris Sprūds, Latvijos
tarptautinių reikalų instituto  direk-
torius;  Matthew Bryza, buvęs JAV
ambasadorius, šiuo metu vadovau-
jantis Tarptautiniam gynybos cent-
rui Estijoje; Robert Nurick, vyresny-
sis mokslinis bendradarbis tarptauti-
nio saugumo reikalais, Atlantic
Council; Arūnas Molis, vyresnysis
mokslininkas iš Lietuvos energijos
saugumo centro; James Townsend,
JAV gynybos ministro padėjėjas Eu-
ropos ir NATO reikalais. 

Kadangi pristatyti ir gvildenti
klausimai tam tikrais atvejais karto-
josi, šioje trumpoje apžvalgoje, užuot
gilinęsis į specifiką, bandysiu pateik-
ti pranešimų ir diskusijų temines
kryptis. Konferencija buvo ypač svar-
bi tuo, kad joje pranešimus pateikė
vadovaujantys žinovai iš trijų įta-
kingiausių JAV užsienio politiką ku-
riančių analitinių centrų (think
tanks). Jie savo pranešimuose iškėlė
nepaprastą Baltijos ir Šiaurės (Skan-
dinavijos) kraštų bendravimo bei in-
tegracijos svarbą tolimesnių transat-
lantinių ir globalizacijos iššūkių per-
spektyvose.  Jos apima penkias sritis,
kurios reikalauja tiek JAV, tiek Bal-
tijos ir Šiaurės šalių dėmesio: nuola-

tinis siekis vieningos, laisvos ir tai-
koje gyvenančios Europos, Baltijos ir
Šiaurės šalių regiono integracija,
santykiai su Rusija, energetinis sau-
gumas ir JAV glaudus bendravimas
su Europa.

Pirmasis prelegentas iškėlė būti-
nybę JAV kreipti žymiai daugiau dė-
mesio į produktyvių ryšių vystymą
su Šiaurės ir Baltijos regiono demo-
kratijomis.  Danija, Estija, Suomija,
Islandija, Latvija, Lietuva, Norvegija
ir Švedija, kaip Šiaurės-Baltijos re-
giono šalys (Nordic-Baltic Eight –
NB8), yra puikūs ekonominės sveika-
tos,  demokratinės santvarkos, žmo-
gaus teisių pagarbos ir teisinės vals-
tybės įgyvendinimo pavyzdžiai.  Jos
svariai prisideda prie tarptautinio
saugumo ir taikos palaikymo veiks-
mų už savo valstybių ribų, nepaisant
sunkios ekonominės krizės.  NB8 ša-

lių laisvės vizija, politikos kryptys ir
regioninis solidarumas daro jas ver-
tingomis JAV sąjungininkėmis. 

JAV yra tam tikru mastu nusivy-
lusi Europos Sąjungos (ES) nesugebė-
jimu valdyti ekonominę krizę ir ribo-
tu jos indėliu tampant veiksmingais
saugumo partneriais. Tuo tarpu NB8
regionas išsiskiria kaip stabili, atsa-
kinga ir dinamiška Europos bend-
ruomenės dalis.  Šis regionas vaiz-
džiai rodo, kad demokratija veikia ir
yra veiksminga, kad teigiama laisvo
pasaulio vizija yra įmanoma ir kad
transatlantinės institucijos dar turi
svarbių iššūkių ateityje. Konferenci-
joje buvo aptarta, kaip NB8 regionas
ir JAV gali bendradarbiauti plates-
nės ir gilesnės transatlantinės darbo-
tvarkės kūrime, siekiant abipusės
naudos ir didesnės saugos. 

Konferencijos kalbėtojai aptarė,
kaip NB8 ir JAV gali toliau skatinti
visos Europos laisvės, demokratijos
ir taikaus sugyvenimo siekį bei pa-
dėti narystės siekiančioms Europos
tautoms prisijungti prie  NATO ir ES
bendruomenių. Nors NATO ir ES,
įgyvendindamos šiuos tikslus, susi-
duria su naujais iššūkiais, NB8 re-
gionas surado būdų, kaip pasiekti di-
desnį politinį ir ekonominį saugumą
bei stabilumą per glaudesnį bendra-
darbiavimą, nei tai būtų įmanoma

veikiant kaip pavieniui su savais po-
litiniais tikslais. 

Baltijos valstybės, Norvegija ir
Suomija, turinčios bendras sienas su
Rusija, rado būdus tiesiogiai ir tai-
kiai su ja sugyventi.  Jų patirtis šiuo
atveju yra labai vertinga, apibrėžiant
tolimesnius santykius su Rusija  sau-
gumo, energetikos, aplinkosaugos ir
kitais klausimais. Jos gali daug ge-
riau padėti suprasti ir išaiškinti są-
sajas tarp Rusijos autoritarinės siste-
mos mąstymo ir jos išorinio elgesio.
Nors NB8 narės negali pakeisti Rusi-
jos, tačiau jos gali padėti geriau su-
prasti ir veiksmingiau suderinti ES,
NATO ir JAV politiką Rusijos atžvil-
giu.

Baltijos šalys stokoja energijos
išteklių. Tačiau jos turi patirties,
kaip reikia tvarkytis nepriteklių aki-

vaizdoje, ypač kai žaliavų įsigijimo
klausimas yra sudėtingai persipynęs
su Rusijos sunkiai nuspėjama politi-
ka. Visos NB8 narės siekia didesnio
energetikos saugumo mažinant pri-
klausomumą nuo Rusijos, tarpusavy-
je sukuriant energijos generavimo
bei perdavimo tinklų ir vamzdynų
jungtis, bendradarbiaujant alterna-
tyvių išteklių vystyme ir dirbant re-
giono energijos rinkos konkurenci-
nėje plotmėje. Regiono bendradarbia-
vimas, bandant pasiekti didesnio
energijos saugumo ir tvarumo, yra pro-
tingos ir nuoseklios politikos pavyzdys
tiek visai ES, tiek ir pačiai NATO.

Nors JAV siekia nukreipti savo
pagrindinį dėmesį į Azijos regioną ir
žymiai sumažinti karines pajėgas
Europoje, abiejose Atlanto pusėse su-
prantama, kad bendraujant bus pa-
siekta daug daugiau, nei veikiant pa-
skirai. NB8 šiuo atveju gali vėl pasiū-
lyti įdomų strateginį modelį, pagal
kurį JAV atsitraukimas būtų tik ribo-
to pobūdžio, neprarandant Europai
dėmesio. NB8 kraštai tapo valstybi-
nio klestėjmo generatoriais, pasižy-
minčiais geru užsienio politikos su-
vokimu, vystant savitarpio pagalbos
ir saugumo priemones, o ne bejėgiai,
šalia kelio išmaldos reikalaujantys
vartotojai. Be to, NB8 šalys, nors pa-
lyginti nedidelės pavieniui, sutarda-
mos bendrai dirbti ir derinti saugu-

mo bei kitus gyvybiškai svarbius
klausimus, tampa vienu iš pajėgiau-
sių ir patikimiausių veiksmų visoje
ES bei svarbia dalimi transatlantinės
gynybos kontekste. Aktyvus NB8 ša-
lių dalyvavimas įvairiuose NATO
planavimo ir veiklos projektuose bei
finansinė parama parodo jų tvirtą įsi-
pareigojimą. Dėl to šis regionas yra
ir bus svarbus JAV partneris. 

Bandydamas atsverti JAV gyny-
bos pajėgų sumažinimą Europoje,
Washington įsipareigojo dalyvauti
Europoje su kariniais daliniais, bri-
gados lygyje, tarptautiniuose ir
NATO manevruose  bei įvairiose pra-
tybose.  Toks rotacinis dalyvavimas
turėtų skatinti didžiausią JAV kari-
nių pajėgų  dalyvavimą NB8 šalyse ir
NB8 šalių dalyvavimą JAV, siekiant
išplėsti gerai koordinuotus ir veiks-
mingus gynybos veiksmus visame
Šiaurės Atlanto ir Baltijos regione.
Nors nėra jokios garantijos, kad NB8
regionas galėtų atsispirti  visiems iš-
oriniams kėslams be JAV užnugario,
tačiau taip pat neįmanomas nenu-
trūkstantis JAV vaidmuo šiame re-
gione be Šiaurės-Baltijos šalių dėme-
sio ir jų aktyvios paramos. Taip, kaip
JAV pasaulinei galiai išlaikyti yra
reikalingos Europa ir NATO, lygiai
taip pat Europai yra reikalingos JAV
ir NATO. Europa ir toliau lieka JAV
pagrindiniu partneriu, skatinančiu
prekybą ir ekonominę plėtrą pasau-
liniu mastu,  siekiant saugumo ir sta-
bilumo vis labiau nenuspėjamame
pasaulyje. 

NATO viršūnių susitikime Čika-
goje bus aptartos sudėtingos bendra-
vimo ir tolimesnės plėtros galimybės,
taip pat pripažįstant pasaulinio sau-
gumo priklausomybę.

NATO ir ES siekia panašių tikslų
energijos tiekimo daugialypiškumo,
infrastruktūrinių sistemų suvieno-
dinimo ir jų sujungimo, greito reaga-
vimo į ekstremalius atvejus, santy-
kių plėtojimo su trečiosiomis šali-
mis ir kitose srityse. Skalūnų dujų
atsiradimas jau keičia ir ateityje dar
labiau pakeis energijos išteklių pu-
siausvyrą bei jų prieinamumą pa-
saulyje.  Jų gausa nutraukia Rusijos
viešpatavimą, Europai tiekiant dujas
ir naftą. Besiplečiančios dujų vamz-
dynų ir elektros tinklų jungtys visos
ES mastu panaikina iki šiol turėtą
,,Gazprom” monopolio galią, ypatin-
gai Centrinės ir Rytų Europos regio-
ne.  Baigus šių tinklų sujungimą, žy-
miai sumažės ES šalių energetinis
pažeidžiamumas ir energijos saugu-
mo rizika.  Dėl to gerokai pakils visų
energetinių sistemų vertė.  Tai bus
naudinga tiek ES, tiek NATO, nes bū-
tų sustiprintos galimybės lengviau
įveikti ateityje iškylančias energeti-
nes krizes, tuo pačiu užtikrinant di-
desnį ekonominį stabilumą bei išven-
giant kainų ir tiekimo manipuliacijų.
Veiksmingas NB8 šalių bendradar-
biavimas su JAV nominaliu prisidė-
jimu, steigiant Lietuvoje NATO ener-
getikos saugumo centrą, žymiai pri-
sidėtų prie šių tikslų siekimo. 

Nukelta į 15 psl.

EPA nuotr.

JAV-Šiaurės-Baltijos valstybių bendradarbiavimas 
formuojant JAV-Europos darbotvarkę

DR. STASYS BAČKAITIS
P.E., SAE FELLOW



Vilnius (ELTA) – Kedžių ir Venc-
kų rėmėjai, kaip ir buvo žadėję, ge-
gužės 18 d. toliau protestavo Vilniuje
prie Prezidentūros, S. Daukanto aikš-
tės prieigose. Tvarką palaikė polici-
jos pareigūnai. S. Daukanto aikštė
buvo atitverta ,,stop” juosta, protes-
tuotojai į aikštę leidžiami nebuvo.
Protestuotojai išreiškia nepasitenki-
nimą gegužės 17 d. vykusia policijos
operacija, kurios metu D. Kedžio duk-
ra buvo paimta iš tetos Neringos
Venckienės namų ir perduota moti-
nai Laimutei Stankūnaitei. 

Susirinkusieji reikalauja pasa-
kyti, kur šiuo metu yra mergaitė su
motina. Jie teigia, kad Lietuvoje įsi-
galėjo klanas ir žmonėms neatsakin-
ga valdžia, yra sugriauti moraliniai
valdžios pagrindai, valstybėje nebe-
liko teisingumo ir jį būtina atkurti. 

Gegužės 17 d. į mitingą buvo su-
sirinkę apie penkis kartus daugiau

žmonių. Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė su mitinguotojais susitikti at-
sisakė. Mitinguotojai žada prie S.
Daukanto aikštės budėti, ,,kiek rei-
kės”, kol Lietuvoje bus atstatytas tei-
singumas. Vilniaus savivaldybei pa-
teiktas prašymas leisti šalia Prezi-
dentūros statyti palapines, biotuale-
tus, lauko virtuvę.
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New York (BNS) – Jungtinių
Tautų (JT) generalinis sekretorius
Ban Ki-moon pareiškė manantis, kad
už Damaske praėjusią savaitę įvyk-
dytus du galingų bombų sprogdini-
mus, nusinešusius dešimtis žmonių
gyvybių, atsakingas tarptautinis te-
roristų tinklas ,,al Qaeda”.

Ban Ki-moon taip pat pažymėjo,
kad Sirijos prezidentas Bashar al
Assad vis dar neįgyvendino šešių
punktų taikos plano, dėl kurio susi-
tarė su JT ir Arabų Lygos pasiunti-
niu Kofi Annan.

Gegužės 10 d. Damaske mirti-
ninkams susprogdinus dvi galingas
bombas, žuvo mažiausiai 55 žmonės,
dar beveik 400 buvo sužeisti. Sirija

kaltino ,,al Qaeda” pastarosiomis sa-
vaitėmis jos teritorijoje organizuo-
jant išpuolius, kurie dar labiau didi-
na sukilimo prieš B. al Assad įtampą.

,,Per pastaruosius 15 mėnesių Si-
rijoje buvo nužudyta ne mažiau nei
9,000 žmonių. Padėtis jau tapo neleis-
tina”, – sakė JT vadovas. Ban Ki-
moon taip pat paminėjo du bombų
sprogimus prie  JT paliaubų stebėto-
jų kolonų Sirijoje. 

Jis sakė, kad be stebėtojų atsiun-
timo, joks K. Annan plano punktas
nėra įgyvendintas. Stebėtojų atsiun-
timas sumažino smurtą, ,,bet nepa-
kankamai”, pabrėžė jis ir pridūrė:
,,Tad kiek galėdami toliau ginsime
civilius gyventojus.”

B. Obama per G-8 viršūnių susitikimą 
planuoja pasiūlyti „specifinių“ sprendimų 

Prieš 21 metus žuvo pirmas atkurtos
nepriklausomos Lietuvos pareigūnas 

JT vadovas tvirtina, kad  Sirijoje 
veikia „al Qaeda” 

Seimo narys G. Kirkilas išrinktas Lietuvos 
ir Rusijos forumo pirmininku

Washington, DC (BNS) – JAV
prezidentas Barack Obama per gegu-
žės 18–19 d. vykstantį Didžiojo aštuo-
neto (G-8) viršūnių susitikimą pasiū-
lys „specifinių” sprendimų Europai,
kurie galėtų padėti įveikti Senojo že-
myno skolų krizę, Washington reiš-
kiant pritarimą kalboms apie ekono-
mikos augimo skatinimo priemones.
G-8 vadovai dėl Europos fiskalinių
problemų diskutuoja JAV prezidento
užmiesčio rezidencijoje Camp David,
Maryland valstijoje.  

Tačiau B. Obama patarėjas na-
cionalinio saugumo reikalams Tom
Donilon sakė, kad galutinius spren-
dimus, kaip būtų galima išgelbėti eu-
ro zoną, turės priimti patys Europos
vadovai, taip pat priminė, kad gegu-
žės 23 d. vyks Europos Sąjungos (ES)
viršūnių susitikimas.

B. Obama į Camp David atvyko
po savo pirmųjų derybų Baltuosiuose
rūmuose su naujuoju Prancūzijos
prezidentu Francois Hollande, kuris
laimėjo rinkimus, žadėdamas per-
orientuoti Europos fiskalinę politiką
nuo taupymo prie augimo skatinimo.

JAV vadovas neseniai užsiminė
turintis savų ekonomikos skatinimo
receptų, kurie Amerikoje buvo pa-
naudoti 2009 m. ir padėjo šalies eko-
nomikai grįžti prie nuosaikaus augi-
mo bei išvengti finansinio nuosmu-
kio, koks ištiko Europą. 

Žadama, kad G-8 susitikimo va-
dovai dėmesį sutelks į Irano bran-
duolinės programos keliamus iššū-
kius, artėjant deryboms tarp pasau-
lio galybių ir šiitiškos respublikos,
kurios vyks Bagdade vėliau šį mėne-
sį. Tikimasi, kad vadovai aptars ir Si-
rijos vyriausybės pastangas numal-
šinti šalyje vykstantį sukilimą prieš
prezidento Bashar al Assad režimą,
nuogąstavimus dėl Šiaurės Korėjos
galimai ruošiamo trečiojo branduo-
linio bandymo, taip pat padėtį Mian-
mar, kuriam B. Obama sušvelnino
JAV investicijų apribojimus.

Didžiajam aštuntukui priklauso
labiausiai ekonomiškai išsivysčiu-
sios šalys – JAV, Didžioji Britanija,
Kanada, Italija, Prancūzija, Vokieti-
ja, Japonija ir Rusija.

Prie Prezidentūros protestavo 
N. Venckienės šalininkai

Tokijas (BNS) – Rytų Japoniją
gegužės 18 d. supurtė žemės drebėji-
mas, kurios stiprumas siekė 4,8 balo
ir kuris sukrėtė pastatus sostinėje
Tokijuje. Kol kas negauta pranešimų
apie padarytą žalą arba nukentėju-
sius žmones; taip pat nepaskelbtas
viesulų pavojus.

Pernai kovo 11 dieną Japonijos

šiaurės rytinę pakrantę supurtė 9 ba-
lų žemės drebėjimas – stipriausias
kada nors buvęs šioje šalyje. Tąsyk
požeminiai smūgiai sukėlė didžiulį
viesulą, kuris užgriuvo Fukušimos
atominę elektrinę, sukeldamas di-
džiausią pasaulyje branduolinę krizę
per pastaruosius 25 metus. M. Romney užsipuolė prezidentą B. Obama

dėl išaugusios JAV skolos

Vilnius (ELTA) – LR Seimo na-
rys, buvęs premjeras Gediminas Kir-
kilas šią savaitę įvykusioje steigia-
mojoje sueigoje išrinktas Lietuvos ir
Rusijos forumo pirmininku. 

Politikas yra buvęs prezidento
Valdo Adamkaus įgaliotiniu Lietu-
vos ir Rusijos derybose dėl Kalinin-
grado tranzito. Forumo steigėjais su-
tiko būti žymūs šalies politologai, is-
torikai, verslininkai, politikai. Lietu-
vos ir Rusijos forumo tikslas – viešą-
ja diplomatija ir bendradarbiavimo

programomis siekti esminio lūžio
dvišaliuose santykiuose, įtvirtinant
juos kaip santykius tarp suverenių ir
vienas kito siekius gerbiančių tarp-
tautinių subjektų. Forumo planu-
ose – abiejų valstybių politikos ir
visuo-menės veikėjų paskaitos,
menininkų bendros parodos, ver-
slininkų seminarai, metinė konfer-
encija. Lietuvos ir Rusijos forumas
dės pastangas pa-skatinti tokio pat
forumo (Rusijos ir Lietuvos)
steigimąsi Rusijoje.

Japonijos rytus supurtė žemės drebėjimas 

Washington, DC (BNS) – Res-
publikonų kandidatas į JAV prezi-
dentus Mitt Romney užsipuolė da-
bartinį prezidentą Barack Obama dėl
augančio JAV deficito ir tikino, kad
prezidentas ,,nedarė beveik nieko,
kad sumažintų” per 8 metus ankstes-
nio prezidento George W. Bush su-
kauptą skolą.

Per savo kampanijos renginį Flo-
rida valstijoje M. Romney sakė, kad
kaip kandidatas į prezidentus B.

Obama ,,savo pirmtaką vertino labai
kritiškai, nes šis per 8 metus sukau-
pė 4 trln. JAV dol. skolą. B. Obama
sakė, kad tai labai neatsakinga ir ne-
patriotiška ir kad jis, tapęs preziden-
tu, JAV skolą sumažins perpus. Ta-
čiau jis ją padvigubino”, – kalbėjo M.
Romney. Jis sakė, kad nors respub-
likonai ir demokratai turi bendrai
prisiimti kaltę už deficitą, dėl B. Oba-
ma problema tik pagilėjo.

Vilnius (ELTA) – Gegužės 19 d.
sukanka 21-eri metai, kai pasienyje
su Baltarusija esančiame Šalčininkų
rajono Krakūnų kaime tarnybos me-
tu buvo nužudytas beginklis Dieve-
niškių patrulių tarnybos baro pa-
mainos viršininkas Gintaras Žagu-
nis – pirmasis po Nepriklausomybės
atkūrimo vykdydamas savo pareigas
žuvęs pasienietis.

Įamžinant pirmojo po Nepri-
klausomybės atkūrimo žuvusio pa-
sieniečio atminimą Dieveniškių kil-
poje esanti Valstybės sienos apsau-
gos tarnybos (VSAT) užkarda pava-
dinta G. Žagunio vardu. Taip ji pava-
dinta minint 9-ąsias G. Žagunio žū-
ties metines, kai vyko šios tuomet
naujos VSAT užkardos atidarymas.
Užkardoje taip pat atidengta pamink-
linė lenta G. Žaguniui. 2004 m. G. Ža-
gunio žūties vietoje Krakūnuose bu-
vo atidengtas granitinis paminklas.

G. Žagunis palaidotas Vilniaus
Antakalnio kapinėse, šalia Sausio 13-
osios ir Medininkų aukų. 2008 m.
VSAT išleido buvusio pasieniečio Vy-
tauto Voverio knygą ,,Pasienietis
Gintaras Žagunis – laisvės gynėjo ke-
lias”. G. Žagunis po mirties apdova-
notas Pirmojo laipsnio Vyčio Kry-
žiaus ordinu, taip pat Šaulių ,,Žvaigž-
dės” ordinu, Sausio 13-osios atmini-
mo ir Kariuomenės savanorių kūrėjų
medaliais, VSAT atminimo ženklu
,,Valstybės sienos apsaugai 85”.

Seime surengta G. Žagunio atminimui
skirta paroda.                     ELTA nuotr.



DR. PETRAS V. kISIELIUS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

VIDAS J. nEMICkAS, MD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDMUnDAS VIŽInAS, MD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

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

262-948-6990

RAMOnA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRYS, MD
AKIų LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

VYTEnIS GRYBAUSkAS, MD
SUSAn T. LYOn, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSkIS, MD
TERRI DALLAS-PRUnSkIS, MD

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441
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,,AnGELŲ SLAUGOS nAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

SOCIALINIAI REIKALAI

Kas naujo JAV imigracijos 
politikoje?

Kadangi jau senokai rašėme
apie imigracijos srityje vyk-
stančius pasi kei timus, šįkart

pabandysime šią spra gą užpildyti.
Nors esminių permai nų imigracijos
politikoje, deja, vis dar reikės palū-
kėti, per pastaruosius metus JAV
Pilietybės ir imigra ci jos tarnyba
(United States Citizen ship and Im-
migration Service arba USCIS), prik-
lausanti Valstybės ap sau gos departa-
mentui (DHS) ir glau džiai bendra-
darbiaujanti su Darbo de partamentu
(Department of  Labor arba DOL),
ėmėsi kai kurių  pastangų palengvin-
ti jau imigravusiųjų į Jung ti nes
Valstijas ir dar tik besiruo šiančių tai
padaryti dalią. Ne visos jos davė gei-
džiamų rezultatų, tačiau, ko gero,
galima pasakyti, jog bendras federa-
linių tarnybų noras pakeisti įsi se-
nėjusią, neveiksmingą tvarką reiškia
ne tiek jau mažai. 

Nors dėl šalį tebekamuojančių
eko nominių sunkumų DHS biudže-
tas šiais metais buvo kiek sumažin-
tas, kai kurios šios tarnybos vykdo-
mos programos sulauks didesnio
dėmesio ir finansinės paramos. Tarp
pasta rųjų galima paminėti ,,E-Ve-
rify” (skirta samdomų darbuotojų
legalaus statuso patvirtinimui elek-
troniniu būdu)  ir ,,Systematic Alien
Verifi ca tion for Entitlements” (SA-
VE), kuri padeda nustatyti, ar besi-
kreipiantis dėl valstybės teikiamų
lengvatų as muo gali jas gauti su savo
imigra ci niu statusu/pilietybe.

Dera paminėti, jog po to, kai DOL
pastangomis neseniai buvo sugriež-
tinta tvarka H-2B vizoms, skirtoms
žemės ūkio darbuotojams užsienie-
čiams, ga  uti, JAV Kongresas išleido
rezo liuciją, kuri panaikino šiuos pa-
kei ti mus. Tuo pat metu visi su ame-
rikiečiais susituokę asmenys, esan-
tys ša lyje nelegaliai ir tikėjęsi gauti
gali my bę pasilikti joje, kol bus tvar-
komi jų legalizavimo dokumentai
(naudojantis I-601 ,,Provisional Wai-
ver” for ma), kol kas ja pasinaudoti
negalės – visi prašymai suteikti I-601
formoje numatytą galimybę USCIS
bus auto ma tiškai atmesti. Nepaisant
šių ne pa togumų, pažymėtina, jog ne-
legaliai šalyje esančių asmenų depor-
tacijos at vejų per pastaruosius metus
itin su mažėjo.

Bene didžiausių ir reikšmingiau -
sių pasikeitimų tikimasi netrukus
sulaukti asmenų, legaliai imigravu -
sių į JAV arba besiruošiančių tai pa -
da ryti, atžvilgiu. Vadovaudamasi
JAV prezidento programos ,,StartUp
America” gairėmis, šių metų sausio
pa baigoje USCIS paskelbė naują pa -
gal bos legaliems imigrantams planą.
Nors jame numatytos iniciatyvos dar
nėra įstatymiškai įteisintos (dauge-
lio jų įsigaliojimui dar nėra numaty-
tos tikslios datos), šio dokumento tik-
slai daug žadantys – palengvinti imi-
gracijos procesą ir pritraukti į šalį
daugiau savo srityje itin kvalifikuotų
imigrantų, kurie padėtų kel  ti šalies
ekonomiką, prisidėtų prie technolo-
ginio augimo ir sukur tų naujų darbo
vietų. 

Pirmiausia naujas planas numa-
to palengvinti imigracijos procesą
itin talentingiems mokslininkams,
kuriems, pateikus prašymą specia-
liai numatytoje USCIS kategorijoje,
pastaruoju metu itin padaugėjo nei-
gia mų atsakymų bei papildomų rei-
ka la vimų. Tuo pat metu aktyviai do-
mima si, kaip sudaryti geresnes imig-
ra cijos sąlygas užsieniečiams versli-
nin kams, kurie yra pasiryžę inves-
tuoti pinigus į JAV ekonomiką. 

Tarp kitų pasiūlytų naujovių,
USCIS taip pat siekia suteikti gali-
mybę greičiau gau ti darbo leidimus
šalyje dirban čiųjų H-1B vizos turėto-
jų sutuoktiniams. Pastarieji, įsiga-
liojus naujai tvarkai, turėtų teisę ne-
belaukti, kol bus teigiamai išspręstas
klausimas dėl jų imigracinio statuso
pakeitimo į nuolatinio gyventojų
(sprendimas dėl ,,žaliosios kortelės”
suteikimo). Jei iki šiol darbo leidimą
panašiais atvejais buvo galima gauti
tik sulaukus pirminio patvirtinimo
iš USCIS apie sutikimą pakeisti sta-
tusą, pagal naująją tvarką jį būtų ga-
lima gauti iškart po to, kai USCIS bus
pateikta forma I-140, nelaukiant jos
patvirtinimo. 

Užsieniečiai, besimokantys JAV
aukštosiose mokyklose ir studijuo-
jan tys tam tikras specialybes, DHS
patvirtintose ,,prioritetinėse” prog-
ra  mose (mokslo, technologijų, inži -
ne rijos ir matematikos srityse), iki
šiol galėjo pratęsti laikinus darbo lei-
dimus, skirtus įgyti patirties po stu -
dijų baigimo (pagal ,,Optional Prac -
tical Training”, arba OPT progra-
mą), papildomam 17 mėnesių laiko-
tarpiui su sąlyga, jog jų darbo po-
būdis būtų tie siogiai susietas su įgy-
tu išsilavini mu. Naujas USCIS pla-
nas numato tai išplėsti, suteikiant
panašią galimybę papildomai dirbti
ir asmenims, kurių neseniai įgytas
išsilavinimas nėra ,,prioritetinis” su
sąlyga, jei jie yra anksčiau baigę
,,prioritetine” laiko mą studijų pro-
gramą. Tokiu būdu, pvz., asmuo, įgi-
jęs verslo administra vimo magistro
(MBA) laipsnį, tačiau turintis ir ba-
kalauro laipsnį, tarki me, informaci-
nių technologijų srityje, galėtų pasi-
naudoti galimybe pra tęsti OPT darbo
leidimą nustatytam pa pildomam lai-
kui. Maža to, DHS pla nuoja ateityje
praplėsti ir ,,priori tetinių” studijų
programų sąrašą. Pa galiau, F-2 vizą
turintys studentų-už sieniečių su-
tuoktiniai pagal naująjį pla ną taip
pat turėtų įgyti teisę ne pilnu laiku
mokytis universitete. 

Pastaba. Kaip minėta, visi USCIS
siūlomi esamos tvarkos pakeitimai
įsi galios tik formaliai juos įteisinus
JAV federalinei valdžiai. Straipsnyje
pateikta informacija tėra pažintinio
pobūdžio ir nesiekia atsakyti į konk -
re čius jūsų individualiu imigraciniu
at veju iškilusius klausimus, kuriuos
geriausia būtų aptarti su teisininku
ar kitu šioje srityje dirbančiu specia-
listu. 

Parengta pagal 
USCIS  bei žiniasklaidos 

informaciją

VAIDA MALECKAITĖ



EUGEnE C. DECkER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA kERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. LInA POŠkUS
Dantų gydytoja

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

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIkIS
DANTų GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA  E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSkAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTų GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

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

www.draugas.org

IEŠkO DARBO

* Jauna pora ieško išsinuomoti vieno kambario
butą Brighton Park rajone netoli California ir 47 Str.
su 2 automobilių garažu. Tel. 773-387-7232.

* Moteris perka žmonių priežiūros darbą su gyve-
nimu kartu. Galimi pakeitimai. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 312-714-5198.

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

* Vyras ieško senelių priežiūros darbo su gyve-
nimu. Gali pakeisti. Legalūs dokumentai. Tel.630-
670-0813.

* Reikalingas žmogus, galintis retkarčiais nuvežti

pas gydytoją, ar į parduotuvę. Tel. 708-425-1250,
skambinti šeštadieniais.

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

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

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

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

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

Atkelta iš 2 psl.
Ieškant tiesos baimė apsijuokti

yra joks motyvas. Mes turime stovėti
už teisingą idėją, paremtą tikrove,
net jei kiti juoktųsi iš mūsų. Taip,
Skrupskelis pamini  sąlygą: ,,Jeigu
neugdysime savo tarpe tolerancijos
ir supratimo (…)” Kaip šio komen-
taro pradžioje nurodžiau, reikalavi-
mas, kad vyrų ar moterų poros būtų
prilygintos vyro ir moters santuokai

su galimybe įvaikinti vaikus laužo
prigimtinę vaikų teisę turėti motiną
ir tėvą ar bent juos atstojančią tin-
kamą susituokusiųjų porą – moterį ir
vyrą.  Tad šiuo atveju visiškai nesto-
kojama ,,tolerancijos ir supratimo”,
juk čia ginama vaikų prigimti-
nė teisė – rodomas supratimas ir pa-
garba dažnai ignoruojamiems žmo-
nėms, beginkliams, negimusiems
vaikams.

Atsiliepiant į K. Skrupskelio laišką
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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

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

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

Pavasarinio vajaus aukotojai

Pralėkė žydinčiais medžiais įsisiūbavęs pavasaris. Ateina šilti orai ir
kiekvienas jau pasiruošęs nerūpestingoms vasaros atostogoms. Dauguma
mūsų keliausime į Boston, į JAV ir Kanados Lietuvių Bendruomenių ren-
giamą tautinių šokių šventę. Tačiau Draugo fondo taryba susirūpinusi, kad
pavasario vajus nepasiekė užsibrėžto tikslo, ir niekas nerašo, kaip auga
saulėgrąžos. Atrodo, kad ne visiems ,,Draugo” skaitytojams  rūpi tolimesnė
laikraščio ateitis. 

Šio mėnesio pabaigoje DF pasiekė keletas įnašų vis iš tų pačių – nuola-
tinių – narių. Vienas naujas rėmėjas Raymondas Liutkus iš Webster, NY,  siųs-
damas savo paramos auką rašo: ,,Atliekate svarbų darbą išleisdami ‘Draugą’.
Nepasiduokite kritikams”. Marija Andrijonaitė iš Dearborn, MI, rašo: ,,Ačiū,
ačiū už tokį aukšto lygio laikraštį. Skaitau su dideliu malonumu.” Kostas
Mačiulis iš Rochester, NY, dėkoja: ,,Ačiū už saulės grožio sėklas. Atrodo, kad
augalai bus labai gražūs. Bandysiu užsiauginti. Pernai Jūsų prisiųstos zini-
jos labai gerai užderėjo. Buvo gražiausios iš visų, kurias  bet kada turėjau.
Pasilikau sėklų ir šiems metams.”

Dėkojame visiems iki šiol aukojusiems DF už aukas ir prasmingus laiš-
kus, bet laukiame ir tų, kurie dar nėra atsiuntę savo įnašo. Rūpinkimės
,,Draugu”, kad jis būtų ne tik mūsų laikraštis, bet daugelio lietuvių kasdieni-
nis, nuolatinis draugas.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Su 400 dolerių:
Donatas Januta, garbės narys,

iš viso 9,200 dol., Oakland, CA
Su 100 dolerių: 
Aleksas ir dr. Danguolė Vitkai,

garbės nariai, iš viso 2,400 dol.,
Palos Heights, IL

Midland Federal Savings & Loan
Assoc., iš viso 500 dol., Bridgeview, IL

Su 50 dolerių:
Rimas Černius, garbės narys, iš

viso 1,550 dol., La Grange Park, IL
Jonas ir Birutė Sveros, garbės

nariai, iš viso 1,500 dol., Bloomfield
Hills, MI

Kęstutis ir Vitalija Kebliai, iš
viso 780 dol., Baton Rouge, LA

Dr. Algis ir Jūratė Norvilos, iš

viso 610 dol., Oak Lawn, IL
Rimas ir Pranė Domanskiai, iš

viso 400 dol., Western Springs, IL
Daina Smith, iš viso 150 dol.,

Chicago, IL
Raymondas ir Susan Liutkai, iš

viso 75 dol., Webster, NY
Su 25–5 dolerių:
Marija Andrijonaitė, iš viso 370

dol., Dearborn, MI
Virginija ir Bronius Žukauskai,

iš viso 75 dol., Riverside, IL
Kostas ir Lilian Mačiuliai, iš

viso 55 dol., Rochester, IL
Gediminas ir Felomena Balčiū-

nai, iš viso 5 dol., Burbank, IL

DF taryba nuoširdžiai dėkoja
visiems aukotojams.

DF pavasario vajus tęsiasi

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

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

.

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.

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

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

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

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

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

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

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

Vytautas P. Aukstinaitis, gyvenantis Orland Park, IL, pratęsė me-
tinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Esame Jums labai dėkingi
už paramą.

Paul Mileris, gyvenantis Omaha, NE, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 60 dol. laikraščio leidybos išlaidoms
sumažinti. Labai Jums ačiū už paramą.

Algirdas Saulis, gyvenantis Clarendon Hills, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Audra Skripkus, gyvenanti Solana Beach, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Esame Jums labai
dėkingi už paramą.

Vytautas Paulius, gyvenantis Palm  Beach  Gardens, FL, pratęsė
metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 60 dol. laikraščio leidybos
išlaidoms sumažinti. Labai Jums ačiū už paramą.
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• 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

Netekus savo brangios MAMOS, nuoširdžiai
užjaučia me „Lietuvos Vyčių” tautinių šo kių grupės
mokytoją-choreografę BIRUTĘ MATUKO NIENĘ.

Kartu liū dime.

„Lietuvos Vyčių” šokėjai ir
vadovė Lidija  Ringienė

Brangiam Tėveliui

A †  A
JUOZUI VYTAUTUI CIDZIKUI

iškeliavus į Amžinuosius Viešpaties namus, Jo duk-
terį, mūsų tau tinių šokių grupės šokėją DALIĄ, jos
Mamytę ir Brolį bei visus artimuosius iš visos šir-
dies nuošir džiai užjaučiame šios netekties valandą.

Tautinių šokių grupė „Lėtūnas”

Atkelta iš 10 psl.
Tolesnių svarstymų metu keletas

pasisakiusių paminėjo gana  bergž-
džią JAV ir ES politiką atšiauraus
Rusijos priešiškumo akivaizdoje,
pvz., grasinimą kariniais veiksmais
buvusioms SSSR narėms, paramą
represinių valstybių diktatoriams,
šiurkščius žmogaus teisių pažeidi-
mus ir gilią korupciją nepaisant tei-
sinės valstybės principų. Buvo siū-
loma Vakarų demokratijoms priešin-
tis Rusijos vyriausybei, remiantis
stipriais principais ir demokrati-
nėms vertybėms bei teigiant, kad ger-
biant žmogaus teises, laikantis teisi-
nės valstybės principų ir suteikiant
teisę patiems žmonėms valdyti per
demokratines institucijas yra kur
kas geresnis būdas kuriant  stiprią,
stabilią valstybę ir jos žmonių gero-
vę. Kai kuriuose komentaruose buvo
pastebėta, jog nei JAV, nei  ES šiuo
metu neturi gerų sąlygų kelti tokius
iššūkius dėl kritinės prieigos į Afga-
nistaną.  Tačiau taip  pat buvo paste-
bėta, kad Rusijai NATO karinė ope-
racija Afganistane yra nepaprastai
naudinga ir reikalinga kaip priemo-
nė siekiant riboti musulmonų ekst-
remizmą bei narkotikų srautus į pa-
čią Rusiją.  Nors pripažįstama, kad
Rusijos valdančioji hierarchija yra
nelanksti bet kokiems pokyčiams,
šių dienų įvykiai pačioje Rusijoje ro-
do, kad jos visuomenė jau atsibudo iš

gilios politinės apatijos. Tai reiškia,
kad sąlygos visuomenės debatams
dėl Rusijos ateities ir valdymo for-
mos jau pribrendo. Šiuo atveju JAV ir
Šiaurės-Baltijos šalys turėtų pasi-
naudoti savo ypatinga patirtimi ska-
tinant ir remiant demokratijos prin-
cipų puoselėjimą ir žmogaus teisių
plėtrą pačioje Rusijos visuomenėje,
pasinaudojant moderniomis žinia-
sklaidos technologijomis bei žmonių
ryšiais. Panašiai galima bandyti da-
ryti įtaką ir Rusijos valstybinėms
struktūroms, bendraujant ir bendra-
darbiaujant Baltijos jūros regiono
reikalais kaip aplinkosauga, jūri-
ninkystės saugumu, žemės ir oro
transportu, energetika, prekyba, tu-
rizmu ir kt.

JAV, Šiaurės ir Baltijos kraštų ar-
timas bendravimas ateityje gali tapti
svarbiu ramsčiu transatlantinei ben-
druomenei.  Ši pavyzdžio pasaulyje
neturinti Šiaurės ir Baltijos bendrys-
tė – laisvų valstybių sąjunga – yra ge-
ras pavyzdys atstatant prasminges-
nę, saugesnę ir labiau savimi pasiti-
kinčią Europą, bei siekiant geresnių
santykių su Rusija. JAV ir Šiaurės-
Baltijos kraštų bendradarbiavimas
gali padėti sutvirtinti JAV įsipareigo-
jimą prisidėti prie Europos saugumo
užtikrinimo ir tuo pačiu skatinti
transatlantines bendruomenes vie-
ningai atsiliepti į šio naujo šimtme-
čio globalizacijos iššūkius.  

JAV-Šiaurės-Baltijos valstybių
bendradarbiavimas... 

Mielam mūsų Dėdei

A † A
JONUI JONYNUI

išėjus į Amžinybę, reiškiame nuoširdžiausią užuo-
jautą jo mylimai žmonai ANGELEI, dukrai DAN-
GUOLEI JONYNAITEI WHITEHEAD ir jos šeimai,
sūnums VIR  GINIJUI ir ARŪNUI ir jų šeimoms.

Visada prisiminsime a. a. Jono šypseną, jau nat viš -
kumą ir gerą širdį.

Giliai liūdintys
krikšto duktė Aušrelė Jonynaitė

Vytas, Vylius ir Algis Jonynai ir jų šeimos
Rūta Jonynaitė Staniulienė ir šeima

Laima Jonynaitė Navickienė ir šeima
Kęstutis Jonynas

Tėveliui

A † A
JUOZUI VYTAUTUI CIDZIKUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą dr. DALIĄ
CIDZIKAITĘ ir visus artimuosius bei kartu liūdime.

Lituanistikos Tyrimo ir Studijų centras

Atkelta iš 3 psl.
Būdinga, kad „Chicago Tribune”

redaktoriai gegužės 3 d. laidoje leido
vyriausiam būsimų demonstrantų
organizatoriui Andy Thayer pasisa -
ky ti dėl planuojamo protesto tikslų.
Jo nuomone, prezidento G. W. Bush
pradėtą karą Afganistane ir to liau
propaguoja „taikos” Nobelio premiją
gavęs prezidentas Oba ma, JAV kari-
nes pajėgas įvėlęs Pakis ta ne, Jeme-
ne, Somalyje ir kitur. „O su tais ka-
rais užsienyje ateina ir kova prieš
Konstitucijos garantuotas tei  ses pi -
liečiams reaguoti prieš vyriausybės
vykdomas neteisybes”, – rašo Thayer.

Cituodamas garsųjį XVIII a. ang -
lų filosofą ir autorių Thomas Paine,

Thayer primena, jog „laisvės kaina
yra amžinas budrumas”, nes, kitaip
pasakius, pirmoji Konstitucijos pa -
tai sa išnyks, jei jos duota teise ne si -
naudosime. Pagal Thayer, buvusios
demonstracijos pasibaigė nuostolin-
gu smurtu ir aukomis tik dėl nepro-
fesionalinių, neleistinų ir net provo -
kuo jančių policijos veiksmų. Jis pri-
mena ir milijonus kainavusias bylas,
ku rias laimėjo demonstrantai prieš
Seattle, Washington, DC ir kitų mies -
tų policiją, ypatingai pabrėždamas
1968 m. Demokratų partijos rinkimi -
nio suvažiavimo metu vykusius pro -
testus, žiniasklaidoje vėliau pri-
pažintus riaušėmis („police riot”).

Ką atneš Čikagai NATO viršūnių konferencija?
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ČIKAGOJE 
IR

APYLINKėSE

Advokatas 
Jonas Gibaitis

30 metų darbo patirtis
6247 S. kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

SKELBIMAI

www.draugas.org

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

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

� Tėvų jėzuitų koplyčioje (5610 S. Cla -
remont, Chicago, IL) sekmadienį, gegu -
žės 20 d. 10:30 val. r. bus aukoja mos
šv. Mišios už mirusius ir gyvus Lietuvos
partizanus. Po šv. Mišių prie paminklo
Jau nimo centro sodelyje bus padėta gė -
lių ir uždegta žva kutė. Lietuvoje Parti za -
nų diena yra minima trečiąjį gegužės
sek madienį. Jūrų šaulių kuopa „Baltija”
kviečia vi sus šią dieną pasimelsti už
mū sų tautos laisvės kovotojus.

� Gegužės JAV LB Marquette Park ir
ar timųjų vietovių apylinkės valdyba
kvie čia į metinį ataskaitinį susirinkimą
ge gužės 20 d. po 10:30 val. r. šv. Mišių.
Susirinkimas vyks Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos salėje (6812 S. Wa -
sh tenaw Ave., Chicago, IL). 

� Jaunimo centro Moterų klubas ge gu -
žės 20 d. po 10:30 val. r.  šv. Mišių
Tėvų jėzuitų koplyčioje kviečia visus
užsukti į Jaunimo centro kavinę paska-
nauti mielinių blynų. 

� JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, gegužės 23
d., 1 val. p. p. kviečia visus į PLC skai -
tyk lą, kur bus rodomas Lietuvos TV fil-
mas ,,Balbieriškis” iš ciklo ,,Mūsų
miesteliai”.

� Ketvirtadienį, gegužės 24 d., 7 val. v.
Bal zeko lietuvių kultūros mu ziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chi ca go, IL) vyks
su sitikimas su Da riu mi Kučinsku, pia -
nistu, pedagogu, muzikologu, humanita -
ri nių mokslų daktaru. Jis skaitys pas -
kaitą ,,Lie tuviška muzika pianolai”. Tel.
pasiteiravimui 773-582-6500. Mo kes -
tis – 5 dol. 

� Atminimo dienos (Memorial  Day) iš kil -
mės Lietuvių tautinėse kapinėse (8201
S. Kean Ave., Justice, IL 60458), sek-
madienį, ge gužės 27 d. prasidės 11 val.
r. Kviečiame vi sus lietuvius dalyvauti
šio   se apei gose. Tel. pasiteiravimui 708-
458-0638.

� 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, Marijonų vicegenerolas kun. Jo -
seph Roesch, MIC, kun. dr. Tomas Mi -
liauskas ir kiti kunigai. Giedos jungtinis
choras, kurį sudaro meno ansamblis „Dai-
  na va”, Švč. Mer gelės Marijos Gimimo
parapijos, Pal. J. Ma tulaičio misijos, Le -
mont, Ci cero Šv. Antano parapijos ir
Švč. Mergelės Ma rijos Ne kal tojo Prasi-
dėjimo parapijos chorai. Dalyvaus muzi -
kas Ri čar das So kas bei solistė Giedrė
Sokienė. Po Mišių – šventinė va karienė
Beverly Coun try Club (8700 S. Western
Ave., Chicago, IL 60629. Pra džia 5:30
val. p. p., vakarienė – 6:30 val. v. Me -
ni nę programą atliks kom pozi torius ir
dai nų atlikėjas Algirdas Motuza, so listė
Loreta Janulevičiūtė, ansamblis ,,Tu ir
aš”. Pra šome iš anksto užsisakyti stalus
ir nusipirkti bi lie tus. Kaina asmeniui 35
dol. Daugiau informacijos: 773-776-
4600 (Audra).

� Šv. Kazimiero kapinių sklypų savi -
ninkų draugija gegužės 28 d. 12 val. p.
p. kviečia visuomenę prie Steigėjų pa -
minklo, kur vyks Atminimo dienos (Me -

morial Day) pami nėjimas. Dalyvaus pre -
latas Jonas Ku zinskas, šauliai bei Skly -
pų savi ninkų drau gijos valdybos pir mi -
nin kė Birutė Matu tienė. 

� Gegužės 27 d., 12–12:25 val. p. p.
„Seattle Center Exhibition Hall” (321
Mercer St., Seattle, WA 98109) vyk-
siančiame Šiaurės Vakarų festivalyje
šoks lietuvių tautinių šokių grupės ,,Lie -
tutis” ir ,,Lankas”. 

� Lietuvos Respublikos generalinis
kon  sulatas New York (420 Fifth Ave.,
3rd Floor, New York, NY 10018) malo-
niai kviečia į Jadvygos Orantienės skiau -
tinių parodą, kuri konsulato patal po se
atidaroma gegužės 29 d., ant ra die nį, 6
val. v. Norinčius atvykti prašoma užsi-
registruoti tel. 212-354-7840 (x10) ar-
ba el. paštu ny@urm.lt

� Kunigo Jono Puodžiūno, OFM 25
metų kunigystės jubiliejaus Padėkos šv.
Mi šias Šv. Andriejaus parapijos baž -
nyčioje (1913 Wallace St., Phila del -
phia, PA 19130) gegužės 27 d. 10:30
val. r.  koncelebruos kun. J. Puodžiū nas,
klebo nas kun. Petras Burkauskas ir kiti
kunigai. Po Mišių parapijos salėje pa-
bendravimas su kun. Jonu prie vaišių
stalo. Kvie čia me dalyvauti.

� Sekmadienį, birželio 10 d., nuo 10
val. r. iki 5 val. p. p. kviečiame visus –
ir vaikus, ir užaugusius – į vasaros rengi -
nį ,,Pabaltijiečių Piknikas”! Jūsų lauks
įvairūs, smagūs žaidimai: estafetės,
vaikų ir suaugusių virvės traukimas,
suaugusių tinklinis ir vaikų futbolas!
Vaišinsime šašlykais ir alumi, garsiuoju
keptu paršeliu ir dešrelėmis! Renginys
vyks Kennedy Grove Regional Recrea -
tion (6531 San Pablo Dam Rd., El Sob -
rante, CA 94803). 

IŠ ARTI IR TOLI...

Kun. J. Puodžiūnas, OFM.

Šį šeštadienį, gegužės 19 d., daugelyje JAV lituanistinių mokyklų nuskambės pas-
kutinis skambutis. Paskutinį kartą jį išgirs ir Čikagos lituanistinės mokyklos 20-
osios laidos abiturientai. Daugelis jų šioje mokykloje praleido 13 metų. Palinkė-
kime jiems gero skrydžio. Audronės Sidaugienės nuotr.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centre apsilankė ir rinkiniais domėjosi Nacionalinės
Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus vedėja Jolita Ste-
ponaitienė ir Nacionalinio muziejaus Viduramžių ir naujųjų laikų archeologijos
skyriaus vedėjas Valdas Steponaitis. 
Valdas ir Jolita Steponaičiai ir LTSC darbuotoja Skirmantė Miglinienė (dešinėje)
LTSC Medicinos muziejuje.                                                                 LTSC archyvo nuotr.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir su nega -
lia vaikams, daugiavaikėms šeimoms
bei studentams Lietuvoje. Aukojo:
Austėja Kubilienė $100, dr. Rasa
McCarthy $100, Russell E. Holmes
$50, kun. Vytas Memėnas $1,000;
Nida ir Michael Verachtert $360
metams paremti neįgalų berniuką.
Labai ačiū. „Saulutė” („Sunlight
Or phan Aid”), 414 Freehauf  St.,
Lemont, IL 60439, tel. (630) 243-
7275 arba (630) 243-6435, el. paštas:
indretijunelis@sbcglobal.net, tinkla -
la pis: www.sunlightorphanaid.org

Vaivos Puodžiūnaitės pirmo-
sios  šv. Komunijos proga jos seneliai
Danutė ir Romas Puodžiūnai paauko-

jo $50 „Saulutei”. „Saulutė” sveikina
Vaivą Puodžiūnaitę ir dėkoja už pras-
mingą dovaną, pagalbą vargingai gy -
venantiems vaikučiams Lietuvoje.

Liudo Matuko 75-to gimtadienio
proga, Liudas ir Gražina Matukai
„Saulutei” atsiuntė $1,175, kuriuos
vietoje dovanų suaukojo jį sveikinę
giminės ir draugai: E. ir dr. J. Čuplin-
skas, dr. A. ir  V. Dailydė, dr. ir dr.  C.
K. Jonys, C. Kavaliauskas, P. ir R.
Kuras, G. ir G. Kisielis, G. Lapas, dr.
Larissa Matukas, L. ir G. Matukas, D.
ir R. Mitalas, J. ir I. Ross, G. ir E. Šer-
nas, dr. A. ir R. Slekys, M. ir S. Huys,
P. ir R. Kissoch. „Saulutė” nuo šir -
džiai sveikina Liudą Matuką ir dėko-
ja už auką, kuri jo pageidavi mu,
skiriama Trakų-Lentvario vaikų glo-
bos na mams.


