
Springfield, IL (,,Illinois Times”, ,,Draugo info) –
Norėdami pagerbti Springfield lietuvių atminimą, Illi-
nois valstijos istorikų sąjunga ir vietinis Lietuvių-ame-
rikiečių klubas kartu su Springfield parkų vadovybe ir
Enos Park Neighborhood Improvement Association ge-
gužės 19 d., šeštadienį, surengė iškilmingą minėjimą,
skirtą pagerbti Springfield lietuvius. Minėjimo metu bu-
vo atidengta atminimo lenta, skirta Springfield lietu-
viams. Lėšas šiai atminimo lentai paaukojo Bakšys, Cher-
nis, Colantino ir Urbancko šeimos, Lietuvių-amerikiečių
klubas, aukos skirtos Marijai Jomantienei, Mečiui ir An-
tanui Valiukėnui bei Vitai ir Dariui Žemaičiams atminti. 

Šiam renginiui Enos parkas buvo pasirinktas neatsi-
tiktinai – jis yra glaudžiai susijęs su Amerikos lietuvių
istorija. 1906 m. lietuviai kalnakasiai, baigę sunkų darbą
kasyklose, naktimis pradėjo ruošti pamatus būsimai baž-
nyčiai. Po dvejų sunkaus darbo metų buvo padėtas baž-
nyčios kertinis akmuo ir St. Vincent de Paul Lietuvos ka-
talikų bažnyčia Eight St. ir Enos Ave. sankryžoje tapo vie-
tinių lietuvių kalbos ir tapatybės puoselėjimo centru
ateinantiems 63 metams. 

1917 m. Springfield miesto laikraštis St. Vincent baž-

nyčią su kiekvieną sekmadienį čia susirenkančiais 1,200
maldininkų pavadino ,,svarbiausia susitelkimo vieta”.
Deja, 1971 m. ši lietuviams brangi bažnyčia buvo uždary-
ta. 1988 metais 439 Springfield lietuviai, įkvėpti Lietuvoje
bundančios ,,dainuojančios revoliucijos”, įkūrė Lietuvių-
amerikiečių klubą. 
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Skautai baigia savo veiklos metus –
6 psl.

Oslas (ELTA) – 20-ojoje tarptau-
tinėje mokinių filosofijos olimpiado-
je Osle (Norvegija) Vilniaus licėjaus
abiturientas Tadas Kriščiūnas pelnė
aukso medalį. Tai pirmas kartas, kai
šioje olimpiadoje Lietuvos mokinys
laimi aukso medalį. Vilniaus licėjaus
vienuoliktokas Michailas Skalskis
apdovanotas pagyrimo raštu. Abiejų
mokinių filosofijos mokytojas yra
Ernestas Šidlauskas. 

Lietuvos mokinių komandai va-
dovavo Lietuvos edukologijos univer-

siteto Filosofijos katedros profesorė
Jūratė Baranova ir tos pačios kated-
ros lektorė dr. Laura Junutytė. Į
olimpiadą šiemet vyko du mokiniai.
Vilniaus licėjaus moksleivis T. Kriš-
čiūnas jau antrus metus iš eilės laimi
pirmą vietą šalies olimpiadoje. Per
dalyvių į tarptautinę olimpiadą at-
ranką, vykstančią po nacionalinio
etapo, jis yra parašęs ir geriausią
analizę anglų kalba. Vilniaus licėjaus
3b klasės mokinys M. Skalskis yra
gavęs antrą vietą rašinio anglų kalba

konkurse. 
Lietuvoje mokinių filosofijos

olimpiados buvo pradėtos rengti
prieš 16 metų. Šiais metais vyko XVI
šalies mokinių filosofijos olimpiada.
Tarptautinėse olimpiadose Lietuva
dalyvauja nuo 1997 metų. Iki šiol Lie-
tuvos moksleiviai tarptautinėse filo-
sofijos olimpiadose pelnydavo pagy-
rimo raštus. Planuojama, kad 2014 m.
22-oji tarptautinė mokinių filosofijos
olimpiada vyks Lietuvoje.
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LR prezidentė susitiko su B. Obama
Čikaga (ELTA) – JAV yra ne tik

pagrindinės Lietuvos partnerės, pa-
laikiusios NATO oro policijos misijos
pratęsimą Baltijos šalyse neribotam
laikui, bet ir labai prisideda prie
mūsų valstybei strategiškai svarbių
energetinių projektų, gegužės 21
dienos NATO viršūnių susitikime
Čikagoje su Jungtinių Valstijų vado-
vu teigė Lietuvos Respublikos prezi-
dentė.

NATO vadovų susitikime Čika-
goje dalyvavusi prezidentė Dalia
Grybauskaitė Baltijos šalių saugumo
klausimus aptarė su JAV prezidentu
Barack Obama. Susitikime taip pat
dalyvavo Latvijos prezidentas Andris
Berzinis ir Estijos ministras pirmi-
ninkas Andrus Ansip. Baltijos valsty-
bių vadovai su JAV prezidentu kal-
bėjosi apie Baltijos šalių gynybos pla-
nų įgyvendinimą, oro policijos misi-
jos pratęsimą ir regioninio saugumo
klausimus.

Pasak D. Grybauskaitės, JAV ge-
rai supranta Lietuvos ir Baltijos vals-
tybių iššūkius ir yra pasirengusios
padėti juos įveikti. Prezidentės teigi-
mu, intensyvus bendradarbiavimas
su JAV jau duoda konkrečių rezul-
tatų. ,,Amerika yra ne tik pagrindinė
Lietuvos partnerė, palaikiusi NATO
oro policijos misijos pratęsimą Balti-

jos šalyse neribotam laikui, bet ir
labai prisideda prie mūsų valstybei
strategiškai svarbių energetinių pro-
jektų – suskystintų dujų terminalo ir
Visagino atominės elektrinės staty-
bos”, – sakė Lietuvos vadovė.

D. Grybauskaitė padėkojo JAV
prezidentui už NATO viršūnių susi-
tikime priimtus Baltijos valstybėms
svarbius sprendimus dėl priešrake-

tines gynybos sistemos, oro policijos
misijos, gynybos planų įgyvendini-
mo. Pasak prezidentės, be asmeninio
B. Obama indėlio šie Baltijos valsty-
bių saugumui labai svarbūs rezul-
tatai nebūtų įmanomi. Tvirtą para-
mą oro policijos misijai Baltijos vals-
tybėse JAV prezidentas išreiškė ir ge-
gužės 20 d. kalbėdamas Šiaurės At-
lanto taryboje.

Lietuvos prezidentė Baltijos šalių saugumo klausimus aptarė su JAV prezidentu Barack
Obama. Susitikime taip pat dalyvavo Latvijos prezidentas Andris Berzinis (antras iš d.) ir
Estijos ministras pirmininkas Andrus Ansip.                          Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr.

Filosofijos olimpiadoje Osle lietuvis moksleivis pelnė auksą

Minėjimo metu buvo atidengta atminimo lenta, skirta Springfield
lietuviams.                                                         Beniaus Žemaičio nuotr.

Pagerbti Springfield lietuviai



Naujai� išrinkta� Belgijos� Lietuvių
Bendruomenės� (BLB)�valdyba,�šalia�kitų
uždavinių,� ketina� aktyviau� dalyvauti� ir
Pasaulio� Lietuvių� Bendruomenės� (PLB)
veikloje.�Pasak�BLB�valdybos�pirmininko
Arnoldo�Pranckevičiaus,�ypač�pastarajai
veiklai�bus�skirta�daug�energijos,�nes�,,ne
visiškai� pritariama,� kokie� klausimai� PLB
pasirenkami�svarbiausiais”.�Jo�nuomone,
šiuo� metu� visas� kitas� į� PLB� akiratį� pa-
tenkančias� problemas� nepelnytai� už-
gožia� dvigubos� pilietybės� reikalavimas.
Pranckevičius� sako,� jog� PLB� per� mažai
dėmesio�skiria�siūlymams,�kurie�užsieny-
je� gyvenančius� lietuvius� paskatintų
Lietuvoje� diegti� svetur� įgytą� kultūrinę,
intelektualinę,� politinę� ir� ekonominę
patirtį,�padėtų�tiesti�tiltus�tarp�išeivijos�ir
tėvynėje� gyvenančių� žmonių.� Ar� šios
naujos� valdybos,� kurios� daugumą� su-
daro� jauni� profesionalai,� iš� Lietuvos� iš-
važiavę�ne�ekonominių�sunkumų�slegia-
mi,� bet� ieškodami� naujų� iššūkių,� naujų
karjeros�galimybių,�pakreips�ir�visos�PLB
veiklą,�parodys�netolima�ateitis.
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Redakcijos žodis Tema: Po NaTo viršūNių susiTikimo

Per NATO viršūnių susi-
tikimą Čikagoje vado-
vai rodė pakilią nuo-

taiką, tačiau iš tikrųjų Al-
jansas yra susilpnintas euro
zonos krizės ir gali patirti ta-
patybės krizę dėl savo toles-
nio vaidmens, kai 2014 metais pasi-
baigs tarptautiniai karo veiksmai
Afganistane. 

NATO vadovai pasirašė istorinę
sutartį dėl atsakomybės už saugumo
užtikrinimą perdavimo Afganistano
pajėgoms iki ateinančių metų vidu-
rio, nukreipdami Vakarų šalių aljan-
są ,,negrįžtamu” keliu iš nepopulia-
raus karo, vykstančio jau ilgiau nei
dešimtmetį. Tačiau per šį viršūnių
susitikimą ore tvyrojo svarbus klau-
simas: kaip 28 nares turinti Šiaurės
Atlanto sutarties organizacija, iš pra-
džių sukurta dėl Šaltojo karo, prisi-
taikys prie pasaulio po 2014-ųjų?

Tuo metu, kai vyriausybės dras-
tiškai mažina išlaidas gynybai, siek-
damos sumažinti biudžeto deficitą,
Jungtinės Valstijos vis daugiau dė-
mesio skiria gynybos iššūkiams Azi-
joje, o dauguma kitų NATO šalių, iš-
gyvenančių ekonomikos problemų
laikotarpį, nelinkusios veltis į nuo-
tykius užsienyje. Dėl to kyla klausi-
mas, ar Jungtinės Valstijos, kurių in-
dėlis sudaro tris ketvirtadalius
NATO gynybos išlaidų, išliks įsipa-
reigojusi jau 63 metus gyvuojančiai
organizacijai, nors Washington nu-
sivylęs sąjungininkų Europoje ne-
noru labiau prisidėti prie savo gyny-
bos. ,,JAV buvo NATO įžaidėjas nuo
pat Aljanso įkūrimo. Mums tai tinka,
tačiau esame vis labiau susirūpinę,
jog dėl ekonominio spaudimo Euro-
poje, mums teks žaisti įžaidėjo, ga-
linio puolėjo ir puolėjo vaidmenyje
vienu metu. Tai nėra gerai koman-
dai”, – sakė vienas aukšto rango JAV
pareigūnas, pageidavęs neviešinti jo
vardo.

Pentagonas taip pat veržiamas
mažinti išlaidas gynybai (per atei-
nantį dešimtmetį – 487 mlrd. dolerių),
finansavimo atotrūkis tarp JAV ir
Europos sąjungininkių tikriausiai
dar labiau padidės, nes daugelis vy-
riausybių gynybos išlaidas laiko
,,minkštu taikiniu”, optimizuojant
biudžetus dėl skolų krizės. Didžiosios
Europos valstybės, tokios kaip Vokie-
tija ir Didžioji Britanija, smarkiai
mažina savo išlaidas gynybai, ir tik
penkios Aljanso narės laikosi NATO
nustatytos žemutinės kartelės – skir-
ti gynybai bent 2 proc. bendrojo
vidaus produkto (BVP).

Belgijos gynybos ministras Pie-
ter De Crem sakė sutinkantis su per-
nai buvusio JAV gynybos sekreto-
riaus Robert Gates išsakytu perspė-
jimu, kad NATO rizikuoja ,,kolekty-
viniu kariniu nepakankamumu”, jei-
gu Aljanso šalys nesiims priemonių
mažėjantiems gynybos pajėgumams
atitaisyti. ,,NATO – politinė karinė
kolektyvinės gynybos organizacija,
ir neįmanoma užsitikrinti visų pri-
valumų ir visų pajėgumų, nedalyvau-
jant arba neįnešant sąžiningo indė-
lio”, – sakė jis naujienų agentūrai
,,Reuters” per Aljanso viršūnių susi-
tikimą. Pasak De Crem, didžiausias
iššūkis – sąžiningai pasidalyti naštą
abiejose Atlanto vandenyno pusėse,
,,atsižvelgiant į biudžeto apriboji-
mus”.

NATO atsakymas į lėšų stygių –
,,išmanioji gynyba”, kai pinigai tau-
pomi sąjungininkams dalijantis ben-
dra įranga ir kariniais kompleksais,

taip pat šalims specializuojantis at-
skirose gynybos srityse. ,,Manau, šis
viršūnių susitikimas pasiuntė labai
aiškią žinią, kad sąjungininkai Euro-
poje įsipareigoję ateityje įgyti būti-
nus karinius pajėgumus, nepai-sant
ekonomikos krizės, nepaisant mažė-
jančių gynybos biudžetų”, – sakė
,,Reuters” NATO generalinis sekreto-
rius Anders Fogh Rasmussen.

Per viršūnių susitikimą buvo
patvirtintas pradinis 20 tarptautinių
projektų paketas. Be kita ko, buvo
sudaryta galimybė naudoti iš įvairių
šaltinių ir šalių perkamą ginkluotę,
taip pat daugeliui šalių bendrai nau-

doti jūrinio patruliavimo orlaivius.
Platesnis Čikagoje iškeltas klausi-
mas – kokį vaidmenį NATO turėtų
atlikti ateityje: toliau ,,gesinti gais-
rus” įvairiuose pasaulio regionuose,
ar užsisklęsti ir sutelkti dėmesį vien
į savo teritorijos gynybą?

NATO anksčiau jau kelis kartus
yra iš naujo atradusi savo misiją. Iš
pradžių Aljansas buvo pagrįstas abi-
pusės gynybos sutartimi, kuri susie-
jo Šiaurės Ameriką ir Vakarų Euro-
pą per Šaltąjį karą. Vėliau NATO iš-
gyveno Sovietų Sąjungos žlugimą ir
ėmėsi veiksmų per karus buvusioje
Jugoslavijoje praeito amžiaus 10-ame
dešimtmetyje. Afganistanas tapo pir-
mąja NATO misija ne Aljanso tradi-
ciniame veiklos regione – pačia am-
bicingiausia. NATO šalių kariai su-
daro branduolį 50 valstybių Tarptau-
tinėse saugumo pagalbos pajėgose
(ISAF), kurios kaunasi su Talibanu
Afganistane.

Pernai JAV mažai reiškėsi Aljan-
se, tačiau užtikrino kritiškai svar-
bius pajėgumus ir išteklius, o Didžio-
ji Britanija ir Prancūzija vadovavo
NATO oro pajėgų karo veiksmams Li-
bijoje, padėjusiai sukilėliams nuver-
sti diktatorių Muamar Kadhafi. Šis
pasiekimas buvo vienas iš svarbiau-
sių per ,,Arabų pavasario” sukilimus.

Čekijos gynybos ministras Ale-
xandr Vondra nurodė, kad Aljanso
didžiausia problema yra ne plėtra
arba atokiuose regionuose vykdomi
karo veiksmai, o bendra sąjungi-
ninkų teritorijos gynyba. Pagal Šiau-
rės Atlanto sutarties 5-ąjį straipsnį
numatoma kolektyvinė gynyba yra
,,pamatas”, pateisinantis NATO eg-
zistavimą sąjungininkų šalių visuo-
menės akyse, pažymėjo Vondra. Kiti
vadovai, tarp jų Britanijos premjeras

David Cameron, nesutiko, kad
NATO turėtų sumažinti savo
ambicijas ir ,,žvelgti į savo
vidų”.  

NATO generalinio sekreto-
riaus pavaduotojas kylančių
grėsmių reikalams Jamie Shea

neseniai rašė, kad Aljansas greitai
gali tapti organizacija, nevykdančia
jokių didelių karo veiksmų. Nors
krizės gali ištikti netikėtai, NATO
veikla ateityje vargu ar bus panaši į
ankstesnes, Shea rašo straipsnyje,
kuris buvo paskelbtas Carnegie
Foundation už tarptautinę taiką tin-
klalapyje. ,,Jos tikriausiai bus retes-
nės ir labiau sutelktos į oro ir jūrų
pajėgų veiksmus negu į sausumos pa-
jėgų, – mano jis. – (Šių veiksmų) už-
daviniai tikriausiai bus labiau riboti
ir trumpalaikiai, labiau susiję su
žvalgybos duomenų rinkimu ir spe-
cialiosiomis pajėgomis, jau nekal-

bant apie padidintą robotų ir bepi-
ločių orlaivių naudojimą vietoje ka-
rių.” ,,Dar daugiau – jeigu Libija taps
modeliu ateičiai, ne visi sąjunginin-
kai nuspręs dalyvauti, ypač ‘aštria-
jame’ operacijos gale”, – pridūrė
Shea.

Tuo tarpu Brookings Institute
dirbanti Clara O’Donnell pažymėjo,
jog tradiciškai aktyviai NATO misi-
jose dalyvaujančių šalių, tokių kaip
Lenkija ir Nyderlandai, sprendimas
nedalyvauti karo veiksmuose Libi-
joje atspindi mažėjantį troškimą ro-
dyti solidarumą su kitomis Aljanso
narėmis, taip pat tai, jog daugelyje
sąjungininkų šalių kariniai veiksmai
užsienyje yra nepopuliarūs. Nuomo-
nę, jog NATO lieka prieštaringai ver-
tinama organizacija, patvirtino riau-
šių policijos susirėmimai su pacifis-
tais, gegužės 20 d. surengusius eity-
nes prie Aljanso viršūnių susitikimo
centro Čikagoje, kuriame buvo im-
tasi griežtų saugumo priemonių.

Nors esama kai kurių abejonių,
tik nedaugelis kalba apie JAV pasi-
traukimą iš NATO arba Aljanso skili-
mą, nes Washington žino, jog per
krizes dažniausiai gali tikėtis sąjun-
gininkų Europoje pagalbos, taip pat
sulaukia jų svarbaus politinio palai-
kymo, Amerikai ginant savus intere-
sus. ,,Afganistanas pasibaigs. Kada
nors. Tai nenutiks rytoj, tačiau atsi-
ras kas nors kita – nors negaliu nus-
pėti, kur ir kada. Vakarų šalims rei-
kės veiklos įrankio, o kol neradome
nieko geriau, norėčiau dar kurį laiką
pasilaikyti Aljansą”, – neseniai sakė
Londone JAV Nacionalinės gynybos
universiteto Nacionalinio strategi-
nių studijų instituto analitikas Leo
Michel.

BNS

NATO tapatybės
krizė

Klaidų atitaisymas

Š. m. gegužės 17 dienos ,,Drauge” paskelbto straipsnio ,,Dainuojantis
tiltas – nuo Michigan iki Baltijos” autorius yra Raimundas Marius Lapas.
Atsiprašome autoriaus už paskelbtą nepilną pavardę.

2012 metų gegužės 22 dienos numeryje, pirmame puslapyje paskelbtoje
žinutėje apie prelato Igno Urbono mirtį trūksta pabaigos. Paskutinis sakinys
turėjo būti: ,,2006 m. išleido knygą „Ilga mano kelionė”. Lietuvoje atšventė 60
m. kunigystės jubiliejų, tarp lemontiškių ir kitų bičiulių – 100 metų amžiaus,
75 m. kunigiškos tarnystės sukaktis.” 

Anders Fogh Rasmussen: ,,Artimiausioje� ateityje
daugiau� pinigų� gynybai� negausime,� pripažinkime� tai...
Dėl�to�tampa�būtina�verstis�naujais�būdais,�ir�manau,�kad
daugiašalis�bendradarbiavimas�yra�kelias�į�priekį.”
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Prieš 25-rius metus Dievo tarnas
Vilniaus arkivyskupas Jur gis Ma-
tulaitis Popiežiaus Jono Pau liaus

II Romoje buvo paskelbtas Palaimin tuo -
ju. Tuo metu aš kaip tik ėjau Lie tuvių
krikščionybės jubiliejaus ko mi teto pir-
mininko pareigas. 

At vykę į Ro mą su grupe piligrimų
iš Či kagos, patyrėme nemažai sunku-
mų. Pasiekę viešbutį Romoje, prie pat Va ti kano,
mums buvo pranešta, kad kambarių nė ra. Nors tu-
rėjome įrodymus, jog kambarius užsisakėme, vieš-
bučio darbuotojas ita liškai pakratė pečius ir nusi-
suko. Jokių vilčių neturėjome rasti nak vy nę, žino-
jome, kad visi kiti viešbučiai Romoje jau už pildyti.
Mūsų 40 keliautojų alpo nuo karš čio ir kelionės
vargų. 

Paskambinau mūsų ryšininkui Romoje, jau-
nam kunigui Edmundui Putrimui. Jis nusistebėjo
ir pranešė, kad per televizorių matė, kaip Romos
policija su šunimis šį viešbutį apieškojo. Pa sirodo,
Jungtinių Tautų vadas Kurt Valdheim planavo ap-
lankyti Ro mą, ir žydų grupė pagrasino, kad jį ten
susprogdins! Bombos viešbutyje nerado.

Pajutome, jog piligrimo likimas  nė ra lengvas.
Mums belaukiant vieš bučio prieangyje, italai va-
gys pavogė du lietuvių lagaminus su tautiniais rū -
bais ir gintarais. Po keturių valan dų viešbučio tar-
nautojas staiga pra nešė, kad surado mums kamba-
rius. Neatsiprašęs išdalino mums 20 raktų. Tik vė-
liau pagalvojau, kad turbūt laukė kyšio.   

Į Romą atvykome švęsti mums didelę šventę,
atstovauti Lietuvai Vatikano iš kilmingame rengi-
nyje, juk komunis tai iš Lietuvos išleido tik 5 asme-
nis. Išeivių susirinko 3,000! Taip neti kėtai iš jau

dingusių nacių ir komunistų pusės susidūrėme su
istoriškai užsili kusia politine neapykanta. Prisi-
minėme, kad pats Matulaitis ma tė daug neapykan-
tos: iš rusų, gudų, len kų ir, deja, pačių lietuvių.
Septy neri vyskupavimo metai Vilniuje jam buvo
tikras kryžiaus kelias.  Tačiau Matu lai tis visada
skleidė gilią ramybę, o jo šū kis buvo ,,Nugalėk blo-
gį gerumu.”

Po 20-ties metų Palaimin ta sis Matulaitis ir vėl
tapo neapykantos ir pajuokos objektu! Kaip keista,
jog šį kartą Čikagoje. Atsivertę nemo kamą laik-
raštį ,,Čikagos aidas”, 33 pus lapyje rasite gražų
pranešimą apie Švč. Mergelės Marijos Gimino baž -

nyčioje gegužės 27 dieną vyksiančias šv.
Mi šias su kardinolu Francis George,
OFM. Šalia straipsnio – Matu lai čio
herbas ir jo paveikslas. Ta-čiau maketo
redaktorius (rusiška pa-var de) straip-
snį pajuokai paskelbė taip, kad gretima -
me puslapyje matome iš-tiestą prosti-
tutės pusplikę koją su por-nografiniu
aprašymu. Gretimas straipsnis rodo

porelę, apsikabinusią lovoje, straipsnyje rašoma
apie seksą. 

Pats Jėzus Kris tus visą gyvenimą ligi pat
skausmingos mirties patyrė įžeidimus, neapy -
kantą ir pajuoką. Tam ir atėjo jis į pa sau lį, kad pa-
keistų žmonių širdis, skleis tų meilę ir taiką, įkur-
tų Dievo karalystę.

Šiandien matome, kad ir vėl skleidžia si mir-
ties kultūra: abortai, vaikų iš nau dojimas, moterų
prievartavimas ir vergystė, pornografija, nenoras
gim dyti vaikus, piktybinis savanau diš kumas, al-
koholizmas ir narkoma nija. Žmonės neigia darą
nuodėmes. Lietuvoje nepripažįstami  dešimt Dievo
įsakymų, išskyrus vieną – ket virtą, ir tai tik per
Motinos dieną! Bet žmogus negali būti tikruoju
žmo gumi be Dievo ir Dievo meilės. ,,Dievas yra
meilė, ir kas pasilie ka meilėje, tas pasilieka Dieve,
ir Die vas pasilieka jame” (1 Jn 4:16 ).

Susirinkime visi gegužės 27 die ną melsti Pal.
Jurgio Matulaičio užta rimo ir Dievo palaimos, kad
nugalėtu me mirties kultūrą ir sukurtume tikros,
Dievo meilės kultūrą!

Linas Sidrys – Palaimintojo J. Ma   tu laičio Čika-
gos komiteto pirmi nin kas.

NuomoNĖ • komeNTaras

Seniai buvo akivaizdu, kad tei-
sėsauga ir teismai yra silpniau-
sia Lietuvos valdymo grandis.

Apskritai Lietuvos teismai yra gana
nekompetentingi ir neveiksmingi.
Teismai vilkina ir negeba išspręsti
vadinamųjų rezonansinių bylų, daž-
nai priimami sunkiai suprantami,
vienas kitam prieštaraujantys spren-
dimai, teisėjai įsivelia į negarbingas
ar net nusikalstamas istorijas.

Kurį laiką Lietuvos žmonės buvo
linkę gana teigiamai vertinti teismų
darbą. Tačiau kantrybė jau išseko –
tai aiškiai parodo daugelio, ir ne tik
rėksmingųjų, reakcija į Kedžio bylą
ir Garliavos dramą. Algirdas Patac-
kas pasakė, kad įvykiai Garliavoje
gali pasibaigti tuo, kuo baigėsi Ka-
lantinės. Vis dažniau dabartiniai Lie-
tuvos teismai lyginami su sovieti-
niais ir nacių teismais. Nuo teismų
atsiriboja ir dalis atsakingiausių
Lietuvos politikų. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė, komentuodama Kedy-
tės perdavimo motinai akciją, pabrė-
žė, kad visos atsakingos institucijos
turi ištirti, ar prieš vaiką nebuvo
naudota prievarta, įvertinti visas
vaiko perdavimo aplinkybes ir per-
davime dalyvavusių institucijų veiks-
mus. Pasigedau bent vieno sakinio,
kuriame būtų primenama, kad teis-
mo sprendimai turi būti įgyvendina-
mi.

Nepasitikėjimas teismais tampa
rimta problema, nes tai griauna pa-
sitikėjimą ne tik teisėtvarka, bet ir
valstybe. Galima ginčytis dėl prie-
žasčių, kurios sukėlė nepasitikėjimą
teismais. Teisininkai yra linkę atsa-
komybę suversti kitiems, būtent ži-
niasklaidai ir politikams, kurie esą
negerbia teismų, tad skatina teisinį
nihilizmą. Antai balandžio mėnesį
Konstitucinio Teismo (KT) pirmi-
ninkas Romualdas Urbaitis Seimo
pirmininkei skundėsi, jog Darbo par-
tijos mitinge buvo menkinami teis-
mai, jiems nebuvo rodoma tinkama
pagarba.

Politikų komentarai arba sen-
sacingi žiniasklaidos pranešimai turi
poveikį. Tačiau pagrindinis nepa-
sitikėjimo šaltinis yra akivaizdžiai
blogas teismų darbas. Prisideda teis-
mų ir teisėjų arogancija, įsitikini-
mas, kad teismai ir teisėjai turi būti
gerbiami bene visomis aplinkybė-
mis. Bet taip nėra ir nebus. Teismai,
kaip kiekviena valdžios institucija,
turi pelnyti žmonių pasitikėjimą ir jį
išlaikyti. Kuo daugiau blogų ar ne-
aiškių sprendimų, tuo mažesnė bus
pagarba ir palaikymas.

Nemažai atsakomybės už teismų
gero vardo smukimą tenka KT. Jis
yra laikomas svarbiausiu, net aukš-
čiausiu teismu, jo nutarimai sulau-
kia daugiausia dėmesio ir labiausiai
paveikia žmonių gyvenimą. Ilgą laiką
buvo siekiama sukurti KT neklysta-
mumo regimybę. Įtakingi teisinin-
kai, tokie kaip Gediminas Mesonis
(tuo metu jis dar nebuvo KT teisėju),
aiškino, kad KT sprendimai yra galu-
tiniai ir neskundžiami, nes nėra sub-
jekto, kuris galėtų pripažinti KT suk-
lydus. Kalbos apie KT „klaidas” esą
bereikšmės deklaracijos, skatinan-
čios teisinį nihilizmą ir nepasitikėji-
mą teisinės valstybės pagrindais. Egi-
dijus Kūris kadaise pasakė, kad KT
sprendimus galima „komentuoti, bet
ne kvestionuoti”, atseit galima aiškin-
ti jų turinį, bet nevalia jais abejoti.

Buvęs KT teisėjas Egidijus Jara-
šiūnas aiškino, jog „nedidelėse šalyse
mažai autorių, išmanančių konsti-
tucinius dalykus, galinčių kompeten-
tingai vertinti”. Duodama suprasti,
kad paprasti piliečiai negali tinka-

mai suvokti KT nutarimų, tad turėtų
juos priimti nekritiškai ir pagarbiai.
Užmirštama, kad šie žmonės savo bal-
sais priėmė Konstituciją, kad jie gali
suprasti Konstitucijos tekstą, nors
yra ir sudėtingų interpretacijos
klausimų.

Būta net arogantiškesnių užuo-
minų. Pavyzdžiui, kad Konstitucija
yra tai, ką KT nutaria. Tam tikra
prasme, taip yra, nes KT priima ga-
lutinį nutarimą dėl Konstitucijos in-
terpretavimo. Bet negana KT sakyti,
kad toks mūsų sprendimas, reikia jį
tinkamai pagrįsti ir išaiškinti. To ne-
daroma. Net KT spaudos atstovo aiš-
kinimai yra persunkti tuo sunkiai
suprantamu teisiniu žargonu, kuris
paverčia KT nutarčių skaitymą tikra
agonija.

Smunkant teismų geram vardui,
vis dažniau kalbama apie sovietinės
santvarkos paveldą, kad daugelis tei-
sėjų ir atsakingų teisėsaugos darbuo-
tojų yra sovietinės santvarkos auklė-
tiniai, joje dirbo. O kai teigiama, jog
būtina vykdyti teismo nutarimus,
primenama, kad tokie reikalavimai
buvo keliami ir sovietmečiu, kai teis-
mai susidorojo su disidentais, slo-
pino žodžio laisvę, kai žmonės buvo
baudžiami už religinius ir politinius
įsitikinimus, kai teismai ir prokuro-
rai buvo sudėtine represijos aparato
dalimi.

Balandžio mėnesį Kauno arki-
vyskupas Sigitas Tamkevičius, kuris
buvo nuteistas kalėti už „Lietuvos
katalikų bažnyčios kronikos” lei-
dimą, pareiškė, kad žmonės niekada

nesusitaikys su formaliu teismo
sprendimu, jeigu jie neturės argu-
mentuoto ir aiškaus atsakymo, kad
sprendimus gerbs tik tuo atveju, jei
jie padaryti laikantis ne tik įstatymo
raidės, bet ir prigimtinės teisės,
reikalaujančios užtikrinti kiekvieno
žmogaus, ypač vaiko, saugumą.

Suprantamas noras rasti tvirtą
pagrindą teismo sprendimams, bet
šis idealas sunkiai pasiekiamas.
Nėra vieningos prigimtinės teisės
sampratos. Kai kurie teisės filosofai
net mano, kad iš viso negalima pras-
mingai kalbėti apie prigimtinę teisę,
kuri susieta su religine, teistine pa-
saulėžiūra. KT teisėjai, be abejo, tiki,
kad jų sprendimai suteikia „argu-
mentuotus ir aiškius atsakymus”.
Kritikai turi visiškai kitą nuomonę,
ypač tais atvejais, kai apeliuojama į
Konstitucijos dvasią.

Teismų reabilitavimas ir pert-
varkymas bus ilgas ir sunkus darbas.
Tai nėra vien teismų ir teisėsaugos
pareigūnų reikalas. Prezidento ir
Seimo vaidmenys bus net reikšmin-
gesni. Bet teismai turi pasitempti, ne
tik pagerindami savo tiesioginį
darbą, bet ir užmegzdami glaudes-
nius ryšius su visuomene. Teismai
turi aiškinti ir pagrįsti savo spren-
dimus, ypač opiais visuomenės klau-
simais, bet to nepakaks. Jiems bus
sunku sukurti objektyvumo regimy-
bę, kai žinomi, diskusijos laidose daž-
nai dalyvaujantys teisininkai prisi-
deda sukuriant įspūdį, jog Lietuvos
teisėsauga yra politizuotas, besivai-
dijančių grupių įrankis.

Alfa.lt

Kęstutis K. Girnius – žurnalistas,
publicistas, politikos apžvalgininkas,
pedagogas, istorikas. Dirbo „Laisvo-
sios Europos” radijuje, buvo ,,Laisvo-
sios Europos” radijo lietuvių ir cent-
rinių žinių tarnybų direktorius. Nuo
2007 m. dėsto Vilniaus universitete.
Lietuvos katalikų mokslų akademijos
narys.

Teismų krizė

KĘSTUTIS GIRNIUS

Kvietimas į Pal. Jurgio
Matulaičio Mišias 

LINAS SIDRYS
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Advokatas 
Jonas Gibaitis

30 metų darbo patirtis
6247 S. Kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

SKELBIMAI

www.draugas.org

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

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

IRA terminuoti indėliai 
California Lithuanian Credit Union

Santa Monica, California
Tel. 310-828-7095

Valdžios apdrauda iki $250,000

,,Nugalėk blogį gerumu”
Palaimintasis arkivyskupas 

Jurgis Matulaitis, MIC

1987 m. birželio 28 d. 
Popiežius Jonas Paulius II J. Matulaitį paskelbė palaimintuoju

Priėmimas: 5:30 val. p. p.
Iškilmingas pokylis: 6:30 val. v.

Beverly Country Club
8700 S. Western Ave.

Chicago

AUKA 35 dol.
Daugiau informacijos: 1-773-776-4600 (Audra Zakarauskas)

Jubiliejinių metų renginių komitetas
maloniai Jus kviečia dalyvauti iškilmingose šv. Mišiose, minint

Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio, MIC
apaštališkojo pasiuntinio Lietuvai,
25-ių metų beati*kacijos jubiliejų,

sekmadienį, gegužės 27 d., 2012 m. 3:30 val. p. p.
Francis Cardinal George, OMI – celebrantas

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje
Lithuanian Plaza Court at Washtenaw Avenue, Chicago

Kun. Jaunius Kelpšas  
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos administratorius

Dr. Linas Sidrys
Komiteto pirmininkas

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž -
ny čioje (Marquette Park) balandžio 29
d., sekmadienį, 10:30 val. r. šv. Mišias
aukos prelatas Jonas Kuzinskas, šven -
čiantis savo kunigystės 60-metį. Po
Mišių parapijos salėje prelato pager-
bimas ir šventiniai pietūs. Apolonija Ste -
ponavičienė ir parapijos choras atliks
me ninę programą. Tel. 773-776-4600.

� JAV LB Lemonto apylinkės valdyba
kviečia į metinį ataskaitinį susirinkimą
balandžio 29 d. 12:30 val. p. p. Su-
sirinkimas vyks Pasaulio lietuvių centro
(14911 127th St. Lemont,  IL 60439)
Fondo salėje. Apsvarstysime praėjusių
metų nuveiktus darbus, finansinius re -
zultatus, bus renkami nauji nariai į val -
dybą ir Revizijos komisiją.  

� Gegužės 4 d., penktadienį, Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje Aldutė Va -
karė pristatys savo knygą ,,Kartais An -
gelas pasirodo”. Dalyvaus pianistas Mi -
chael Shimkus. Pradžia 7 val. v. Dau -
giau informacijos tel. 847-668-1731. 

� Gegužės 6 d., sekmadienį, Gedimino
lituanistinėje mokykloje  (St. Andrews
Lu theran Church, 10 South Lake St.,
Mundelein, IL) vyksiančioje Motinos
dienos popietėje Aldutė Vakarė pristatys
savo knygą ,,Kartais Angelas pasirodo".
Pradžia 3 val. p. p. Daugiau informaci-
jos tel. 847-668-1731.

� Gegužės 9 d., trečiadienį, Pasaulio
lietuvių centre, socialiniame skyriuje ir
PLB bibliotekoje Aldutė Vakarė pristatys
savo knygą ,,Kartais Angelas pasirodo”.
Pradžia 1 val. p. p. Daugiau informaci-
jos tel. 847-668-1731.

� Lietuvių tautinių šokių mėgėjai ir
rėmėjai kviečiami į šokių vakarą, ,,Šokių
šventės keliu”, kuriame dalyvaus per
250 šokėjų. Koncertas vyks šeštadienį,
gegužės 12 d., Pasaulio lietuvių centro
Ritos Riškienės salėje (Lemont, IL).
Pradžia 6 val. v. Vietas užsisakyti: Daina
Siliūnienė dntsiliunas@aol.com arba
tel. 630-852-3204.  Koncerto dieną,
bilietų kaina bus brangesnė. Koncerto

rengėjai: ,,Grandis”, kartu šoks ,,Lau -
mė” (Buffalo Grove),  ,,Lėtūnas” (Chi -
cago), ,,Suktinis” (Chicago), ,,Trep siu -
kas” bei ,,Vijūnas” (Indianapolis) ir
,,Spin dulys” (Lemont). 

� Lietuvos ambasadorius JAV Žygi-
mantas Pa vilionis ketvirtadienį, gegužės
3 d., nuo 6:30 val. v. iki 8:30 val. v.
visus kviečia į Tautinę maldos dieną-pri -
ėmimą ,,Šventi žodžiai” bei  Lietuvos
garbės konsulės Kristos Butvydas Bard
Tarpreliginių meno kūrinių pristatymą.
Vakare dalyvaus Washington National
Cathedral Bendruomenių susitaikymo
di rektorius dr. Gregory L. Finch. Rengi -
nys vyks LR (2622 16 St. NW Wa-
 shin gton, DC). Pra šo ma pranešti iki ge-
gužės 1 d. el. paš tu culture.us@urm.lt

� Gegužės 5 d., šeštadienį, Milwaukee
lituanistinėje mokykloje (648 E. Dover
St. Bay View, WI 53207) vyksiančioje
Mamyčių dienos šventėje Aldutė Vakarė
pristatys savo knygą ,,Kartais Angelas
pasirodo”. Pradžia 10:30 val. r. Daugiau
informacijos tel. 847-668-1731.

� Philadelphia jaunimo sąjunga ge gu -
žės 12 d. kviečia į futbolo turnyrą.  Dau -
giau informacijos su teiks Tadas tel. 484
-557-9167 arba el. paštu tadas656
@yahoo.com  ir Vaidas tel. 267-391-
7942, el paštu mr.singer @ yahoo. com

� Vilniaus–Madison susigiminiavusių
miestų komitetas gegužės 19 d., šešta-
dienį, visus maloniai kviečia į kasmetinį
pobūvį The Madison Club (5 E. Wilson
St., Ma dison, WI 53705). Kokteiliai 5
val. p. p., vakarienė 7 val. v. Kaina 40
dol. asmeniui. Vietas prašoma užsi sa kyti
iki gegužės 11 d. Daugiau infor ma cijos
tinklalapyje http://madisonvilnius. org/

IŠ ARTI IR TOLI...

Edita Klinkel. ,,Balkonai”.

Gegužės 11 d. d., 
penktadienį, 7:30 val. v.

Čiurlionio ga lerijoje, 
Jaunimo centre, 5620 S. Claremont

Ave., Chicago, IL 60636 
jungtinės dailininkų iš Florida

parodos
,,Kryžkelės” 
atidarymas 

Parodoje dalyvauja 4 autoriai: Saulius
Jankauskas, Irma Kir ve lienė, Edita

Klinkel, Oksana Kofman. 

Daugiau informacijos el. paštu
laimaa@hotmail.com  

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

skulptūros darbus 
Tel. 708-349-0348

2012 metų balandžio 13 dieną Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje apsi-
lankė Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadorė Lietuvai Anne Derse. Taip pat mu-
ziejuje lankėsi Illinois valstijos demokratų partijos vadovas Michael Madigan.
Apsilankymas lietuvių kultūros muziejuje buvo dalis  ambasadorė Derse aštuonių
dienų kelionės Jungtinėse Valstijose, kurios metu ji susitiko su lietuvių ir žydų ben-
druomenių atstovais, aplankė ne tik Čikagą, bet ir San Francisco, Los Angeles,
Philadelphia ir kitus miestus. Nuotraukoje iš kairės: Stanley Bazlekas, Jr., amba-
sadorė Anne Derse, demokratų partijos vadovas Michael Madigan.

Karilės Vaitkutės nuotr.
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TeLkiNiai

Šventės dalyviai ir svečiai.

Central�New�Jersey,�NJ

Š. m. gegužės 6 dieną lituanis -
tinėje mokyklėlėje „Lietuvėlė” šven-
tėme visų laukiamą šventę – „Tai
bent šeimynėlė”. Tai paskutinis šių
mokslo metų didysis renginys. Jį
nutarėme paįvairinti bei iš skir ti iš
kitų praeityje mokyklėlėje vyku sių
renginių. 

Salėje sustatėme stalus, kuriuos
užtiesėme spalvotomis stal tie  sėmis,
papuošėme gyvų gėlių puokš  telėmis.
Sieną papuošėme mo kinių pieštais
mamyčių ir tėvelių bei visos šeimos
piešiniais. Tėveliams ir svečiams
įeinant į salę, prisegėme jiems po
spalvotą gėlytę, kuri parodė, prie
kurio stalo reikia sėsti.

Susėdus svečiams prie spalvotų
stalų, šventę pradėjo Emilija Ješke vi -
čiūtė ir Greta Plokštytė. Prie jų prisi-
jungė ir mūsų mieli mokiniai, kurie
deklamavo pačius gražiausius, pa -
čius nuoširdžiausius žodelius visoms
mamytėms. „Mamyte, mamyte,/ Ko -
kia tu graži,/ Tarytum snieguolė/
Lengvam debesy./ Skaidri kaip šalti -
nio/ Bangelė esi,/ Mamyte, mamyte,
kokia tu graži” – sugraudinę mamy -
tes tarė parengiamosios klasės sesu -
tės Kristina Tirva ir Gabrielė Tirva.
Po to visas choras dainavo dainelę
„Tuk tuk, širdele”, kur solines parti-
jas atliko trečios klasės mokinės
Gabriela Trzepizur ir Gabrielė Bal -
kius. Dainelėms „Be tavęs, mamyte”
(solo Kęstutis) ir „Aš labai myliu
savo mamą” (dainavo Greta su
Kamile Makselyte) pritarė choras.
Kadangi žodžiai buvo pateikti kiek-

vienam stalui, dainuojant pritarė
visi šeimos nariai ir sve  čiai.

Pagerbę mamytes, vaikučiai pa -
gerbė ir savo broliukus, sesutes, tė -
velius ir senelius, padeklamuodami
širdį suvirpinančias eiles. „Mano
tėtis – o, tai vyras!/ Aš prieš jį dar tik
pipiras./ Tėtis mašina vairuoja,/ Aš
tik dviračiu važiuoju” – sklandžiai ir
aiškiai deklamavo parengiamosios
kla  sės mokinys Giedriukas Makselis,
kuris ne per seniausiai pradėjo lan -
kyti šeštadieninę mokyklėlę. Po eilė-
raštukų bei dainelių sa vo mamytes ir
tėvelius vaikai pasvei kino savo pieš-
tais atvirukais, įteikė po gėlytę.

Po trumpos pertraukėlės pradė -

‚,Tai bent šeimynėlė”!
jo me antrą šios nuostabios šventės
dalį. Vaikai su savo tėveliais turėjo
ga limybę pažaisti žaidimus, parung-
tyniauti komandomis. Komandas su -
darė visi sėdintys prie to paties stalo.
Rungtynių metu tėveliai, norėdami,
kad laimėtų jų visa didelė šeimyna,
sėdinti prie vieno stalo, turėjo paro-
dyti išradingumą, sumanumą. Visi
kū rėme pasaką, dainavome dainą,
taip pat rinkome, kieno bus gražiau-
sia ir ilgiausia kirmėlė, kurią tu rė -
jome padaryti per labai trumpą
laiką. Smagu buvo stebėti vaikučius,
kurie stengėsi padėti savo tėveliams
atlikti užduotis ir laimėti. Visi turėjo
gali mybę pabendrauti tarpusavyje su

sa vo komanda, susipažinti su mūsų
svečiais, kurie atėjo pasidžiaugti
visų mūsų pastangomis ir smagiai
pra leis ti laiką. 

O koks sujudimas kilo, kai tėve-
liai Rimantas Jonauskas ir Val das
Kilinskas pradėjo loteriją ir varžyti-
nes! Abejingo neliko nė vieno! Sma -
giai nuotaikai palaikyti skambė jo
mu zika ir dainos, atliekamos mu zi -
kos vadovo Kęstučio Baltramonai čio.

Šventė baigėsi, bet neabejoju,
kad ji liko kiekvieno širdyje, kad
džiau gėsi kiekviena šeima. Tam pri-
tardami visi užtraukė skambią dainą
,,Graži mūsų šeimynėlė šiandien su -
sirinko”.

Gausi Central New Jersey lit. mokyklėlės ,,Lietuvėlė” šeimynėlė.

Sydney,�Australia

Malonus savaitgalis Sydney
Lie tuvių Bendruomenėje.
Pagal lietuviš ką tradiciją

Motinos dieną šventėme sekmadienį,
gegužės 6 d. Šv. Mišias už mirusias ir
gyvas Motinas atnašavo kun. Jonas
Stankevičius, visada randantis šiltą
žodį lietuviams, ypa tingai šia proga.
Po Mišių Kata likų kultūros draugi-
jos vardu kun. Joną jo gim  tadienio
proga pasveikino Danutė Ankienė ir
įteikė jam dovaną. Sugiedojome „Il-
giausių metų”.

Po to vykome į lietuvių sekcijos

kapus Rookwood kapinėse, kur jau
ilsi si arti tūkstančio mūsų artimų gi-
mi nių ir pažįstamų. Po apeigų, ku-
rias at liko kun. Jonas, Ankienė su-
kalbėjo  „Visų Šventų” litaniją, sug-
iedojome „Marija, Marija” ir Tautos
himną. Po religinių apeigų skubėjo-
me į Lietuvių klubą, kur apylinkės
valdybos pakviestas „Dainos” choras
su ruošė Motinos dienos minėjimą. 

Kol mokinukai dar neužaugo,
cho ras, vadovaujamas Birutės Alek-
nai tės, suruošė beveik dviejų valan-
dų kon   certą. Pianinu, kaip ir visada,
gro jo lenkas Woycek Wiesnewski.
Cho rui dar nuo gimnazijos laikų

Malonus Motinos dienos savaitgalis
ANTANAS KRAMILIUS vadovauja jauniausia Aleknų dukra

Birutė. Kas suskaičiuos tas valandas,
kurias pa aukojo Lietuvai jauna Bi-
rutė? Kokie laimingi turi būti Am-
žinybėje besiil sintys jos tėveliai.
Birutė sugebėjo pri traukti į lietuvių
chorą dainuoti lietuviškai tris vyrus
australus ir mer giną Meghan Dunn,
kuri ne tik dainuoja, bet akompanuo-
ja bei diriguoja. Šiame koncerte solo
partiją „Karvelėlyje” atliko Joe
Blansjaar, „Susitikt tave norėčiau” –
Gerry Penhall. Gerry balsas ir ištari-
mas su grąžino prisiminimą apie a. a.
Petrą Rope, kuris prieš daug metų
dainuodavo šią dainą ir net ne vieną

klausytoją pravirkdindavo. Meghan
Dunn dirigavo dalį koncerto. Kitas
jaunas berniukas  Do natas Kozniko-
vas pirmą kartą saksofonu pagrojo
kūrinį savo mamai. Be abejo, bus
muzikantas solistas arba gros orkest-
re. „Dainos” choras koncertavo vel-
tui. Per dvi pertraukas vyko turtinga
loterija.

Artėja „Lietuvių dienos” Adelai -
de mieste, į kurias vykti ruošiasi ir
„Dainos” choras. Išlaidos yra didelės.
Pagalvokime, kaip vienaip ar kitaip
galėtume padėti choristams ir di ri-
gentei. Su gilia pagarba ir dėkingumu
„Dainos” chorui už malonų sa vait  galį.

GRETA PLOKŠTYTĖ

Dainą ,,Aš labai myliu savo mamą” pritariant chorui atliko Greta ir Kamilė Makselytės.



Tad nulenkime galvas ir pasimel-
skime už mūsų mylimas ir nuostabias
Mamas!

Gegužė – gražiausias pavasario
mėnuo. Po visų žiemos šalčių,
ledo ir sniego ateina pavasa-

ris, atgimsta gam ta, augmenija pra-
žysta įvairiaspalviais žiedais, atsi-
naujina gyvybė. Gegužės mėnuo ka-
talikiškame pa sau lyje skiriamas mū-
sų dangiškos motinos Marijos garbi-
nimui.

Lietuvoje ši šventė yra minima
pirmąjį gegužės mėnesio sekmadie -
nį, o Šiaurės Amerikoje – antrąjį.
Pra džioje lietuviai, atvykę į JAV,
laikėsi lietuviškos tradicijos, bet il-
gainiui prisitaikė prie gyvenamo
krašto papročių, ypač vaikams pra -
dėjus lankyti vietines mokyklas.   

Sekmadienį, gegužės 13 d., Šv.
An tano lietuvių parapijoje, Detroit,
Michigan, vyko motinų ir močiučių
pagerbimas. Šventė prasidėjo koply -
čioje šv. Mišiomis, kurias už gyvas ir
jau į am žinybę išėjusias mūsų moti-
nas aukojo klebonas kun. Ginta ras
Antanas Jonikas. Skaitinius skai tė
Antanas Strakšys. Mišių metu giedo-
jo parapijiečiai. Var  gonais akom-
panavo Erik Bak. Vi suotinių maldų
metu buvo prisimin tas ir Romas Ka-
lanta, prieš 40 metų susideginęs dėl
Lietuvos laisvės. Prieš užbaigdamas
Mišias klebonas Jo nikas mo ti noms
ir močiutėms suteikė palaiminimą.
Po to buvo kalbama Švč. Mergelės
Marijos litanija.

Po Mišių į salę motinų pagerbi -
mo proga susirinko gražus būrelis
parapijiečių. Salės stalai buvo gra-
žiai  papuošti pavasario žiedais. Buvo
pa ruošta mamyčių paroda. Prie sce-
nos, ant stalo, buvo padengta lininė
stal tiesė, ant jos patiesta įvairių
spalvų ir raštų juostų. Taip pat iš-

dėstyti medžio drožiniai, vaizduojan-
tys Auš ros vartų Mariją, Vargo mo-
kyklą, Ši luvos Mariją, Pietą ir lietu-
vę motiną, skaitančią knygą, šalia –
iš molio padarytos Marijos statu-
lėlės, medinis rožinis ir parapijiečių
motinų nuotraukos. Prie mirusiųjų
motinų nuotraukų degė žvakutės, o
prie gyvųjų buvo padėta po rožytę.

Renginio programai vadovavęs
Strakšys pasveikino visas apsilanku-
sias mamytes, močiutes ir parapi-
jiečius. Kun. Jonikas sukalbė jo invo-
kaciją. Prieš išvykdamas į kitą lie-
tuviš ką parapiją laikyti Mišių, jis
kiekvienai moteriai įteikė po ro žę ir
palinkėjo geros Motinos dienos.

Parapijos tarybos pirmininkas
Strakšys perskaitė straipsnį iš ,,New
York Times” apie motinos meilę. Po
to jis pakvietė Zitą Skučienę, kuri
perskai tė Nijolės Tallat Kelpšaitės
eilėraštį ,,Motinos širdis.” Klausė -
mės vienuolikamečio Ričardo Strak -
šio ir jo tetos, seselės Zosės Strak šy-
tės programėlės. Ji pianinu paskam-
bino kelis kūrinėlius ir su mažuoju
Ričardu padainavo ke lias dainas,
skirtas mūsų žemiškai mo  tinai ir
dangiškai Motinai Mari jai. Dalyviai
buvo patenkinti ir gau siai plojo pro-
gramos atlikėjams.  

Parapijos vardu Strakšys padė -
ko jo visiems, kurie apsilankė Moti-
nos šventėje, klebonui Jonikui, pro-
gramos atlikėjams ir vi siems,  prisi -
dėjusiems prie šios programėlės, vai -
šių ir gražaus motinų pagerbimo.

Po to vyko vaišės, kurias parū-
pino Die vo Apvaizdos parapijos šei-
mininkė Regina Greenhalgh. Vyko
malonus ir šeimyniškas bendravi-
mas. 

Bendram dainavimui vadovavo
Zita Skučienė. Dainavome ma  mai
skirtas dainas: ,,Pražydo jaz minai”,
,,Tylūs armonikos tonai”, ,,To li už
girių leidos saulė”, ,,Bran gio sios
spalvos”, ,,Stoviu aš parimus”, ,,Ne -
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REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Kun. Gintaras Antanas Jonikas Šv. Antano parapijos moterims pa dovanojo po rožę.
Motinos dienos proga jis sveikina ir ,,Draugo’’ skaitytojas: visas mamytes, močiutes, te-
tas ir geradares.

Kur stovyklaus jaunimas?

Kur šiais metais stovyklaus
lietuvių jaunimas? Daugiau
negu viena me išeivijos lei-

dinyje rašyta apie lie tuviškas jauni-
mo stovyklavietes, svarstyta, ko dėl
jos reikalingos lietuvybės išlai ky -
mui. Verta pakartoti prof. Romual do
Kriaučiūno žodžius: „Jaunimo sto -
vyklos yra viena iš svarbiausių lietu-
vybės ugdymo ir išlaikymo priemo -
nių. Jos sudaro jaunuoliams sąlygas
pabūti tarp bendramečių lietuvių,
pa gyventi lietuviška nuotaika ir
susipažinti su pagrindinėmis lietu-
vių tautos vertybėmis.” Be to, atėjus
lai kui, iš užmegztų pažinčių neretai
su si kuria lietuviškos šeimos.

JAV yra keturios lietuviams pri-
klausančios stovyklavietės. Kanada
turi vieną. Dar kartą susipažinkime
su jomis. 

Dainava įsikūrusi Michi gan val-
stijoje apie valandą į vakarus nuo
Detroit miesto. Ji priklauso Ame -
rikos Lietuvių Romos Katalikų Fede -
racijai, tačiau ją sėkmingai adminis -
truoja atskiros lietuvių korporacijos.
Daugiausia Dainava naudojasi atei-
tininkai, tačiau joje stovyklauja ir
Detroit skautai. Dainavoje susirenka
ir kitos lietuviškos ir amerikietiškos

organizacijos.

Neringa yra Vermont valstijoje,
kelios valandos į šiaurės vakarus
nuo Boston miesto. Ši stovyklavietė
priklauso Nekalto Prasidėjimo Švč.
Merge lės Marijos vienuolijai. Čia
stovyklauja JAV rytinio pakraščio
jaunimas.

Rakas yra įsikūręs šiaurės va-
karų Michi gan valstijoje, maždaug
apie 6 valandas nuo Čikagos. Šią
stovyklavietę skautams padovanojo
a. a. vaistinin kas Pranas Rakas.

Detroit,�MI

Pagerbėme motinas

KĘSTUTIS JEČIUS Dabar stovykla vie tė priklauso pelno
nesiekiančiai bendrovei ,,Geležinis
vilkas”. Paprastai čia stovyklauja
Čikagos skautai. Kar tu su jais dažnai
ten stovyklauja Cle veland ir Detroit
skautai. Rake buvo surengtos Lie-
tuvių skautų sąjungos (LSS) jubilie-
jinės ir tautinės stovyklos. 1968 me-
tais ten stovyklavo per 1,300 stovyk-
lautojų. Su savaitgalio sve čiais buvo
aptarnauta per 3,000 asmenų.

Rambynas įsikūręs St. Bernar-
di no kalnuose, California valstijoje,
kelios valandos į rytus nuo Los Ange -

les. Ši stovyklavietė buvo nupirkta už
Los Angeles lietuvių skautiškų šei -
mų ir lietuvių visuomenės surinktas
lėšas. Ji priklauso LSS. Šią stovyk-
lavietę administruoja Los An ge les
skautų vadovai.

Rytinio JAV pakraščio ir Cleve -
land skautai iškylauja ir vasarą sto -
vyklauja amerikiečių skautų (BSA)
stovyklavietėse. Už paslaugas moka
nuomą amerikiečiams. BSA stovyk -
la vietėse yra ruošiamos LSS tautinės
ir jubiliejinės stovyklos.

Los Angeles ateitininkai jau 50
metų kaip stovyklauja nuomodami
įvairias amerikiečių stovyklavietes.

Stovyklauja ne tik ateitininkai ir
skautai. Šeimų stovyklos yra ruošia -
mos Seattle, Washington valstijoje, ir
kituose lietuvių telkiniuose.

Kanados skautai stovyklauja
nuosavoje stovyklavietėje ,,Romuva”,
kuri yra kelios valandos į šiaurę nuo
Toronto miesto. Šią stovyklavietę nu-
pirko Kanados skautų vadovai už
savo lėšas ir visuomenės aukas. Pir-
moji stovykla įvyko 1962 metais. Joje
gali stovyklauti per 400 stovyklauto-
jų.                                Nukelta į 9 psl.

munėli, Nemunėli” ir kt.
Motinos dienos mintimis pasi-

dalijo ir šių eilučių autorė. Jau nuo
seno motinai šeimoje tenka didelė
atsakomybė vaikus auginant, auklė-
jant, išlydint juos į savarankišką
gyvenimą. Ir šiandien didžiuoja mės
lietuve motina, kuri, tautai esant di-
džiulėje priespaudoje, išugdė sūnus
patriotus, gynusius jos laisvę. Neuž-
gin či jama tiesa yra tai, kad lietu-
viško ir religinio heroizmo pradžia
prasideda ant motinos rankų lietu-
viškoje šei moje. Todėl šiandien Mo-
tinos dienos proga su meile ir dėkin-
gumu sveikiname savo motinas ir
močiutes, su nuoširdžia malda prisi-
mename amži nybėn išėjusias, neuž-
miršdami lais vos tėvynės motinų.

Motinos diena suartina motinas
ir vaikus ne tik viešų minėjimų me-
tu, bet ir asmeninių motinos meilės
pajuti mu. Kalbėti apie motiną reiš-

kia pa liesti švelniausius žmogaus
jausmus. Kalbėti apie mamą, mamy-
tę reiškia sužadinti malonius ir gra-
žius vaizdinius. Vienam gal pasiro-
dys liūdnas, skausmo pilnas veidas,
pasilenkęs ties sergančiojo lova. Kiti
prisimins motiną, besidžiaugiančią
mūsų pa sie kimais ir laimėjimais. Ne
visų motinos yra gyvos. Ne visos
motinos turi gyvus vaikus. Amžinoji
ramybė laikinai atskiria mus vienus
nuo ki tų, lieka skausminga tuštuma,
prisiminimai. 

Ką mes galime padovanoti mūsų
gyvoms mamytėms už jų nesibai-
giančią meilę? Rūpestį, pasiauko-
jimą, apkabinimą. O tie, kurie jų jau
netekome, galime pasimelsti už jas,
nunešti gėlių ant jų kapo ir ištarti:
,,Ačiū Tau, Mama, už gyvybę, už
kantrybę. Atsiprašau, Mama. Myliu
Tave, miela ir brangi Mamyte. Lydėk,
saugok mane. Iki susitikimo anapus.”

Skautų stovykla Rake, Custer, MI, 2010 m.                                  Indrės Tijūnėlienės nuotr.
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skauTYBĖs keLias

LAIKAS BĖGA

Laikas bėga. Laikas registruotis į šių metų Čikagos tuntų ruošiamąją
vasaros stovyklą Rako miškuose. Stovykla prasideda šeštadienį, liepos 14
d., (12 v. p. p.) ir vyks iki sekmadienio, liepos 22 d. (12 v. p. p.). Registraci-
ja baigiasi birželio 16 d. Nesulaukus registracijos anketos iki birželio 16 d., re-
gistracija bus laikoma pavėlavusia ir prie stovyklos mokesčio reikės papildo-
mai mokėti 50 dol.

Registracijos anketas galite rasti internete: www.rakas.org; www.neri-
ja.org; www.avk-tuntas.org arba pas savo vadovus.

Tad nedelskite ir greitai užsiregistruokite, nes laikas bėga. Rako miškai
šaukia Jus!

Veiklos metų užbaigimas

Pavasario galas. Mokslo metai
eina prie pabaigos. Mokiniai
nekant riai laukia vasaros atos-

togų. Su moks lų metų pabaiga bai-
giasi ir skautiški veiklos metai.
„Aušros vartų/Ker navės” tunto sesės
daug ką per šiuos metus atliko. Sesės
baigė daug specialybių. Vadinasi,
praturtino savo lietuvišką skauta-
mokslį.

Jei dar nežinote, primenu, kad
„Aušros vartų/Kernavės” tuntas ren -
kasi trijose vietose: Čikagoje – Jauni -
mo centre; Naperville – „Rūtos” litu-
anistinėje mokykloje ir Lemont – Pa -
saulio lietuvių centre. Surengti vieną
bend rą tunto sueigą, ypač mokslo
metų gale, yra sunku, todėl, tunto va -
dijos ir draugininkių nutarimu,
tunto veiklos metų užbaigimas vyko
tų draugovių vietovėse. 

,,Živilės” draugovės 
baigiamoji sueiga

Kadangi esu „Živilės” skaučių ir
prityrusių skaučių draugovės drau-
gi ninkė, skautiškus veiklos metus
užbaigiau su Lemont draugove. Veik -
los metų užbaigimas įvyko šeštadie-
nį, gegužės 12  d., Pasaulio lietuvių
centre. Deja, lietui lyjant, sueiga vy -
ko viduje, o ne lauke, gamtoje, kaip
no rėjome.

Sueiga prasidėjo tunto komen-
dan tei vsl. vyr. sk. Alicijai Viktorai-
tei sušvilpus švilpuku. Sesė Alicija
papra šė visų stovėti ramiai, lygiuoti
ir pa gerbti įnešamą tunto vėliavą.
Suei go je, kuri buvo skirta mamy-
tėms ir jaunosioms pau kš tytėms,
dalyvavo daugiausiai paukštytės, jų
mamytės ir tėveliai.

Baigus raportuoti, sušukus tunto
šūkį, sesė Alicija pakvietė v.s. vyr. sk.
Audrą Lintakienę perskaityti Lietu -
vių skautų sąjungos įsakymą. Per -
skai tytos vyr. skaučių, sėkmingai
baigusių ,,Gintaro” vadovių mokyk-
lą, pavardės. Joms buvo įteikti pažy-
mėjimai.

Toliau sesė Audra perskaitė tun -
to įsakymus, kuriuose Lemont  „Sau -
lu čių” draugovės paukštytės, atliku-
sios visus specialybių ir ženkliukų
punktus, turi teisę nešioti atitinka-
mas specialybes ir ženkliukus. 

Tautinis ženklas: Ona Kriau -
čiūnaitė ir Gabija Staniškytė.

Pirmosios pagalbos specialy-
bė: Stefutė Deuschle, Agnė Giedrai -
tytė, Kamilė Maksvytytė, Gabrielė
Navickaitė, Lara Petronytė, Julytė
Sher pitytė, Sigutė Garbonkutė, Ame -
lytė Hoch, Ona Kriaučiūnaitė, Vija
Maurukaitė, Kristutė Sherpitytė, Ga -
bija Staniškytė ir Simona Sulminai -
tė.

Dailininkės specialybė: Ona
Kriaučiūnaitė, Kristutė Sherpitytė,
Julytė Sherpitytė, Vija Maurukaitė,
Amelytė Hoch, Gabija Staniškytė,
Oli vija Jameikytė, Sigutė Garbon -
kutė ir Monika Vyšniauskaitė.

Gamtos draugės ženklas: Kris -
tutė Sherpitytė, Julytė Sherpitytė,
Simona Sulminaitė, Ona Kriaučiū -
nai tė, Gabija Staniškytė, Vija Mau ru -
kaitė, Olivija Jameikytė, Sigu tė Gar -
bon kutė, Monika Vyšniaus kaitė.

Dainininkės specialybė: Gab -
rie lė Baranauskaitė, Stefutė Deusch -
le, Agnė Giedraitytė, Kamilė Maks-
vy tytė, Gabrielė Navickaitė, Lara
Pet ro nytė, Julytė Sherpitytė ir Mo-
nika Vyš niauskaitė.

Tvarkingumo specialybė: Ag-
nė Giedraitytė, Stefutė Deuschle ir

2013 m. LSS švenčia savo 95 metų
jubiliejų. Jubiliejinė stovykla ,,Vil -
tis” įvyks 2013 m. rugpjūčio 7–17 d.
Camp Manatoc, Peninsula, Ohio.
Lie tuvių skautų sąjungos pirmija
skel bia konkursą LSS nariams su -
kurti jubiliejinės stovyklos ženk -
liuką.

Ženkliukas bus naudojamas
spau doje, reklamose, skautų leidi -
niuose, ant stovyklos marškinėlių ir
svarbiausia – papuoš mūsų unifor-
mas. Ženkliuko pavidalas, spalvos ir
turinys paliekamas menininkų nuo -
žiū rai. Konkurse gali dalyvauti skil -
tys ir pavieniai asmenys. Dalyviai
gali pateikti keletą variantų, darbai
gali būti atlikti įvairia technika.

Ženkliuko privalomos dalys:
a. Pavadinimas ,,Viltis” 
b. Jubiliejinė stovykla
c. Metai – 2013
d. Vietovė – Ohio 
e. LSS šakų ženklai: Seserijos,

Brolijos ir Akade mi kų skautų sąjū-
džio. 

Siunčiant darbus, reikia nuro -
dyti konkurso dalyvio duomenis:

vardas, pavardė, amžius, el. pašto
adre sas, telefono nr. ir vieneto pava-
dinimas. Darbų eskizai pateikiami
A4 formato lape arba  pdf, jpeg for-
matu. 

Ant voko arba el. pašto pažymėti
,,Jub Stov 2013”.

Darbus konkursui siųskite iki
2012 m. rugsėjo 30 d. LSS tarybos
sekretorei sesei Vir gai Rimeikienei:
14259 Summerfield Dr. New Le nox,
IL, 60451 USA arba el. paštu: jubstov
2013@gmail.com.

2013 m. Jubiliejinės stovyklos
ženkliuko konkurso premija – Ju-
biliejinės stovyklos mokestis, kurį
galima perleisti kitam LSS na riui.

Būkite kūrybingi! 
Konkurso laimėtojas bus pas -

kelb tas 2012 m. spalio 31 d.
Pirmija pasilieka teisę pratęsti

kon kursą, jei konkursui nebuvo pa -
teikti darbai arba darbai neatitiko
konkurso sąlygų. Konkurso dalyviai
duoda Pirmijai leidimą naudoti jų
kūrinį, kaip jai atrodys tinkama.

Papildoma informacija teikiama
el. paštu: jubstov2013@gmail.com

Lietuvių�skautų�sąjungos�taryba
2013 m. Jubiliejinės stovyklos ,,Viltis” 

ženkliuko konkursas

Mo ni ka Vyšniauskaitė.
Žaidėjos ženklas: Stefutė Deu -

sch le, Lara Petronytė ir Julytė Sher -
pi tytė.

Plaukikės specialybė: Vija
Mau rukaitė, Kristutė Sherpitytė, Ju -
lytė Sherpitytė, Sigutė Garbonkutė ir
Alana Juodwalytė.

Gavusios savo specialybes, kele-
tas paukštyčių užbaigė jaunesniųjų
skau čių patyrimo laipsnio progra mą
ir davė jaunesniųjų skaučių įžodį.
Tai: Agnė Giedraitytė, Gabrie lė Bara-
nauskaitė, Gabrielė Navickai tė, Ju-
lytė Sherpitytė, Kamilė Maks vy tytė,
Lara Petronytė, Monika Vyš niaus-
kaitė ir Stefutė Deuschle.

• • •
„Saulučių” draugovės draugi -

nin kė vsl. vyr sk. Rima Lintakaitė
gra žiai surikiavo paukštytes kandi-
dates ir su jomis nužygiavo iki tunto
vėliavos. Jauniausios tunto skautės
su šypsena, laikydamos du pirštu-
kus, tarė jau nesniųjų skaučių įžodį,
prižadėda mos stengtis tarnauti Die-
vui, Tėvy nei ir artimui, laikytis jau-
nesniųjų skau čių įstatų ir kasdien
atlikti po ge rą jį darbelį. Pabučiavus
vėliavą, sesė Ri ma pakvietė sesę Aud-
rą Lintakienę užrišti kiekvienai nau-
jai paukštytei raudoną kaklaraištį,
mane pakvietė už rišti Tėvynės mei-

lės mazgą, ma mytes ir tėvelius –
gerojo darbelio maz gelį. Sesė Alicija
kiekvienai naujai paukštytei užsegė
paukštyčių ženk liuką – kregždutę.
Pasveikinti naujas paukštytes sku-
bėjo tunto sesės. 

Trumpą žo  delį tarė sesė Vanda
Alek nienė. Ji paukštytėms priminė,
kad šią dieną švenčiame ne tik
Motinos dieną, ne tik naujųjų paukš -
tyčių įžodį, bet ir sesės Rimos gimta-
dienį. Visos paukštytės apsupo se sę
Rimą, sugiedojome ilgiausių skau-
tiškų metų, paukštytės se sei Rimai
įteikė gėlių.

Sesei Alicijai sušvilpus, sesė
Audra perskaitė kitus įsakymus. Ne
tik paukštytės užsidirbo specialybes.
Prityrusios skautės ir pri tyrusios
skautės kandidatės atliko visas už-
duotis orientacijos specia lybei gauti.
Šios sesės rudens metu su orientaci-
jos mėgėjais dalyvavo trijose varžy-
bose. Jos taip pat dalyvavo bro lio
Donato Ramanausko  suruošta me
„Paslapčių ieškonės” pasiruoši me
Čikagos mieste, net dvi jų dalyvavo
„Paslapčių ieškonėje” Bostone  mies -
te praėjusią vasarą. Bet tai dar ne
viskas. Sesės turėjo išmokti, kaip
naudotis kompasu; kaip perskaityti
že mėlapį ir t. t. Jų žinių gilinimas ne -
vy ko tik sueigų, iškylų metu, bet ir
sto vykloje. Šios sesės užbaigė Orien -
tacijos specialybę ir turi teisę dė vėti
atitinkamą specialybės ženkliuką:
psl. Lina Lietuvninkaitė, psl. Olivija
Petry, psl. Kristina Stončiūtė, psl. Ka-
rina Viktoraitė ir Lilė Šoliū naitė.

„Živilės” draugovės sesės taip
pat atliko nemažai savo programos,
pra dėjo eiti dainininkės, dviratinin-
kės specialybes, toliau tęsė astrono-
mijos specialybę. 

Buvo perskaitytas įsakymas už
pavyzdingą skautavimą, už skaučių
įstatų įgyvendinimą prityrusią skau -
tę kandidatę Lilę Šoliūnaitę apdova-
noti Pažangumo žymeniu. Taip pat
apdovanota ir psl. Ka sandra Rugie-
niūtė, užbaigusi skau čių I patyrimo
laipsnį ir perėjusi į prity rusių skau-
čių kandidačių eiles, dabar galinti
nešioti atitinkamą vyš ninės spalvos
virvutę.                        

Sueiga pasibaigė psl. Gintarei
Dau lytei skaitant eilėraštį „Mamy -
tei”. Visos sesės savo mamytėms ir
mo čiutėms  įteikė po gėlytę ir jas pa -
kvietė kartu su sesėmis sustoti į ratą
ir pasakyti „Paukštyčių maldą”, su-
giedoti „Ateina naktis”. Visos sesės
vie na kitai nepasakė „sudiev”,  o tik
iki „pasimatymo stovykloje”.

Bus daugiau.

AUŠRA JASAITYTĖ PETRY

Raportuoja paukštytė Amelytė Hoch.
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Redaktorė�Laima Apanavičienė •�El.�paštas:�laimaa@hotmail.com

Filme „Keršytojai” („The Aven gers”) – 
komiksų veikėjų nuotykiai

JAV LB Švietimo tarybos Rašymo/skaitymo 
konkurso nugalėtojų kūryba

Kotryna Zalanskaitė. 1 vieta. (7–8 kl.)

7–8 klasių grupėje

Patriotiniai motyvai Maironio
eilėraštyje „Lietuva brangi”

Lietuva – tai mano tėvynė. Aš ten
užaugau su broliais ir sesėmis.
Lietuva man yra brangi, graži, gar-
binga ir, žinoma, mylima.

Lietuva yra tokia graži, kad net
žodžiais sunku perteikti skaitytojui:
žalios rūtos, pievos su ryto rasa,
kalnai ir slėniai, sesučių darželiai ir
sodai, upės ir Baltijos jūra, kuri
skalauja milžinų supiltas kopas, o
Nemunas tarsi apglėbia Lietuvą.

Tėvynė graži savo statiniais:
dvarais ir bažnyčiomis. Bažnyčios –
tai dvasios namai, tikėjimo pamink -
lai. Senos Trakų pilies sienos vis dar
stovi ir žvelgia į Lietuvą. Bažnyčiose
skamba varpai ir senoliai gieda
giesmes, nes jie brangina, myli ir
garbina savo Tėvynę Lietuvą.

Lietuvių kalba Maironiui pati
gražiausia ir skambiausia, kurią
reikia saugoti ir puoselėti kaip ver -
tingiausią turtą. Meilę kalbai jis
išreiškė savo poezijoje, dainose, gies-
mėse. Šis gilus jausmas buvo puoselė-
jamas poeto širdyje.

Religija stiprino patriotizmą.
Buvo tikima, kad Dievas tikintie -
siems padės. Bažnyčioje buvo svarbu
turtinti dvasią ir garbinti aukščiau -
siąjį, prašant jo palankumo.

Maironio eilėraštyje išaukština-
ma garbinga Tėvynės istorinė pra -
eitis: „Šalis, kur miega kapuos didvy -
riai”. Nėra paminėti Lietuvos gar -
bin gų kunigaikščių vardai, kurie
gynė Tėvynę, bet galima suprasti,
kad jie yra didvyriai, kurie garbingai
praliejo savo kraują už Tėvynę.

Dvi pirmosios eilėraščio eilutės
pakartojamos kūrinio paskutiniame
posme galbūt norint pabrėžti svar-
biausius eilėraščio žodžius, skirtus
Tėvynei apibūdinti: graži, mano
brangi tėvyne. Eilėraštis baigiamas
mintimi, kad ne veltui lietuviai kovo-
jo už Tėvynę, o dainiai išgarsino savo
kūriniais visame pasaulyje.

Man Lietuva reiškia meilę, gar -
bę, grožį, ramybę, pralietą kraują,
patriotizmą ir svarbiausia – tai mano
Tėvynė.  

Ugnė Radzevičiūtė
K. Donelaičio lituanistinė m-la, 7 kl.

1 vieta
* * *

Man, kaip daugumai žmonių,
Lie  tuva yra brangi. Lietuva tokia
ma ža šalis, kuri turėjo labai didelius

vargus. Yra daug didvyrių dabar ir
prieš mano laikus. Vienas iš jų – poe-
tas Maironis. Jis labai gerbė ir mylė-
jo savo tėvynę Lie tuvą. Maironio žy -
miausias eilėraštis yra ,,Lietuva
brangi”.

Šiame eilėraštyje galima pajaus -
ti viską, kas Maironiui yra svarbu.
Jis rašo apie apylinkę, žmones ir
meilę Lietuvai. Žodžiams sukūrus
melodiją, eilė raš tis tapo daina. 

Kai Lietuva buvo okupuota, lie -
tuviai ne galėjo giedoti himno. Tai šis
eilėraštis tapo antru himnu. Lietu -
viams šis eilėraštis buvo labai ypa -
tingas kaip ir Maironiui.

Kai aš skaitau šį eilėraštį, many-
je sukyla daug jausmų. Vienas iš jų
yra meilė. Man Lietuva yra pati
brangiausia ir gražiausia šalis. Aš ją
my liu, ir Maironis tą išreiškė tame
eilėraštyje. Lietuvos istorija yra la -
bai skirtinga nei kitų šalių, todėl,
kad jai labai daug nelaimių atsitiko.
Nes var bu, kas jai atsitiko, ji išlaikė
viską, ką dabar turi. Nesvarbu, kad
sovietai ją užėmė ir atėmė viską, ką ji
turėjo, lietuviai nenusileido. Užtai ir
aš myliu Lietuvą. Ji tokia maža ir
nežinoma, bet lietuvių meilė Lietu -
vai yra daug didesnė.

Maironio ,,Lietuva brangi” yra
eilėraštis, kurį kiekvienas turi ži no -
ti, nes ji turi ypatingą vietą Lietuvos
istorijoje. Viskas apie Lietuvą yra
parašyta tame eilėraštyje. Aš jaučiu
tą meilę ir galingumą, kai skaitau.
Aš didžiuojuosi būdama lietuve ir
būsiu  ja visą gyvenimą.

Kristina McKenna
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lituanistinė m-la, 8 kl.
2 vieta

* * *
Eilėraštis ,,Lietuva brangi” duo -

da man daug įspūdžių apie gamtą,
baž nyčias ir Lietuvos praeitį. Aš gal -
voju, kad Lietuva yra labai maldinga
šalis. Lietuva buvo nepriklausoma
prieš Rusijos okupaciją. Skaitant  ei-
lėraštį norisi verkti, nes daug karių
mirė už Lietuvos nepriklausomybę.
Aš norė čiau užeiti į kiekvieną Lie tu-
vos baž ny čią, nes jos yra labai gra žiai
ap rašytos eilėraštyje. Aš galvoju, kad
visi seneliai ir proseneliai dar ten
gyvena ar gy veno, buvo ir yra laimin-
gi, kovoję už nepriklausomą Lietuvą.

Eilutė: ,,Brangi tiek vargo, kan -
čių prityrei” man reiškia, kad visi
žmonės ir kariai, kurie apgynė Lie -
tuvą, daug kovojo. Mano sene liai taip
pat kariavo ir vienas mirė, o kitas dar
gyvas. Man labai liūdna, nes daug

šeimų prarado savo gimines. Aš galiu
taip pat jaustis kaip kiti, nes aš pra-
radau daug savo prosenelių kovose.
Aš taip pat laimingas, nes dar yra
kareivių, kurie išliko gyvi nuo karų.
Aš esu laimingas dėl visų partizanų,
o labiausiai už kunigo Gin taro tėvą,
kuris mirė prieš 11 metų.

Žodžiai: ,,Bažnyčios tavo ne tiek
gra žybe”, ... ,,bet dega meilės maldos
galybe”, ,,senųjų amžių gyva tikyba”
reiškia, kad visos bažnyčios nėra tik
gražios, bet turi meilę ir tikėjimą vi -
duje. Nuo senųjų laikų žmonės slap-
tai meldėsi, kad galėtų laisvai mels -
tis. Jie slapta skaitydavo knygas ir
bibliją. 

Eilėraštis man sukelia laimingus
ir nelaimingus jausmus. Aš esu lai -
mingas, nes žmonės dar vis tiek mel -
dėsi už tikėjimą. Nelaimin gas, nes
daug žmonių už tai buvo nubausti.
Aš žinau daug žmo nių, kuriems taip
atsitiko: seneliai, proseneliai, tėvai,

sesės, broliai ir  kt. Žmonės slapta
meldėsi bunke riuo se ir garsiai ne -
skaitė knygų.

Eilutė: ,,Kaip linksma sodžiuos,
kai vyturėlis jaukiai pragysta, aukš-
tai iškilęs...” reiškia, kad vyturėlis –
labai mažas paukštis – skrenda vie -
noje vietoje ir čiulba. Tai reiškia, kad
pavasaris jau greit ateis. Aš galvoju,
kad žmonės yra daug linksmesni, kai
girdi vyturėlį danguje. Jaudinuosi,
ar jei yra karas ir jau netrukus bus
pavasaris, ar vyturėlis būtų nušautas
ar sužeistas.

,,Lietuva brangi” duoda man
daug minčių, kad aš galėčiau rašyti
apie nuostabią Lietuvą. Aš visada
pra dedu verkti, juoktis, pasimetu ir
daugiausia jaučiuosi laimingas, nes
Marija padeda visiems kariams.

Stasys Orentas
Detroit lituanistinė m-la

,,Žiburys”, 7 kl.
3 vieta

GYTIS KRIAUČIŪNAS

Apie ką šis filmas?
Tai filmas apie įspūdingiausių

„Marvel” veikėjų nuotykius. Šį kartą
Loki (iš „Thor” serijos) grįžta atgal į
žemę surasti „Tesseract” (tai yra
ener gijos klubas). „Tesseract” yra
Amerikos armijos bazėje, kurioje
kiti „Marvel” veikėjai yra susirinkę.
Kai Nick Fury atvyksta į bazę, jis
pamato, kad visi iš bazės bando iš -
bėgti, nes „Tesseract” pradeda skleis -
ti radiaciją. Jis nueina į bazės rūsį,
kur randa „Tesseract”. Staiga blogie -
tis Loki įei na pro specialias duris
(per jas ga  li ma keliauti ilgus atstu-
mus) ir pa ima „Tesseract”. Loki
„užmigdo” vi sus žmones, išskyrus
vieną, kuris pabėga ir bando sustab-
dyti Loki ir padėti užmigdytiems
žmonėms. Vie nas iš tų, kurį Loki už -
migdė yra „Haw keye”. Loki ir jo gru -
pė bando atidaryti kitas duris, kad
Loki kariuo  menė galėtų nusileisti po
žeme ir užimti patalpą.

Kas vaidina šiame filme?
Šiame filme vaidina Robert Dow -

ney Jr. (Iron Man), Chris Evans
(Camptain America), Mark Ruffalo
(Hulk), Chris Hemsworth (Thor),
Scarlett Johansson (Black Widow),
Jeremy Renner (Hawkeye) ir Tom
Hiddleston (Loki). Jie visi tikrai geri

ir patyrę aktoriai.

Kaip aktoriai vaidina?
Šio filmo aktoriai vaidino labai

gerai. Nors aktoriai susirinko iš
labai skirtingų filmų, neatrodo, kad
jiems tas bent kiek būtų pakenkę.
Man ypač patiko Robert Downey, Jr.,
nes jis gerai suderina juoką ir rim-
tumą. Jis taip pat vaidino ne se niai iš -
leis tuose apie Sher lock Holmes fil-
muose, kurie man taip pat patiko.

Kas labiausiai patiko?
Man labiausiai patiko veiksmas

ir kompiuterinė animacija. Taip pat
patiko visų aktorių apranga ir tai,
kad daug skirtingų istorijų sujungta
į vieną filmą.

Kam verta šį filmą pažiūrėti?
Šis filmas yra labai populiarus,

nes yra labai geras. Per pirmą savait-
galį žmonės išleido 200 mln. dol. pirk-
dami bilietus. Aš manau, kad šį filmą
verta žiūrėti kino teatre, bet, jei visa
šeima norėtų važiuoti į teatrą, būtų
žymiai pigiau pasinaudoti „Redbox”
nuomos sistema, kur kainuoja tik
1.20 dol. va karui. Aš manau, kad
žmonės, kurie mėgsta veiksmą ir/ar
komiksus „Mar vel” būtinai turėtų
eiti pažiūrėti šį filmą.

Iš 10 balų šiam filmui duočiau 10.

Gintas Kazlauskas. 2 vieta. (7–8 kl.) Lukas Ragus. 3 vieta. (7–8 kl.)
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Visoje Lietuvoje gegužės 18–20
dienomis vyko tarptautinės
akcijos „Muziejų naktis” ren-

giniai, tūkstan čius lankytojų pakvie-
tę iki ankstyvo ryto nemokamai lan-
kytis šalies mu ziejuose, susipažinti
su pačiais įdomiausiais jų rodiniais,
paklausyti įvairaus stiliaus muzikos,
pabendrauti.

Lietuvos Seimo nutarimu 2012
me tai paskelbti Muziejų metais. 2011
metais iš viso šalies muziejuose apsi-
lankė 2,7 milijono žmonių, Lietuvoje
veikė 105 muziejai. Šiemet skaičiai
tikrai bus didesni, nes per Muziejų
metus bus naujai atidaryta ar atnau-
jinta apie 20 muziejų. Tradiciškai jie
sulaukia daugiausia lankytojų bū -
tent „Muziejų nakties” metu.

Daugybė įdomių renginių ta pro -
ga vyko Kaune. Laikinojoje sostinėje
po 6 val. v. duris atvėrė ir nemokamai
iki 1 ar net 2 val. nakties lankytojų
laukė beveik visi šio miesto muziejai.
Istoriniame Lietuvos Respublikos
Prezidentūros kiemelyje ta proga ati -
daryta nauja didelių istorinių fo to -
grafijų paroda, pasakojanti apie
tarpukario Lietuvos ūkio pasie ki -
mus. Iki pat vėlyvos nakties čia buvo
galima pasiklausyti įdomių istorinių
pasakojimų.

Daugybė žmonių savaitgalį rin -
kosi prie atstatytos ir lankytojus vėl
kviečiančios Kauno pilies. Čia atida -
ryta paroda „Kauno pilies istorijos
mozaika”, pristatanti pilies istoriją
nuo XIV amžiaus iki mūsų dienų. Čia
iš molio buvo lipdomas Kauno pilies
maketas, iš medžio buvo mokoma

pasigaminti senovės lietuvių žaislų
ir muzikos instrumentų.  

Maironio lietuvių literatūros
mu ziejuje surengtas projektas „Te -
skamba poeto eilės per naktį”, skir-
tas poeto 150-mečiui paminėti. Čia
visi norintys sodelyje galėjo dekla-
muoti poeto eilėraščius, dainuoti
dainas jo žodžiais.

Daug įdomių renginių vyko ir
Vytauto Didžiojo karo muziejuje. Čia
buvo galima pasiklausyti varpų mu -
zikos koncerto, susipažinti su seno -
vės lietuvių karyba, buvo pristatyta
paroda apie Kauno pilies gynybą 1362
metais, vyko daug kitų įdomių ren -
ginių.

Kauno IX forto muziejuje sureng-
tas Pirmojo pasaulinio karo laikų
Ru sijos ir Vokietijos imperijų ka -
reivių pasirodymas, veikė karinės
lauko stovyklos, vaišintasi pagal to
metu receptus paruoštu maistu. Bir -
želį bus minimos 200-osios Napo -
leono persikėlimo per Nemuną me -
tinės, ir tada Kaune bus surengta dar
daugiau įspūdingų renginių.

Renginių lankytojai itin džiau -
gėsi tą naktį pamatę nacionalinio M.
K. Čiurlionio dailės muziejaus tur-
tus, kurie retai būna parodomi ir pri -
einami eiliniam lankytojui. M. Žilin-
sko galerijoje ekskursijų vadovai
visus norinčius vedžiojo ir supažin -
di no su paroda „Mirabile visu/ Nuos -
tabu matyti”, kurioje pristatytos čia
sukauptos meno vertybės nuo muzie-
jaus įkūrimo prieš 90 metų iki mūsų
dienų. Kolekcijų tyrinėtojai privertė
aikčioti lankytojus, parodę itin įdo -
mių radinių ir papasakoję neįti kė -
tinų istorijų.

S. Lozoraičio dovanotose nuotraukose – A. Smetonos gyvenimo akimirkos.                                                                                                                              Algio Vaškevičiaus nuotr.

Lietuvoje – tarptautinės „Muziejų nakties” renginiai
Paroda apie Lietuvos ūkį Kauno Prezidentūros kiemelyje. Gatvės muzikantai Kaune.

Paroda prasideda dailininko
Adomo Varno fotografijomis, kurio -
se – senieji Lietuvos kaimo kryžiai.
Šie darbai 1925 metais buvo pristatyti
dekoratyviojo meno parodoje Itali -
joje, ir nuo tada Europa atrado įdomų
ir autentišką Lietuvos liaudies kūry-
bą. Šalia – margaspalvės prijuostės,
kurias surinko Lietuvos prezidentas
Kazys Grinius ir jo žmona Joana. Pa -
sirodo, jie daug metų kaupė audinius
su lietuviškais raštais, juos išsivežė,
kai išvyko gyventi į Rusijos gilumą.

Retai kada lankytojai gali pa -
matyti ir nepakartojamą ambasado-
riaus Kazio Lozoraičio dovaną mu -
ziejui  – pluoštą retų fotografijų, ku -
rio se įamžintas Lietuvos prezidentas
Antanas Smetona su žmona Sofija, jų
gyvenimo Amerikoje akimirkos –
namas Cleveland mieste, šeimos na -
riai ir artimieji, taip pat akimirkos iš
A. Smetonos laidotuvių 1944 metais.

Daugelis lankytojų niekada neži-
nojo, kad didysis kompozitorius ir
dailininkas M. K. Čiurlionis dar buvo
ir fotografas. Muziejuje galima iš -
vysti 1905 metais Kryme, Anapos
kurorte Čiurlionio padarytą apie 40
fotografijų albumėlį bei pačias nuo-
traukas. Tai išties itin įdomus ir
retas rodinys. Toks pat retas yra ir
vienintelis žinomas autoportretas,
kurio autorius – nemažai metų JAV
praleidęs generolas Tadas Kos ciuš -
ka.

Taip jau sutapo, kad tą patį
savaitgalį Kaune jau tryliktąjį kartą
 šurmuliavo Kauno miesto dienos, į
senamiestį ir centrą sukvietusios
gausybę įvairaus amžiaus miestiečių
ir miesto svečių. Santakos parke ir

centrinėje miesto gatvėje surengta
tautodailininkų mugė. Kitose viešose
erdvėse – Kauno pilies kiemelyje ir
lomoje, Santakos stadione bei parke,
Kauno senosios prieplaukos amfi -
teatre, Rotušės aikštėje, Nepriklauso -
mybės aikštėje, muziejų kiemeliuose
bei skveruose – buvo įsikūrę įvairūs
me nininkai, kurie pavertė visą mies -
to centrą nedideliu kūrybiniu pasau-
liu.

Šventinę nuotaiką taip pat kūrė
aitvarų kūrybinės dirbtuvės, stalo
futbolo čempionatas, netradicinės
technikos paroda, įvairių kolektyvų
pasirodymai, lauko fotografijų pa-
rodos atidarymas. „Kauno dienos
2012”. Tris dienas vykusią šventę
vainikavo Kauno pilies vidiniame
kieme 1362 m. Kauno pilies gynėjams
skirtas kon certas. 

Šeštadienį įvairiomis melodi-
jomis lankytojus džiugino ir Gatvės
muzikos diena. Šis tradicinis ren -
ginys taip pat vyksta daugelyje Lie -
tuvos miestų, kai į gatves išeina ir
lankytojus linksmina paties įvairiau-
sio amžiaus atlikėjai. Gatvėse, aikš-
tėse galima pamatyti ir senovine ar-
monika, ir moderniais elektroni niais
instrumentais grojančius atli kėjus,
ir niekam netrūksta plojimų bei pa-
laikymo. 

Gegužis Lietuvoje prasidėjo dau-
gybe įvairiausių renginių, nemažai
jų dar laukia šiais ypatingais mu -
ziejų metais. Tokie metai paskelbti,
minint 200-ąsias rašytojo, istoriko
Dionizo Poškos Šilalės rajone įsteigto
pirmojo Lietuvos muziejaus – Poškos
baublių – įsteigimo metines.
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mūsų sTaLui

Ruošia�Nijolė Nausėdienė • El.�paštas:�nausediene@aol.com

Šiuolaikinis pasaulis, kenčiantis
nuo bado ir tuo pat metu nuo
nutukimo, alergijų, jau senokai

sprendžia pa pras to ir ekonomiško
maisto paieškos problemą. Gamta
prieš tūkstančius me tų numatė, kad
tai kada nors taps dideliu rūpesčiu,
todėl sukūrė grū di nes kultūras ir
prisakė žmogui jo mis naudotis. Ir
nuo seno žmonės nau dojosi grūdais:
trynė juos tarp ak menų, darė iš jų
miltus, kepė paplo tėlius, virė košes ir
t. t. Tad keista, kad da bar pradėta
žmonėms siūlyti valgyti grūdus, sele-
nas. 

Sveika kartas nuo karto išsivirti
ko kios košės, sriubos, kisieliaus,
išsikepti blyne lių, bet tai turi būti
daroma su saiku. Jeigu rašau apie
daržoves ar kokius kitus produktus,
jų sudėtį, maistingumą ir vertę, tai
nereiškia, kad vien tik jais turime
gyventi ir kas  dieną jais maitintis.
Tad vieną dieną valgykime viena,
kitą – kita. Taip organizmą vis pa-
pildysime naujais vitaminais ir mi-
neralais. 

Visi žinome, kad grūdai – nau -
din  i ir maistingi. Jų – gausybė ir jie
auga visuose žemynuose. Žinoma,
ryžių neužauginsi dykumoje, avižos
ne mėgs ta karšto klimato, kviečiai ge -
 riau auga juodžemio zonoje, o mie-
žiai vargu ar derės Arktikos sniegy-
nuo se. Tačiau bet kuriame žemės
kampelyje galima aptikti savų grū-
dinių kultūrų numylėti nių. Žmonės
suranda, ką iš gamtos pasiimti.

Kviečiai – vitaminų sandėlis

Pats seniausias grūdinių kultū-
rų atstovas yra kvietys, savo kelią
pra dėjęs iš dabartinio Afganistano
teritorijos, vėliau paplitęs po visą
pasaulį. Egipte rasta kviečių liekanų,
įrodan čių, kad žmonija jau daugiau
kaip prieš 5300 metų valgė kviečius.

Be kviečių nebūtų nei daugelio
kruopų ir miltų, nei krakmolo ir spi -
rito, tikrai nesimėgautume pyragais,
tortais ir pyragėliais. Nekalbėtume
ir apie duoną maitintoją. Taigi kvie-
čiai suvaidino lemiamą vaidmenį
žmonijos mityboje. Šie grūdai turi
daug vi  ta minų E ir A, mikroelemen-
tų ir mi  ne ralų, tarp jų mangano ir
cinko.

Kviečių paruošimas maistui la -
bai paprastas, be to, jie pasižymi ne -
ut  raliu skoniu, todėl tinka įgyvendi-
nant pačias įvairiausias kulinarines
fantazijas.

Miežiai: ir valgis, ir gėrimas

Ne ką jaunesni už kviečius yra ir

mie  žiai. Vidurinės Azijos teritorijoje
gyvenusios tautos juos augino prieš
3000 metų. Juos kultūrinti dar prieš -
is toriniais laikais pradėjo Užkauka -
zės ir Himalajų gyventojai. Šią grūdi -
nę kultūrą vertino senovės graikai,
romėnai, žydai ir kitos tautos. Seno -
vės Romoje iš miežių kepdavo duoną,
o dėl savo maistinių ir gydomųjų sa -
vybių miežiai buvo laikomi pagrin-
diniu gladiatorių maisto produktu.

Iš miežių gaminamas viskis ir
alus, kava ir gira, o miežių salyklas
naudojamas medicinoje, maisto pra-
monėje, konditerijoje. Iš miežių ir
perlinių kruopų galima išsivirti pui -
 kių košių, skanių sriubų! Kuo čia
dėtos perlinės kruopos? Ogi jos –
paprasčiausi miežių branduoliai!

Nepakartojami grikiai

Šiandien grikiai – viena iš popu-
liariausių ir mėgstamiausių grūdi -
nių kultūrų visame pasaulyje. Jų tė -
vynė – Himalajų kalnų miško lauky -
mės. Tačiau kultūrinius grikius pir-
mieji pradėjo auginti bulgarai, bū-
tent iš ten jie nukeliavo į kitas slavų
gentis, Skandinaviją.

Grikiai – bene maistingiausi iš
vi sų kruopų. Garsus japonų dietolo-
gas George Ohsawa, sudarydamas
nau dingiausių ir energiškai vertin-
giau sių produktų sąrašą, pirmuoju
nume riu įrašė būtent grikius (toliau
eina kviečiai, ryžiai, avižos ir t. t.).
Gri kiuo  se yra visų svarbiausių mais-
tin gųjų medžiagų: baltymų, riebalų,
angliavandenių, daug kalcio, fosforo,
jodo, vitaminų B2, PP, E. Grikiai gar -
sėja ir kaip puikus visavertis mėsos
pakaitalas. Be to, juose daug geležies,
įvairių rūgščių, kurios pagerina
mais to pasisavinimą. Ypač geras de -
ri nys – grikiai su pienu.

Aktyvinančios avižos

Avižos – tikras pusryčių maistas.
Nuo neatmenamų laikų jos buvo pa -

GRŪDAI: GAMTOS PRIESAKAS ŽMONIJAI
plitusios beveik visame pasaulyje:
nuo Indijos ir Korėjos iki Vakarų
Europos. Germanai jau I a. avižas
var tojo maistui.

Dabar avižų maistinė vertė yra
visuotinai pripažinta. Jose vitaminų
ir riebalų yra daugiau nei kituose
grū duose. Ypač žmogaus organizmui
vertingos avižų kruopos, kurių pag -
rin dinę maistinę medžiagų dalį su -
daro angliavandeniai. Avižose daug
B grupės vitaminų, yra kalio, kalcio,
mag nio, fosforo, geležies ir kt. mine -
ralinių medžiagų. Avižos pa sižymi
aktyvinančios savybėmis, stiprina
organizmą.

Jas mėgsta daugelis tautų, bet
ypač škotai – be avižų neįsivaizduoja-
ma nacionalinė Škotijos virtuvė.

Kukurūzai: neįkainojama vertybė

 Kukurūzai – Pietų Amerikos kū -
dikis. Šis augalas sukultūrintas dau -
giau negu prieš 7 tūkstančius me tų
Meksikoje. Jau tada mūsų pro tė viai
kukurūzus spragdino, o spragėsius
ne tik valgė, bet ir gamino iš jų amu -
letus, girliandas, karolius.

Iš kukurūzų gaminama tokia
gau  sybė įvairių produktų, kad šiuos
grūdelius galima suvartoti tiesiog be
atliekų: vaikystę primenančios ku-
ku rūzų lazdelės, spragieji oriniai
kuku rū zai (garsieji ,,popkornai”),

daugelį salotų bei užkandžių paska-
ninantys konservuoti kukurūzai,
kukurūzų krak molas, aliejus ir t. t.
Kukurūzai – labai maistingas pro-
duktas. Jie ver tingi ir dėl vitaminų
C, PP, E, K, B grupės vitaminų bei
karotino gausos, ir dėl mineralinių
medžiagų: ka lio, fosforo, kalcio, mag-
nio, geležies.

Bolivinė balanda: 
grūdas – ne grūdas

Valgyti vien kviečius, grikius ar
avižas nusibosta, o kulinarinė vaiz-
duotė pasirodo esanti gana ribota.
Ta čiau grūdų pasirinkimas didžiulis
– svarbu žinoti, ką su tais produktais
veikti.

Vienas tokių mums nelabai žino -
mų grūdelių – tai bolivinė balanda,
(angl. Quinoa; isp. quinoa, trigo inca,
arroz del Peru). Tai iš Pietų
Amerikos Andų kalnų kilęs augalas,
ten augantis jau daugiau nei 6000
metų. Klestint inkų civilizacijai, boli -
vinė balanda buvo taip plačiai augi-
nama, kad tapo inkų mitybos pagrin -
du ir buvo vadinama ,,grūdų moti-
na”. Iš tiesų tai net nėra grūdinė kul -
tūra, tačiau kulinarijoje šio augalo
sėk los vadinamos grūdais. Bolivinių
balandų sėklos turi daugiau bal-
tymų, nei paprastai jų esama grū-
duose, pa sižymi puikiu žmogaus
organizmui rei kalingų aminorūgš-
čių kiekiu, di de le kalcio, fosforo,
kalio, magnio ir geležies, vitaminų
gausa.

Tai išties yra universalūs grū-
dai, tinkami ne tik košėms virti, bet
ir salotoms, sriuboms, troškiniams
gar dinti, vegetariškam plovui ga-
minti. Su jais galima kepti kepsne-
lius, įda ryti daržoves ir net ruošti
saldumy nus. Bolivines balandas gali-
ma vartoti visur, kur iki šiol varto-
jome ry žius, makaronus, košes.

Parengta pagal 
Rimą Marcin kevičienę

IEŠkO DARBO

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

* Darbšti, tvarkinga, gera kulinarė ieško pagyve-
nusių žmonių priežiūros darbo. Tel. 630-863-1168.

* Moteris, turinti dokumentus, ieško pagyvenusių
žmonių priežiūros darbo su gyvenimu bet kurioje
JAV valstijoje. Patirtis. Tel. 917-932-5736.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo tik savait-
galiais (gali pakeisti ). Tvarkinga, legalūs dokumen-
tai, vairuoja, skaniai gamina maistą. Tel. 630-674-
1545.

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Gali pakeisti arba išleisti atostogų.
Legalūs dokumentai. Tel. 630-670-0813

* Moteris, gyvenanti Palos Hills, ieško papildomo
darbo tik šeštadieniais. Tel. 708-220-3202.

Atkelta iš 5 psl.

* * *
Anglijos skautai stovyklauja

Lie tuvių sodyboje pietinėje Angli -
joje, kelios valandos nuo London.  So -
dybą 1955 metais nupirko Didžiosios
Britanijos lietuvių sąjunga (DBLS) ir
Lietuvių namų bendrovė (LNB). Lie -
tuvių sodyba yra vasarvietė, kurios
kalnelyje kasmet nuo 1955 m. stovyk-
lauja lietuviai skautai. Sodybos savi -
ninkė ir administratorė yra LNB.
Skautai tą kalnelį prižiūri, gauna
pirmenybę juo naudotis ir už tai
nemoka jokio mokesčio.

Australijos skautai iškylauja ir
stovyklauja Australijos skautų sto -
vyk lavietėse ar Australijos parkuose.

Nuosavos stovyklos neišsilaiko
iš stovyklautojų mokesčių ar nuomų.
Jos visados džiaugiasi mažesnėmis
ar didesnėmis aukomis iš lietuvių vi -
suomenės. Jas remia ir įvairūs fon -
dai, ypač Lietuvių Fondas.

Lietuva. Deja, šiuo metu nei
ateitininkai, nei skautai Lietuvoje
nuosavų stovyklaviečių neturi. Atei-
tininkai stovyklauja neva jiems prik-
lausančiuose Berčiūnuose, netoli Pa-
nevėžio. Gaila, bet Berčiūnai prik-
lauso Panevėžio miestui ir į juos, be
abejo, turi teisę ir kiti. Tai ateiti-
ninkams nepatogu.

Šiuo metu Lietuvos ateitininkai
ir Lietuvos skautija siekia įsigyti
nuosavas stovyklavietes. Tam yra
įsteigtos atskiros organizacijos:
,,Atei  tininkų šimtmečio stovykla” ir
„Skautų žemės projektas”, kurios
ieško tinkamos žemės stovyklavie-
tiems ir tuo tikslu renka lėšas Lie-
tuvoje ir JAV.

Manau, kad tiems, kuriems rūpi
lietuvybės išlaikymas išeivijoje, ar
tie, kurie nori paremti Lietuvos jau-
nimo lūkes čius, bet kokia savo auka
nuramins sąžinės graužimą. Lietu-
viškas jaunimas jums sugiedos:
,,Ačiū, ačiū, ačiū” ir ,,Valio, valio,
valio.”

Kur stovyklaus jaunimas?
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LieTuvos ir PasauLio NauJieNos

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

JAV katalikiškos institucijos ir organizacijos 
pateikė 12 federalinių ieškinių 

Washington, DC (BNS) – JAV
Senatas patvirtino įstatymo projek-
tą, pagal kurį sugriežtinami apriboji-
mai Iranui siekiant priversti šalį nu-
traukti branduolinę programą. Nau-
jų apribojimų objektas – Irano revo-
liucinė gvardija. Be kita ko, bus sie-
kiama ištirti jos vaidmenį naftos eks-
porto sektoriuje. JAV bendrovės taip
pat turės valdžiai pranešti apie bet
kokį su Iranu susijusį plėtojamą vers-
lą.

Šis sprendimas buvo priimtas
prieš Irano ir šešių pasaulio galin-
giausių valstybių atstovų susitikimą
Bagdade dėl Teherano branduolinės
programos. 

,,Šiandien JAV Senatas Irano va-
dovams siunčia žinutę, kad jie priva-
lo sustabdyti urano sodrinimo veik-
lą, kitu atveju susidurs su dar vienu
ekonominių apribojimų etapu”, – sa-
kė įstatymo projekto bendraautorius
respublikonas Mark Kirk.

D. Medvedev patikino JAV prezidentą
Rusijos užsienio politikos tęstinumu

Lietuvoje vieši JAV Kongreso narių patarėjai

M. Romney laimėjo pirminius rinkimus
Kentucky ir Arkansas valstijose

JAV griežtins apribojimus Iranui 

Washington, DC (BNS) – Rusi-
jos ministras pirmininkas Dmitrij
Medvedev per Didžiojo aštuoneto
(G8) susitikimą užtikrino JAV prezi-
dentą Barack Obama, kad Rusija po
to, kai Vladimir Putin dar kartą buvo
išrinktas prezidentu, ir toliau išlai-
kys užsienio politikos tęstinumą.

D. Medvedev teigimu, didžiau-
sias dėmesys susitikime buvo skirtas
Rusijos ir JAV santykių atnaujinimo
klausimams. ,,Esu patenkintas dis-
kusijomis. Tai reiškia, kad Rusijos ir
Amerikos pokalbis tęsiasi”, – teigė D.
Medvedev.

Rusijos premjeras dalyvavo G8
viršūnių susitikime vietoj V. Putin.
Rusijos prezidentas pranešė, kad dėl
naujos vyriausybės sudarymo nega-
lės atvykti į susitikimą. 

Tuo tarpu JAV prezidentas  tei-
gia, kad Europos valstybėms būtina
dėmesį sutelkti į naujas darbo vietas
ir ekonomikos augimą. Kalbėdamas

G8 priklausančių šalių susitikime B.
Obama teigė, kad JAV yra įsitikinu-
sios, jog Europa sugebės įveikti iššū-
kius.

Prancūzijos, Vokietijos, JAV, Di-
džiosios Britanijos, Italijos, Japoni-
jos, Kanados ir Rusijos vadovų susi-
tikimas vyko gegužės 18–19 d. Camp
David, JAV. G8 susitikimo metu šalių
vadovai aptarė įvairius klausimus,
įskaitant energetikos saugumą, kli-
mato kaitą, padėtį Irane, Afganistane
ir Šiaurės Korėjoje. 

JAV prezidentas pranešė, kad bu-
vo sudarytas nauja sąjunga dėl mais-
to saugumo bendradarbiaujant su Af-
rikos valstybių vadovais ir privačiu
sektoriumi. Tačiau didžiausias dė-
mesys buvo skirtas euro zonos kri-
zei. B. Obama pripažino, kad Euro-
pos padėtis  kur kas sudėtingesnė nei
Amerikos. Grupė vadovų teigė suta-
rę, jog pasaulio stabilumui svarbu
stipri ir darni euro zona. 

Įvykiai Lemont buvo aptarti su JAV pareigūnais

Prieš 25 metus Sovietų Sąjunga nutraukė
užsienio radijo stočių trukdžius 

Vilnius (URM) – Gegužės 21–26
d.  Lietuvoje vieši JAV Kongreso na-
rių patarėjų delegacija. Viešnagės
tikslas – susipažinti su svarbiausiais
Lietuvos užsienio politikos klausi-
mais, šalies pastangomis stiprinti
energetinį saugumą, JAV krovinių
gabenimo per Lietuvą galimybėmis.
Delegacijoje yra vienuolika įtakingų
JAV Kongreso narių atstovų. Tarp jų
– senatoriaus Dick Durbin, Atstovų
rūmų narių John Shimkaus, David
Dreier, Alcee Hastings ir Mario Diaz-
Balart biurų atstovai. 

Viešnagės metu svečiai apsilan-
kė Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Ni-
doje bei susitiko su Lietuvos užsienio
reikalų ministerijos, Vyriausybės ir

vietos savivaldybių atstovais.
Užsienio reikalų viceministras

Vytautas Leškevičius gegužės 21 d.
JAV Kongreso nariams pristatė Lie-
tuvos užsienio ir saugumo politikos
svarbiausius tikslus, pasirengimą
pirmininkauti Europos Sąjungos Ta-
rybai ir šalies projektus energetinės
nepriklausomybės stiprinimo srity-
je. Daug dėmesio susitikime skirta
bendradarbiavimui NATO, santy-
kiams su kaimyninėmis šalimis, Lie-
tuvos veiklai koordinuojant Šiaurės
ir Baltijos šalių bendradarbiavimo
(Nordic Baltic Eight, NB8) ir Sustip-
rintos partnerystės Šiaurės Europoje
(Enhanced Partnership in Northern
Europe, e-PINE) veiklą.

Washington, DC (BNS) – Buvęs
Massachusetts valstijos  gubernato-
rius Mitt Romney laimėjo Respubli-
konų partijos pirminius rinkimus
Kentucky ir Arkansas valstijose.
Respublikonas kovojo dėl 75 delegatų
balsų. Kentucky valstijoje jis užsitik-
rino visų 42 delegatų paramą, o Ar-
kansas valstijoje – mažiausiai 21 iš
33 delegatų.

M. Romney varžovas, Kongreso
narys Ron Paul praėjusią savaitę bai-
gė aktyvią rinkimų kampaniją, bet
oficialiai dar nenutraukė kovos dėl
teisės tapti respublikonų kandidatu į
JAV prezidentus.

Iki rinkimų Kentucky ir Arkan-
sas valstijose M. Romney jau buvo už-

sitikrinęs 992 delegatų paramą. Res-
publikonų nominacijai gauti reika-
lingi 1,144 delegatų balsai. Neatmeta-
ma galimybė, kad reikiamą balsų
skaičių M. Romney iškovos per pir-
minius rinkimus Texas valstijoje, ku-
rie įvyks gegužės 29 d. Dar šešiose
valstijose pirminiai rinkimai bus su-
rengti birželį.

Demokratų partijos kandidatas
JAV prezidento rinkimuose bus da-
bartinis Baltųjų rūmų šeimininkas
Barack Obama. ,,NBC News” ir ,,The
Wall Street Journal” surengtos ap-
klausos duomenimis, šiuo metu už B.
Obama balsuotų 47 proc. rinkėjų, už
M. Romney – 43 procentai.

Vatikanas (Bernardinai.lt) – Ge-
gužės 21 d. 43 katalikiškos instituci-
jos, tarp kurių  yra 13 vyskupijų, 2 di-
deli ir žinomi katalikiški universite-
tai, dešimtys katalikiškų sveikatos
institucijų, pateikė 12 skirtingų fede-
ralinių ieškinių prieš JAV Sveikatos
apsaugos departamentą (HHS). Visi
ieškiniai yra nukreipti prieš JAV
prezidento B. Obama administracijos
remiamą normą, jog ir katalikiškos
institucijos savo darbuotojams turi
privalomai apmokėti tokį draudimą,
kuris apima sterilizaciją, kontracep-
ciją ir kai kurias abortuojančias
priemones, netgi jei tai eina prieš
darbdavio ir paties darbuotojo (reli-
ginius) įsitikinimus. Toks žingsnis,

žengtas po ilgų pokalbių ir nesėkmin-
gų derybų su valdžios pareigūnais.

Pastarieji tvirtino, kad normos
tikslas yra visiems užtikrinti „repro-
dukcines paslaugas”. Tai, esą, grynai
medicininis klausimas. Tačiau ieški-
nių teikėjai tvirtino, jog debatuose
dėl šios normos sprendžiama daug
platesnis klausimas – religijos lais-
vės, kuri nuo pat pradžių buvo nepa-
prastai svarbi ir pamatinė JAV istori-
joje ir jos santvarkoje. B. Obama ad-
ministracijos veiksmai ją pažeidžia:
JAV Sveikatos apsaugos departamen-
tas pateikė naują religinių organiza-
cijų apibrėžimą, kuris iš esmės ydin-
gas.

Čikaga (BNS) – Įvykiai Čikagos
priemiestyje, kur Lietuvos preziden-
tės Dalios Grybauskaitės ir jį lydėju-
sių asmenų automobilius sustabdė
Drąsiaus Kedžio ir Laimutės Stankū-
naitės dukters perdavimu nepaten-
kinti protestuotojai, buvo aptarti su
atsakingais JAV pareigūnais, pranešė
Lietuvos užsienio reikalų ministerija. 

,,Prezidentės saugumo, jos vieš-
nagės logistinių ir kitų klausimų, už
kuriuos atsakinga priimančioji pusė,
nekomentuojame”, – sakė ministeri-
jos atstovas spaudai Mindaugas La-
šas. Jis neatsakė į klausimą, ar JAV
buvo įteikta nota.

Į Lemont gegužės 18 d. atvyku-
sios prezidentės ir jį lydėjusių asme-
nų automobiliams kelią pastojo mi-
nia, nepatenkinta mergaitės perda-
vimu motinai. Savo pasipiktinimą
protestuotojai reiškė skanduodami
,,Gėda, gėda”, laikydami plakatus,

kuriuose kaltinama prezidentė ir
Lietuvos valdžia, tai matoma ,,You-
tube” paskelbtame įraše.

,,Bet kurioje demokratinėje šaly-
je stengiamasi įsiklausyti į taikiai,
bet ne agresyviai reiškiamą kritiką
ar prieštaraujančią nuomonę. Prezi-
dentė susitiko su daugumos JAV lie-
tuvių organizacijų atstovais ir tame
susitikime buvo diskutuota įvairiais
klausimais, tarp jų – ir mergaitės
dramos tema”, – apie įvykius Lemont
sakė Lietuvos prezidentės vyriausiasis
patarėjas užsienio politikos klausimais
Darius Semaška.

Susitikime su JAV lietuviais pre-
zidentė teigė, kad Lietuva yra teisinė
valstybė ir ji negali raginti nevyk-
dyti teismo sprendimų. Šalies vadovė
taip pat pabrėžė, kad dėl Garliavoje
susiklosčiusios padėties yra kaltos
abi nesutariančios pusės.

Vilnius (Bernardinai.lt) – 1987
m. gegužės 23 d. Sovietų Sąjunga nu-
traukė „Amerikos balso” trukdžius.
Užsienio radijo stočių – ne tik Ameri-
kos, bet ir Vakarų Europos – slopini-
mai Sovietų Sąjungoje pradėti 1948
m., kai „Amerikos balsas” ėmė trans-
liuoti laidas rusų kalba.

1951 m. jis prabilo lietuviškai.
Būtent tada Lietuvoje pradėta smar-
kiai trukdyti užsienio radijo stotims.
Lietuvoje Sovietų Sąjunga buvo įkū-
rusi 5 radijo trukdymo stotis, kuriose
veikė apie 60 siųstuvų. Be „Amerikos
balso” buvo slopinamos BBC, „Deut-
che Welle”, „Laisvoji Europa”, „Lais-
vės radijas” ir kt. laidos. 

Užsienio radijo stotys dėstė kito-

kią, Sovietų Sąjungos ideologijai
prieštaraujančią nuostatą ir kitapus
„geležinės uždangos” gyvenantiems
žmonėms skleidė išsivadavimo viltį.
Nors Sovietų Sąjunga buvo sukūrusi
didelį radijo trukdžių tinklą, visiškai
nuslopinti užsienio radijo stotis buvo
techniškai sunkiai įgyvendinama ir
brangu. 

JAV ambasadorė Anne E. Derse (viduryje) su JAV Kongreso narių patarėjais. 
JAV ambasados Lietuvoje nuotr.
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versLo NauJieNos

Pokalbis su neseniai duris Čika-
gos priemiestyje Palos Hills atvėrusio
grožio salono ,,RZ SALON&SPA” savi-
ninke Ramune Žilinskiene.

– Ramune, papasakokite apie
save.

– Esu gimusi ir augusi Lietuvoje.
Prieš 12 metų su vyru atvykome gy-
venti į Ameriką. Dabar auginame dvi
dukreles – 4 metų Kamilę ir  metukų
Julią. Be galo didžiuojuosi savo
šeima ir saugau jos vertybes. Šeima
man – didžiausia Dievo dovana. Ma-
no dukrelės yra mano ,,mokytojos”,
jos priverčia stabtelėti įsiaudrinusio-
je kasdienybėje, pamatyti pirmą pra-
siskleidusį žiedlapį, tiesiog išgyventi
antrą vaikystę.

Gyvenime vadovaujuosi tokiu
posakiu: ,,Imk  viską, ką siunčia tau
Dievas ir likimas, bei neklausk, ko-
dėl.” Juk viską reikia išgyventi, blogi
dalykai mus pamoko, užgrūdina, pa-
daro stipresniais, o gerieji suteikia
vilties, pakylėjimo.

Esu baigusi pedagogikos, teologi-
jos ir kosmetologijos mokslus. Daž-
nai žmonės nustemba, kai pasakau,
kad esu ne tik kosmetologė, bet ir mo-
kytoja. Šias dvi profesijas sėkmingai
derinu ir dabar. Mano darbe tenka
grožio ar sveikatingumo paskaitėlę
pravesti, straipsnį į laikraštį para-
šyti – tuomet ir pasinaudoju pedago-
gikos žiniomis.

Labai mėgstu skaityti saviugdos,
psichologijos, sveikos gyvensenos li-
teratūrą. Lankau jogos pamokas, ku-
rios man atneša ramybę ir santarvę.
Be galo patinka keliauti. Su vyru esa-
me apkeliavę nemažą dalį Amerikos.

– Kokia buvo Jūsų verslo pra-
džia?

– Grožio srityje pradėjau dirbti,
kai buvau dar pedagogikos studentė.
Jau 15 metų dirbu šį nuostabų, sielai
artimą darbą, todėl esu labai laimin-
ga. Juk be galo smagu matyti, kai
žmogus ,,nušvinta”, įgauna daugiau
pasitikėjimo savimi, kuomet truputį
patobuliname jo išvaizdą. Yra sako-
ma, kad 70 proc. pirmąjį įspūdį pada-
ro žmogaus išvaizda ir tik 30 proc.
tai, ką jis pasako.

– Neseniai viename iš Čikagos
priemiesčių Palos Hills duris at-
vėrė grožio salonas ,,RZ SALON-
&SPA”. Kodėl savo verslui pasirin-
kote būtent šią vietą?

– Verslą Amerikoje pradėjau nuo
,,namų sąlygų”. Teko gyventi ir dirb-
ti tuose pačiuose namuose, tačiau

verslui plečiantis supratau, kad na-
mus ir verslą reikia atskirti. Todėl 8
metus teko dirbti  nuosa vame name,
kuris buvo pavadintas ,,SPA namai”,
o gyventi jau kitame name. Tačiau
ramybės nedavė mintis, kad turiu
atidaryti oficialų saloną ir spa bei
priimti daugiau kitataučių žmonių,
kuriems nelabai patinka ir nekelia
pasitikėjimo salonai namuose.

Palos Hills buvo pirmas mieste-
lis, kuriame mums teko apsigyventi.
Buvo smagu sutikti nemažai lietu-
vių, kurie taip pat buvo naujakuriai,
stengėmės padėti vieni kitiems. Teko
atsižvelgti ir į tai, kad klientų pato-
gumui negalima išsikelti labai toli
nuo senos darbo vietos. Šiuo metu la-
bai svarbu ir tai, kad darbas  būtų arti
namų, nes turėdama pertraukėlę va-
žiuoju pasidžiaugti savo dukrelėmis. 

– Kokias paslaugas siūlote?
– Kurdama šį grožio saloną  sten-

giausi, kad jis būtų jaukus ir pilnas
harmonijos. Todėl visas spalvas, de-
koracijas, baldus rinkau pati, net ir
remontuojant patalpas savo ranką
pridėjau. 

Salone kerpame, dažome plau-
kus, darome progines šukuosenas,

makiažą, tvarkome nagus. Šalia
esančiame spa siūlome įvairias veido
procedūras, masažus, kūno procedū-
ras, sauną, refleksologiją. Savait-
galiais siūlome ,,spa vakarėlius”
įvairioms progoms: gimtadieniams,
mergvakariams, draugių pasisėdėji-
mo, porų vakarams. Vyks grožio ir
sveikatingumo paskaitėlės. Apie vi-
sas mūsų teikiamas paslaugas galite
sužinoti mūsų tinklalapyje www.rz-
salonspa.com

– Kokią kosmetiką, įrangą
naudojate savo darbe?

– Stengiamės naudoti natūralius
produktus, tokius kaip ,,Eminence
Organic Skin Care” iš Vengrijos, ku-

Duris atvėrė lietuvės grožio salonas
rie pagaminti iš žolelių, vaisių, dar-
žovių. Tai pat naudojame daug pro-
duktų iš Europos – ,,Germaine de Ca-
puccini” gaminius iš Ispanijos ir
,,Academie”  produktus iš Prancūzi-
jos. Procedūroms atlikti naudojame
pačią naujausią įrangą, pradedant
veido garintuvais, mikrodermabra-
zinėmis mašinomis ir kita grožio rin-
koje populiaria įranga.

– Su kokiais prašymais, pagei-
davimais dažniausiai į Jus krei-
piasi klientai? Ar visada pavyksta
išpildyti jų norus?

– Dažnai mūsų klientai klausia
patarimų, kaip padėti ir kokį produk-
tą pasirinkti sausai, elastingumą
prarandančiai odai. Neretai  sulau-
kiame klausimų, kaip pasirinkti tin-
kamas spalvas makiažui ir aprangai.
Sveika mityba, išsivalymo dietos –
taip pat nereta mūsų pokalbių su
klientais tema.

– Ar dažnai į saloną užsuka vy-
rai? Kokias paslaugas jie renkasi?

– Turime namažai nuolatinių
lankytojų ir vyrų, kurie renkasi vei-
do valymą, masažą, taip pat mani-
kiūrą ir pedikiūrą (be lako) ir, be abe-

jo, kirpyklos paslaugas. Manau, šių
laikų vyrai taip pat neabejingi savo
grožiui ir teikiamoms grožio paslau-
goms.

– Populiariojoje kultūroje
spa  dažnai pateikiamas kaip įvai-
rių lotyniškų frazių, pvz., Salus Per
Aquam   arba Sanitas  Per Aquam
(„Sveikata per vandenį”) sutrumpi-
nimas. Ką ,,spa” reiškia amerikie-
tiškoje kultūroje?

– Spa yra grožio dinastijos natū-
ralus šaltinis, kuriuo pasilepinti
kviečiamas kiekvienas. Žodis ,,spa”
dažnai siejamas su vandens proce-
dūromis, fizioterapija, aromaterapija
(kvapų terapija), refleksologija (pėdų

masažas), organizmo atjauninimu,
reabilitacija. Skiriamos trys pagrin-
dinės spa rūšys: dienos spa, gydymo
spa, pasilepinimo spa. Mūsų spa pri-
skirtume daugiau prie ,,dienos spa”,
kurioje galima praleisti visą dieną.

– Jūsų nuomone, ar šiandieni-
niame pasaulyje žmonės negalėtų
išsiversti be grožio specialistų
paslaugų? 

– Manau, tai priklauso nuo to,
kam žmogus teikia pirmenybę. Vie-
niems labai svarbu, kaip jis atrodo,
kitiems – kaip jis jaučiasi. Todėl
,,matomi” žmonės renkasi tokias pro-
cedūras kaip kirpimas, makiažas, na-
gų priežiūra. Na, o tiems, kuriems
svarbu atsipalaidavimas, gera savi-
jauta ir sveikata, renkasi masažus,
veido procedūras, saunos teikiamus
malonumus, refleksologiją. Taip pat
turi reikšmės, ar žmogus mėgsta pats
save lepinti, ar jam patinka savo kū-
ną ,,atiduoti” į kito rankas.

– Jeigu pažvelgsime į žmonijos
istoriją, visais laikais žmogus
stengėsi puoselėti grožį – savo kū-
no, sielos, jį supančios aplinkos.
Kokios grožio puoselėjimo tradici-
jos vyrauja XXI amžiuje?

– Kiekviename amžiuje grožio
vertinimas skirtingas. XVIII amžiuje
moteris buvo lyginama su rože  – ji
švelni, gležna, grakšti. XX amžiuje
gyvenimas ir vertybės smarkiai pasi-
keitė. Feminizmo epochoje įsigalėjo
vyriško tipo moters įvaizdis: kelnės,
trumpų plaukų šukuosena, liesa, ber-
niukiška figūra. Kadangi XXI amžius
prasidėjo vos prieš 11 metų, numatyti
grožio kryptis būtų gana sudėtinga.
Juk grožio verslo pasaulis ypač šiais
laikais itin sparčiai keičiasi. Dabar
grožio suvokimą, madas diktuoja te-
levizija, ,,žvaigždės”. Manau, šiuo
laikmečiu  grožio puoselėtojai ypa-
tingą reikšmę teikia lazeriams, injek-
cijoms, kūno dailinimo operacijoms.
Sakyčiau, kad kiekvienas turime sa-
vą grožio suvokimą, apibendrini-
mus, bet vis tiek tai yra diktuojama
aplinkos. Tik nereikia ,,perlenkti laz-
dos’’, nes perdėtas rūpinimasis savo
kūno linijomis ir iškreiptas grožio
suvokimas skurdina žmogaus vidų.

– Koks žmogus Jums yra gra-
žus?

– Gražiausias žmogus yra dva-
singas, spinduliuojantis gera energi-
ja, su juo malonu bendrauti, dalintis
patirtimi. Laikini ,,blizgučiai” man
yra nepriimtini, jais neįmanoma su-
kurti grožio. Grožis sklinda iš vi-
daus – jeigu žmogus sąžiningas, pas-
laugus, rūpestingas, vadinasi, jis jau
gražus. Manau, vidinis grožis yra ne-
įkainojama vertybė. Grožį galima pa-
matyti paprasčiausiuose dalykuose,
kasdienybėje, tereikia stabtelėti ir
pajusti pasaulio alsavimą. Grožis yra
tai, kaip mes jaučiamės viduje, jis at-
sispindi mūsų akyse. 

Tad kviečiame apsilankyti mūsų
naujai atidarytame salone, kuris  jus
pasitiks ramia muzika, aromatingu
kvapu ir jaukia, malonia aplinka.
Laukiame Jūsų! 

Kalbėjosi 
Loreta Timukienė

Salone kerpama, dažomi plaukai, daromos proginės šu-
kuosenos, makiažas, tvarkomi nagai. Šalia esančiame spa siū-
lomos įvairios veido procedūros, masažai, kūno procedūros,
sauna, refleksologija. Savaitgaliais siūlomi ,,spa vakarėliai”
įvairioms progoms: gimtadieniams, mergvakariams, draugių
pasisėdėjimo, porų vakarams. Vyks grožio ir sveikatingumo
paskaitėlės. ,,RZ SALON&SPA” įsikūręs 8142 W. 111th St. Palos
Hills, IL 60465, daugiau informacijos galima gauti paskambi-
nus tel. 708-974-0797 arba apsilankius internetiniame pusla-
pyje: www.rzsalonspa.com
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Nepaisant prie Pasaulio lietu-
vių centro (Lemont, IL) susi-
rinkusių, nedraugiškai nusi-

teikusių Drąsiaus Kedžio sesers Ne-
ringos Venckienės šalininkų minios,
skandavusios ,,Gėda” ir ,,Shame”,
numatytas Lietuvos Respublikos
prezidentės Dalios Grybauskaitės ir
jos delegacijos (prezidentės vyr. pa-
tarėja Virginija Budrienė, patarėjas
Mindaugas Žičkus ir spaudos tarny-
bos atstovė Živilė Didžgalvienė) ge-
gužės 18 dienos numatytas susitiki-
mas Pasaulio lietuvių centre Le-
mont, IL, su JAV lietuvių organizaci-
jos atstovais įvyko. Kiek daugiau nei
50 susitikime dalyvavusių JAV lietu-
vių domėjosi pastarųjų metų Lietu-
vos vidaus ir užsienio politika, tei-
ravosi, kaip, praėjus 22 metams nuo
Lietuvos nepriklausomybės atkūri-
mo, jie galėtų prisidėti prie Lietuvos
gerovės kūrimo. Nebuvo apeiti dvi-
gubos pilietybės klausimas ir jau
keletą metų besitęsianti Kedžio byla
ir Garliavos drama. Jūsų dėmesiui
siūlome keletą įdomesnių ištraukų iš
Grybauskaitės susitikimo su JAV
lietuviais.

Adomas Siudika, advokatas:
Iki 1990 metų JAV lietuvių bendruo-
menės tikslai buvo labai aiškūs – pa-
dėti Lietuvai atkovoti nepriklauso-
mybę. 1990 metais šis tikslas buvo
pasiektas. Po to tikslas buvo padėti
Lietuvai atsistoti ant kojų, ir tas tiks-
las buvo pasiektas. Dar po to – padėti
įstoti Lietuvai į NATO, Europos Są-
jungą. Nuo 1994 metų tarp JAV lietu-
vių vyrauja tam tikras tikslų vaku-
umas. JAV lietuviai Lietuvoje mato
nemažai problemų, bet nėra vieno,
juos vienijančio tikslo. Kuo galėtų
JAV lietuviai labiausiai padėti Lietu-
vai?

Prezidentė Grybauskaitė: Iš
tiesų ir Lietuvoje mes ieškome to vie-
no tikslo, bet kažin ar jis vienas yra.
Ko gero, jų turi būti keli. Jums dar
lengviau, nes jūs esate Amerikoje.
Galėtumėte pasistengti, kad, kaip
besikeistų Amerikos politinės jėgos,
kad jos nepamirštų, jog yra Europa,
kad yra Baltijos šalys, kad Europa
Amerikai yra svarbi. Deja, mes po
rinkimų Amerikoje jaučiame tokį
ciklą: dėmesys Europai tai padidėja,
tai sumažėja. Tad svarbu, kad dė-
mesys išliktų, kad [išliktų] svarba ir
supratimas, jog Baltijos šalys vis
dėlto yra sudėtingame regione – ir
politiškai, ir ekonomiškai. Mes turi-
me kaimynus, kurie darosi vis sudė-
tingesni, turiu omenyje bent jau tris

kaimynus aplink mus, ir Lietuva
geopolitiškai išlieka ta kraštine
NATO šalimi, turinčia sudėtingus
kaimynus. Todėl įtvirtinti realią ne-
priklausomybę turime kiekvieną
dieną. Ekonomiškai vis dar priklau-
some nuo Rusijos (energetiškai). Rea-
lios ekonominės nepriklausomybės
Lietuvoje dar nėra. Už ją dar reikia
kovoti ir kovoti. Kaip konkrečiai gali

prisidėti Jūsų šalis? Šiuo metu turi-
me keletą energetinių projektų, tiki-
mės, kad gal ir atominė bus [stato-
ma], o vienas iš jos dalyvių ir yra
JAV bendrovė. Svarbiausia, kad ne-
manytumėme, jog viskas [jau] pada-
ryta, kad nemanytumėme, jog viskas
yra pasiekta. Yra naujų grėsmių, jos
yra labiau užslėptos. Matome labai
aiškų mėginimą pirkti mūsų politi-
ką, daryti įtaką žiniasklaidai, inves-
tuoti į ją, ir rudeniniai rinkimai Lie-
tuvoje didele dalimi pakeis Lietuvos
politinį žemėlapį, kuris taip pat iš
dalies bus veikiamas ne visai drau-
giškos padėties mūsų pasienyje. Tad
jums darbo tikrai pakaks ir darbo
tikrai yra.

Indrė Tijūnėlienė, Lietuvos
vaikų globos būrelio „Saulutė”
pirmininkė: Kokie santykiai tarp
Lietuvos, Latvijos ir Estijos? 

Prezidentė: Tarp Baltijos vals-
tybių yra pakankamai geri ryšiai ir
santykiai. Užsienio politikoje nuo
pat pradžių bandžiau koncentruotis į
Šiaurės Europą, t. y. Baltijos šalis ir
Skandinaviją, nes tokia [yra] geopoli-
tika. Užsienio politika nėra duotybė,
ir turime prisitaikyti prie judėjimo.
Kai pamatėme, kad JAV mažiau pra-

dėjo domėtis Europa, ne tik Baltijos
šalimis, pradėjome ieškoti, kur galė-
tume rasti tokių, kurie mumis labiau
domisi, su kuriais galėtume turėti
artimesnių ryšių. Dabartinėmis sąly-
gomis matant, kad JAV daugiau ski-
ria dėmesio Kinijai, Azijai, Rytams,
pamatėme, kad svarbiausia Lietuvai
užsitikrinti poziciją ir saugumą
NATO. Tikiuosi, jog tai pasiekėme, o

kitose srityse turime ieškoti tų re-
gionų, su kuriais turime daug ben-
drumo, ir tai yra Baltijos šalys ir
Skandinavija.

I.T.: O kaip dėl tų 2 proc., ku-
riuos Lietuva, būdama NATO nare,
įsipareigojo skirti savo krašto gyny-
bai?

Prezidentė: Nemėgstu blefuoti ir
gyvenime nemeluoju, todėl noriu pa-
sakyti sąžiningai. Lietuva pasiraši-
nėja tokius susitarimus nuo 2001 me-
tų ir nė karto tų [2] procentų nemo-
kėjo. Kai aš buvau finansų ministrė,
buvo [mokama] 1,6 proc. Politinis
siekis yra gerai, bet tai reikštų papil-
domai vieną milijardą litų. Kad su-
prastumėte mastus, Lietuvos nacio-
nalinis metinis biudžetas be europi-
nių pinigų yra 18 mlrd. Žmonės [už
tai] sudraskytų ir suprantama, kad
politikai to nedaro. Intencija yra
gera, bet turime suprasti realybę.

I.T.: Kai Emanuelis Zingeris su
Irena Degutiene lankėsi Čikagoje, jis
pastebėjo, jog Barack Obama ,,per-
krovimo” (reset) politika Rusijos
atžvilgiu gali būti kenksminga Lietu-
vai. Ar į tai atkreipsite dėmesį, kai
kalbėsitės su JAV prezidentu šį sa-
vaitgalį?

Prezidentė: Manau, kad jau ir

pati JAV administracija pakeitė savo
poziciją, pamatė, kad ne viskas taip
paprasta. Ir mes matome pokyčius,
tarp jų ir NATO strategijoje, ypač
priešraketinės gynybos. Turbūt atsi-
menate istoriją, kai aš nevažiavau į
Prahą vakarieniauti? Tai čia buvo
kaip tik to ,,perkrovimo” pradžia. Ir
ten, deja, mūsų žiniomis, buvo noras
nuolaidžiauti Rusijai dėl priešrake-
tinės gynybos. Ir man teko parodyti
charakterį. Bet užtat dabar neturime
rusų. Kol kas. Ne visada diploma-
tiškai pavyksta viską išspręsti.

Algimantas Barniškis, JAV LB
XIX Tarybos narys: Kaip dėl mūsų
prigimtinės pilietybės, kaip mums
išlikti Lietuvos vaikais?

Prezidentė: Žinau, kad klausi-
mas yra jautrus, kai kuriems labiau,
kai kuriems – mažiau. Pati asmeniš-
kai esu labai atvira ir norėčiau, kad
mūsų LR piliečių būtų ir išliktų kuo
daugiau. Bet norėčiau, kad supras-
tumėte, kad klausimas yra jautrus ne
tik dėl to, kad mūsų Konstitucija ga-
na griežtai apsprendžia, kad dviguba
pilietybė turi būti tik išimtinis ir
retas atvejis. Norėčiau priminti, kad
mes potencialių piliečių turime ne
tik Amerikoje ir Vakaruose, bet ir
Rytuose. Įstatymo pataisos, kurios
buvo teikiamos, reiškė, kad būtų
lengvai teikiama pilietybė ir tose te-
ritorijose, kuriomis, deja, negalime
pilnai pasitikėti. Atverdami duris
[dvigubai pilietybei] atvertume duris
visiems. [Tad] Visada kai kalbate iš
šitos pusės, nepamirškite, jog yra ir
kita pusė. Dėl prigimtinės pilietybės
yra kita kalba. Man atrodo, kad tai
galima išspręsti įstatymo pataiso-
mis. 

Dalia Cidzikaitė, laikraščio
,,Draugas” vyr. redaktorė: Ne taip
seniai viešėjote Ukrainoje, kiek
anksčiau – Baltarusijoje. Koks yra
Lietuvos, Jūsų vaidmuo šių dviejų
valstybių atžvilgiu?

Prezidentė: Į Baltarusiją vykau
2009-aisiais, pirmaisiais savo kaden-
cijos metais, prieš pat rinkimus
Baltarusijoje. Tai buvo suderinta su
ES, kad aš dar važiuoju ir mėginu jį
[Baltarusijos prezidentą Aleksandr
Lukašenka] įkalbėti kuo labiau atsi-
verti ir padaryti laisvesnius rinki-
mus, leisti stebėtojams stebėti rinki-
mus ir kad nebūtų daromos kliūtys
kitiems varžovams. Ir praktiškai vie-
šai jis tai buvo pažadėjęs. Ir tikrai
rinkimai vyko skaidriau, atviriau,
registruotis galėjo net 10 kandidatų,
bet po to įvykę įvykiai viską sugadi-
no. Ukrainoje dariau panašią misiją.
Tai buvo vienas iš galbūt paskutinių
mėginimų paaiškinti, ką reiškia žmo-
gaus teisės, ką reiškia demokratinė
teisėsauga, kokias reformas Ukraina
turi daryti, norėdama eiti link Euro-
pos. Deja, abi šalys yra sudėtingos.
Viena nudreifavo į Rusijos glėbį, Eu-
razijos glėbį. Kita yra apsisprendimo
kryžkelėje. Žiūrėsime, nes rudenį
joje vyks rinkimai. Europa yra lauki-
mo stadijoje, [ji] labai susirūpinusi
procesais, kurie vyksta Ukrainoje,
nes [įvykiai] rodo, kad teisinė sis-
tema nėra tiek atvira ir objektyvi,
[kad ji yra] naudojama opozicijos
veiklos ribojimui. Ir su spaudos
laisve pradėjo blogėti padėtis. Ką gali
[daryti] Lietuva? Mes laisvai kal-
bame rusiškai, mums nereikia vertė-
jų.                               Nukelta į 14 psl.

Į susitikimą dalyviai atvyko su dovanomis. LR garbės konsulas S. Balzekas, Jn., prezi-
dentei įteikė įrankį laiškams atidaryti. Džojos Barysaitės nuotr.

LR prezidentė patikino, jog JAV lietuviams
darbo Lietuvai tikrai pakaks

Po susitikimo JAV lietuvių organizacijų atstovai nusifotografavo su šalies vadove.                                            Audriaus Remeikio nuotr.
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VALDAS ADAMKUS

Nr. 31

Per pietus asmeniškai šnektelė-
jau su G. W. Bushu. Sėdėjau kone nu -
gara į nugarą su prie gretimo stalo
įsitaisiusiu Rusijos prezidentu Vla di -
miru Putinu. Jis negalėjo manęs ne -
pastebėti, buvau pasirengęs su juo
pa sisveikinti, bet... V. Putinas de-
monstratyviai vengė pasisukti į ma-
no pusę. Spėju, kad, mane ignoruoda -
mas, jis savotiškai keršijo už tai, kad
neatvykau į Maskvą gegužės 9-ąją.
Ką gi, tai ne taip ir svarbu.

2005 metų rugsėjo 15 diena,
Niujorkas. Šiandien pasakiau kalbą
Jungtinių Tautų plenarinėje sesijo-
je – jau ketvirtą kartą eidamas prezi-
dento pareigas. Kalbėjau apie Lietu -
vos indėlį kovojant su terorizmu ir
JT reorganizaciją. Dar nespėjęs išeiti
iš posėdžių salės gavau žinią, kad
Šakių rajone, Plokščių žemės ūkio
bendro vės laukuose, nukrito Rusijos
karinis lėktuvas Su-27, ginkluotas
raketomis ir kitokiais šaudmenimis.
Netrukus kariuomenės vadas gene-
rolas majoras Valdas Tutkus telefo-
nu mane in formavo, kad aukų nėra,
įvykio vietą kontroliuoja mūsų ka-
rinės pajėgos ir pradėtas tyrimas.
Būsiu nuolat informuojamas apie
padėtį.

Po pietų susitikau su JAV žydų
organizacijų atstovais. Be kita ko,
kal bėjomės ir apie žydų turto Lietu -
voje reikalus, bet taikiai, be jokios
įtampos.

2005 metų rugsėjo 16 diena,
Niujorkas. Dalyvavau buvusio pre-
zidento Billo Clintono Globalios ini-
cia tyvos apskritojo stalo diskusijoje.
Šiame renginyje pasikalbėjau su pre -
zidentu Viktoru Juščenka. Jis infor-
mavo apie naujausius įvykius Ukrai -
noje.

Vėliau Lietuvos ambasadoje Va -
šingtone Amerikos paveldo išsaugoji-
mo užsienyje komisija įteikė man
savo žymenį, o po šios ceremonijos
nu vykaus susitikti su filantropu
George’u Sorosu. Daugiausia kalbė -
jomės apie Aliaksandro Lukašenkos
režimą Baltarusijoje ir kaip galė-
tume padėti opozicijai. G. Sorosas la-
bai ge rai įvertino Lietuvos nuostatą
remti baltarusių demokratinius ju-
dėjimus ir žadėjo šiai veiklai finan-
sinę para mą.

2005 metų rugsėjo 21 diena,
Vilnius. Ryte krašto apsaugos minis-
tras Gediminas Kirkilas ir kariuo -
menės vadas Valdas Tutkus informa-
vo apie rusų lėktuvo katastrofą. Ka -
tapultavęsis lakūnas – sveikas, laiko-
mas viešbutyje ir apklausiamas. Jo
pa rodymai labai prieštaringi: vieną
sykį sako, kad lėktuvas buvo gink-
luotas kovinėmis raketomis, kitą –
jau kad jų nebuvo. O kasinėjant ka-
tastrofos vietą rastos, kaip spėjama,
net ke turių raketų nuolaužos. Ap-
tikta ir juo doji dėžė.

Maskva piktu tonu reikalauja
per duoti jai lakūną, o lėktuvo nuo-
lau žas grąžinti netgi nedelsiant. Ne-
pa si duosime spaudimui. Lietuva tę-
sia visapusį tyrimą.

Šiandien priėmiau Turkijos par-
lamento pirmininką Bülentą Arincą,
o 16 valandą Prezidentūros kieme pa -
sitikau į Lietuvą atvykusį Izraelio
pre zidentą Moshe Katsavą. Vakare jo
garbei surengsiu vakarienę.

2005 metų rugsėjo 29 diena,
Vil nius. Jau keletą dienų Lietuvoje
svarbiausia bendrovės „Jukos” par-
duo  damų „Mažeikių naftos” akcijų
te ma. Vyriausybė iš dalies pati kalta,
kad taip įkaito politinės aistros. Mat
pasklido kalbos, jog slapta jau sutar-
ta, kas perims „Mažeikių naftą”, o
„Lu koil” prezidento atvykimas į Lie -
tuvą tik sustiprino tokius įtarimus.
Mane net „informavo”, neva A. Bra -
zauskas gavo už sandėrį 25 milijonus
eurų, – pasak šio gando, pinigai per-
vesti į Kristinos Brazauskienės vieš -
bučio sąskaitas.

Partijos labai skirtingai vertina,
kaip vyksta derybos, ir tai dar labiau
didina politinę įtampą. Tenka pripa -
žinti, kad iš tiesų labai mažai žino-
ma, kas ir kaip derasi. Todėl šiandien
pa skelbiau pareiškimą, reikalauda -
mas daugiau viešumo ir skaidrumo.
Ne abejoju, kad įsiplieskę ginčai – tik
pra džia būsimų smarkių diskusijų ir
kaltinimų, kaip jau nutiko bendrovei
„Williams” ateinant į Mažeikius.

Šiandien savo patarėjų papra-
šiau pasiaiškinti, kiek pasistūmėta
rengian tis Marvelės biologinio van-
dens valymo įrenginių statybai, kaip
se ka si tam projektui naudoti ES pini-
gus. Prieš pusantro mėnesio lanky-
damasis Kaune pareikalavau, kad
sutartis su statybos rangovais būtų
pasirašyta iki spalio 1-osios. Dar
neblogai, jei tai bus padaryta vėluo-
jant maždaug tik savaitę. Įpareigojau
savo patarėją Sigitą Šiupšinską nuo-
lat prižiūrėti, kaip juda projektas, ir
mane vis informuoti.

2005 metų rugsėjo 30 diena,
Vil  nius. Įrašėme interviu LTV sek-
ma die nio laidai „Savaitė”. Su Rita
Mi liū te kalbėjausi apie „Mažeikių
naf tos” akcijų pardavimą. Pasisa-
kiau at virai ir aštriai. Žinau, kad tai
su kels kai kurių politikierių isteriš-
kus šūks   mus, bet... Nekreipiu į tai
dėmesio. Atėjo laikas garsiai ir aiš-
kiai kel ti klausimus, kitaip sulauksi-
me didelio skandalo ir bėdų.

2005 metų spalio 3 diena, pir-
madienis, Vilnius. Vakar pasižiūrė-
jau savo pokalbio su R. Miliūte įrašą.
Esu patenkintas.

Šiandien susitikau su laikinai
einančiu generalinio prokuroro pa -
rei gas Vytautu Barkausku. Jis mane
informavo apie dviejų mūsų proku -
rorų komandiruotę į Maskvą, kur jie
mėgino ištirti, ar Viktoro Uspas-
kicho aukštojo mokslo diplomas yra
autentiškas. Deja, grįžo tuščiomis
ranko mis. Rusai buvo žadėję padėti
tyri mui, – tai numato tarpvalstybi-
nio tei sinio bendradarbiavimo sutar-
tis, – bet pažado netesėjo – mūsų pro-
kuroras nieko negalėjo išsiaiškinti,
nes jiems visur buvo užtrenktos du-
rys. Beje, gal tai tik sutapimas, bet
tomis dienomis Maskvoje lankėsi ir
V. Uspas kichas.

Mūsų Užsienio reikalų ministe-
rija kreipsis į Rusiją ir dar kartą pra -
šys leisti patikrinti V. Uspaskicho
stu dijų dokumentaciją.

Apsilankiau Lietuvos banke ir
susitikau su jo valdybos pirmininku
Reinoldu Šarkinu. Kalbėjomės apie
tai, kaip vyksta pasirengimas įvesti
eurą. 

Bus daugiau.

Artėjant Atvelykiui, visos Lie-
tuvos ev. liuteronų, ir ne tik,
žvilgsnis krypo į Klaipėdos

krašto pietryčiuose įsikūrusį Vilkyš-
kių miestelį (Pagėgių sav.). Balandžio
14 d. po ilgų restauravimo metų buvo
pašventinta Vilkyškių evangelikų
liuteronų bažnyčia. Tą pačią dieną
bažnyčioje paminėtos ir vokiečių ra-
šytojo Johannes Bobrowski (1917–
1965) 95-osios gimimo metinės – Til-
žėje gimęs būsimasis rašytojas Vil-
kyškių bažnyčioje buvo krikštytas,
konfirmuotas, sutuoktas. 

XVI a. viduryje įkurtai Vilkyš-
kių ev. liuteronų parapijai teko pa-
kelti ne vieną skaudų išmėginimą.
Iki 1709–1711 m. maro Vilkyškių pa-
rapija buvo ištisai lietuviška. Didžio-
ji epidemija nusinešė net 2,665 vieti-
nių žmonių gyvybę. Į ištuštėjusias
apylinkes gausiai atkeldinta iš Aust-
rijos išvarytų tikėjimo tremtinių zal-
cburgiečių, dar anksčiau prieglobstį
čia buvo radę iš savo tėvynės išvaryti
Škotijos protestantai. 

XVIII a. viduryje kilus Septyne-
rių metų karui, 1757 m. į Vilkyškius
įsiveržė carinės Rusijos kariuomenė
ir keletą savaičių siautėjo apylinkė-
se, žiauriai žudydama civilius gyven-
tojus, prievartaudama ir plėšikauda-
ma. Išplėšta bažnyčia buvo sudeginta
kartu su klebonija ir mokykla, o
kunigas Johann Schwenner mirtinai
sumuštas, reikalaujant pasakyti, kur
laikomas parapijos turtas. Bažnyčią
atstatyti parapija pajėgė tik 1772 m., o
galutinai įrengta ji buvo 1896 m.
Trinavį vidų dengė lygios medinės
lubos, čia buvo ganėtinai puošnus
gotikinio stiliaus altorius, ,,Terlecki-
Elbing” vargonai. Bokšte kabėjo du
varpai, išlieti 1772 ir 1814 m. Bažny-
čios viduje, priešais altorių, buvo
Prūsijos valstybės veikėjo, Šereit-
laukio dvarininko Gottfried Theodor
von Schon (1704–1770) kapas. Dar keli
šios giminės vyrai buvo palaidoti
greta bažnyčios. 

XX a. iki Antrojo pasaulinio karo
parapijai priklausė daugiau nei 4,000
tikinčiųjų. Daugelis jų buvo priversti
pasitraukti karo pabaigoje, artėjant
frontui ir „išvaduotojai” raudonajai
armijai. Į Vakarus pasitraukė ir pa-

rapijos kunigas Emil Friedrich Lei-
dereiter, Vilkyškiuose tarnavęs nuo
1930 iki 1944 m. Iškart po karo para-
pija buvo atkurta, tačiau egzistavo
neilgai. Gerai išsilaikęs bažnyčios
pastatas sovietų valdžios buvo atim-
tas ir paverstas sandėliu, nugriauta
viršutinė bokšto dalis, nuniokotoje
bažnyčioje įrengtas malūnas. 

* * * 
Lietuvai atgavus Nepriklauso-

mybę, pirmąsias atsikuriančios Vil-
kyškių parapijos pamaldas 1992 m.
pavasarį laikė kun. Jonas Kalvanas
jaunesnysis ir diak. Ridas Tamulis.
Iš pradžių pamaldos vykdavo Vilkyš-
kių seniūnijos salėje, maždaug kartą
per mėnesį, o paskui ir rečiau. Pir-
masis atkurtos parapijos kunigas R.
Tamulis, gyvenęs Šilutėje, Vilkyškių
parapijoje tarnavo iki 1997 m. Nuo
1997 m. čia kunigavo Mindaugas Sa-
butis, po studijų KU apsigyvenęs Jur-
barke, kol 1998 m. gruodį buvo išrink-
tas Vilniaus ev. liuteronų parapijos
kunigu. Nuo 1999 m. Vilkyškių para-
pijoje tarnauja kun. Mindaugas Kai-
rys. Būtent jam teko didžiausia naš-
ta, Vilkyškių bažnyčią prikeliant
naujam gyvenimui. Ypač aktyviai
prisidėjo buvę vilkyškiečiai, šian-
dien gyvenantys Vokietijoje. 

Nukelta į 14 psl.

Vilkyškių šventė
KĘSTUTIS PULOKAS

Vilkyškių ev. liuteronų bažnyčia 2004 m.  
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Atkelta iš 12 psl.       Mums nereikia
vertėjų ne tik dėl kalbos – mes su-
prantame, kaip jie galvoja. Vakarie-
čiai nesupranta ir nesusikalba, [to-
dėl] mes galime būti vertėjais dėl
mentaliteto ir supratimo. Mes esame
geresni tarpininkai, negu atvažiavę
iš kitur. Mes mėginame, bet, aišku,
esame didele dalimi priklausomi nuo
ES ir tai darome suderinę su ES pozi-
cija. Bet regionas tampa sudėtingu.
Ir ekonominė padėtis jį padarė dar
sudėtingesniu. Nebūtų ekonominės
krizės, Baltarusija nebūtų taip grei-
tai nudreifavusi link Rusijos, nes Ru-
sija pradėjo spausti energetinėmis
kainomis.  

Bronius Abrutis, savaitraščio
,,Amerikos lietuvis” leidėjas ir
savininkas: Negalime nekreipti
dėmesio į gatvėje stovinčius žmones.
Kaip Jūs vertinate Garliavos istori-
ją?

Prezidentė: Jei galėčiau pasaky-
ti, kur yra teisybė, kas yra teisus, bū-
čiau seniai tai sutvarkiusi. Deja, nuo
pat pradžių visa istorija buvo sudė-
tinga ir sugadinta teisėsaugos tyrėjų.
Pagrindinė ir į ES, ir į NATO įstoji-
mo sąlyga buvo teisinė valstybė, mū-
sų teismai ir prokuratūra turėjo tapti
nepriklausomi nuo politikų kiši-
mosi. Tokiais ir tapo. Kai dabar mėgi-
nama prašyti, kad aš nurodinėčiau
teismui arba atšaukčiau teismo
sprendimą, aš tokių konstitucinių
galių neturiu. Sakyti, kad geras ar
blogas teismas, kad galima nevyk-
dyti teismo sprendimo, aš negaliu –
to neleidžia man Konstitucija. Tai,
kad abi pusės pradėjo dalinti mer-
gaitę kaip daiktą, kad abi pusės nelei-
do nei vienai, nei kitai džiaugtis mer-
gaite, manau, yra kaltos abi pusės, t.
y. giminės, kurios mergaitę pradėjo
naudoti kaip politinį būsimų rin-
kimų atributą. Aš tiesos neturiu, jei
žinočiau, taip ir elgčiausi. Bet kviesti
nevykdyti teismo sprendimo aš ne-

galiu.
Ką aš darau [teisėsaugos srityje]

per trejus metus, tai mėginu išvalyti
teismus. Įvesta rotacija; rotacijas
įvedėme į prokuratūrą, radau žmo-
nes, kurie dirbo po 15 ir daugiau me-
tų; pakeitėme daugiau nei trečdalį
teismų vadovų: iš 800 teisėjų korpuso
atnaujinau ir pakeičiau 140; per 20
metų už garbę ir orumą buvo atleisti
tik 6 teisėjai, aš per trejus metus
atleidau 12; labai griežtai žiūrime į
atranką, aš pati asmeniškai susitin-
ku su visais naujai skiriamais teisė-
jais. Darome, ką galime, bet negalime
išvalyti per 20 metų sistemos, teisė-
saugoje turime daug žmonių, kurie
buvo paruošti senais laikais. Bet
Lietuva yra teisinė valstybė ir nega-
lime versti Lietuvos žmonių arba
negalime, kad Lietuvos žmonės vers-
tų savo valstybę atsisakinėti įstaty-
mų. Įstatymus galima keisti. Inici-
juokime, kovokime, keiskime, bet jų
negalima ignoruoti. 

Kun. Valdas Aušra, lietuvių
evangelikų Ziono parapijos kuni-
gas, Čikagos Mažosios Lietuvos
draugijos atstovas: Kaip Lietuvos
valstybė žiūri į Karaliaučiaus sri-
tyje likusio lietuviško paveldo
išlaikymą?

Prezidentė: Žiūrime gerai, nors,
rimtai kalbant, nėra gerai. Turime
didelį pasipriešinimą iš Kaliningra-
do administracijos ir Maskvos. Tu-
rint galvoje, kad grįžo Vladimir Pu-
tin, manau, kad įtampa tarp nacio-
nalinių klausimų bus eskaluojama.
Mūsų žiniomis, vienas iš tikslų bus ir
toliau mėginti pasauliui rodyti, kad
Baltijos šalys, ir Lietuva, yra nacio-
nalistės, nepakančios, nemėgstan-
čios rusų, kad mėgina kenkti Rusijai.
Ir, aišku, jie [rusai] kenks lietuvybei
ir blokuos ją. Aš prognozuoju didė-
jančią įtampą, ypač tautinių mažu-
mų klausimais. Aš iliuzijų dėl kai-
mynų neturiu.

Audrius Plioplys, neurochi-
rurgas, menininkas: Kas daroma,
siekiant pagerinti Lietuvos medici-
nos sistemą?

Prezidentė: Reformuojame, re-
formuojame tą mediciną. Ateina vie-
na valdžia, nusprendžia sujungti,
kita – atjungti, trečia – privatizuoti.
Vis pradedame [reformas], bet iki
galo neužbaigiame nei socialinėje
srityje, nei sveikatos. Todėl dabar
turime mišinį, kur privačios ligo-
ninės atrodo gerai, bet rajonuose pa-
dėtis labai bloga. Be galo dideli pini-
gai sukasi – tarp 4–5 mlrd. Lt. – svei-
katos sistemoje, beveik ketvirtis viso
metinio šalies biudžeto. O efektas la-
bai prastas. Didele dalimi dėl to, kad
daug lobizmo ir interesų. Pačioje
pradžioje aš bandžiau įsikišti dėl
vaistų kainų, [bet buvo] neįmanoma
– lobizmas didžiulis. Išties bėdų
daug, sveikatos draudimo sistema iš-
liko labai panaši, kokia buvo [anks-
čiau], neįvedėme galimybės pačiam
žmogui privačiai draustis. Labai
brangu pereiti, ir nė viena vyriausy-
bė nesiryžta, nes reikėtų labai daug
lėšų permesti iš sveikatos į privatų
sektorių. Matyt, tam reikia laiko. 

Dr. Romualdas Kašuba, JAV
lietuvių veikėjas: Kokie yra dabar-
tiniai santykiai tarp Lietuvos ir Len-
kijos?

Prezidentė: Iš tiesų susidūrėme
su labai sudėtinga situacija viešojoje
tarptautinėje erdvėje. Nežinau, dėl
kokių priežasčių kai kurie Lenkijos
politikai nusprendė, kad artimiausiu
metu geriau būtų, kad Rusija būtų
draugas, o visos smulkesnės šalys,
kurios ne tokios svarbios, galėtų lai-
kinai tapti ir atpirkimo ožiais. Atro-
do, kad tokį vaidmenį mums ir sutei-
kė. Pasaulyje egzistuoja 160 mokyk-
lų, kuriose mokoma lenkų kalba. Per
100 jų yra Lietuvoje. Vienintelėje Lie-
tuvoje Europoje lenkų kalba galima
mokytis nuo darželio iki aukštojo

mokslo. Vadovėlių lenkų kalba Lietu-
voje yra nuo pirmos iki dvyliktos
klasės. Kai Vasario 16-osios proga į
Lietuvą buvo atvažiavęs Lenkijos
prezidentas, aš sudėjau ant stalo
vadovėlius, kiek mes išleidome lenkų
kalba Lietuvoje gyvenantiems len-
kams ir kiek yra išleista Seinams.
Tai buvo maždaug dešimties kartų
skirtumas [Lietuvos naudai]. Bet tai
ne argumentas. Politinė padėtis yra
tokia, kad mes esame per maži, kad
mus girdėtų. Ta įtampa netgi prade-
da bloginti lietuvių padėtį Seinuose.
Nes lenkų administracija irgi pyksta,
papildomai trukdo, ko anksčiau ne-
buvo. Įtampos yra ir ji kol kas neiš-
nyks, nes lenkų valdžia laukia rin-
kimų, tikisi, kad bus politinės jėgos,
kurios bus palankesnės neva mažu-
moms, nors neaišku kam. 

Paulius Vertelka, Šiaurės Ame-
rikos studentų sąjungos pirmi-
ninkas: Mums aišku, kad Lietuvai
reikia jaunimo. Kokio jaunimo rei-
kia, kokio tikitės? 

Prezidentė: Mums reikia Lietu-
vos piliečių, kurie dirbtų Lietuvai, o
kada, kaip ir kokiame amžiuje, tai
Jūsų asmeninis reikalas. 

Saulius Kuprys, Amerikos lie-
tuvių tarybos pirmininkas: Ame-
rika ir Lietuva pasirašė sutartį sau-
goti viena kitos kultūrinį paveldą.
Atrodo, jog sutartis yra tik popieriu-
je ir nėra vykdoma. Ar yra galimybė
išsiaiškinti, kiek ji galioja ir kiek ji
galės padėti išsaugoti mūsų paveldą
išeivijoje?

Prezidentė: Lietuvoje kaip tik
dabar kompensuojame už žydų turtą.
Deja, Amerikoje tai yra palikta ben-
druomenei. Tad Lietuva, kaip valsty-
bė, ir bendruomenė yra du skirtingi
dalykai. Šiuo klausimu teisinė aplin-
ka Lietuvoje ir JAV yra skirtingos.

Parengė 
Dalia Cidzikaitė

LR prezidentė patikino, jog JAV lietuviams...

Atkelta iš 13 psl.
Vilkyškių bažnyčios atgimimo

pradininku pagrįstai vadinamas Ru-
dolf  Zaber, daugybę kartų lankęsis
Lietuvoje, bažnyčios atstatymui sky-
ręs daug savo laiko ir lėšų. Po daug-
kartinio apsilankymo Kultūros pa-
veldo departamente buvo gautas lei-
dimas atstatyti bažnyčios bokštą.
1996 m. jau sumontuota bokšto viršu-
tinė dalis didžiuliu kranu buvo už-
kelta ant bažnyčios, šitaip pastatas
atgavo savo pirminį pavidalą. Netru-
kus buvo atgauta istorinė klebonija,
keletas kitų statinių, visiems jiems
reikalingas remontas. Bažnyčios pas-
tato, jos vidaus restauravimo darbai
užtruko ne vienerius metus. Išlikę
senieji balkonai šiandien yra vienas
iš nedaugelio autentiškų bažnyčios
elementų. Kažkam apdairiai kalkė-
mis uždažius senuosius vokiškus ir
lietuviškus balkonų užrašus, juos
pavyko išsaugoti iki šių dienų.  

* * * 
2008 m. rugsėjo 7 d. Vilkyškių

bažnyčioje suskambo vargonai –
Detmoldo Martyno Liuterio parapi-
jos dovana. Įrengimo darbus atliko
vargonų meistras iš Vokietijos Jörg
Nass, geranoriškai talkinęs ir Šilutės
bei Juodkrantės parapijoms. Nuo

tada Vilkyškių bažnyčia garsėja joje
nuolat rengiamais koncertais. 

2012 m. balandžio 14 d., šeštadie-
nį, iš įvairių Lietuvos ir Vokietijos
vietų Vilkyškiuose gausiai rinkosi
iškilmingų pamaldų dalyviai. Res-
tauruotos bažnyčios pašventinimo

pamaldoms vadovavo vyskupas Sa-
butis, kunigai Mindaugas Kairys,
Virginijus Kelertas, Juozas Mišeikis,
Remigijus Šemeklis, Edikas Šulcas ir
diak. Karolis Skausmenis. Pamaldų
pradžioje, skambant giesmei, į baž-
nyčią įžengusioje dvasininkų eiseno-
je žvakes įnešė senieji vilkyškiečiai
Waltraut Boes ir Herbert Meyer. 

Po bažnyčios pašventinimo apei-

gų pamoksle vysk. Sabutis linkėjo,
kad šios parapijos žmonėms daugiau
nebetektų patirti rūsčių išbandymų
ir persekiojimų, o restauruotoji baž-
nyčia per pamaldas visuomet būtų
pilna. Vyskupas prisiminė, kaip
prieš beveik penkiolika metų teko
laikyti pamaldas nuniokotoje bažny-
čioje, išdaužytais langais, viduje
skraidant balandžiams ir stūgaujant
vėjams. Kad galėtų prijungti var-
gonėlius, elektrą ilgintuvu atsivesda-
vo iš gretimo namo. Šiandien baž-
nyčia parapijos kunigo Kairio bei
visų rėmėjų ir talkininkų dėka neat-
pažįstamai pasikeitusi.   (...)

Jau gegužės 12 d. į Vilkyškių ev.
liuteronų bažnyčią kvietė IV Tarp-
tautinio vargonų muzikos festivalio
2-asis koncertas – po lietuvininkų
bendrijos „Mažoji Lietuva” tradici-
nio susitikimo Bitėnų kapinių šven-
tėje, kurioje atidengtas paminklas
„Prūsų Lietuvos ainiams” (skulpt.
Algirdas Bosas, Klaipėda), bažnyčio-
je koncertavo solistas Liudas Mika-
lauskas ir vargonininkas Povilas
Padleckis. Šiemet Vilkyškiuose bus
surengti dar septyni festivalio kon-
certai.

Sutrumpinta

Kęstutis Pulokas – Lietuvos refor-
macijos istorijos ir kultūros draugijos
pirmininko pavaduotojas.

Vilkyškių šventė

Vilkyškių ev. liuteronų bažnyčios vaizdas iš galinės pusės.         Kęstučio Puloko nuotr.
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DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

Palikai su pavasario vėju
Obelų žiedus užburtus.
Skruostu ašara mums nuriedėjo,
Kad čia tavo gyventa, būta.

A † A
ANTANAS VIKTORA

Jau praėjo dešimt metų, kai 2002 m. gegužės 27 d. netekom
mylimo vyro, tėvo, senelio ir brolio.

Tai buvo gražiausias metų laikas, kai reikėjo atsisveikinti su
tavimi, bet tu likai visuomet mūsų širdyse.

Ilsėkis Aukš čiau siojo Globoje.

Liūdinti žmona Gražina su šeima

A † A
Prelatas IGNAS URBONAS

Mielas kunige. Mes, jaunučiai, pasiilgsime Tavo
šyp senos, ramumo ir švelnių žodžių.

Džiaugiamės Tavo pavyzdžiu, meldžiamės už tavo
sielą ir tikimės, kad vieną dieną būsime kartu dan-
guje.

Jaunųjų Ateitininkų sąjunga

Mirus gerbiamam ir mylimam lietuvių bendruo -
menės kunigui, prelatui, dr. IGNUI URBONUI, dva-
si nių vertybių puoselėtojui, su didžiuliu atsidavimu
tarnavusiam parapijai ir jos parapijiečiams, aktyviai
daly vavusiam Lietuvių ir kitose religinėse oganizaci-
jose, dirbusiam su lietuvišku jaunimu, parašiusiam
daug straipsnių meno, istorinėmis bei religinėmis te -
momis, nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime kartu su
visais, išgyvenančiais netekties širdgėlą.

Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas Čikagoje

A † A
MYLIMAM TĖVELIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame laikraščio „Drau-
gas” vyr. redaktorę DALIĄ CIDZIKAITĘ.

Telydi Jus ir Jūsų artimuosius paguoda ir dvasios
stiprybė šią sunkią netekties valandą. Mūsų mintys
su Jumis.

Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas Čikagoje

A † A
POVILAS STELMOKAS

Mirė 2012 m. gegužės 20 d.
Gimė 1921 m. sausio 30 d. Gustonių kaime, Panevėžio apskr.,

Lietuvoje.
1948 m. imigravo į Australiją.
1959 m. su šeima atvyko į Čikagą, gyveno Orland Park, IL.
Nuliūdę liko: žmona Nijolė Barzdytė; duktė Dalia Trakienė

su vyru Martynu; anūkė Viktorija su vyru Eric Barr; anūkas
Tomas; a. a. brolio Antano vaikai Eglė Novak ir Ąžuolas Stel-
mokas su šeimomis; a. a. brolio Petro vaikai Australijoje Birutė
ir Julija; a. a. sesers Zofijos dukra Genė ir jos vaikai Sigitas,
Šarūnas ir Žil vinas su šeimomis Lietuvoje; krikšto vaikai Vida
Boyd, Andrius Eringis ir Darius Murauskas.

A. a. Povilas pašarvotas ketvirtadienį, gegužės 24 d. nuo 3 v. p.
p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave. (arti Derby  Rd.), Lemont.

Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 25 d. 10 val. ryto
Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionis bus palydėtas
į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10:30 val. ryto bus auko-
jamos šv. Mišios.

Laidotuvės privačios.
Vietoje gėlių prašome aukoti Vaiko Vartai į mokslą organi-

zacijai arba Lietuvos Skautybės fondui.
Kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti

atsi sveikinime ir šv. Mišiose.
Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
VERONIKA PAULIONIENĖ

(TOLIUŠYTĖ)

Mirė 2012 m. balandžio 28 d., sulaukusi 97 metų.
Gimė 1914 m. liepos 26 d. Pamituvio kaime, Raseinių apskri-

tyje. Lietuvoje 1938 m. baigė Klaipėdos Pedagoginį institutą ir
mo kytojavo Nemunaičiuose.

Nuo 1990 m. gyveno Phoenix, Arizona. Karo metu kartu su
šei ma išvyko į Vokietiją. Prieš atvykstant 1954 m. į Čikagą,
gyveno Spring field, IL.

Nuliūdę liko: duktė Rima Reklaitis-Banienė; anūkai Vida,
Ely tė ir Povilas Reklaitis, Elaine Phelen ir Michael Paulionis;
pro anūkai Lina ir John Skandalakis, Vilius, Povilas, Robertas ir
To mas Sieczkowski; Mykol, Elizabeth, Viktoria, Kristina
Reklaitis ir Ramsey Phelen.

A. a. Veronika palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuliūdusi šeima

A † A
JUOZAS VYTAUTAS CIDZIKAS

mirties angelo palydėtas į Amžinuosius Namus.
Netekus tėvelio, „Draugo” vyr. redaktorę DALIĄ

CIDZIKAITĘ nuoširdžiai užjaučiu.

Rožė Ražauskienė

Brangiam tėveliui

A † A
JUOZUI VYTAUTUI CIDZIKUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame „Draugo” vyriausiąją
re daktorę DALIĄ CIDZIKAITĘ, mūsų bendramintę,
rėmėją.

Esame kartu maldoje.

Ingrida Bublienė
Linas Klimavičius

Lietuvos Prekybos biuras Čikagoje
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ČikaGoJe 
IR

aPYLiNkĖse

� JAV LB Vidurio Vakarų apygardos
metinis suvažiavimas vyks gegužės 26
d. Fondo salėje, Pasaulio lietuvių centre
(14911 127th St., Lemont, IL, 60439).
Registracija 10 val. r., suvažiavimo  pra-
džia – 10:30 val. r. Svar s tysime per pra-
ėjusį ataskaitinį laikotarpį nuveiktus dar-
bus, aptarsime rinkimų į JAV LB XX
Ta-rybą rezultatus, rinksime naujus na-
rius į Valdybą. Kviečiame gau siai daly-
vauti. 

�  Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra -
sidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chi cago, IL), sekmadienį, gegužės 27 d.
10:30 val. r. švęsime Sekmines – Švento-
sios Dvasios nužengimo į žemę šventę. Šv.
Mišias lietuvių kalba atnašaus kun. Tomas
Koys. 20 min. prieš Mišias kalbėsime Pa -
laimintojo Jurgio Matulaičio litaniją ir, va -
do vaujant A. Barniškiui, kartu su choru gie -
dosime Švč. Mergelės Marijos litaniją. Po
pamaldų – kavutė parapijos sa lėje. Pri me -
name, kad kiekvieną ketvirta dienį 8 val. r.
šv. Mišias atnašauja kun. Jau nius Kelpšas.
Po pamaldų klausomos iš pažintys.

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

� Šv. Kazimiero kapinėse prie Steigėjų
paminklo Atminimo die nos (Me morial
Day) šv. Mišias celebruos prelatas Jurgis
Šarauskas kartu su kitais kunigais ge gu -
žės 28 d., pirmadienį, 10:30 val. r. Gie -
dos Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos choras (vadovė J. Luk mi nie nė). 

� Bridgeport Art Center (1200 W. 35th
St.,  Chicago, IL 60609) gegužės 31 d.
7:30 val. v. ,,Rotary” labdaros koncerte
,,End Polio Now” kartu su kitų tautybių
šokėjais pasirodys ir ,,DanceDuo” šokė-
jai. Surinktos lėšos bus skirtos sunkia
liga  – poliomielitu – sergantiems vai -
kams Afganistane, Pakistane ir Nige ri -
joje. Daugiau informacijos  – tel. 773-
247-3000 ir tinklalapyje www. toend-
polio.org arba ,,DanceDuo” studijos tel.
312-952-0669.

�  Ateitininkų namų (1380 Castlewood
Dr., Lemont, IL) valdyba birželio 3 d.,
sekmadienį, nuo 12 val. p. p. kviečia
visus atvykti į gegužinę. Maistas, muzi-
ka, loterija. Praleiskite popietę Atei ti nin -

kų namų šimta me čių ąžuo lų pa vė syje.

� Šiaurės Amerikos lietuvių studentų
sąjunga pristato Čikagoje viešintį  Darių
Ražauską ir  kviečia  pasiklausyti jo pas -
kai tų Pasaulio lietuvių centre: birželio 9
d., šeštadienį, 1 val. p. p. – ,,Sveikata,
mi tyba, dienos režimas”; birželio 10 d.,
sekmadienį, 1 val. p. p. – ,,Moters ir vy -
ro santykiai. Šeima”. Daugiau in forma-
ci jos gausite  el. paštu Esu Jums USA@
gmail.com arba tel. 630-550-9531.

� ,,Bunkeryje” (8900 S. Ar cher Ave.,
Willow Springs, IL) birželio 16 d. 6:30
val. v. Mariaus Jampolskio monospek-
taklis ,,Gaidukas”. Po spektaklio – 9 val.
v. – gitaristo  Aleksandro Makejevo kon-
certas. Daugiau informacijos tel. 312-
375-2728 arba tel. 708-839-1000.

� JAV LB Cicero apylinkė birželio 17 d.
po 9 val. r.  lietuviškų šv. Mišių Šv. An -
tano parapijoje kviečia į Ge dulo ir Vilties
dienos paminėjimą. Pranešėjas – buvęs
partizanas ir Vorkutos politinys ka linys
Povilas Vaičekauskas. Po minėjimo –
meninė programa ir vaišės.

� Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
Moterų gildija kviečia į jų rengia mą va-
saros renginį ,,Musical Memories”, kuris
vyks birželio 23 d. muziejaus salėje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago)  Įėjimas
nuo 1 val. p. p. Pietūs prasidės 2 val. p.
p. Vietas užsisakyti tel. 708-422-5937
(Frances Simanonis). 

� Kasmetinis Pasaulio lietuvių centro
Gol fo turnyras vyks šeštadienį, birželio
23 d., 1:30 val. p. p. Old Oak Country
Club (14200 S. Parker Rd., Homer
Glen, IL).

� 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”. 

� Birželio 3 d., sekmadienį, 4 val. p. p.
Latvių liuteronų bažnyčios salėje (425
Hoffman Ave., San Francisco, CA) Ma -
riaus Jampolskio monospektaklis ,,Gai -
dukas”. Prieš spektaklį bus vaišės. Dau -
giau infor ma cijos suteiks Diana el. paštu
daja na @hotmail.com 

IŠ ARTI IR TOLI...

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

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�susitarus

SKELBIMAI

Detroitietė Kristina Petrauskaitė (antra iš dešinės) sėkmingai studijuoja dai navimą
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir yra dėkinga visiems, parėmu siems jos
studijas JAV lietuviams. Gegužės 22 d. kartu su Renatos Marcinkutės vargonų
klasės studentais Kristina koncertavo Vilniaus Šv.  Kazimiero bažnyčioje. 

Nuotr. iš K. Petrauskaitės asmeninio albumo

Čikagos lituanistinėje mokykloje gegužės 19 d. vyko 2011–2012 mokslo metų užbaigimo šventė. Mokyklą baigė 15 abiturientų.  Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias
aukojo mokyklos dvasios tėvas Antanas Gražulis, SJ, Tėvų jėzuitų koplyčioje.  Po Mišių Jaunimo centro salėje vyko iškilminga popietė, kurioje tvyrojo ir liūdesio gaidelė –
su mokykla po 20 metų darbo joje atsisveikino mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė.                                                                                         Remigijaus Satkausko nuotraukos

Birželio 2–3 dienomis Neringo-
je organizuojamas talkos savaitgalis.
Kviečiame visus į pagalbą Darbų
daug: reikia pakeisti kai kurių na-
melių stogus, sukapoti malkas, ap-
sodinti gėlėmis stovyklos teritoriją,
sugrėbti lapus, dažyti, valyti ir t. t.
Apie dalyvavimą prašytume pranešti
Reginai el. paštu regina@neringa.
org arba tel. 978-582-5592.

Neringa ieško savanorių, kurie
galėtu talkinti po dvi valandas prie
Neringos informacinio stalo XIV Lie -
tuvių tautinių šokių šventės Bos ton
metu! Informacinis stalas bus Shera-
ton Boston viešbutyje (39 Dal ton St.,
Boston, MA 02199) ir veiks penkta-
dienį, birželio 29 d. nuo 9 val. r. iki  5

val. p. p.; šeštadienį,, birželio 30 d.
nuo 9 val. r. iki  5 val. p. p. ir sekma -
dienį, liepos 1 d.  nuo 9 val. r. iki  1val.
p. p. Galinčius padėti prašoma rašyti
el. paštu regina@neringa.org arba
skambinti tel. 978-582-5592 (Regina).
Sheraton Boston vieš bučio informa-
cija: tel. 617-236-2000, arba  www.sher-
aton.com/ boston

Liepos 8–22 dienomis vyksian-
čiai vaikų stovyklai lietuvių kalba
reikalingi vadovai. Jei Jus domina
darbas su vaikais ir kalbate lietu-
viškai, prašome rašyti el. paštu regi-
na@neringa.org arba skambinti tel.
978-582-5592 (Regina). Neringos dar-
buotojai privalo turėti leidimą dirbti
JAV.

Neringos stovyklos naujienos


