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Oslas (ELTA) – 2012
metų Nobelio taikos pre-
mija skirta Europos Są -
jun gai (ES), kuri jau šešis
dešimtmečius prisideda
prie taikos ir susitaiky-
mo bei demokratijos ir
žmo gaus teisių užtikrini-
mo. Norvegijos Nobelio
komitetas, Taikos premi-
ją paskyręs ES, nori at -
kreipti dėmesį į, jo nuo-
mone, svarbiausią sąjun-
gos pasiekimą – sėkmin-
gas pastangas skleisti tai -
ką ir susitaikymą bei už -
tikrinti demokratiją ir
žmo gaus teises. ES padėjo pakeisti
Europą, kuri iš karo žemyno tapo tai-
kos žemynu.

ES dėka Vokietija ir Prancūzija,
kurios per 70 metų kovojo trijuose ka -
ruose, susitaikė, ir dabar nesutari-
mai tarp šių šalių neįsivaizduojami.
De vintajame praėjusio amžiaus de -

šimtmetyje prie sąjungos prisijungė
Graikija, Ispanija ir Portugalija.
Joms buvo iškelta sąlyga įvesti de -
mokratiją. Griuvus Berlyno sienai,
prie ES galėjo prisijungti Centrinės
ir Rytų Europos šalys – prasidėjo
naujas Europos istorijos laikotarpis.
Skirstymas į Rytus ir Vakarus beveik

išnyko, sustiprėjo demokra-
tija, buvo išspręsta daug
etninių nesutarimų. Kitais
metais į ES įstojus Kro a ti -
jai, prasidėjus deryboms su
Juodkalnija bei Serbijai su -
teikus kandidatės statusą,
bus sustiprintas susitaiky-
mo procesas Balkanų šaly-
se.

Nobelio taikos premija
laikoma svarbiausiu tarp -
tau tiniu apdovanojimu už
taikesnio pasaulio siekį.
Pre miją įsteigė dinamito
išradėjas švedas Alfredas
Nobelis. Savo testamente jis

įgaliojo Norvegijos parlamentą kas-
met už nuopelnus žmonijai apdova-
noti iki trijų žmonių ir organizacijų.
Nobelio taikos premijos laureatai
skelbiami spalį, o apdovanojami
gruo  džio 10-ąją, A. Nobelio mirties
metinių dieną. 

Maskva (BNS) – Rusija pareiškė,
kad neketina pratęsti prieš 20 metų
su JAV sudarytos sutarties, pagal ku -
rią JAV padeda Rusijai apsaugoti
branduolinio ginklo atsargas. Pagal
1992 m. pradėtą programą, JAV Rusi -
jai skyrė milijardų dolerių vertės
įran gos ir suteikė žinių, kad padėtų
jai ir kitoms buvusio sovietų bloko
ša lims tvarkyti radioaktyvias me -
džia gas. JAV padėjo pergabenti bran-

duolines raketų galvutes, įkurti mo -
dernias saugyklas ir išardyti užkon-
servuotus branduolinius povandeni-
nius laivus bei kitus ginklus. Prog -
rama atliko ypač svarbų vaidmenį ir
padėjo užkirsti kelią galimybei, kad
ginklai pateks į blogas rankas.

Rusijos užsienio reikalų ministe-
rija pranešė, kad nesutiks su JAV pa -
siūlymu be esminių pakeitimų pra -
tęsti 2013 m. pasibaigsiančią su tartį.

Ministerija pareiškime tei gia, kad,
norint ir toliau bendradarbiauti, rei-
kia sudaryti šiuolaikiškesnę sutartį.
Rusijos URM plačiau nepaaiškino
Maskvos sprendimo motyvų. Tačiau
aukščiausio lygio Rusijos ka riuo me -
nės atstovai jau seniai skundžiasi,
kad programa leidžia JAV gauti per
daug informacijos apie Rusijos kari-
nes technologijas ir ginklų saugoji-
mo vietas.

Matau branduolį ir esmę mūsų pašaukimo: reikia iš liuoso noro ir noriai išsižadėti sa -
vęs, savo ištaigų, smagumų, užgaidų ir malonumų; išsižadėti šio pasaulio: jo turtų, gėry-
bių, jo tuščios garbės, o visą save, visus savo gabumus ir dovanas (...) pašvęsti ir atiduoti
Baž nyčios labui, jos apgynimui, palaikymui, praplatinimui, tarpimui ir klestėjimui. 

– Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

Vilnius (ELTA) – Naująja Lietuvos tautinio olimpi-
nio komiteto (LTOK) prezidente ketverių metų kadenci-
jai išrinkta 46-erių metų Daina Gudzinevičiūtė. Vilniuje
vykusioje LTOK Generalinės asamblėjos rinkimų sesijo-
je už Sydney olimpinių žaidynių šaudymo čempionę bal-
savo 57 delegatai. Kitas kandidatas – dukart olimpinis
disko metimo čempionas Virgilijus Alekna gavo 43 bal-
sus. D. Gudzinevičiūtė pakeis nuo pat LTOK atkūrimo
pradžios – 1988 m. – organizacijai vadovavusį Artūrą Po -
vi liūną, kuris nusprendė nebekelti savo kandidatūros
sep tintai kadencijai.

LTOK generaliniu sekretoriumi išrinktas Va len -
tinas Paketūras, viceprezidentais – Arvydas Juozaitis,
Algis Bronislovas Vasiliauskas ir Romualdas Bakutis.
Iždininku tapo Rimgaudas Balaiša, o į Vykdomąjį komi-
tetą naujoji prezidentė pasiūlė Albiną Grabnicką. Vy -
tautas Zubernis tapo LTOK garbės generaliniu sekreto-
riumi. D. Gudzinevičiūtė pasiūlė Artūrui Poviliūnui
LTOK garbės prezidento postą, šis sprendimas buvo pri-
imtas vienbalsiai.

LTOK prezidente tapo Daina Gudzinevičiūtė

Rusija nepratęs JAV finansuojamo branduolinio nusiginklavimo sutarties

Naująja LTOK prezidente tapo Daina Gudzinevičiūtė
.                               Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.



Sekmadienis Lietuvoje – rinkimų
diena. Apie tai byloja visur iškabinėti
plakatai, straipsniai laikraščiuose, TV ir
radijo laidos. Kova vis aštrėja. Kan di -
datai uoliai giriasi savo nuopelnais, že -
ria pažadus, neužmiršta ir savo prieši-
ninkus apjuodinti. Politologai pastebi,
kad šiuose rinkimuose nešvarių žaidi-
mų kaip niekad daug. O eiliniam rin-
kėjui apsispręti bus nelengva – peržiū-
rėjęs kandidatuojančiųjų sąrašus ma -
žai randi asmenybių, už kurias norėtų-
si balsuoti. Rugsėjo mėnesio pabaigo-
je ,,Baltijos tyrimų“ apklausa parodė,
kad Lietuvos gyventojai palankiai ver-
tina tik tris politikus – prezidentę Dalią
Grybauskaitę (77 proc. apklausos da -
ly vių), buvusį prezidentą Valdą Adam -
kų (59 proc.) ir Seimo narį Algirdą
Butkevičių (56 proc.). O kur pavardės
tų, kurie veržiasi į Seimą ir žada aukso
kal nus?

Redaktorė Laima Apanavičienė
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Redakcijos žodis

Ačiū Šventa-
jam Tėvui Be -
nediktui XVI

už šių Tikėjimo metų
paskelbimą, nes tai
puiki proga pagilinti
savo tikėjimą ir susi-
gaudyti, kaip mums
sekasi tikėjimo kelio -
nėje. Sekmadienį Va -
ti kane darbą pradėjo Vyskupų sino-
das, skirtas naujajai evangelizacijai.
Kelias savaites truksiantis sinodas
su sistemins, kas apie evangelizaciją
jau pasakyta, tikimės išgirsti ir nau -
jų įžvalgų. 

Šiandien noriu pasidalyti tik
viena įžvalga, kurios negalima už -
mirš ti, jeigu mums rūpi evangelizaci-
jos baruose nuveikti tikrai kažką
reikšmingo, o ne tik suorganizuoti
ko kį nors renginį. Pradžios knygoje
pasakojama apie pasaulio ir žmogaus
sukūrimą. Dievo kūryba įsprausta į
šešių dienų, o jei tiksliau – į šešių lai-
kotarpių – rėmus. Dievas sukuria
žvaig ždes ir planetas, saulę ir žemę,
augalus ir paukščius, žuvis, gyvūnus
ir gyvulius. Kiekvienos kūrybos die-
nos pabaigoje pabrėžiama: „Ir Dievas
matė, kad tai gera.” 

Šeštąją kūrimo dieną Dievas
sukūrė pirmuosius žmones, įkvėpė
jiems nemirtingą sielą ir pavedė val-
dyti žemę. Pradžios knygoje skaito-
me: „Dievas sukūrė žmogų pagal sa -
vo paveikslą, (...) vyrą ir moterį;
sukūrė juos. Dievas juos palaimino,
tardamas: ‘Būkite vaisingi ir daugin-
kitės, pripildykite žemę ir valdykite
ją! Viešpataukite ir jūros žuvims, ir
padangių paukščiams, ir visiems že -
mė je judantiems gyvūnams’” (Pr 1,
27–28). Po žmogaus sukūrimo Pra -
džios knygoje pabrėžta: ir Dievas
„ma tė, kad buvo labai gera”. Ne
„gera”, bet „labai gera”. Žmogus bu -
vo apdovanotas protu, meile ir laisva
valia, sukurtas panašus į patį Dievą.
Iš tikrųjų žmogus buvo Dievo kūry-
bos viršūnė. 

Nuostabiai gražus yra Dievo su -
kurtas pasaulis. Negalime atsistebėti
dangaus žvaigždynais, galaktikomis,

bet ne mažiau stebina ir šalia mūsų
esantis grožis, kad ir čia, Kaune.
Tyliai į Baltijos jūrą teka Viliją pri-
glaudęs Nemunas, žaliuoja Žaliakal-
nio ąžuolai, ošia Basanavičiaus par -
ko medžiai, tačiau šio grožio viršūnė
yra žmogus, kol jo nėra sužeidusi
nuo dėmė. Ar ne dėl to žmogaus gro-
žio Jėzus kvietė prie savęs vaikus ir
gra sino didele bausme, kas tuos ma -
žutėlius papiktintų?

Tačiau tame pačiame pasakojime
apie pasaulio sukūrimą randame ir
pasakojimą apie puolusio angelo ban-
dymą įtikinti žmogų negyventi taip,
kaip kvietė Dievas. Šėtonas žalčio
balsu suokia, jog Dievas yra pavydus
ir žmogus, jo neklausydamas, tapsiąs
panašus į patį Dievą. Tačiau velnias
nesiekė žmogaus padaryti laimingo,
nes jis pats, praradęs meilę, nekenčia
Dievo ir jo kūrybos. Gundytojas ne -
gali pakenkti žvaigždynams ir plane-
toms, todėl bando paniekinti žmogų
ir šitai jam pavyksta. Žmogus patiki
šėtonu ir labai greitai pamato pasie -
kęs ne laimę, bet einantis į susinaiki-
nimą.

Ką nuodėmė padaro žmogaus sie-
loje, mačiau Kulautuvoje. Sekmadie -
nį šventėme Mišias tarp apanglėju-
sių sudegintos bažnyčios sienų. Žmo-
nių akys pilnos ašarų, aitrus svilėsių
kvapas ir juodos kaip anglis sienos.
Tai vaizdas, ką nuodėmė padaro žmo-
gaus sielai. Kviečiau žmones nesu-
telkti dėmesio į nusikaltėlį, kurį nea -
pykanta pastūmėjo padaryti baisų
darbą. Dėmesį reikia sutelkti į nuo-
dėmę, kuri nužudo žmogaus širdyje
tikėjimą, sąžinę ir pastumia daryti
nusikaltimus. 

Mes kiekvieną dieną sutinkame
vyrų, dažnai net moterų, juodais kaip

žemė veidais. Tokius
juos padaro alkoholis.
Priklausomybė nuo al -
ko holio ne mažiau baisi
kaip gaisras – ji sunai-
kina tai, kas žmoguje
yra gražiausia, – laisvą
va lią, protą ir meilę.
Tada lieka tik nykus
žmogaus pa veiks  las.

Lie tu vos kalėjimai yra perpildyti dau-
giausia jau nų žmonių. Tenai žmonės
nemyli vieni kitų; jie vieniši ir kupini
ne apykantos aplinkai ir žmonėms. Jie
paprastai nejaučia savo kaltės ir kalti-
na tik kitus. Tokius juos padarė nuo-
dėmė – nuolatinis nusiteikimas Die -
vui ir jo tvarkai sakyti „ne”.

Šiandieniame Lietuvos gyveni-
me gausu pykčio ir nepagarbos vieni
kitiems. Tie, kurie naršote po inter-
netą, lengvai pastebite, kokios nuo-
taikos tenai plevena. Straipsniai ir jų
komentarai kupini bjaurasties, nepa-
garbos žmogui, pilni neapykantos
mūsų Viešpačiui, mūsų Bažnyčiai ir
mūsų ganytojams.

Kaip į nuodėmę atsakė Jėzus
Kris  tus? Jis paėmė nuodėmę ir ją sa -
vo kūnu prikalė prie kryžiaus me -
džio. Tai padarė dieviška meilė, kuri
myli net piktadarius.

Matant tai, kas vyksta aplink
mus, – deginamos bažnyčios, daužo-
mi jų langai, niekinamas mūsų Nu -
kryžiuotasis Viešpats, – gali kilti tei-
sėtas pyktis. Tuomet prisiminkime
pa  laimintąjį Jurgį Matulaitį ir jo
šūkį: „Nugalėk blogį gerumu”, t. y.
mei le. Neapykanta ne kuria, bet neša
mirtį. Kuria tik meilė.

Per Tikėjimo metus, saugoda -
mie si nuodėmės, mes augsime tikėji-
me ir artėsime prie Dievo. Jeigu su -
gebėsime vieną kitą asmenį sulaikyti
nuo nuodėmės, tikrai būsime atlikę
svarbų evangelizacijos darbą. Kur
nuodėmė, ten kalbos apie evangeliza-
ciją yra tik tuščias garsas. Mū sų pa -
čių ir kitų evangelizacija prasideda
nuo ryžtingo apsisprendimo visur ir
visada Dievui sakyti „taip”, o nuo dė -
mei  „ne”.

Pradedame 
švęsti Tikėjimo metus
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Atlanta mieste, Georgia valstijoje,
vykusioje JAV Lietuvių Bend -

ruo menės XX Tarybos pirmoje sesi-
joje trejų metų kadencijai buvo iš -
rinkta JAV LB Krašto valdyba. Pir -
mą kartą Bendruomenės is torijoje
jai vadovaus naujosios emigracijos
bangos atstovė – prieš 11 me tų į JAV
atvykusi Sigita Šimkuvienė-Rosen
(pirmoje eilėje trečia iš k.), gyvenan-
ti New Haven mieste, Con nec ticut
valstijoje. Valdybos pir minin ke bal -
sų dauguma išrinkta S. Šimkuvienė-
Rosen anksčiau Krašto valdyboje ėjo
vicepirmininkės orga ni zaciniams
rei kalams pareigas. 

Naujajai pirmininkei sveikini-
mo laišką atsiuntė Lietuvos Respub -
likos Seimo pirmininkė Irena Degu -
tienė, ją pasveikino Tarybos sesijoje
dalyvavę Užsienio reikalų ministeri-
jos užsienio lietuvių departamento
direktorius Arvydas Daunoravičius,
LR ambasadorius Žygimantas Pavi -
lio nis ir LR gen. konsulas New York
Valdemaras Sarapinas. 

Vykdomuoju vicepirmininku iš -
rinktas Rimantas Bitėnas (antroje ei -
lėje pirmas iš d.), vicepirmininke ar -
chy vų reikalams – Dalė Lukienė (pir-
moje eilėje antra iš k.), vicepirmi-
ninku finansiniams reikalams – Al -
gi mantas Gustaitis (antroje eilėje an -
tras iš d.), vicepirmininke informa-

cijai – Loreta Timukienė (pirmoje
eilėje antra iš d.), vicepirmininke
jaunimo reikalams – Liepa Gust, vi -
ce pirmininku organizaciniams rei-
kalams – Laurynas Vismanas (antro-
je eilėje pirmas iš k.), vicepirminin-
ku sporto reikalams – Arvydas Bubu -
lis, LISS programos direktore – Rasa
Ardytė Juškienė (pirmoje eilėje tre-
čia iš d.), iždininku – dr. Žydrūnas
Gim butas, JAV LB tinklalapio ko -
man  da: Danguolė Navickienė (antro-
je eilėje antra iš k.), dr. Elona Vaiš -
nie nė ir Algis Grybas. JAV LB Krašto

valdybos Kultūros tarybos  ko-pirmi-
ninkėmis tapo Rūta Pakštaitė-Cole ir
Laima Apanavičienė, Mokslo tarybos
pirmininke – dr. Regina Balčaitienė,
Religinių reikalų tarybos pirminin-
ku – kun. Gintaras Jonikas, Socia li -
nių reikalų tarybos pirmininku   –
Graž vydas Supronas (pirmoje eilėje
pirmas iš k.), Švietimo  tarybos pir-
mininke  – Daiva Navickienė, Visuo -
me ninių reikalų tarybos pirminin-
ke – Danelė Vidutienė (pirmoje eilėje
pirma iš d.). 

,,Draugo” info

Išrinkta nauja JAV LB Krašto valdyba 2012-2015 m.



Rinkimai į Lietuvos Respub li -
kos Seimą jau čia pat. Tad sa -
vaime aišku, jog aštrėja kova

tarp kandidatuojančių partijų ir
pačių kandidatų. Ta kova niekur nė -
ra garbinga – purvai liejasi ne tik
Lietuvoje, bet ir JAV. Kovą tarp nau-
jai ateinančių ir senbuvių stiprina ir
tai, kad pastarieji niekaip nenori už -
leisti savo šiltų vietų ir bando sunie-
kinti ne tik progresyvias, jų politinė-
je kūdroje užsistovėjusį ir pasmirdu-
sį vandenį judinančias idėjas, bet ir
pasitelkia visokio plauko veikėjus,
ap juodindami ir suniekindami tuos,
kurių atėjimas į jų aplinką galimai
su keltų nepatogumų, nes kai šviesa
ap šviečia tamsą, tamsa pasirodo vi -
sa me savo grožyje, kuriuo, deja, jau
niekas nebenori grožėtis. Todėl ir yra
pasitelkiamos įvairios puolimo prie-
monės tam, kad visi nukreiptų dėme-
sį į jų sukurtą šiaudinuką (ir visi už -
mirštų apie kūdros smarvę), kurį jie,
kaip šamanai, bando ir šmeižtu, ir
apkalbomis, ir šantažu ,,apkalbėti” ir
ga liausiai sudeginti. Taip įsismagi-
no, kad, rodos, būtų lyg tos žiemos pa -
lydos Morės deginimo apeigose...
Pra silenkiama net su žmogaus oru -
mu – jis paprasčiausiai paminamas.
Tačiau egzistuojantis nekaltumo pre-
zumpcijos (fakto pripažinimas teisė-
tai patikimu, kol neįrodyta kitaip)
prin cipas ir jo taikymas neretai vei-
kia kaip priešnuodis šmeižikams.
Kar tais jie nubaudžiami. 

Š. m. rugsėjo mėn. 27 d. Čikagoje-
leidžiamas savaitraštis  ,,Amerikos

lietuvis”  skiltyje ,,Trumpai apie vis -
ką” paskelbė Albino Hofmano
straips nį ,,2012-ųjų rugsėjis”, kuria-
me jau nuo pirmos eilutės pasipila
šmeižto ir kaltinimų pliūpsnis kandi-
datei į LR Seimą Neringai Venc -
kienei. Autorius drįsta daryti niekuo
nepagrįstas išvadas, kad ,,ji vengia
apklausos, vadinasi, kažką slepia”.
A. Hofmanas  nesivaržydamas nu -
spren džia, kad ,,kviečiama į prokura-
tūrą Venckienė staiga suserga ir,
remdamasi nedarbingumo pažymėji-
mu, ji ‘negali’ atvykti į prokuratūrą
ap klausai. Reikia sutikti, kad vykti į
prokuratūrą tai ne tas pat, kas vykti į
darbą, todėl nedarbingumo pažymėji-
mas neprivalėtų būti piktnaudžiavi-
mo ramstis. Venckienės atžvilgiu
grei čiausias, geriausias ir pigiausias
jos gydymas būtų paguldžius į kalėji-
mo ligoninę. Tokioje ligoninėje ste-
buklingai greitai pasveikstama. Tą
pačią gydymo priemonę galima pri-
taikyti jos tėvams bei kitiems delsi-
mo ligų apsimetėliams. Debesys vis
labiau  niaukiasi dėl Venckienės elge-
sio. Ar tik nepriėjo liepto galo? Šiuo
metu ši prisidirbusi, ‘sąžininga’ bu -
vusi teisėja, naujai paragavusi ‘nelie-
čiamybės’ vaistų, begėdiškai ruošiasi
balsavimo būdu patekti į Seimą.

Kokia ji būtų įstatymų leidėja, pati
negerbianti įstatymų? Nejaugi būtų
pakankamai ‘patvorinių’ už ją bal-
suotojų, kad ji patektų į Seimą? Tai
būtų triuškinantis smūgis visai
Lietuvos ‘demokratinei’ santvarkai,
kur Seimas yra geriausia prieglauda
nusikaltėliams (Arkadijus Vinoku -
ras ,,Teisinis imunitetas? Nesąmo -
nė!”, lrytas.lt, 2012 m. rugsėjo 13 d.)”.   

Kaip būtų galima įvardinti šią
raš liavą? Matyti, kad A. Hofmanas
tiesiog pasigardžiuodamas mėgauja-
si pamazgomis, kuriomis jį sužavėjęs
A. Vinokuras. Rašinio pabaigą jis
užtvirtina tokiu sakiniu: ,,Prane ša -
ma (lrytas.lt, 2012-09-21), jog VRK
atėmė Venckienės ‘nekaltybę’ (nelie-
čiamybę). Kas bus? Nejaugi dangus
pradės griūti? O kur bėgsime? Venc -
kienei patartina stoti prieš buvusius
kolegas ir apginti savo garbę, jeigu ji
tokią turi. O gal net nežino, ką ‘garbė’
reiškia.” Deje, tyrimai rodo, kad 85
proc. Lietuvos žmonių N. Venckienės
kolegų garbe nelabai pasitiki. Bet tai
jau kitas klausimas. LR Konstitucijos
31 straipsnio 1 dalyje ir LR baudžia-
mojo proceso kodekso (toliau – BPK)
44 straipsnio 6 dalyje įtvirtintas
,,nekaltumo prezumpcijos principas
reiškia, kad asmuo gali būti paskelb-

tas kaltu nusikalstamos veikos pada-
rymu tik įrodžius jo kaltumą šio
Kodekso nustatyta tvarka ir pripaži-
nus jį kaltu įsiteisėjusiu teismo nuo-
sprendžiu”. Pažymėtina, jog A. Hof -
manas aukščiau cituotu teiginiu
pažeidė nekaltumo prezumpcijos
prin cipą, kadangi jo nurodytas as -
muo – N. Venckienė – nėra pripažinta
kalta dėl vengimo atvykti į prokura-
tūrą (teisę sirgti turi visi pasaulio
piliečiai) ar atlikusi kitus jo skelbia-
mus ,,nusikaltimus”, kurie nėra pri-
pažinti įsiteisėjusiu teismo nuo-
sprendžiu.

Europos žmogaus teisių ir pa -
grin dinių laisvių konvencijos 6 str. 2
d. nustatyta, jog ,,Kiekvienas  žmo-
gus, kaltinamas  nusikaltimo padary-
mu, laikomas nekaltu tol, kol jo kal-
tumas neįrodytas pagal įstatymą”.
Europos Žmogaus Teisių Teismas
(EŽTT) yra suformavęs aiškią ir
nedviprasmišką nuostatą, jog nesant
teismo apkaltinamojo nuosprendžio,
asmens kaltumas negali būti konsta-
tuojamas. Įsidėmėtina, kad, kaip ir
viešų pareiškimų atveju, nekaltumo
prezumpcijos pažeidimą sukelia ne
tik pažodinis asmens kaltumo kons-
tatavimas, bet ir kitokie sprendimą
priimančios institucijos (pareigūno)
motyvai, samprotavimai, iš kurių
ma tyti, kad asmuo laikomas kaltu.

Pagal Žmogaus teisių ir pagrin-
dinių laisvių apsaugos Konvencijos 6
straipsnio 2 dalį reikalaujama, kad

Pernai metais popiežius Be ne diktas
XVI 2012 metus pa skel bė Tikėjimo
metais, kurie prasi dėjo su šių me -

tų spalio 10-ąja ir baigsis  kitų metų
Kristaus Karaliaus šventę – lapkričio 24-
ąją. Tikėjimo metų pradžia siejasi su tri-
mis įvykiais. Pir miausia – su Va tikano
Antrojo suvažia vimo 50-mečio sukakti-
mi. Šįmet taip pat sukanka 20 metų nuo
Katalikų Baž nyčios katekizmo išleidi-
mo. Pa ga liau, spalio 7–28 d. Vatikane
šau kiamas Bažnyčios vyskupų suvažia-
vimas, va dinamas sinodu.

Apie  Vatikano Antrojo suvažiavimo jubiliejų
jau rašiau šioje skiltyje.  1992 m. Vatikanas išleido
Katalikų Baž nyčios katekizmą, autoritetingai iš -
aiškinantį tikėjimo tiesas moder nio jo pasaulio
šviesoje. Pradinis atsakas į katekizmą buvo skep -
tišk as. Buvo pranašaujama, kad, be teologų ir se -
minarijų, niekas į jį nekreips dė mesio. Tačiau,
1994 m. katekizmą išleidus anglų kalba, jis stai ga
pateko į populiarių knygų są rašą. Jį pirko ir dva-
siškiai, ir eiliniai ka talikai. Pasipylė straipsniai ir
interpretacinės gairės, padedančios geriau supras-
ti knygos turinį. Popiežiai Jo nas Paulius II ir
Benediktas XVI ka tekizmo išleidime matė Vati -
kano An t rojo suvažiavimo gražų derlių. 

Katalikų savaitraštis OSV spalio 7 d. laidoje
aptaria tris Tikėjimo me tų aspektus. Dabartinis
popiežius sa vo apaštališkajame laiške ,,Porta Fi -
del” (,,Durys į tikėjimą”) tikintie siems pabrėžia
tikėjimo principus. Ne galime išpažinti katalikų ti -
kė jimo jo nesuprasdami. Tikėjimas yra daugiau
nei protinis suvokimas, nors rei kia proto tikėjimą
suprasti. Išpažin da mi tikėjimą jį skelbiame gyvu
žo džiu aplink mus esantie siems. Tikin čių jų daly-
vavimas Tikėjimo metuose susideda iš trijų dalių:
tikėjimo paži ni mo, gyvenimo tikėjimu ir dalinimo -
si tikėjimu.

Dabartinė karta buvo tikėjimo krizės Bažny -
čioje liudininkais. Šiandien 10 mln. žmonių
Amerikoje yra buvę katali kai. Maždaug trečdalis
katalikais už augintų iš Bažnyčios gyvenimo iš -
nyksta. To prie žasčių yra daug, bet dauguma stebė -
tojų sutinka, kad aiškių tikėjimo tiesų stoka yra
viena iš šios tragedijos priežasčių. Minimas vienas
kunigas, kuris prisipažinęs, kad prieš 40 me tų aš -

tuonerius metus lankytose katekizmo pamokose
jis išmokęs du da ly kus: būti geru ir nevartoti nar -
koti kų. Pamokų metu visai nesigilinta į tikėjimo
tiesas. Dabartinis popiežius ypač skatina tikin-
čiuosius pažinti sa vo tikėjimą kuo intymiau. Kas
yra Kris tus? Kas yra Trejybė?  Kokie yra sakra-
mentai, ką jie reiškia ir ką duo da? Kokia yra Ma -
rijos paskirtis iš ganyme? Čia į pagalbą ateina kate -
kiz mas, kuris, kartu su Šv. Raštu, tam pa tikėjimo
tiesų pažinimo šaltiniu. 

Tikėjimo pažinimas yra daugiau nei protiškas
jo supratimas. Jis turi bū ti palydimas tikėjimo
gyvenime. Šv. Povilo raštai pabrėžia, kad, sekdami
Kristų, tikintieji turi stengtis kuo labiau tapti į jį
panašūs. Ypač Tikė jimo metais tikintieji turėtų
stengtis suartėti su sakramentais ir iš jų gauna-
momis malonėmis. Pabrėžtina maldos svarba kas-
dieniniame gyvenime. Taip pat minimi rožinis,
Kryžiaus keliai ir ado racija – kaip būdai iš reikšti
savo tikėjimą. Kitas būdas gyventi savo ti kėjimu
yra artimo meilės darbai. Straipsnyje cituojamas
šv. James, tei gęs, kad tikėjimas be gerų darbų yra
miręs.

Popiežius primena, kad savo ti kėjimu reikia
dalintis su kitais. Tai reiškia viešą savo tikėjimo
praktika vimą kasdieniniame gyvenime. Ypač
Ame rikoje stengiamasi tikėjimą pa vesti asmeni-
niu reikalu. Tačiau būti krikščioniu taip pat reiš-
kia skelbti Kristaus evangeliją kitiems, o nesėdėti
apsivožus kubilu. Prieš Vatikano Antrą jį suvažia-
vimą buvo galvojama, kad evangelizacija yra dva-
sininkų reika las. Po suvažiavimo imta galvoti, kad
evangelizacija iš viso nėra svarbu. Sekdamas
popiežiumi Jonu Pauliumi II, Benediktas XVI nori,
kad visi tikin tieji visame pasaulyje įsitrauktų į

evangelizacijos darbą. 
Tikėjimo metų proga tikintie siems

siūloma nusistatyti konkrečius tikslus,
kaip, pavyzdžiui, kas savaitę pasiskaity-
ti katekizmą, suaktyvinti savo sakra-
mentinį gyvenimą, pasi kal bėti su ben-
dradarbiu apie tikėjimo svarbą visuo-
menės gyvenime. Bet to neužtenka – rei-
kia tikslus pervesti ir į gyvenimą. Rei -
kia įsigyti katekiz mą ir iš tikrųjų pradė-
ti jį skaityti, reikia prieiti išpažinties,
reikia arčiau susipažinti su bendradar-
biu ir jo gyvenimu ir t. t.

Savo pirmoje enciklikoje ,,Deus Caritas Est”
(,,Dievas yra meilė”) Benediktas XVI pabrėžė mei -
lę Dievui ir artimui. Tikėjimo metai suteikia naują
progą tą meilę susieti su ti kėjimu. Jau anksčiau
minėtas pa saulio Katalikų Bažnyčios vyskupų su -
važiavimas savo šūkiu pa sirinkęs temą ,,Nau jasis
evangelizavimas krikščionių tikėjimo perdavi-
mui”, tarsi sako, jog popiežiaus skelbiami Ti kė ji -
mo metai nėra uždaras Bažnyčios įvykis. Sinodo
me tu bus paskelbti 7 nauji šventieji. Suvažiavime,
kuriam vadovaus Kini jos Honkongo arkivyskupas
kardinolas John Tong Hon, Meksikos kardinolas
Francisco Ortega ir Kongo Respubli kos kardinolas
Laurfent Monsengwo Pasinya, dalyvaus 262 sinodo
tėvai bei 45 eks pertai ir 49 stebėtojai, dvasininkai
ir pasauliečiai, kitų religinių bendruo menių ir
krikščioniškų Bažny čių atstovai. Lietuvos vysku-
pų konferenci ja savo atstovu išrinko Vilniaus ar -
kivyskupijos augziliarą vyskupą Arū ną Poniš kai -
tį. 

Neužtenka arčiau susipažinti su savo tikėjimu
ir jį pritaikyti gyveni me. Tikintieji yra kviečiami
būti santykių su Kristumi liudininkais. Ti kin tieji
turi progą ir pareigą Kristaus evangeliją skleisti
visiems moderniojo pasaulio žmonėms. Viliamasi,
kad vys kupų suvažiavimas Romoje nustatys tikin-
čiųjų evangelizacijos misijos XXI a. gaires. Ne taip
seniai evangelizacija reiškė tapimą misionieriumi
ir vykimą į svetimas šalis. Šiais Tikėjimo metais
kiekvienas tikin tysis kviečiamas pagilinti savo ti -
kė  jimo pažinimą ir pagal tai vado vau tis savo gyve-
nime, kuris pasiektų ir visus kitus, gyvenančius
tikinčiojo aplinkoje.  
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ERNESTAS LUKOŠEVIČIUS

Lietuvos šaulių sąjungos išeivi-
joje (LŠSI) XIX visuotinis da -
linių atstovų suvažiavimas,

įvy kęs spa lio 6 d. Šaulių namuose,
Čikagoje, prasidėjo su LŠSI vado My -
kolo Aba riaus sveikinimo žodžiu su -
si rinkusiems. Buvo įneštos šaulių vė -
liavos, sugiedoti JAV ir Lietuvos him-
nai. Invokaciją sukalbėjo LŠSI kape-
lionas kun. Jaunius Kelpšas, pa gerb -
ti miru sieji ir žuvusieji šauliai. Svei -
kinimo žo dį tarė Lietuvos Respub li -
kos gen. konsulas Čikagoje Marijus
Gudynas, priminęs garbingą Šaulių
sąjungos istoriją ir jos didžiulį indėlį
į Lietuvos ir lietuvių tautos pa trio -
tinį, gynybinį auklėjimą, pilietiš ku -
mo ir patriotiškumo ugdymą kovoje
už Lietuvos nepriklausomybę. Sve -
čias palinkėjo šauliams ir toliau iš -
lik ti stipriais savo lietuviška tautine
dvasia čia, išeivijoje, ir Tėvynėje Lie -
tuvoje. 

Suvažiavimą pasveikino ir jame
dalyvavo svečias iš Lietuvos – Lietu -
vos šaulių sąjungos vadas plk. An -
tanas Plieskis. Savo sveikinimo kal -
boje jis išreiš kė viltį ir norą ir toliau
bendradarbiauti su broliais ir sesė -
mis šauliais užatlantėje, pasidžiaugė
LŠS atliktais darbais, pasidalijo nau-
jais iššūkiais, laukiančiais šaulių
kas die ni niame gyvenime, siekiant
to bu linti ir gerinti sąjungos veiklą,
ugdant patriotizmą, kur sąjungos
nariai begyventų. LŠS vadas ypatin-
gai pabrėžė tris pagrindines prieder-
mes, kurių LŠS įkūrėjas Vladas Put -
vinskis-Put vis  įpareigojo laikytis
visus šaulius: pareigą šeimai, parei -
gą Tėvy nei ir pareigą Šaulių sąjun-
gai. Sve čias palinkėjo išeivijos šau-
liams ir to liau išlikti patriotiškais,
pilietiškais žmonėmis. Tai vertybės,
kurios kaip niekada yra svarbios, ne -
praradusios savo reikšmės visiems
lietuviams, kurių lietuviško patrioti -
nio idealizmo švyturiai turi niekuo -
met neužgęsti. 

LŠS vadas apdo va nojo sąjungos
meda liais Vytauto Didžiojo šaulių
rinktinės (VDŠR) vadą Liną Marga -
navičių, LŠSI vado pavaduotoją Liną
Orentą, LR Krašto apsaugos ministe-
rijos ministrės Rasos Juknevičienės
įsaku medaliu civiliams už nuopel-
nus LR KAM buvo apdovanotas LŠSI
va das M. Abarius, LSS garbės raštu –
95-ąjį gimtadienį atšventęs ilgametis
Klaipėdos jūrų šaulių kuopos vadas
Juozas Mikulis. Po apdovanojimų
LŠS vadas plk. A. Plieskis  suvažiavi-
mo vedėjui Marga navičiui ir suvažia-
vimo dalyviams pa linkėjo vaisingo
darbo  ir įteikė iš Tėvynės Lietuvos
atvežtą lietuviškos kaimiškos duonos
kepalą.

Suvažiavimą raštu pasveikino
LR ambasadorius JAV ir Meksikoje
Žygimantas Pavilionis ir LR gynybos
atašė Washington, DC plk.  J. Kačer -
gius.

Suvažiavimo darbotvarkėje buvo
numatyti naujo vado rinkimai. Kan -
didatavo du gerai žinomi šauliai – S.
Savickas ir Julius Butkus. Jie prista-
tė savo programas ir nuveiktus dar-
bus LŠSI, pasidalino savo min timis
apie ateities planus ir LŠSI perspek-
tyvas. Suva žiavimo dalyviai įdėmiai
išklausė pa si sakiusiųjų, po to galėjo
užduoti klausi mus. Rinkimų komisi-
jai suskaičia vus balsus, o  balsavime
galėjo dalyvauti tik veikiančios šau-

lių kuopos ir rinktinės (balsavo gen.
T. Daukanto, Klaipėdos ir Baltijos
jūros šaulių kuopos, VDSR iš  Čika-
gos, Švyturio jūrų šaulių kuo pa iš
Detroit, LK Mindaugo-Neringos šau-
lių kuopa iš Montreal, Kanada, savo
balsus paštu atsiuntė V. Putvio šaulių
kuopa iš Toronto, Kanada, ir R.
Kalantos šaulių kuopa iš St. Peters -
burg, Florida). Suskaičiavus biulete-
nius nauju LŠSI vadu išrinktas Ju -
lius Rūtenis Butkus  – Baltijos jūrų
šaulių kuopos vadas iš Čikagos. 

Nau ją  LŠSI vadą  šiltai pasveiki-
no LŠS vadas plk. A. Plieskis, įteikė
planketę su LŠS rinkti niais žemėla-
piais ir lietuviš kos  stip rybės simbo-
lį – lietuviškos duonos  kepalą bei
palinkėjo darbuotis vardan Lietuvos
ir Šaulių sąjungos labui. Naujai iš -
rinktas LŠSI vadas nuošir džiai pa dė -
kojo šauliams už parodytą pasitikėji-
mą, perskaitė šaulio maldą iš LR ka -
rio  maldaknygės,  kuria jis stengsis
vado vautis ateities planuose ir šau -
liška me gyvenime. Taip pat  pristatė
naują LŠSI centro valdybą, kurią su -
daro 9 asmenys. M. Abarius naujam
vadui perdavė LŠSI vėliavą, palinkė-
jo stip rybės atsakingose pareigose. 

Suva žia vime išrinktas ir nau-
jas LŠSI Gar bės teismo pirmininkas.
Juo tapo JAV ir LR  dimisijos  plk.
Stasys Pau lauskas. LŠSI buvęs vadas
M. Aba rius  pasižymėjusiems šau-
liams  J. But kui, kun. J. Kelpšui, S.
Savickui ir Z. Bagdžiuvienei įteikė
LŠSI garbės na rio pažymėjimus. Su -
važiavimo pa baigoje VDŠR vadas
Marganavičius pristatė jaunus šau-
lius ir šaules, kurie davė  iškilmingą
priesaiką ir papildė LŠSI gretas.    

LR garbės konsului Čikagoje Da -
riaus ir Girė no buvusio šventinio
komiteto nariai ir Čikagos šauliai
padovanojo Petro Jurgėlos knygą
„Spar nuoti  lietuviai Darius ir Gi -
rėnas”, taip pat buvo aptartos ar tė -
jan čio Dariaus ir Girėno skrydžio
jubiliejaus numatomos gairės ir kiti
su jubiliejumi susiję planai. Svečiai
buvo su pa žin dinti su Čikagoje šiemet
įsteigta Da riaus ir  Girėno tinklinio
tau re,  ku rios pagrindiniai steigėjai
yra Čika gos šauliai (VDŠR, Baltijos
ir Klaipėdos jūros šaulių kuopos).
Norisi pasidžiaugti, kad šiais metais
Beverly Shores, IN,  „Li tuanicos”
parke vykęs Da riaus ir Girėno rengi-
nys ir įsteigta Dariaus ir Girėno  tau -
rė LR Vyriausybės yra įtraukti į ofi-
cialių renginių, skirtų Da  riaus ir
Girėno skrydžio 80-me čiui, sąrašą.
Tai itin didelis renginio organizato-
rių,  šaulių, visų Čika gos ir Beverly
Shores lietu vių  pastangų įvertini-
mas ir pripažinimas. 

LŠS vadas plk. A.  Plies  kis  bu vo
su pažindintas su  Či kagos šaulių pa -
stangomis ir noru Šiaulių oro uostui
suteikti Atlanto nu galėtojo čikagie-
čio  plk. ltn. Felik so  Vaitkaus var dą.
Šiuo klausimu VDŠR, Baltijos  ir
Klaipėdos jūros šaulių kuopos oficia-
liu raštu kreipėsi į LR KAM mi -
nistrę. Galbūt ir LŠS pri sijungs prie
šio gražaus patriotinio sumanymo.

Kokia ateitis laukia išeivijos šau -
lių, ar ši organizacija turi perspekty-
vų gyvuoti, kokie vėjai padvelks šioje
organizacijoje ir šaulių kuopose,
ar naujai išrinkta vadovybė sugebės
pritraukti  naujų narių, ar suge -
bės  būti patraukli,  at sinaujinusi ir

vie ninga, ar ieškos naujų kelių ir su -
gebės būti reikalinga išeivijai, paro-
dys laikas ir darbai. Galimy bių išlie-
ka labai daug, bet viskas pri klausys
ir nuo pačių šaulių norų bei sie kių.
Juk nieko nėra amžino šioje žemėje,
vienos organizacijos atsiranda, kitos
tyliai nutraukia savo veiklą. Vis dėlto
galimybė išlikti yra, dar nėra išnau-
dotos visos galimybės išeivijoje, kaip
ir glaudesnis bendradarbiavimas ir
bendra veikla su LŠS.  

Trumpa LŠS istorija 
Lietuvoje ir išeivijoje

Lietuvos šaulių sąjunga – sava-
noriška, pilietinės savigynos sa -
vaveiksmė visuomeninė organizaci-
ja, stiprinanti valstybės gynybinę ga -
lią, ugdanti pilietiškumą ir tautinį
są  moningumą, plėtojanti valstybės
gynybos švietėjišką veiklą, teikianti
pagalbą policijai bei civilinės saugos
ir gelbėjimo sistemos institucijoms.
Sąjunga yra sukarinta organizacija,
įtraukta į Lietuvos gynybinę siste-
mą. LŠS buvo įkurta kaip Lietuvos
sporto sąjungos padalinys 1919 m.
birželio 27 d. Tų pačių metų rugsėjo
15 d. LR Krašto ap saugos ministerija
patvirtino LŠS įstatus, ir LŠS tapo
savarankiška organizacija. LŠS įkū-
rėjas yra Vla das Putvinskis-Put vis,
ideologas ir su  manytojas – rašytojas
ir žurnalistas Matas Šalčius. 

Iki sovietų okupa cijos LŠS turėjo
62,000 narių. Nuo so vietų okupacijos
į Vakarus pasitrau kę šauliai bei pat -
riotiškai nusiteikę laisvojo pasaulio
lietuviai 1954 m. balandžio 27 d. Čika-
goje, JAV, paskelbė atkuriantys Lietu -
vos šaulių sąjungą tremtyje (LŠST).
Tokiu pavadinimu organizacija veikė
JAV, Kanadoje, Austra li jo je, Anglijo -
je, Vokietijos federacinėje Respubli -
ko je ir Pietų Amerikos šalyse. 

Prasidė jus  Lietuvos atgimimui,
1989 m. birželio 1 d. Kaune vykusia-
me mitinge bu vo oficialiai paskelbtas
apie LŠS at kū rimą. Lietuvai atkūrus
nepriklausomybę, LŠST pakeitė savo
pavadini mą  į Lietuvos šaulių sąjun-
gą išeivijoje. Šiuo metu Lie tuvoje yra
apie 7,000 šaulių, išeivijoje – nuo 400
iki 500 narių (tikslų išeivijos šaulių
skaičių sunku nusa kyti).

Ernestas Lukoševičius – LŠSI
centro valdybos narys.

Šaulių sąjunga išeivijoje turi naują vadą

Š. m. spalio 6 d. Šaulių namuose vykusio LŠSI XIX suvažia vimo metu buvo išrinktas naujas LŠSI vadas Julius Rūtenis Butkus – Baltijos
jūrų šaulių kuopos vadas. Stefanijos Long, Baltijos jūrų šaulių kuopos šaulės, nuotr.

Naujasis LŠSI vadas J. R. Butkus.
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Seattle, WA

TELKiNiAi

Lietuviška muzika St. James katedroje
INA BERTULYTĖ-BRAY

Išaušus spalio 14-osios, sekmadie nio, rytui, St.
James katedros skliau tais vėl nuskambės lietu-
vio kompozitoriaus giesmė. Baigiantis 10-tos

va landos Mišioms, kunigui ir procesijai judant
link Švč. Mergelės al to riaus, bažnyčios choras gie -
dos Juozo Bertulio giesmę „Ave Regina Caelo -
rum”.

Jau visa karta užaugo nuo to lai ko, kai šioje
pa čioje katedroje, šven čiant krikščionybės ju bi lie -
jų Lietu vo je, buvo aukotos dvejos šv. Mišios. Dau -
gumai mūsų, kurie aktyviai dalyvavome 1980–1990
metų politiniame gyvenime, šis koncertas buvo lyg
praeities aidas. 1987 metai buvo paženklinti 600
me tų krikščionybės Lie tu voje jubiliejaus. Visame
pasaulyje lietuviai iškilmingai paminėjo šią gražią
su kaktį, todėl nenuostabu, kad, Seattle Amerikos
Lietuvių Bendruo menės prašymu, St. James kate -
dros vadovybė mielai sutiko dalyvauti ju bilie ji nia -
me verpete. Birželio 28 die nos Mišios visam laikui
įstrigo mūsų atmintyje. Mišias laikė ir neišdildo -
mą įspūdį mums paliko arkivyskupas Raymond
Hunthausen, generalinis vikaras ir kancleris t. Mi -
chael Ryan, trys vietiniai kunigai ir sve čias iš Či -
ka gos – kun. Antanas Saulaitis, SJ. 

Kun. Saulaičio pamokslas grąžino mus į Tė -
vynę. Arkivysk. Hunthau sen net keletą kartų mel -
dėsi už Lie tuvą ir priminė mums nepavydėtiną
Katalikų Bažnyčios padėtį joje. Mes visi, ir tie,
kurie dalyvavome apeigose, ir tie, kurie tik klū -
pėjome klauptuose, su pasididžiavimu vilkė jome
savo tautinius drabužius. Tau tiškai apsirėdę –
Alek sandra Gylys, Antanas Minelga, Rasa Raišys,
Vic tor Raišys, Gedis Morkūnas ir Ina Ber tulytė-
Bray – nešėme prie al to riaus simbolines dovanas.
Mums šios dovanos – rūtos šakelė, rankomis išaus-
ta juosta, jaunos mergaitės Si bire perrašyta mal-
daknygė, medinė dėžutė su gintaru ir saujelė lie -
tuviš kos žemės – buvo ypač reikšmingos. Juozas
Pet kus nešė Jubiliejinę vėlia vą, o Zita Petkienė –
mūsų pasidi džiavimą – trispalvę.

Ir štai – Muzika. Tik įžengus į katedrą mus pa -
si tiko didingi vargo nai. Mikalojaus Konstantino
Čiurlio nio ir Frederic Chopin kūrinių garsai užpil-
dė plačią katedros erdvę. Diri guojamas James
Savage, bažnyčios choras giedojo Čiurlionio ir Bar -
tulio giesmes nepriekaištinga lietuviška tarme.
Ašaros tvenkėsi akyse visą lai ką, o kai visų balsai
susiliejo į vientisą giesmę „Marija, Marija”, jos
sruvo nebestabdomai. Šią jaudinan čią akimirką

mums atrodė, kad esa me kartu ir švenčiame drau-
ge su savo tautiečiais anapus geležinės už dan gos.
Vėliau arkivysk. Hunthausen rašė mums: „Tai
buvo nuostabi šventė, ir džiaugiuosi galėjęs būti
jos dalimi.” Tėvas Ryan prisiminė: „Tai buvo nepa -
kartojama patirtis, kurios niekuomet neužmiršiu.
Džiau giuosi ir jaučiu didelę garbę galėjęs prisidėti
prie šventės kūrimo.”

Prabėgus trejiems metams, 1990-ųjų vasarą,
lyg ir siekiant palaikyti draugiškus santykius tarp
Tarybų Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Vals tijų,
Seattle vyko „Geros valios žaidynės”. Norint paro-
dyti solidarumą su katalikiškuose kraštuose slo -
pinamo mis bažnyčiomis, St. James katedroje buvo
aukojamos Seattle gyvenančių kultūrinių mažumų
Mišios. Liepos 28-toji buvo skirta Lietuvai. Tuo
metu Lietuva jau buvo atga vusi Nepriklausomybę,
ir Mišiose atsispindėjo džiaugsmo ir vilties dvasia.
Nebejutome to skausmo ir liūdesio, kaip prieš ke -
letą metų. Šį kartą Mišias laikė ir pamokslą sakė iš
Brooklyn, NY pakviestas kun. Paulius Baltakis.
Vėl lietuviškais tau tiniais drabužiais pasipuošė
apei gų dalyviai ir besimeldžiantys. Vėl prie alto-
riaus Zitos Petkienės, Mei lutės Misevičiūtės, Rimo
Palčiausko, Audriaus Vaštako, Onos ir Jessie
Johnson, Irenos Blekytės, Irenos Kin derienės ir
Ge nutės Gylys buvo atneštos tokios svarbios
mums, lie tu viams, sim bolinės dovanos: gintaras,
linai, rūta. Iš sakyklos Ina Bertulytė-Bray susi rin -
kusiems paaiškino šių dovanų simbolinę reikšmę.
Širdį suspaudė išgirdus Andrių Kaz lauską skai-
tant skaitinius gimtąja lietuvių kalba. Victor
Raišys nešė krikščionybės simbolį – kryžių.

Tą vakarą nebuvo sureikšminta mūsų tautybė.
Katedroje susirinkusius amerikiečius, lietuvius ir
kitų tau tybių žmones apjungė širdis pripil dantys
muzikos garsai. Užteko nu skam bėti Antano Straz -
do giesmei „Pulkim ant ke lių”, ir ašaros jau by rėjo
per skruostus. Juk tai giesmė, kuri giedama kiek -
vienose Mišiose, kiekvienoje lietuviškoje bažny -
čioje. Ir visai nesvarbu, kokioje šalyje, ko kiame
mieste. Tie siog „paskendome” didinguose vargonų
garsuose, be klau sydami Česlovo Sasnaus ko, Sta sio
Šimkaus, Juozo Bertulio ir Juozo Naujalio kū -
rinių. Choro partiją atli ko James Sa vage diri guo -
jamas choras. Po Mišių buvome klausinėjami, kaip
mums pavyko pasikviesti iš Čikagos tikrą lietuviš-
ką chorą. Štai kokia ne prie kaiš tinga tarme buvo
atlikti lie tuviški kūriniai! Švelnūs Guodos
Stuogienės kanklių – mūsų seno vinio instrumento
– garsai palydėjo aukų rinkimo minutes. Ir vėl su
tradicine „Marija, Marija” užsibaigė dar vienos
Mišios svetingoje St. Ja mes katedroje.

Šios dvi liturginės šventės liko ne tik mūsų
bendruomenės atmintyje. Prabėgus porai savaičių
po kruvinų Sausio 13-tosios įvykių Lietuvoje, Zita

Petkienė, Irena Blekytė ir Jūratė Mažeikaitė-
Harrison su savo mergaitėmis, pasipuošusios tau-
tiniais drabužiais, nuėjo į sekmadienines katedros
Mišias. Taip buvo norima parodyti solidarumą su
tais, kurie da lyvavo tragiškuose įvykiuose Lietu -
voje, prezidentui H. W. Bush abe jojant. Choro vado-
vas Savage, pastebė jęs lietuviškais tautiniais dra-
bužiais pasipuošusias moteris, spontaniškai davė
ženklą chorui sugiedoti „Marija, Marija”. Ak, tos
ašaros. Praslinkus jau keletui metų, Zita Petkienė
prisi mins: „Viskas buvo taip jaudinančiai ir
suprantamai... Niekuomet to neuž miršiu.”

Ir dabar, prisimindamas lietuviškos muzikos
grožį, St. James katedros choro vadovas Savage
spalio 14-osios Mišioms parinko J. Bertulio giesmę.
Tą rytą tai bus tik viena lie tuviška giemė, bet tuo
pačiu ryškus įrodymas, kad lietuviški kūriniai jau
atranda savo vietą vakarietiškos muzikos tradici-
joje.

Ina Bertulytė-Bray – tuo metu ėjo LA WA pirmi-
ninkės pareigas.

,,Tulpė Times”, 2012 m. spalis, nr. 3.

Lietuviai atnešė simbolines dovanas: gintarą, linus, rūtą. 

Ina Bertulytė-Bray ir 
arkivyskupas Raymond Hunt hausen.   

Zita Petkus, Juozas Petkus ir 
kunigas Antanas Saulaitis, SJ.   
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Šio rugsėjo 7–9 dienomis mes, Gargždų atei -
tininkai, vėl dalyvavome  tarptautiniame jau -
nimo piligriminiame žygyje iš Kryžių kalno į

Šiluvą. Lietuvoje, o ir Gargždų ateitininkams šis
žy  gis – dešimtasis, tačiau aš jame – pirmą kartą. Įs -
pūdžiai, prisiminimai neišblėsta iki šiol, jie vis  la -
biau ryškėja. 

Orai šiam žygiui buvo geri, tik pirmą dieną li -
jo, o kitas dienas buvo šilta, gera. Žygiuojant bu vo
la bai linksma, nors eidami šiek tiek pavargdavo-
me,  tačiau vežti mūsų tikrai nereikėjo. Kareiviai
rū pi nosi mūsų maitinimu, miegmaišių, lagaminų,
pa lapinių nakvynei gabenimu, jų pastatymu.  Ka -
riškių  palapinės didelės – jose gali miegoti 10–12
žmo nių. Mes žygiavome tik su lengva kuprine,

linksmai šne kučiuo -
da miesi, gie dodami,
dainuodami. Žygiui
vadovavo ir visų nuo-
taiką palai kė savo
skam biu bal su giedo-
damas Šiau lių vysku-
pas Euge ni jus Bartu -
lis, jam pa dė davome
ir mes, žy gio daly-
viai.

Pirmą vakarą
na k  vynei sustojome
prie Rėkyvos ežero.
Žy gio dalyvių buvo per devynis šimtus, tad prie

eže ro jau radome pastatytų  labai
daug didelių pala pi nių, sunume-
ruotų pagal grupes. Po vakarienės
vyko dalyvių grupių pri sistatymai,
laužas. Kiek pasi ruošę, susirinko-
me prie estrados. Mus prisistatyti
pa kvietė antruo sius. Jaudinomės
prieš tiek daug jau nimo, bet pasise-
kė gerai. Mes pagie dojome Pasaulio
jaunimo die nų himną ir vėliau su -
lau kėme pa gy rimų už gražią gies-
mę, prasmin gą prisistatymą. 

Antrą vakarą nakvojome prie
Gauštvinio ežero. Po vakarienės ten
vyko svečių atlikėjų koncertas. Po
jo vyko nuostabūs ir linksmi šokiai,
liepsnojo laužas, tad labai greitai
at gavome visas jėgas. Naktys pala-
pinėse prie ežero nebuvo šaltos, va -
karais po šokių būdavome sušilę ir
pa vargę, tad ilgai nevakaroję, po šo -
kių tuoj miegoti. Ryte atsikeldavo-

me anksti, bet  išsimiegoję  ir kupini jėgų keliauti
to liau.

Mes, Gargždų ateitininkai, turėjome pasiėmę
gitarą, kurią ir kareiviai paveždavo, ir berniukai
panešdavo, o kada  panorėjusios pagrodavome žy -
gio metu ir vakarais. Antrą žygio dieną mes su Vio -
leta ir Janina eidamos šalia vyskupo  gie dojome
daug giesmių. Vyskupas mums davė mikrofoną,
pa dėjo giedoti. Mums tai labai patiko. Mūsų gies -
mėms nebuvo abejingi ir kiti žygio dalyviai.  Mūsų
berniukai  Eugenijus, Lukas, Donatas, Ta das  an -
trą žygio dieną iš pat pradžių paėmė kolo nos pra-
džioje nešamą Marijos statulėlę, vėliau te ko proga
pa nėšėti  eisenos pradžioje nešamą kry žių. Ilgai
neš ti netenka, nes visi nori panešėti, tuoj per ima
kiti.

Šis žygis man buvo pirmas,  bet tikrai ne pas -
kutinis. Jis man labai patiko, tos trys dienos pralė-
kė labai greitai. Tos dienos buvo labai įdomios,
sma gios, linksmos ir pilnos nuosta biau sių įspū-
džių. Smagu mums buvo toje tūkstantinėje jauni-
mo minioje.

iŠ ATEiTiNiNKŲ GYVENiMO

ŠAAT RINKIMAI 
Ieškome kandidatų naujajai ŠAA Tarybai

Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba (ŠAAT) praneša, kad šį rudenį turėtų būti renkama nauja
Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba. 

Jau kelis mėnesius yra ieškomi kandidatai, bet kol kas tik trys pasisiūlė. Kreipiamės į visus
susipratusius ateitininkus rimtai pagalvoti kandidatuoti. O jeigu kas Jus pasiūlytų, ilgai nemąs-
tykite,  sutikite. Nepagailėkime savo jėgų ir kūrybingų sugebėjimų jaunimo labui.

Jei norėtumėte kandidatuoti ar siūlyti kitą kandidatą, malonėkite pranešti ŠAAT sekretorei
Vidai Kuprytei el. paštu: vidaku@gmail.com arba paprastu paš tu: 65 Longcommon Rd, Unit F2,
Riverside, IL 60546. 

Ateitininkų įspūdžiai
iš Tarptautinio
piligriminio žygio
Greta Andrejauskaitė Gargždų ateitininkų kuopa

Čikagos sendraugiai
ateitininkai pradeda
Tikėjimo metus susirin-
kimu
Ketvirtadienį, spalio 25 d.
Visi kviečiami!

Čikagos ir jos apylinkų sen -
draugiai atei ti ninkai kviečia
visus į vakaronę Ateiti nin kų
na muose, Le mont, ketvir ta -
dienį, spalio 25 d. Pa si sve -
 čia vimas – 7 val. v., susi -
rin  ki mo pradžia – 7:30 val.
vakaro.  

Vakaronės ypatingas sve -
čias – kun. dr. Gedi mi nas

Jankū nas, Kreke na vos Švč. Mer ge lės Mari jos ėmi -
mo į dangų bazilikos kle bonas ir Panevėžio krašto
ateitininkų dvasios tė vas. Kun. Jankūnas yra auto-
rius išsamios studijos apie Popiežiaus Benedikto
XVI raštus, kuriuose rašoma apie reliatyvizmo įsi -
ga  lėjimą moderniame pasaulyje.   

Visuomenė maloniai kviečiama dalyvauti

Kolonos priekyje Marijos statulėlę neša Gargždų ateitininkai: Tadas, Lu -
kas, Eugenijus, Donatas.

Žygio metu skambėjo ir Gargždų ateitininkių giesmės. Joms pritarė žygio vadovas – Šiau-
lių vyskupas Eugenijus Bartulis. Kazimieros Sipienės nuotr.

Kas jų sąjūdžiui vadovaus? Čikagos jaunučiai ateitininkai spalio mėn. susirinkime. Dainos Čyvienės nuotr.
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LORETA TIMUKIENĖ

Visada žaviuosi darbščiais už si -
spyrėliais, siekiančiais užsi-
brėžto tikslo, kad ir koks jis

at rodo tolimas. Per keletą Amerikoje
praleistų metų tokių žmonių teko
sutikti ne vieną ir ne dešimt – ypa-
tingai galime didžiuotis lietuvai-
čiais, at vykusiais iš Lietuvos prieš
keletą metų ir jau sugebėjusiais pa -
siekti ne mažų karjeros aukštumų.
Kar tais sunku patikėti, kiek darbo,
žinių, lai ko reikia įdėti, norint šioje
šalyje at sistoti ant to paties laiptelio
su kolegomis amerikiečiais. Tačiau
pavyz džiai kalba patys už save – prieš
ke letą metų susipažinau su Daiva
Puriene – simpatiška, energinga  tri -
jų vaikų mama, kuri į Ameriką atvy-
ko, rankose turėdama farmacininko
diplomą. Prireikė dešimties metų,
kad šį diplomą pripažintų JAV ir Dai -
va galėtų dirbti farmacininke. Sykį
šnekantis apie sunkų kelią link užsi-
brėžto tikslo, Daiva papasakojo, kad
tokių ,,užsispyrėlių” ji pažįsta ne vie -
ną – kelios lietuvės farmacininkės
jau kuris laikas gražiai bendrauja,
kar tas nuo karto susitinka. Kilo min-
tis jas pakalbinti. Kiekvienos moters
istorija įdomi ir skirtinga, tačiau kal-
bantis su jomis nepaleido viena min-
tis: ,,Na, ir šaunuolės tos lietuvaitės –
protingos, drąsios, darbščios ir... la -
bai simpatiškos.” Galbūt perskaitę šį
straipsnį atsilieps ir daugiau lietu-
vių farmacininkų, norinčių susitikti
su kolegomis arba įsitraukti į organi-
zaciją, jungiančią lietuvius farmaci-
ninkus Amerikoje (Lietuvių farmaci-
ninkų Amerikoje asociacija (LA -
PAS)), kuri šiais metais švenčia 20
metų įkūrimo sukaktį. Šįkart kalbi-
name Jūratę Blažiūnaitę, kituose
numeriuose skaitykite apie kitas lie-
tuves farmacininkes – Audronę Bir -
giolienę, Aldoną Kulpą, Daivą Pu rie -
nę ir Nidą Saveikytę.

Jūratė Blažiūnaitė

Gyvena Naples, Florida valstijo-
je. Dirba prekybos centre ,,Publix’’,
va dovauja vaistinei, Amerikoje jau
11 metų. Gimė ir augo Viniuje. Džiau -
gėsi ir didžiavosi, kad yra vilnietė, ir
dabar mano, kad Vilnius – šauniau-
sias miestas pasaulyje. Jūratė prisi-
mena, kaip vaikystėje, žygiuodama
gat ve pro vaistinę, stebėdavo ten dir-
bančias moteris ir užjaučiančiai gal-
vodavo – kaip nuobodu turėtų būti
visą dieną praleisti toje mažytėje,
baltoje patalpoje. Tačiau likimas iš
jos pasišaipė: Jūratė neįstojo į gydo-
mąjį fakultetą ir teko rinktis panašią
specialybę. Farmacijos J. Blažiūnai -
tei teko mokytis Kauno medicinos
universi te te, vėliau likimas bloškė į
Telšius, iš kurių, trejiems metams
prabėgus, džiugiai grįžo į Vilnių. Įsi-
darbino pirmoje posovietinių laikų
privačioje ,,Vokiečių” vaistinėje, kur
gavo pirmas pamokas, kad ,,klientas
visada teisus”. Tapo ,,Vokiečių” vais-
tinės Vilniuje vedėja. Vėliau dirbo
didmeninėje vaistų ir kosmetikos
bendrovėje, įkūrė savo vaistinę, kuri,
deja, gyvavo labai neilgai. Laikui
bėgant, keitėsi požiūriai, pomėgiai, o
dabar farmacininkė sako esanti
patenkinta savo specialybe bei dar -

bu. Laisva laikiu šoka, plaukioja, va -
žinėja dviračiu, skaito, keliauja,
draugauja. Planuoja pramokti dar
vie ną užsienio kalbą, įvaldyti gilia -
van denį nardymą.

Paklausta, kodėl išvyko iš gimti-
nės, atsako, jog prarado viltį sąžinin-
gu darbu susikurti gerovę, kurios
norėjo. Atvykusi į JAV, labai pasiti-
kėjo savo jėgomis. Iš kolegių žinojo,
kad egzaminai labai sunkūs, bet tikė-
jo, kad turi pakankamai žinių, ir drą-
siai ,,žengė” laikyti pirmojo ,,equiva-
lency” egzamino. Deja, teko stipriai
nusivilti. Apie šešias valandas truku-
sio egzamino metu buvo tikrinamos
fizikos, chemijos, matematikos, far -
ma kologijos, anatomijos, fiziologijos,
botanikos žinios. Visa tai buvo pa -
teikta anglų kalba, kurios lietuvė
teturėjo pagrindus. Jūratė suprato,
kad laukia ilgos ir varginančios stu-
dijos – taip ir buvo. Be to, ji turėjo
dirbti 40 val. per savaitę, kad išlaiky-
tų save ir paremtų namiškius Lie tu -
voje. Nei finansinės, nei moralinės
paramos nebuvo iš ko tikėtis. Po to
dar vyko trys kitokie, bet panašūs,
egzaminai. Dabar lietuvė dirba maž-
meninėje vaistinėje ir džiaugiasi,
kad gali pagelbėti žmonėms – ypač
glosto savimeilę akimirkos, kai pri-
taiko Lietuvoje įgytas žinias, o klien-
tas žavisi paslauga, dėkoja. Tačiau
Jūratė prisipažįsta kartais pagalvo-
janti, jog atėjo laikas pirkti loterijos
bilietus...

Lietuvoje tvirtinama, kad būsi-
mi farmacininkai mūsų šalyje moko-

mi pagal Europos Sąjungos reikalavi-
mus, todėl Europoje jie sulaukia pri-
pažinimo. Tačiau mūsų šalyje įgytas
diplomas Jungtinėse Valstijose ne -
pri pažįstamas, o amerikiečių farma-
cininkų diplomai nėra pripažįstami
Europoje. J. Blažiūnaitė įsitikinusi,
jog taip yra dėl vienos priežasties
– čia ,,įvelti” dideli pinigai ir ambici-
jos. Pasak farmacininkės, studijuo-
jant Lietuvoje teko pastebėti, kad
mūsiškiai profesoriai labiau pabrėž-
davo žinių gilinimą farmacinės che-
mijos, botanikos, farmakognozijos
srityse, tuo tarpu Amerikos farmaci-
nininkai labai ,,pasikaustę” vaistų
sąveikos, farmakodinamikos srity-
se.  Tačiau, nepaisant šių skirtumų,
bet kur dirbantis farmacininkas turi
turėti pakankamai žinių, būti atidus
ir norėti padėti ligoniui. ,,Karjerą pa -
daryti nėra sunku, jei žmogus turi
ga bu mų ir norų dirbti daugiau nei
kiti”, – įsitikinusi J. Blažiūnaitė.

Sakoma, kad tobulėjant vais-
tams, ,,tobulėja” ir ligos. Farmaci -
nin kės nuomone, šiandien labai daug
dėmesio skiriama naujų, prieš AIDS
ir antidepresinių vaistų kūrimui,
skiepams (priešgripiniams) bei vais-

to naudojimo patogumui (buteliu-
kuose įpakuotą insuliną pakeičia
patogūs nešioti insulininiai švirkš-
tai).  Vaistų specialistė sutinka su
nuomone, kad Amerikoje sirgti –
,,tragedija”: šioje ša lyje gydymas
labai brangus, todėl yra didelė tiki-
mybė, kad susirgęs gali prarasti san-
taupas, namus, auto mobilį, darbą.  

Šiandien dažnai girdime įvairių
specialybių atstovus pasisakant už
kitokį požiūrį į žmogų, į ligas, jų gy -
dymą. Vis garsiau girdime ragini-
mus geriau pažinti savo kūną, o ne -
pulti gydytis kad ir menkiausią ne -
galavimą vaistais. Jūratė mano, kad
sveika mityba ir sportavimas gali
būti  ilgaamžiškumo priežastis. Kei -
čiantis gyvenimo būdui, atsirado
naujų ligų, kurioms gydyti atsirado
nauji vaistai. Kas kažkada būtų bu -
vęs nuodas, dabar yra vaistas, be
kurio liga galbūt būtų nepagydoma.
Keičiasi ir farmacininko įvaizdis –
pasak pašnekovės, farmacininkai ta -
po imunizuotojais, cholesterolio kie-
kio nustatinėtojais, sveikos mitybos
diabetininkams propaguotojais, ne -
nu trūkstamo vaisto naudojimo advo-
katais. Nors Jūratė nepriklauso
Ame  rikos lietuvių farmacininkų aso-
ciacijai, tačiau palaiko ryšius su
Ame rikoje įsikūrusiais lietuviais,
kurie dirba farmacijos srityje. ,,Tai
lyg šeimos nariai. Su keliais jau
buvau pažįstama Lietuvoje, su kitais
susipažinau čia, Amerikoje, per jau
pažįstamus farmacininkus”, – sako J.
Blažiūnaitė. Nors ši Amerikoje dir-
banti mėgstamą darbą moteris į Lie -
tuvą keliauja kiekvienais metais, bet
apie grįžimą į gimtinę kol kas negal-
voja. ,,Na, o ateityje – ką gali žinoti”,
– tokios galimybės lietuvė neatmeta,
tačiau kol kas savo žiniomis ir patir-
timi stengiasi padėti sunegalavu-
siems amerikiečiams.

Lietuvės farmacininkės JAV: 
ilgas kelias užsibrėžto tikslo link

Spalio mėn. 14 d., sekmadienį, ,,Holliday Inn Wil low brook”
(7800 Kingery Highway (Rte 83), Wil low brook, IL) vyks minė-
jimas ir pietūs, skirti Lietuvių farmaci ninkų Amerikoje asocia-
cijos (LAPAS) 20-mečiui. Pra džia – 12:30 val. p. p. Šventėje
dalyvauti maloniai kviečiami farmacininkai ir jų artimieji. Dėl
informacijos ir stalų užsakymo skambinti Irenai tel. 708-403-
0690. Šv. Mišios už LAPAS narius, gyvus ir mirusius, bus at -
našaujamos sekmadienį, spalio 14 d., 9 val. r. Palai mintojo
Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL.

Farmacininkių susitikimas Čikagoje: (iš k.) Aldona Kulpa, Jūratė Blažiūnaitė, Nida Saveikytė, Daiva Purienė ir Audronė Bir gio lienė.

,,Tačiau, nepaisant šių skirtumų, bet kur dirbantis
farmacininkas turi turėti pakankamai žinių, būti atidus

ir no rėti padėti ligoniui. Karjerą pa daryti nėra sunku, jei
žmogus turi ga bu mų ir norų dirbti daugiau nei kiti”, –

įsitikinusi J. Blažiūnaitė.
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J
au visus metus ne tik per Lie tu vą,
bet ir per pasaulio lietuvių tel ki -
nius ritasi kunigo, profesoriaus,

XIX ir XX a. lietuvių romantizmo poeto
Mai ronio (Jono Ma čiulio) 150-ųjų gi -
mimo metinių minėjimai. Ne vie nas jų
su reng tas ir JAV. Spalio 20 d. į spek -
tak lio ,,Tiktai dėl tavęs” premjerą,
skir    tą šiai datai, pa kvies Čikagoje įsi -
kūrusi Ameri kos lie  tuvių teatro gru pė
,,Viltis”, kuriai va do  vauja ži no mi Čika-
goje meno žmonės – Apo lonija Stepo -
navi čienė ir jos vy ras, Juo zo Miltinio
mo  kinys aktorius Pet  ras Stepona vi -
čius. Su juo ir kal bė jo mės apie artė-
jantį renginį.

– Petrai, Jūs žinomas kaip teat ro
žmo  gus, tačiau daug metų Čika goje Jū -
sų teatre nematėme. Kodėl? Ar labai
pa siilgstate teatro?

– Teatras visą gyvenimą yra ma -
no širdyje, mano mintyse. Gyvenimą
aš matau kaip teatrą, esu įpratęs ste-
bėti žmones, matyti juos kaip perso -
nažus. Taip jau mus jaunystėje įprati-
no J. Miltinis, ir iki šiol to ,,grieko”
ne galiu išbraukti iš savo širdies. Toks
esu, toks ir mirsiu. Kai prieš daugelį
metų atvažiavau į Ameriką susitikau
su Edvardu Šulaičiu, su ku riuo buvau
prieš metus susipažinęs Lietuvoje. Jis
paprašė, kad padėčiau Laimai Šulai -
ty tei-Day, statančiai spek taklį. Man
bu vo įdomu, nuėjau, padėjau. Po
prem jeros sulaukėme gra žaus Myko -
lo Drungos įvertinimo. Su ta pačia
gru pe buvau pradėjęs dar vieną pasta -
tymą, tačiau man nebeno rėjo mokėti,
o aš maniau kitaip. Tada gal dar nesu -
sigaudžiau, kaip reikia elgtis ben-
druomenėje. Tuo viskas ir pasibaigė.
Vėliau aš bandžiau surinkti grupę
vieną, kitą kartą, kažką pa da rėme,
apie mus rašė net ,,Chicago Sun-
Times”. 

Nutariau repetuoti pasaką, bu -
vau įsitikinęs – žmonėms reikia stu -
dijinio darbo. Daug dirbome ir ilgai
nerodėme spektaklio žmonėms. Spek -
taklyje užimtiems aktoriams norėjosi
kuo greičiau pasirodyti, kad žiūrovai
paplotų, o man norėjosi spektaklį su -
brandinti. Jų kantrybės stoka, o gal
per dideli mano reikalavimai, be to,
di delis mūsų su žmona Apolonija už -
imtumas (tuo metu buvome įsisukę į
savo restorano vargus) tikriausiai ir
privedė prie išsiskyrimo. 

Eiti pas saviveiklininkus man ne -
si norėjo. Nenoriu aš nieko blogo pasa -
kyti prieš saviveiklą, tačiau, kai esi
profesionalus žmogus, eiti pas juos
dirb ti yra labai sunku. 

– O kas Jus dabar pakvietė į sce -
ną?

– Matyt, aktoriaus bacila įaugusi
man į kraują – vis dar norisi vaidinti.
Nutariau pabandyti pastatyti ,,Min -
daugą”. Juolab kad spektaklyje tarsi
siūlas visur eina Mindaugas, o šalia jo
koks veikėjas atsiranda. Lengviau
repetuoti, gali repetuoti su atskiru
žmogumi, nereikia kaskart kviesti į
repeticijas visą trupę, yra didesnės
galimybės pa siek ti kažkokį rezultatą.
Pa ban dėme surinkti žmones ir pra -
dėti darbą. Pamažu viskas ,,klijuoja-
si”. Grupė labai įdo mi – joje ir dai -
lininkai, ir universiteto dėstytojai,
yra žmo nių, turinčių nemažą sceninę
patirtį. Taip optimistiškai žiū rė da -

mas į būsimą pasirodymą kartą bu vu -
sios generalinės kon sulės Čikagoje
Skaistės Aniu lienės paklausiau, gal
at si rastų galimybė mus paremti, nes
norime pastatyti ,,Min dau gą”. O ji
pri minė, kad artėja Lietuvai labai
svarbus jubiliej us – Maironio 150-
osios gimimo metinės ir pasiūlė ką
nors įdomaus pastatyti tai sukakčiai.
Pažadėjo paramą, ir aš ,,užkibau ant
tos meškerės”. Pasinėrėme į darbą:
Apolonija parašė scenarijų, viską su -
statėme, surašėme raštus mums pa ža -
dėtai finansinei paramai gauti. Aš
išskridau į Lietuvą, o Apolonija pra -
dėjo repeticijas. Repetavo visą vasa rą.
Labai įtemptai dirbame šiuo me tu, iki
premjeros liko labai nedaug. 

– O kada Jūs pats ,,susitikote” su
Maironiu? 

– Maironis – tai tas poetas, su
kuriuo aš susipažinau dar būdamas
visai mažas. Mama mane išmokė la -
bai anksti skaityti. Išeidama į mo kyk -
lą man dar nelankančiam mokyklos
pypliui palikdavo ,,Pavasario balsus”.
Aš ir skaitydavau ją, o kai pra dėdavau
skaityti ,,nuo Prūsų šalies” imdavau
verkti. Pamenu, žygiuoju po virtuvę,
gerklę ašaros gniaužia, o aš dekla-
muoju. 

Mama kasmet Kūčių vakarą kaž -
kodėl skaitydavo ,,Čičinską”. Dar ir
šiandien gailiuosi, kad mamos nepa -
klausiau, kodėl būtinai tą kūrinį ji
skaitydavo. Jau net kai mes, vaikai,
su  augome, aš jau vedęs, buvau per

Kū  čias visada skambėdavo ,,Čičins -
kas”. Mama būtų buvusi puiki akto rė.
Dirbdama mokykloje su savo mo -
kiniais statydavo veikalus. 

– Kur suradote aktorius?
– Visai atsitiktinai susitikau su

garsaus režisieriaus Vytauto Čibiro
pussesere Urboniene, kuri dirba me -
dike, tačiau visą gyvenimą svajojo
apie sceną. Baigusi medicinos moks -
lus Lietuvoje ji, užuot likusi Vilniuje,
pasirinko Panevėžio miestą, kad būtų
arčiau J. Miltinio teatro. Seniai paži-
nojau Jon Platakį. Žinojau, kad jis –
profesionalus aktorius, tad tiesiog
paklausiau, ar nenori ateiti pas mus.
Ir jis sutiko, atėjo ir jo sūnus, kuris
puikiai kalba lietuviškai. Prisijungė
keramikas Alvydas Pakarklis, kuris
labai  mums tiko, pakviečiau ir savo
buvusią studentę. Taip po truputį, po
truputį, kaip ta kregždė, sulipdžiau
grupę. Visi atsidavę darbui ir supran-
ta, kad, norint kažką padaryti, reikia
pasiaukoti. Šią vasarą aš 4 mėnesius
prabuvau Lietuvoje, tačiau visą tą

Maironis – toks artimas šioms dienoms

laiką trupė dirbo. Parvykęs tik viską
sujungiau, ir greitai žiūrovas Beverly
Art centre galės įvertinti mūsų dar bą. 

– Kas Jus neramina? Su kokiais
sunkumais susiduriate?

– Šiandien su drebančia širdimi
galvoju, ar mums patiems nereikės
už simokėti už salę, kurią išsinuomo-
jome ir kuri kainuoja beveik 6,000 dol.
Tiesa, dalį mes jau sumokėjome – su -
sidėjome patys, be to, atsirado žmo-
gus, kuris mumis pasitikėjo ir pasko -
lino mums pinigų, padėjo Lietuvių
Fon das. Paramą pažadėjo ir LR Už -
sienio reikalų ministerija per genera -
linį konsulatą Čikagoje, tačiau dar tų

pinigėlių nėra, jie dar Lietuvoje. O
mo kėti reikia jau dabar, pinigų vis
dar trūksta. 

Gaila, kad po didžiulę Čikagą iš -
sibarstę šių dienų lietuviai neturi
mus vienijančio sambūrio, neturi įgū-
džio aukoti, kažkur dingo supratimas,
kad reikia burtis kartu. Ir nieko tu,
žmogau, negali kaltinti – gal turi pra -
eiti laikas, kad tuos įgūdžius įgytume.
Kai prieš daugelį metų čia at vykau,
taip vadinami dipukai buvo man
didžiulė atrama. Aš juos pamilau,
daug ko iš jų išmokau. Žinoma, suti-
kau ir tarp jų visokių, tačiau di džioji
dauguma buvo nuostabūs žmo nės. Jei
kiekvienas čia gyvenantis lietuvis
paaukotų po 2 dol., būtų galima išlai-
kyti puikų teatrą, kuris turė tų savo
repertuarą, o žiūrovai su ma  lonumu
ateitų pasižiūrėti jo spektaklių. Aš
ma nau, kad tai nebūtų blogai. 

– Kodėl pasirinkote Beverly Arts
cen  trą, o ne lietuvišką salę?

– Tai dar viena bėda ir didelis trū -
kumas – nėra geros salės. Jauni mo

centre nėra jokio apšvietimo, po bal-
konu nesigirdi, yra ir kitų akustinių
da lykų. Lemont Lietuvių Fondo salėje
– tas pats, o naujai įrengtoje sporto
salėje scena visiškai nepritai kyta ren-
giniams. O juk statydami ją galėjo pa -
sikviesti specialistą, išma nan tį, kaip
įrengti sceną, kad joje bū tų galima ne
tik spektaklius vaidinti, bet ir gerus
dainininkus pasikviesti. Gink, Dieve,
neturiu jokių priekaiš tų, žmonės da -
rė, ką galėjo. Daugelis manęs klausia,
kam mes tokią bran gią salę nuomoja-
mės. Atsakymas pa p rastas – norime
padaryti reginį, kad iš tikrųjų kažkas
būtų. Kuo tai viskas pasibaigs, neaiš-
ku, gal kaip nors iš sisuksime be sko -
lų, o taip norėtųsi aktoriams nors po
kokį 100 dol. honorarą išmokėti. Norė -
čiau ištarti tokį malonės žodį, kad visi
mus suprastų. Mes nereikalaujame
šimtų. Mes bū tume laimingi, kad žiū-
rovai kas kiek gali paaukotų. Kaip
Apo lonija savo viename straipsnelyje
rašė: ,,Kiekvie na auka mums nebus
per maža.” 

– Ar tai bus vienkartinis pasi rody -
mas?

– Ne visai taip. Mums didelę ma -
lo  nę padarė kun. Jaunius Kelpšas, pa -
siūlydamas nemokamai repetuoti
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos salėje. Tad tarsi esame įsipa rei -
goję tą spektaklį parodyti ir parapijie-
čiams, juk ne visi galės nukakti iki
Beverly Arts centro. Aišku, gal ne -
parodysime viso spektaklio, galvoja-
me apie sutrumpintą variantą. Gal vo -
jame jį parodyti ir Lemont ir Brigh ton
Park, o gal ir Waukegan lie tuviams,
jei tik mus pakvies. S. Bal zekas taip
pat nori, kad spektaklis apie Maironį
būtų parodytas jo mu ziejuje. Jeigu
JAV Kultūros taryba paprašytų ir
padėtų finansiškai, šį spektaklį būtų
galima parodyti ir ki tuose lietuvių
telkiniuose. Tačiau labiausiai žiūrovų
laukiame Beverly Arts centre, kur bus
rodomas visas spektaklis. 

– Jūs esate ne tik pagrindinio vaid-
mens atlikėjas, bet, kaip su prantu, ir
spek taklio režisierius?

– Ne visai taip. ,,Mindaugą”, kurį
vis svajoju pastatyti, aš ,,imu ant sa -
vęs”, o pašalinė akis yra Apolonija. O
projektas apie Maironį – tai Apolo ni -
jos darbo vaisius. Ji ties juo dirbo visą
vasarą, repetavo su aktoriais, aš tik iš
šalies jai padedu, šiek tiek ,,pa šli -
fuoju”, stengiuosi pakylėti iki profe-
sionalaus lygio. Apolonija ne tik šio
renginio režisierė, ji ir muziką rinko,
ir susitarinėjo su šokių grupe ,,Dan ce -
Due”, ir su popchoru ,,Svajonė”, kurie

Repeticija. Jon Platakio nuotr.

Teatro grupės ,,Viltis” aktoriai, viduryje sėdi Petras Steponavičius.
Jon Platakio nuotr.



Keista 
penkiakovininkės kūryba

Londo no olimpiadoje penkiako -
vėje Lietu vai aukso medalį iškovoju-
si Laura Asa dauskaitė pasižymėjo
dar kartą. Spalio 5 d. ji dalyvavo jau
pasku ti niame olimpinių medalinin -
kų pagerbime ir jiems dovanotų pra-
bangių BMW automobilių raktelių
įteikime. Prieš tai sportininkė buvo
pareiš kusi, kad vietoj 5-os klasės
BMW do vanų norinti gauti gerokai
brangesnį ir talpesnį BMW 5 serijos
„Gran Tu rismo”. Po šio akibrokšto
sulaukusi daug kritikos, pasibaigus
automo bilių raktelių įteikimui, ji
paprašė žo džio ir paskaitė eilėraštį:

Tikėjau aš, kad sniegas baltas
baltas,

Ir žmonės mylintys – geri geri.
Tikėjau aš, kad ledas šaltas,
O saulės spinduliai šilti.

Bet supratau, ne toks jau sniegas
baltas,

Jis turi ir juodų dėmių.
Ir supratau, ne vien tik ledas šal-

tas,
Yra pasaulyje šaltų širdžių.

Kai žurnalistai sportininkės pa -

klau sė, ką reiškia ši jos kūryba, L.
Asa dauskaitė trumpai tepasakė:
„Kas žino situaciją, viską supras.”

Minties treniruotis 
Lazdynų baseine atsisakė

Panašaus automobilio raktelius
gavo ir auksą laimėjusi plaukikė
Rūta Meilutytė, specialiai ta proga
at skridusi iš Anglijos, kur ji dabar
gy vena, mokosi ir treniruojasi. Ta -
čiau jaunoji plaukikė, pasita rusi su
šeima, prieš išvykdama atgal pa -
reiškė, kad automobilio jai nerei kia.
Rūta savo dovaną iškeitė į pinigus –
200,000 litų. Priminsime, kad už iš -
kovotą auksą ji jau yra gavusi 400,000
litų piniginį apdovanojimą. R. Mei -
lutytė sakė, kad jos šeimai pinigų
šiuo metu reikia labiau nei automo-
bilio. Beje, lankydamasi Lietuvoje
Rū t a žadėjo pasitreniruoti Lazdynų
ba seine, tačiau ten apsilankiusi plau -
ki kė šios minties atsisakė.

Priminsime, kad spalio 13–14 d. ji
dalyvaus pasaulio taurės varžybose,
vyksiančiose Stokholme (Švedija).
Pažymėtina ir tai, kad R. Meilutytės
treneris anglas J. Rudd sutiko treni -
ruoti dar vieną 15 metų lietuvaitę.

Į gimtinę Rūta žadėjo grįžti prieš
Kūčias, nes šią šventę ji nori atšvęsti
kartu su Lietuvoje gyvenančiais arti-
maisiais.

Lietuvos A klasės 
futbolo pirmenybės

Spalio 7 d. A lygos pirmenybėse
pirmoje vietoje stovinti „Ekrano”
vienuolikė išvykoje turėjo nusileisti
aikštės šeimininkams Vilniaus MFD
„Žalgiriui” 1:2 (1:0). Vilniečiai tik po
permainingos kovos pajėgė įveikti
panevėžiečius, kurie 4 metus iš eilės
buvo laimėję Lietuvos čempionatą.
Po šio pralaimėjimo „Ekranas” tik
vie nu tašku lenkia Vilniaus MFD
„Žal girio” komandą.

Pirmo kėlinio pabaigoje  panevė -
žie čiai po Uchenna Unok įmušto
įvar čio pirmavo 1:0, tačiau po per -
trau kos įskriejusiems dviem žal girie -
čio Ka milio Bilinskio įvarčiams buvo
pri versti pripažinti šeimininkų pra -
našumą.

Iki pirmenybių pabaigos likus
tik 4 turams, buvusiems čempionams
šis pralaimėjimas kelia nemažai rū -

pesčių. Iki šiol abi šios komandos
rung tyniavo 3 kartus. Pirmame susi-
tikime laimėjo „Ekranas”, o kitus du
kartus sužaista taikiai – 0:0.

Čikagos „Fire” užsitikrino vietą
posezoniniame turnyre

Pirmą kartą nuo 2009-ųjų „Fire”
profesionalai žais turnyre dėl MLS
taurės. Ši proga pasitaikė, kai „Spor -
ting Kansas City” ir „Columbus
Crew” komandos spalio 7 d. sužaidė
lygiosiomis (1:1) ir abi prarado po 2
taškus.

Po sekmadienio susitikimo
„Spor  ting Kansas City” stovi 1-oje (59
taškai), o „Fire” (su 56 taškais) – stovi
2-oje vietoje.

„Fire” per visą savo gyvavimo is -
toriją posezoniniuose turnyruose
yra žaidusi 11 kartų. Čempione ji yra
ta pusi pirmaisiais klubo gyvavimo
metais – 1998-aisiais. 2000 ir 2008 m.
„Fire” pateko į baigiamąsias rungty -
nes, tačiau pralaimėjo.

sPORTAs
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Futbolo naujienos

Kas naujo Lietuvos olimpinių 
čempionų gyvenimuose

L. Asadauskaitė (viduryje).

taip pat dalyvauja šiame pasta tyme.
Be to, ji ir pati dalyvauja spektaklyje.
Ji daug aukoja vardan meno. 

– Baigiate savo abu projektus. Kas
tada? Viską uždarote?

– Ne, ne. Tai būtų per didelės mo -
ralinės ir finansinės investicijos, kad
viską paliktume. Nenoriu dabar gar -
sinti, tačiau turime keletą sumany -
mų, mažesnių darbų, kuriuos rošia -
mės daryti. 

– Ar manote, kad Maironį gali skai-
tyti moterys?

–  Gali. Kodėl gi ne? Nematau čia
nieko blogo. Tiesa, Maironyje yra
daug publicistikos, tačiau merginos
puikiai su ja susidoroja. Žinoma, jei
žvelgsime primityviai, tai gali būti ir
kitas atsakymas. Tačiau man tas klau -
simas nekyla. Menas yra menas, jis
turi kitą funkciją. Tai nėra gyve ni -
mas. Teatras yra lyg ir gyvenimas, ta -
čiau tuo pačiu tai yra ir hiperbo li -
zuoti kai kurie dalykai, jie neturi
gyvenimiško sunkumo. Tai yra kal bė -
jimas į širdį, kaip pats Maironis savo
eilėse sako. 

– Ką iš Maironio kūrybos pasi -
rinkote spektakliui?

– Mūsų mintys su Apolonija daž-
nai sutampa, tai aš visiškai pasiklio -
viau ja. Išvažiuodamas į Lietuvą tik
pasakiau, jog jei ji dėl ko nors abejo tų,
tada ,,pasiskaipuosime” ir pasitarsi-
me. Tad scenarijų ji darė viena. Aš tik
jai įpiršau ,,Čičinską”, nors pra džioje
jos siela tam priešinosi. Tačiau įdomu
tai, kad dabar tas kūrinys tapo pa -
grin diniu akcentu. Dabar, kai mes
analizuojame Maironį, net stebėtina,
koks jis artimas šioms dienoms. Kol
mes nestabtelėjome prie jo kūrybos,
aš apie tai net nesusimąsčiau. Man
atrodė, kad jo kūryba yra truputį ar -
chaiška. Tačiau iš tiesų Maironis toks
šiuolaikiškas, taip atspindi da bar tinį
Lietuvos gyvenimą.

– Scenarijaus ,,kaltininkė” – Apolo -
ni ja, o kas režisierius?

– Pagrindinė režisierė taip pat ji.
Žinoma, aš esu labai įsitraukęs į spek -
taklio pastatymą ir daug dirbu, tačiau
dižiausią darbą atlieka Apo lonija. 

– Gal galite truputį praskleisti sce-

nos uždangą ir supažindinti su spektak-
lio scenarijumi.

– Tai bus teatralizuotas vaidini-
mas, o ne Maironio eilių skaitymas,
nors poezija spektaklyje vyrauja. Tai
spektaklis apie Mūzos palytėtą Mai ro -
nį. Aš pats atlieku Maironio vaidme-
nį. Nenoriu daug pasakoti, žiūro vas
atė jęs į spektaklį pats viską pa matys. 

– Abu Jūsų vykdomi projektai labai
skirtingi. Kaip Jums sekasi juos vykdy-
ti vie nu metu?

– Aš Jums pasakysiu tokį dalyką
– žmoguje telpa nuo ubago iki ka ra -
liaus. Ir žingsnis nuo karaliaus iki
ubago gali būti labai mažas. Nuo gė rio
iki blogio taip pat nedidelis tar pelis,
juoda ir balta – čia naktis, čia diena.
Esu giliai įsitikinęs, kad me nininko
vaizduotė yra laisva. Jei jis yra iš tik -
ro kūrybingas žmogus, jei pakanka-
mai intelektualus, turi gerą žinių ba -
gažą ir gyvenimiškos patirties, gali
da  ry ti daug ką. Yra tokių artistų,
kurie turi savo ,,amplua” ir visą gyve-
nimą atlieka panašius vaidmenis. Ki -
tokių vaidmenų ir negali atlikti. Man
toks artistas yra ne artistas. Geras
artistas turi viską mokėti. Jam nėra
jokių kalbų ar svarstymų, jog tai yra
ne įmanomas darbas. Tad dirbti su
dviem projektais man įdo mu. Viena -
me spektaklyje aš darau vie ną, kita-
me – kitą. 

– Linkiu Jums sėkmės ne tik apglu-
dinant šį spektaklį, bet ir gaunant fi -
nan savimą. Ir – pilnos salės žiūrovų.

– Taip, svarbiausia, kad žmonės
atei tų, pirktų bilietus ir kad pagal ga -
limybę kokią auką skirtų. 

– To Jums iš visos širdies ir linkiu. 

Spektaklis įvyks spalio 20 d., šeš-
tadienį, 7 val. v. Beverly Arts centre
(2407 W. 111thSt., Chicago, IL 60655).
Bilietus ga lima įsigyti parduotuvėje
,,Lietuvė lė” (5741 S. Harlem Ave., Chi -
cago, IL 60638), kavinėje ,,Smilga”
(2819 W 83rd St., Darien, IL 60561), par-
duotuvėje „Lithuania Plaza Bake ry &
Deli” (9921 S. Roberts Rd., Palos Hills,
IL 60465) bei Brighton Park ir Mar -
quette Park parapijose. 

Kalbino Laima Apanavičienė
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OLGA ALEHNO

„Lietuva – viena iš provokatorių,
dėl kurių Europos Komisija (EK) pra-
dėjo antimonopolinį tyrimą prieš
‘Gazprom’”, – praeitą savaitę plyšojo
dujų monopolininko valdybos vice-
pirmininkas Aleksandr Medvedev.
Nedidelės, kovoti įgudusios Baltijos
šalies tokie kaltinimai nestebina.
Lietuvos kontržvalgyba, žiniasklaida
ir netgi privatūs asmenys jau daugelį
metų neduoda ramybės „Kremliaus
dujinei rankai”.

EK tyrimas Vilniui yra skandalų
kupinų santykių su Maskva dujų tie-
kimo klausimais tąsa. Mažesnioji Ru-
sijos kaimynė niekuomet nepraleis-
davo progos pagadinti nuotaikos
„Gazprom” ir jo žmonėms. Ji ir to-
liau nepasiduoda, nors šiuo metu už
dujas moka didžiausią kainą Euro-
pos Sąjungoje: už 1,000 kubinių met-
rų rugpjūčio mėnesį Lietuva turėjo
pakloti daugiau kaip 560 dolerių.

Kremliaus įtakos agentūrа

Iki šiol labiausiai pagarsėjęs ty-
rimas dėl susivienijimo „Gazprom”
veiklos Lietuvoje buvo nukreiptas į
Rusijos gamtinių dujų tiekimo tarpi-
ninkę – 2001 m. įsteigtą „Dujoteka-
nos” bendrovę. Tarp „Dujotekanos”
steigėjų ir akcininkų – „Gazprom”,
buvęs KGB pulkininkas Piotr Vojei-
ka ir buvęs SSKP Klaipėdos rajono
komiteto pirmasis sekretorius Ri-
mandas Stonys. Ši bendrovė vos per
kelis mėnesius užėmė Lietuvos rin-
koje pirmaujančią vietą. 2001 m.
gruodį pasirašiusi su „Gazprom” du-
jų tiekimo sutartį, „Dujotekana” 2002
m. pabaigoje jau kontroliavo daugiau
kaip 40 proc. šios žaliavos tiekimo
Lietuvai rinkos. Tačiau didžiausią
nuostabą sukėlė iki šiol panašaus at-
vejo neturintis Rusijos milžino ir iki
tol mažai žinomos „Dujotekanos” pa-
sirašytos dujų tiekimo sutarties lai-
kotarpis. Tada abi bendrovės įsipa-
reigojo bendradarbiauti 11 metų.

„Dujotekanos” akcininkų bio-
grafijos ir jos nepaprastos sėkmės
paslaptis galiausiai patraukė Lietu-
vos specialiųjų tarnybų dėmesį. Aud-
rą sukėlė 2006 m. Lietuvos Respubli-
kos valstybės saugumo departamen-
to (VSD) pareigūnų, vadovaujamų
pulkininko Vytauto Pociūno, pareng-
ta ataskaita. Kontržvalgyba aptiko
šios oficialiai nepriklausomos bend-
rovės sąsają su Kremliaus vadovybe.
Atlikę tyrimą pareigūnai nustatė,
kad „Dujotekanos” krikštatėvis buvo
pats Vladimir Putin. Lietuvos ir Ru-
sijos verslininkų prašomas Krem-
liaus valdovas leido suteikti būsimai
bendrovei Rusijos monopolininko
dujų kiekio ribas. 

Be to, VSD darbuotojams nekilo
abejonių, jog „Dujotekana” yra Rusi-
jos įtakos agentūros priedanga. „Mil-
žinišką ‘Gazprom’ žaliavos pardavi-
mo Lietuvai pelną ‘Dujotekana’ pa-
naudoja dosniai remdama Lietuvos
organizacijas, politikus ir žinia-
sklaidą”, – prieš šešerius metus per-
spėjo pareigūnai. Deja, tyrimas bai-
gėsi priešingai, nei tikėtasi. Tą mūšį
aiškiai laimėjo Kremliaus lobistai

Lietuvoje. Kai ataskaita buvo pateik-
ta tuometiniam prezidentui Valdui
Adamkui, dauguma V. Pociūno bend-
radarbių buvo... atleisti iš tarnybos
VSD, o pats pulkininkas pažemintas
pareigose, išsiunčiant diplomati-
niam darbui į nereikšmingą Lietuvos
konsulatą Gardin mieste. 2006 m.
rugpjūčio 23 d. pareigūno kūnas buvo
rastas šalia Brest viešbučio „Intu-
rist”. Prieš pat paslaptingą mirtį ne-
palaužiamasis V. Pociūnas savo ini-
ciatyva tyrė mįslingą Vakarų finan-
sinės pagalbos Baltarusijos opozici-
jai dingimą.

Pavojingi ryšiai

Buvęs karo teisininkas Alek-
sandr Minin 1997 m. Kazlų Rūdoje
įsteigė „Kronikos” leidyklą, kuri lei-
do regioninę spaudą lietuvių kalba.

2002 m. vasarą „Kronika” jau turėjo
didelį vietinių laikraščių tinklą 18
Lietuvos regionų ir modernią spaus-
tuvę. „Tolesnei verslo plėtrai reikėjo
rasti naujų, rimtų partnerių, – pasa-
koja A. Minin. – Ketinau parduoti
dalį akcijų tik vietinių verslininkų
grupei. Nesvarbu, kokiai partijai jie
bepriklausytų.”

Birželį susidomėjimą įsigyti be-
siplečiančios leidyklos akcijų pa-
reiškė tuometinis medienos susivie-
nijimo „Vakarų medienos grupė”
(VMG) padalinys – „Girių bizono”
(GB) įmonė. Po derybų buvo surašy-
tas protokolas, kuriame A. Minin pa-
reiškė sutinkąs parduoti GB akcijų.
Tačiau „Kronikos” savininkas pas-
kutinę akimirką akcijas parduoti at-
sisakė. Dėl to buvo kaltas GB-VMG
savininkų – jau minėto „Gazprom”

tarpininko R. Stonio ir buvusio Klai-
pėdos rajono (to paties, kuriame R.
Stonys vadovavo Komunistų partijai)
kolūkio pirmininko Sigito Paulausko
– elgesys. „Pasitraukiau iš sandorio,
kadangi į mane kreipėsi savivaldy-
bės vadovas Valdas Kazlas ir visa
grupė verslininkų”, – aiškina savo
sprendimą A. Minin. „Jie apkaltino
VMG nesąžiningumu. ‘Gazprom’ ar-
timi žmonės ketino trukdyti kitiems
verslininkams dalyvauti ‘Kronikos’
akcijų pirkimo konkurse. VMG keti-
no panaudoti mūsų leidžiamus laik-
raščius savo kandidatui 2002 m. ru-
denį vyksiančiuose savivaldybių rin-
kimuose propaguoti”, – pasakoja
verslininkas. Atsisakęs bendrauti su
„Gazprom” žmonėmis, jis patyrė rim-
tų pasekmių. „Liepą man buvo pasa-
kyta, kad GB savininkai yra labai įta-
kingi ir gali lengvai sunaikinti mano

verslą, jeigu aš neparduosiu jiems
akcijų. Man buvo patarta nesitikėti
policijos ir teismų pagalbos, kadangi
‘Gazprom’ turįs daug galimybių pa-
veikti Lietuvos valdžią. Bet, nors bu-
vau šantažuojamas, savo sprendimo
nepakeičiau”, – pasakoja apie tuome-
tinius įvykius A. Minin. 

Kova baigėsi lygiosiomis. A. Mi-
nin atsisakius parduoti akcijas, 2002
–2006 metais buvo įvykdyta keletas
prieš „Kroniką” nukreiptų nusikal-
timų, Lietuvos prokuratūra iškėlė iš
viso penkias baudžiamąsias bylas.
„Policija nustatė, kad puolant mano
bendrovę dalyvavo GB darbuotojai”,
– teigia A. Minin. 2006 m. rugsėjį
verslininkas, vargais negalais parda-
vęs dalį savo verslo, galiausiai emig-
ravo į Londoną. „Aš ir dabar manau,
kad teisingai pasielgiau, atsisakyda-

mas sandorio su GB. Su R. Stoniu su -
sijusiems žmonėms ne tik nepavyko
prastumti savo kandidato į merus, jie
apskritai nelaimėjo vietinėje tarybo-
je nė vienos vietos”, – pabrėžia buvęs
„Kronikos” savininkas. A. Minin iki
šiol siekia apginti savo teises.

Nebaudžiamumo pabaiga

Pirmą pergalę prieš „Gazprom”
tarptautinėje arenoje Lietuva iškovo-
jo šių metų liepos pabaigoje, kai
Stokholmo arbitražo teismas nusta-
tė, kad Vilnius turi teisę reikalauti
Rusijos monopolisto laikytis taisyk-
lių, nustatytų ES trečiajame energe-
tikos pakete. Tai reiškia, kad bendro-
vė „Lietuvos dujos”, kurioje „Gaz-
prom” priklauso 37 proc. akcijų, pri-
valės perleisti jos lėšomis nutiestus
dujų perdavimo vamzdynus nepri-
klausomai bendrovei. Naujausias
tarptautinių kovų žingsnis – šių me-
tų rugsėjo 5 d. pradėtas tyrimas dėl
„Gazprom” monopolistinio elgesio
Rytų ir Vidurio Europos šalyse. „Ti-
kiuosi, kad ‘Gazprom’ užteks sveiko
proto suprasti, kad čia jau ginčas ne
su Lietuva, ne su premjeru Kubiliu-
mi ir ministru Sekmoku. Tai ginčas
su visa Europos Sąjunga”, – komen-
tavo ES tyrimą Lietuvos premjeras
Andrius Kubilius. Net Rusijos ekono-
mistai mano, kad šį kartą ginčą gali
laimėti lietuviai. Pasak jų, jeigu
„Gazprom” kaltė bus įrodyta, tai su-
silpnins jo monopolį užsienio rinko-
se. Tokiu atveju didžiausia dujų mo-
nopolininko problema bus ne baudos,
o tai, jog gali tekti persiderėti sutar-
tis ir sudaryti jas naujais pagrindais. 

Lietuvos inicijuotame tarptauti-
niame tyrime prieš „Gazprom” keti-
na dalyvauti ir Lenkijos savaitraštis
„Gazeta Polska”. Atliekant žurnalis-
tinį tyrimą, „Gazeta Polska” redakci-
jai pavyko gauti oficialaus Rusijos
Užsienio reikalų ministerijos doku-
mento originalą, liudijantį, kad Rusi-
jos valdžiai yra pranešta apie „Gaz-
prom” Lietuvoje vykdomus nusikal-
timus žiniasklaidos laisvei. Tas do-
kumentas taip pat rodo, kad Krem-
lius sąmoningai nieko nedaro tokiai
padėčiai pakeisti. Šį dokumentą „Ga-
zeta Polska” redakcija ketina arti-
miausiu metu pateikti patikrinti spe-
cialiai ES komisijai, pradėjusiai nau-
jausią tyrimą dėl „Gazprom” veiklos
Europoje.

Vertė Leonardas Vilkas
„Gazeta Polska”, 

2012 m. rugsėjo 19 d., Nr. 38. 

Geopolitika.lt
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Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos
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Pasaulio bankas nusiteikęs kovai 
su klimato kaita 

M. Romney pasveikino P. Ryan su pergale

Tokijas (BNS) – Naujasis Pasau-
lio banko vadovas Jim Young Kim ko-
vą su klimato kaita vadina vienu sa-
vo darbo pagrindinių uždavinių.
Moksliškai įrodyta, kad pasaulinį
klimato šilimą sukėlė žmogus, pa-
reiškė jis spalio 11 d. kalbėdamas To-
kijuje. Pirmą kartą istorijoje moksli-
ninkai sutaria, kad pastarąsias saus-
ras ir dėl to susidariusį maisto pro-
duktų trūkumą lėmė žmogaus sukel-
ta klimato kaita, kalbėjo J. Y. Kim.
Todėl esą, kovojant su skurdu, būtina
spręsti šią problemą.

,,Mes turime tiesiog veikti”, – sa-
kė J. Y. Kim Tokijuje prieš praside-
dant Tarptautinio valiutos fondo
(TVF) ir Pasaulio banko susitikimui.
Klimato kaitos mažinimas, anot jo,
galėtų prisidėti ir prie pasaulio eko-
nomikos augimo.

Humanitarinė organizacija ,,Ox-
fam” gyrė J. Y. Kim žodžius. ,,Dauge-
lis vadovų neįvardija klimato kaitos
tikrąja problema”, – sakė organizaci-
jos atstovė Elizabeth Stuart. Anot jos,
yra gerai, kad J. Y. Kim prieštarauja
tiems, kurie neigia klimato kitimą. 

Vilnius (ELTA) – Vilniaus uni-
versiteto (VU) laikinuoju rektoriumi
išrinktas mokslo reikalų prorekto-
rius profesorius habilituotas dakta-
ras Jūras Banys. Dabartinio VU rek-
toriaus Benedikto Juodkos kadencija
baigėsi spalio 11 d.

J. Banys gimė 1962 m. gruodžio
30 d. Vilniuje. 1980 m. baigė Vilniaus
m. 9-ąją vidurinę mokyklą, 1985 m. su

pagyrimu baigė VU Fizikos fakulte-
tą. 1990 m., baigęs aspirantūrą, VU
apgynė daktaro disertaciją, 2000 m.
apgynė habilituoto daktaro diserta-
ciją, 2000 m. jam suteiktas docento
vardas, 2003 m. – profesoriaus var-
das. 1989–1990 m. gavęs Soros grantą
dirbo Oksfordo universitete Anglijo-
je. 1993–1995 m. metais, gavęs A.
Humbolto stipendiją, dirbo Leipcigo
universitete, Vokietijoje. Lietuvos
mokslų akademijos (LMA) tikrasis
narys, LMA Povilo Brazdžiūno pre-
mijos laureatas, Nacionalinės premi-
jos laureatas. Paskelbė per 200 moks-
linių straipsnių, daugumą jų – tarp-
tautiniuose mokslo žurnaluose.
Tarptautinėse mokslinėse konferen-
cijose perskaitė per 300 pranešimų.

2003–2007 m. ėjo VU Fizikos fa-
kulteto dekano pareigas, nuo 2007
m. – VU mokslo reikalų prorektorius.
Greta pagrindinio mokslinio darbo
dėsto fizikos disciplinas VU Fizikos
fakulteto studentams. 

Vilnius (URM) – Artėjant Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai, LR Užsienio rei-
kalų ministerija kartu su naujienų tinklalapiu DELFI paskelbė nuotraukų konkursą
„Linkėjimai iš Lietuvos”. Lietuvos gyventojai buvo kviečiami siųsti modernią, ku-
riančią ir jaukią Lietuvą vaizduojančias nuotraukas. Sulaukta net 650 nuotraukų,
iš kurių DELFI skaitytojai atrinko 5 jiems labiausiai patikusias. Konkurso nugalė-
tojais tapo Laimonas Ciūnys (nuotrauką matote), Živilė Žilinskaitė, Greta Matju-
šaitytė, Rytis Laniauskas ir Elžbieta Bortkevič, jiems įteiktos 1,000 Lt vertės dova-
nos. Daugiausia balsų gavusios nuotraukos taps atvirukais, pristatančiais Lietuvą
2013 m. Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu. Oficialių pirmininkavimo ren-
ginių dalyviai turės galimybę šiuos atvirukus išsiųsti norimiems gavėjams.

Vilniaus universitetui vadovaus prof. J. Banys

Vatikanas (BNS) – Popiežius Be-
nediktas XVI spalio 11 d. paminėjo
50-ąsias Vatikano II Susirinkimo pra-
džios metines – jis aukojo Mišias Šv.
Petro aikštėje, į kurias susirinko ir
tame Susirinkime dalyvavę patriar-
chai, kardinolai, vyskupai bei aukšti
hierarchai.

Vatikano II Susirinkimas – virti-
nė Katalikų Bažnyčios susirinkimų,
kuriuose kaip jaunas kunigas daly-
vavo ir Benediktas XVI, – moderni-
zavo Bažnyčią, bet tikroji jo reikšmė
vis dar karštai ginčijama. Susirinki-

mo metinės minimos Bažnyčiai kovo-
jant su tuo, ką jį vadina sekuliarizmo
banga, trinančia Vakarų krikščioniš-
kąjį paveldą, ir varžantis dėl tikin-
čiųjų su evangelinėmis Bažnyčiomis
Lotynų Amerikoje bei Afrikoje.

Kunigus įtraukę seksualinio iš-
naudojimo skandalai, debatai dėl ku-
nigų celibato, atvirai reiškiama kito-
kia kai kurių kunigų nuomonė ir ne-
sena Vatikano drausminamoji kam-
panija prieš liberalias JAV vienuoles
taip pat prisidėjo prie Bažnyčios
vaidmens pasaulyje mažėjimo.

New York (BNS) – Respublikonų
partijos kandidatas į JAV preziden-
tus Mitt Romney pasveikino savo po-
rininką Paul Ryan su pergale televi-
zijos debatuose, kuriuose jo varžovas
buvo Joseph Biden – ,,antrasis nu-

meris” Barack Obama administraci-
joje. P. Ryan ir J. Biden diskutavo
pusantros valandos trukusiuose de-
batuose, per kuriuos išsakė savo nuo-
monę opiausiais JAV vidaus ir užsie-
nio politikos klausimais. Buvo kalba-
ma apie Irano problemą, karinės ope-
racijos Afganistane ateitį, konfliktą
Sirijoje, apmokestinimą ir sveikatos
apsaugos pertvarką.

Televizijos kanalo CNN apklau-
sos duomenimis, pergalę televizijos
debatuose iškovojo respublikonas P.
Ryan. Jis surinko 48 proc. apklaustų-
jų balsų, o J. Biden parėmė 44 proc.
tyrimo dalyvių. Savo ruožtu, CBS
News” įtikinamą pergalę skyrė da-
bartiniam JAV viceprezidentui J. Bi-
den: televizijos kanalo apklausos
duomenimis, jis surinko 50 proc. bal-
sų, o P. Ryan – tik 31 proc.

E. Zingeriui įteiktas Ukrainos apdovanojimas

Irakas iš Čekijos pirks 24 lėktuvus

Paskirstyta parama išeivijos ir 
lietuvių kilmės užsieniečių studijoms

Italijoje protestuojama prieš lėšų 
mažinimą švietimuiVilnius (ELTA) – Ukrainos am-

basadoje Vilniuje surengtose iškil-
mėse Seimo Užsienio reikalų komite-
to pirmininkui Emanueliui Zinge-
riui įteiktas aukščiausias Ukrainos
Užsienio reikalų ministerijos apdo-
vanojimas – garbės ženklas ,,Už nuo-
pelnus”. Ukrainos užsienio reikalų
ministras Konstantin Griščenka ap-
dovanojimą E. Zingeriui skyrė už il-
galaikį reikšmingą indėlį remiant

Ukrainos eurointegracinius siekius,
ypatingus asmeninius nuopelnus
stiprinant dvišalius Lietuvos ir Uk-
rainos santykius ir nuoseklią para-
mą Ukrainai tarptautinėje arenoje.
Įteikdamas apdovanojimą, Ukrainos
ambasadorius Lietuvoje Valerij Žov-
tenko pažymėjo, kad šis apdovanoji-
mas teikiamas Ukrainai ypatingai
nusipelniusiems užsienio valstybių
politikams ir diplomatams.

Bagdadas (BNS) – Irako minist-
ro pirmininko  Nuri al-Maliki patarė-
jas žiniasklaidos klausimais pranešė,
kad Irakas siekdamas atkurti savo
oro pajėgas sutiko iš Čekijos už maž-
daug milijoną JAV dolerių pirkti 24
karinius ir mokomuosius lėktuvus.

Irakas pirks čekiškus L159 reak-
tyvinius lėktuvus. Pirmieji lėktuvai į

Iraką bus atgabenti per ateinančius
septynis mėnesius.

Irakas nuo 2003 metų JAV įsiver-
žimo, kurios metu buvo nuverstas
Saddam Hussein, neturi oro pajėgų.
Bagdadas teigia, kad iki 2020 m. ne-
galės apginti savo oro erdvės. Irakas
taip pat perka JAV gaminamus F-16
reaktyvinius naikintuvus. 

Kandidatų į JAV viceprezidentus televizi-
jos debatų dalyviai J. Biden (k.) ir P. Ryan.                                                

EPA nuotr.

Vilnius (ELTA) – Valstybės para-
mos išeivijos ir lietuvių kilmės užsie-
niečių vaikams, vaikaičiams, pro-
vaikaičiams skyrimo komisija,
svarsčiusi valstybės paramos skyri-
mą 2012 m. rudens semestrui, skyrė
148 stipendijas ir 59 vienkartines so-
cialines išmokas studentams, studi-
juojantiems Lietuvos aukštosiose
mokyklose. Iš viso rudens semestre
studentams bus išmokėta beveik
333,700 litų. 

Vienkartinės socialinės išmokos
skiriamos įvertinus studentų socia-
linę padėtį. Joms sumokėti bus pa-

naudota 45,100 litų. Išmokos dydis –
nuo 700 iki 1100 litų. Rudens semest-
rą stipendijoms skirta 288,600 litų.
Nuo šių metų stipendijos dydis padi-
dintas iki 390 litų per mėnesį. Para-
ma skirta iš 21 valstybės atvyku-
siems studentams, daugiausia prašy-
mų sulaukta iš studentų, atvykusių
studijuoti iš kaimyninių šalių. Sti-
pendijų gavėjai studijuoja 23 Lietu-
vos aukštosiose mokyklose. Paramą
gavo visi jos prašę studentai, netu-
rintys akademinių skolų, laiku pa-
teikę prašymus ir kitus reikalingus
dokumentus.

Roma (ELTA) – Dešimtys tūks-
tančių studentų ir moksleivių spalio
12 d. Italijoje išėjo į gatves, protestuo-
dami prieš lėšų mažinimą valstybi-
nei švietimo sistemai. Eitynės vyko
90 šalies miestų. Protestuotojai reika-
lavo mažinti mokesčius už studijas ir
daugiau investicijų.

,,Mes protestuojame, kad at-
kreiptume dėmesį, jog Italija tarp ES
šalių yra mažiausiai absolventų tu-
rinti valstybė, kurioje mokesčiai už

studijas yra didžiausi”, – sakė vienas
demonstrantas.

Romoje protestuotojai susirinko
prie Europos Sąjungos (ES) atstovy-
bės. Protesto eitynėse Romoje, orga-
nizatorių duomenimis, dalyvavo apie
10,000 žmonių. Eitynės taip pat vyko
Milane, Neapolyje, Turine ir Floren-
cijoje. Prieš vyriausybės taupymo
programas Italijos moksleiviai ir stu-
dentai protestavo jau ir praėjusią sa-
vaitę.

Prof. J. Banys.                         ELTA nuotr.



DR. PETRAS v. kISIELIUS
INKSTŲ, PūSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

vIDAS J. nEMICkAS, MD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDMUnDAS vIŽInAS, MD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

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

262-948-6990

RAMOnA C. MARSh, MD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, MD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

vyTEnIS GRyBAUSkAS, MD
SUSAn T. LyOn, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

AnDREw J. yU, MD
ShInGO yAnO, MD

ChADI yAACOUB, MD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

,,AnGELŲ SLAUGOS nAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

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

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

Pigiausi skrydžiai Finnair ir kitomis linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į 

LIETUvą

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

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

1-800-778-9847
www.vytistours.com

info@vytistours.com
40-24235th St., Douglaston, NY 11363

Sužinoti kainas ir padaryti rezervaciją galite per 

www.vytistours.com

Siuntinėjame info apie specialias nuolaidas,

Praneškite savo e-adresą

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE
Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

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

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

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

ASTA T. MIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

century 21 

Accent Realty

Jūsų investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

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

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametė patirtis ir daug lai mingų klientų.  

SIŪLOME 10% 
METINIŲ PALŪKANŲ

Rito’s Coffee
• Skanus naminis maistas.  
• Šiltas aptarnavimas. 
• WI-FI internetas. 
• Vaikų žaidimų kambarys.  
• Banketinė salė 50-čiai svečių. 
Tel. 708-424-1555
www.ritoscoffee.com 

4116 Southwest Highway,
Hometown, IL 60456 

(87th St. ir Southwest Highway kampas)

PASLAUGOS

Perku arba išsinuomoju žemę
Lietuvoje, tinkamą ūkininkauti.

Apmokėjimas per banką. Sandorį
galima atlikti Lietuvoje ir JAV. 

Tel. +370-616-93194, 
Rolandas

PERkA



EUGEnE C. DECkER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOvITA kERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. LInA POŠkUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA  E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSkAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ v. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

balinimas
• TMJ/TMD gydymas
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IŠnUOMOJA

Orland Park , IL, šalia preky-
bos centro, po remonto, iš nuo -
mo ja mas 2 mieg. butas antrame
aukšte.

Tel. 773-592-4064.

.

kEPykLA IR DELIkATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

“BAkE FOR ME” kAvInĖS
kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

IEŠkO DARBO

* Moteris ieško vyresnių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Patirtis ir
ang lų kalba, geros rekomendacijos.
Tel. 773-507-4810.

* Gal gali kas nors pigiai parduoti, ar
padovanoti važiuojantį automobilį. 
Tel. 630-670-8336.

* Vyresnio amžiaus žmonių pora (ką
tik atvykusi iš Lietuvos), ieško bet kokio
darbo. Tel. 630-670-8336.

* Moteris ieško žmonių priežiūros dar -
bo su gyvenimu. Sąžininga, darbšti,
bui  tinė anglų kalba, gali pakeisti bet ku -
rią savaitės dieną. Tel. 773-707-7902.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo lietuvių šeimoje.  Tel.
630-863-1168.

* Jums reikia pagalbos, sutvarkyti
namus, apsiprekinti, pagaminti maistą,
4–5 val. per dieną, skambinkite Nijolei
773-776-6785.

SIŪLO DARBą

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

www.draugas.org

Sudoku Nr. 56
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad
vie   no di skaičiai nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei
3X3 kvadratuose. Sudoku atsakymas – trijų skaitmenų pažy -
mė tuose lan geliuose suma.
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DOBILAS FUNERAL SERVICES
Šarūnas Dobilas

630-804-9093
Visos laidotuvių paslaugos; Kūno/Pelenų pervežimas į Lietuvą.

Čikagos mieste ir jos apylinkėse

ČiKAGOJE 
IR

APYLiNKėsE

Susitikimas
su

kunigu 
Petru Algirdu

Kanapka
ir jo knygos

„Dievo Įsakymai –
Šviesa Širdies

Akims” 

pristatymas

Spalio 26 d., 
penktadienį, 7 v. v.

Lietuvių Dailės
muziejuje
14911 127th St., 

Lemont, IL 60439

630-257-5613

matulaitismission@sbcglobal.net

Įėjimas nemokamas

� JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, spalio 17 d.,
2 val. p. p. kviečia visus į Pasaulio lie -
tuvių centro Lemont skaityklą, kur ma -
tysite dokumentinį filmą apie Kai šia -
dorių rajone esantį Žaslių istorinį mies -
telį. Tą popietę bus galima ir pa si skie -
pyti.

� L.S.T. Korp! Neo-Lithuania vyr.
valdyba maloniai kviečia visus korporan-
tus, draugus ir pažįstamus į 90-tąją
šventę, kuri vyks šių metų lapkričio 11
d. Willowbrook salėje ,,Willowbrook
Ball room” (8900 S. Archer Ave., Willow
Springs, IL 60480). Programoje: paben-
dravimas – 12:30 val. p. p.; iškilmingas
posėdis – 1 val. p. p. ir vaišės – 1:30
val. p. p. Dalyvavimas – 25 dol. asme-

niui. Dau giau informacijos gausite pa -
skambinę Vitai tel. 630-243-8765.

IŠ ARTI IR TOLI...
� JAV LB San Francisco apylinkė
kviečia į ,,Rudens balių”, kuris vyks Lat -
vių namuose (Latvian Community
House, 425 Hoffman Ave., San Fran -
cisco, CA 94114) lapkričio 10 d. nuo 5
val. p. p. iki 10 val. vakaro. Programoje:
koncertas, vakarienė, aukcionas, loteri-
ja, šokiai ir daug malonių staigmenų!
Bilietai: 45 dol. susimokėjusiems nario
mokestį, 50 dol. – nesusimokėjusiems,
35 dol. jaunimui (13–18 metų), 20 dol.
vaikams (4–12 metų, su vaikų prie žiū -
ra). Po lapkričio 4 d. bilietai brangs.
Dau   giau informacijos gausite el. paš -
tu: dajana_@hotmail.com

� The Lisker Music Foundation ir The
People’s Wave of Chicago lapkričio 10
dieną kviečia į lietuvio pianisto Andriaus
Žlabio ir smuikininko David Lisker kon-
certą, kuris įvyks 7 val. v. Gorton Center
Baggett auditorijoje (400 E. Illinois Rd.,
Lake Forest, IL 60045). Informacija tel.
847-272-7003, 847-480-0023 arba
www.liskermusicfounation.org. 

International School of Management and Economics (ISM) universiteto Kaune ir
Vilniuje rektorius dr. Nerijus Pačėsa, viešėdamas Čikagoje ne tik dalyvavo Pasaulio
lietuvių ekonomikos forume, bet ir užmezgė ryšius su De Paul, Illinois Institute of
Technology, Loyola University of Chicago ir Lake Forest Graduate School of Manage -
ment aukštosiomis mokyklomis.

Nuotraukoje: Dr. N. Pačėsa su Kathy Leck, Executive Vice Pre si dent of Lake Forest
Corporate Edu cation.

Šių metų rugsėjo 7 dieną Čikagos
rajono Bridgeport gyventojai rinkosi
į knygos-albumo, skirto Bridgeport
rajono ir jo gyventojų praeičiai,
,,Images of America. Bridgeport”
(,,Arc adia Pub lishing”, 2012) sutiktu-
ves. Knygos autoriai: JoAnne Gaza -
rek Bloom, Maaureen F. Sullivan ir
Daniel Pogorzelski. Tai jau antroji
šiam Čikagos rajonui skirta knyga.
Pirmoji, taip pat išleista leidyklos
,,Arcadia Pub lishing”, pasirodė 2010
metais. Į knygos sutiktuves atvyko ir
keletas lietuvių, gimusių ar/ir gyve-
nusių šiame raj one, kai kurių senbu-
vių dar ir da bar vadinamame ,,Lie tu -
vos širdimi”. 

Indrės Tijūnėlienės nuotr.

Knygą pasirašinėja viena iš knygos autorių JoAnne Gazarek Bloom.
Dalios Cidzikaitės nuotr.

sk. 047934



DRAUGAS 2012 SPALIO 13,  ŠEŠTADIENIS 15

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

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

paketas – $3,495.

* Į kainą neįeina karstas ir kitos paslaugos. * Šias kainas gausite, paminėję šį skelbimą.

ALLIAnCE – GAIDAS – DAIMID
FUnERAL hOME

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

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

PETkUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

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

LEMOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
EvERGREEn PARk, 2929 W. 87 ST.

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

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

A † A
ELENA (HELEN)
KRASAUSKIENĖ

Amžinybėn iškeliavo 2012 m. rugpjūčio 30 d., S. Pasadena,
Floridoje, sulaukusi garbaus 95 metų amžiaus ir palaidota šalia
vyro a. a. Mečislovo Krasausko, Memorial Park kapinėse, Flori -
doje.

Gimė 1917 m. vasario 2 d. Baltarusijoje.
Liūdesyje liko: dukterėčia Vida Dugan (Stulpinaitė) su

šeima, sūnėnas Antanas Stulpinas su šeima, artimieji Ame -
rikoje ir gi mi nės Lietuvoje.

Kol sveikata leido, Elena priklausė St. Petersburg Šv. Kazi -
miero lietuvių misijai, Lietuvių Bendruomenei, Lietuvos Duk -
te rų draugijai, Lietuvių klubui, chorui Floridoje, buvo viena iš
pirmųjų „Dainavos” ansamblio narių Hanau lageryje ir Čikago-
je. Ji buvo tauri lietuvė ir kartu su vyru a. a. Mečislovu buvo
dosnūs daugelio organizacijų rėmėjai.

Pastaraisiais metais senatvė smarkiai palaužė jos sveikatą.
Ją nuoširdžiai prižiūrėjo jų namuose Danutė  Baniulienė ir
Aldona Gabsevičienė, už kurią šeima  nuoširdžiai dėkinga. Dė -
ko jame ir Dianai Rimkus, kuri daugelį metų vedė visus ūkinius
reikalus.

Esame dėkingi visiems, kurie atvykote atsisveikinti su Elena
ir palydėti ją į paskutinę šios žemės kelionę, į Amžino poilsio
vietą. Dėkojame kun. Matui Čyvui ir kun. Bernardui Talaišiui
už maldas, šv. Mišių atnašavimą ir apeigas kapinėse. Dėkojame
vi siems už aukas šv. Mišioms, aukas Lietuvos Dukterų draugijai
Elenos atminimui. Deja, Jūsų visų pavardžių neturime ir dėl to
negalime kiekvienam asmeniškai padėkoti, tačiau ta riame
Jums visiems nuoširdų ačiū už jūsų garaširdiškumą. Esa me
dėkingi už kiekvieną užuojautos žodį ir kad Jūs buvote su kartu
mumis.

Visa tai labai  įvertiname.
Prašome Jūsų visų prisiminti a. a. Eleną savo maldose.

Šeima ir artimieji

Viešpačiui į Amžinąją Karalystę pasikvietus

A † A
JONĄ MALEIŠKĄ

jo žmonai, „Saulutės” narei VIDAI DEVEIKYTEI MA LEIŠ -
KIENEI, jos šeimai ir artimiesiems reiškia me nuo šir džią užuo-
jautą, kartu liūdime ir lydime malda.

„Saulutė” Lietuvos vaikų globos būrelis

A † A
KAZYS ČIURAS

Mirė 2012 m. spalio 9 d.
Gimė 1925 m. gruodžio 26 d. Lietuvoje.
Gyveno Čikagoje West Lawn, anksčiau Marquette Park.
Nuliūdę liko: žmona Eugenija Šlepetytė; sūnus Rimantas Šep -

ka su žmona Mary, anūkas Michael su žmona Lynn, proanūkas
Braden ir kiti giminės Lietuvoje.

Velionis buvo pašarvotas ketvirtadienį, spalio 11 d. nuo 9 val.
r. iki 10:30 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje,
Mar quette Park, kurioje 10:30 val. ryto buvo aukojamos šv.
Mišios. Po šv. Mišių a. a. Kazys buvo palaidotas Šv. Kazimiero
kapinėse.

Nuliūdusi šeima

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

informacija būtų pateikiama diskre-
tiškai ir apdairiai, užtikrinant nekal-
tumo prezumpcijos gerbimą. EŽTT
pabrėžia, kad nekaltumo prezumpci-
ja pažeidžiama ne tik tiesiogiai kons-
tatuojant, jog asmuo padarė nusi-
kalstamą veiką, bet ir tais atvejais,
kai tokia pasisakančiojo nuomonė iš -
plaukia iš viso pasisakymo formu-
luočių, kurios gali būti ir ne visiškai
apibrėžtos, dėstomos vartojant įvai-
rias kalbos formas, skirtas pasisaky-
mo prasmei perteikti (tokias kaip
me tafora ir panašiai), asmuo konkre-
čiai nenurodomas, bet iš apie jį
pateiktų duomenų galima nesunkiai
nustatyti tapatybę ir t. t.

Dar 1895 metais, remiantis Cof -
fin v. United States byla, JAV nustatė
nekaltumo prezumpcijos atvejį, ku -
ris yra įtvirtintas Amerikos federali-
niame įstatyme (156 J.V. 432) – žmo-
gus laikomas nekaltu tol, kol neįsiga-
li kaltumo įrodymo pasekmės, t. y. tik
su įrodymu einanti pasekmė arba pa -
skirta už įrodytą nusikaltimą baus-
mė panaikina nekaltumo prezumpci-
ją. Pagal JAV federalinį kodeksą,
žmo gaus nekaltumo prezumpcija ne -
galioja, kai nusikaltimo įrodymas
daugiau nekelia jokių abejonių (,,rea-
sonable doubt”). Šis principas yra
ger biamas ne tik teisme, bet ir profe-
sionalių žmonių, kurių viešą elgiasį
reglamentuoja jų profesinės etikos
kodeksas. Tiek profesionalios ben -
druo menės, tiek ir paprasti žmonės
gali būti patraukti teisminėn atsako-
mybėn už šmeižtą net ir JAV, kur žo -
džio laisvė yra taip gerbiama. Šmeiž -
to įrodymui JAV įstatymai numato
labai aiškius kriterijus, ir jis nėra
tarp Konstitucijos saugomų lais vių.
Manome, kad A. Hofmano straipsnis
ne tik pažeidžia nekaltumo prezump-
cijos principą (žmogus kaltinamas
nusikaltimais, kurių pa da rymas neį-
rodytas, jau nekalbant apie tai, kad
jis už juos dar nenuteistas), bet ir
peržengia žodžio laisvės ribas, taip
užsiiminant ne kuo kitu, bet šmeižtu.  

Pagal JAV įstatymus laikraštis
yra taip pat atsakingas už šmeižikiš-
kos informacijos skleidimą, jei infor-
macija net yra perspausdinama ir
teiginių turinys yra žinomas (,,Thus,
newspapers, magazines, and broad-
casters are liable for republication of
libel or slander because they have
editorial control over their communi-
cations”; http://legal-dictionary.thef-

reedictionary.com/Libel+and+Sland
er). 

Š. m. kovo mėn. JAV lietuvis
Arvydas Barzdukas viešojoje inter-
netinėje erdvėje daugeliui persiuntė
Viliaus Kavaliausko laišką, kuriame
teigiama, kad Drąsius Kedys ,,nušovė
du žmones”. Paskleisdamas neteisin-
gą informaciją – šmeižtą – A.
Barzdukas pažeidė nekaltumo pre-
zumpciją, nes ir prokurorai neįrodė,
kad D. Kedys buvo žudikas, greičiau
jį patį nužudė tie, kurie ir nušovė ,,du
žmones”. 

Kreipiamės į žiniasklaidos prie-
mones, kviesdami laikytis profesinių
ir etikos kodekso principų, raginan-
čių siekti, kad žmonių vardui nebūtų
daroma žala dėl jų veiklos. Ragi na -
me, kad žurnalistai ir žiniasklaidos
priemonės laikytųsi 1993 metais
Europos Tarybos patvirtintos Rezo -
liu cijos dėl žurnalizmo etikos, reko-
menduojančios gerbti nekaltumo
prezumpciją, ypač dar neišspręstose
bylose. JAV Profesionalių žurnalistų
organizacija, formuojanti žurnalisti-
nius ir etikos reikalavimus, savo
Etikos kodekso preambulėje teigia,
kad ,,visuomenės švietimas eina
prie kyje teisingumo ir demokratinės
visuomenės kūrimo. Žurnalisto pa -
reiga yra to siekti, pateikiant teisin-
gą ir visapusišką įvykių bei proble-
mų aprašymą. Visų masinės infor-
macijos priemonių sąžiningi žurna-
listai stengiasi tarnauti visuomenei
atsakingai, rūpestingai ir sąžiningai.
Profesinis integralumas yra žurna-
listo patikimumo kertinis akmuo”.
Būkite verti savo profesijos, gerbia-
mi žurnalistai ir redaktoriai, arba
ne sivadinkite tuo vardu.

Vilija Ball, psichologijos mokslų dak-
tarė, JAV 
Jon Ball, chemijos mokslų magistras 
Ernestas Lukoševičius, istorikas,
Sausio 13-osios medalininkas, JAV
Juozas Karsokas, žurnalistas, Sausio
13-osios medalininkas, JAV
Robertas Monkevičius, video repor-
teris, JAV
Rimantas Pažemeckas, verslininkas,
JAV
Stefa Tamoševičienė, žurnalistė,
www.biciulyste.com redaktorė, Lie tu -
va-JAV
Ligija Tautkuvienė, žurnalistė,
www.biciulystė.com, vyr. redaktorė
Sigitas Unguraitis, verslininkas, JAV

kai pažeidžiama 
nekaltumo prezumpcija

Atkelta iš 3 psl.
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Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Maloniai kviečiame
lietuviškų organizacijų, JAV LB apylinkių, labdaros organizacijų, lituanistinių

mokyklų atstovus ir mūsų skaitytojus dalyvauti iškilminguose 

laik raščio ,,Draugas” pietuose,
kurie vyks  spalio 28 dieną, sekmadienį,

Willowbrook Ballroom 
(8900 S. Archer Ave., Willow Springs, IL 60480) 

Pradžia – 1 val. p. p. 

Daugiau informacijos tel: 773-585-9500
arba el. paštu: administracija@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

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

DREAM  
TEAM

“A REMARKABLE STORY.”
—Bilge Ebiri, 

“With fans like that,
HOW COULD

  IT LOSE?
—Jeannette Catsoulis,

 

“CAPTIVATING, 
TOTALLY OUT OF
THE ORDINARY.” 
—Kenneth Turan,

“INSPIRING.” 
—Joe Morgenstern,

theotherdreamteam.com facebook.com/otherdreamteam

B R I N G  YO U R  F R I E N D S  TO  S E E  O N E  O F  L I T H UA N I A’ S  P R O U D E ST  M O M E N T S.

NOW PLAYING IN BOSTON, CHICAGO, CLEVELAND, DALLAS, HOUSTON, LA, PHILADELPHIA, SAN DIEGO, SAN FRANCISCO, WASH. D.C.
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Prenumeruokime ir skaitykime 

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

JurGIo DAuGVILoS MeDžIo DArbų PAroDA 
spalio 13 – lapkričio 10 dienomis

vyks
burning bush Gallery 

224 N. Main St. Wheaton, IL 60187

Atidarymas – spalio 13 d.  nuo 6 val. v. iki 9 val. v. 

Galerija dirba: pirmadieniais-šeštadieniais nuo 9 val. r. iki 4 val. p. p.; trečiadieniais – nuo 5:30
val. p.p. iki 7 val. v.; sekmadieniais – nuo 10 val. r. iki 12 val. p. p.

2012 M. SPALIo 14 D., 2 V. P. P.
Trinity Christian College 
ozinga Chapel Auditorium 
6601 West College Drive 
Palos Heights, IL

Bilietai iš anksto – $30
Koncerto dieną – $35
Jaunimui iki 17-kos metų – $15
(Nerekomenduotina vaikams iki 9 m.)
Internetu www.dainava.us
Telefonu 1-800-494-8497
,,Seklyčioje”, Pasaulio lietuvių cent-
re ir ,,Lietuvėlėje”. sk.047893


