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Washington, DC (LR amba-
sados JAV info) – Lietuvos Res-
publikos ambasados JAV įgaliotasis
ministras Rolandas Kačinskas lap-
kričio 8 d. ambasadoje apsilankiusiai
Pennsylvania valstijos senatoriaus
Mike Brubaker vadovaujamai dele-
gacijai pristatė tolesnio bendradar-
biavimo tarp Lietuvos ir Pennsyl-
vania valstijos galimybes. R. Kačins-
kas pažymėjo, kad Lietuvą ir Penn-
sylvania siejantys istoriniai saitai,
esami bendradarbiavimo pavyzdžiai
bei abiejų šalių rodomas noras ne-
sustoti ties jais sukuria gerą pagrin-
dą naujiems bendriems sumany-
mams.

Pasak senatoriaus M. Brubaker,
Pennsylvania valstija šiuo metu kaip
tik deda pastangas išplėsti verslo
geografiją ir užmegzti ryšius su part-

neriais Europoje, todėl lauktų kon-
krečių Lietuvos įmonių ir institucijų

pasiūlymų dėl bendradarbiavimo.
Tai patvirtino ir susitikime dalyvavę
Pennsylvania valstijos verslo struk-
tūrų atstovai – Ekonominės plėtros
departamento Prekybos biuro direk-
torius P. O’Neill, Verslo ir industrijos
rūmų direktorius S. Good ir Pasaulio
prekybos centro Pennsylvania valsti-
joje direktorė R. Weyant.

R. Kačinskas sakė, kad 2013 m.
galėtų tapti išskirtiniais Lietuvos ir
Pennsylvania valstijos bendradar-
biavimo metais, nes kitais metais
bus minimas Pennsylvania naciona-
linės gvardijos ir Lietuvos kariuo-
menės bendradarbiavimo 20-etis, be
to, Lietuva pirmininkavimo ES metu
didžiausiame Pennsylvania ir penk-
tame didžiausiame JAV mieste Phi-
ladelphia ketina surengti Lietuvos
dienas.

Mūsų uždavinys turi būti: tobulintis ir tobulinti, tobulintis
pačiam, ir tobulinti kitus žmones ir darbus.

– Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

Washington, DC (LR ambasados
JAV info) – Lietuvos Respublikos am-
basadoje JAV lapkričio 2 d. surengtas
labdaros renginys paremti daugiau
nei pusę amžiaus lietuvybę puoselė-
jančią Washington, DC Kristijono Do-
nelaičio lituanistinę mokyklą. Lab-
daros vakaro metu tautiškumą užsie-
nyje skleidžiančiai mokyklėlei gau-
siai aukojo Washington ir Baltimore
lietuviai, labdaringos veiklos patirti-
mi dalinosi visuomenės veikėja, žur-
nalistė ir kulinarė Beata Nicholson.

Lietuvos ambasadoriaus JAV ir
Meksikai Žygimanto Pavilionio tei-
gimu, lietuvybės išlaikymas tiek

Lietuvoje, tiek užsienyje yra ne tik
valstybės, bet ir kiekvieno tau-
tiečio rūpestis. Tai puikiai suvokia
Amerikos lietuviai, perėmę itin
aktyvia labdaringa veikla pasižy-
minčių amerikiečių aukojimo
tradicijas ir savo lėšomis išlaikan-
tys didžiausią pasaulyje lituanis-
tinių mokyklėlių skaičių – net 40.

Prie ambasados akcijos prisi-
dėjusiai nuolatinei labdaringų ren-
ginių iniciatorei ir dalyvei Beatai
Nicholson K. Donelaičio lituanis-
tinės mokyklos direktorė Ilona
Verbušaitienė įteikė mokinių ir mo-
kytojų surinktus lietuviškus recep-

tus, kuriuos Beata pažadėjo įtraukti į
naująją savo kulinarijos knygą.

Labdaros renginys K. Donelaičio lit. mokyklai paremti

Pennsylvania valstija nori plėsti verslo ryšius su Lietuva

Vilnius (ELTA) – Švietimo
ir mokslo ministerijoje lapkri-
čio 8 d. įteiktos mokslo premi-
jos trims užsienyje gyvenan-
tiems lietuvių kilmės moksli-
ninkams ir Lietuvos pilietybę
turintiems mokslininkams,
dirbantiems užsienyje. Už tarp-
tautinio lygio mokslo pasie-
kimus ir bendradarbiavimą su
Lietuva apdovanojami Vokie-
tijoje gyvenantis chemikas
Vilius Lėnertas, biochemikas
Skirmantas Kriaučionis iš
Jungtinės Karalystės ir psicho-
logas Romualdas Kriaučiūnas
iš JAV.

Freiburgo universitetinės vaikų ligoninės Vokietijoje
klinikinės chemijos ir diagnostikos specialistas V.
Lėnertas ir Neįgalumo nustatymo tarnybos Michigan
socialinio draudimo departamento JAV klinikinės
psichologijos specialistas R. Kriaučiūnas – tai per karą į

užsienį pasitraukę lietu-
viai, ten baigę mokslus, vys-
tę profesinę veiklą, bet ne-
pamiršę savo šaknų. Jie ne
tik aktyvūs savo kraštų lie-
tuviškose bendruomenėse,
bet ir glaudžiai bendradar-
biauja su Lietuva. 35 metų
mokslininkas S. Kriaučio-
nis baigė studijas Lietuvoje
ir išvažiavo į užsienį gilinti
žinių, padarė pasaulyje pri-
pažintų mokslinių atra-
dimų, dalinasi savo ryšiais
ir mokslo naujienomis su
kolegomis Lietuvoje.

Sveikindama laureatus
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovė Lietuvoje Vida
Bandis sakė, kad ateityje šių mokslo premijų skyrimo
komisijos lauks nelengvas darbas atrenkant kandidatus –
per visą Lietuvos istoriją niekada nėra buvę tiek svetur
daktaro disertacijas rašančių lietuvių, kiek jų yra dabar.

Už tarptautinio lygio mokslo pasiekimus ir bendradarbia-
vimą su Lietuva apdovanotas psichologas, ,,Draugo” ben-
dradarbis R. Kriaučiūnas. GGeeddiimmiinnoo  SSaavviicckkiioo (ELTA) nuotr.

LR ambasadoje JAV apsilankiusios dele -
gacijos vadovas, Pennsylvania valstijos
se natorius M. Brubaker (d.) su LR am ba -
sados JAV įgaliotuoju ministru R. Ka -
činsku.              LLRR  aammbbaassaaddooss  JJAAVV nuotr.

Beata Nicholson.    
LLRR  aammbbaassaaddooss  JJAAVV nuotr.



Tik ką turėjome
progą prisiliesti
prie anapusinės

tikrovės. Visų Šventųjų
dieną pagerbėme tuos
Kristaus sekėjus, ku -
rie, per Krikštą tapę Jė -
zaus broliais ir se se -
rimis, išsaugojo sa vo
iš tikimybę ir dabar jau
regi Dievo veidą. Vėli -
nių dieną meldėmės už mirusiuosius, kuriems galbūt dar
reikia Dievo gailestingumo. Lankydami kapus ir mels da -
miesi už mirusiuosius, kaip niekad anksčiau su vokėme,
kad ir mes patys esame laikini šios žemės ke lei viai. Na -
tūraliai kyla klausimas: kur mes einame, kur sku ba me ir
kokia yra mūsų gyvenimo prasmė?

Mūsų atsakymas galėtų tilpti į du žodžius – ieškome
lai mės. Jos ieškodami dirbame, skubame, kartais peša -
mės, siekiame daugiau laisvės, net darome nusikaltimus.
Visas Šventasis Raštas yra ilgas pasakojimas apie laimės
ieš kojusius žmones. Vergais paversti izraelitai leidosi
Mozės įkalbami palikti Egiptą ir per dykumą iškeliauti į
naują žemę, kuri žadėjo laimingą gyvenimą. Tačiau ke -
liaudami žmonės pavargo, suabejojo, ar teisingai pasielgė,
palikdami pakankamai sotų gyvenimą. Netekę kantrybės
žmonės net maištavo. Ką pasakys tautos vadas maištau -
jan tiems ir viskuo nepatenkintiems žmonėms? Mozė kal -
bėjo: „Tie įstatai ir įsakai, kurių Viešpats, jūsų Dievas,
įsa kė man jus mokyti, kad vykdytumėte juos krašte, kurio
einate paveldėti, idant tu, tavo vaikai ir tavo vaikų vaikai
pagarbiai bijotų Viešpaties, savo Dievo. Klausykis tad, Iz -
raeli, laikykis jų ištikimai, kad tau gerai sektųsi” (Įst 6,
1–3). Taigi Mozė paliepė izraelitams bijoti Dievo, mylėti jį
ir laikytis jo paliepimų. Dievo žodis tiek Senajame, tiek
Naujajame Testamente įsakmiai teigia: žmogau, jei nori
būti laimingas, mylėk Dievą, bijok Dievo ir laikykis jo nu -
rodymų!

Evangelijoje pagal Morkų yra pasakojimas apie Rašto
žinovą, klausiusį Jėzaus, koks yra didysis įsakymas. Šis
žmo gus, gilindamasis į Raštą, taip pat ieškojo atsakymo,
ką turįs daryti, kad jo gyvenimas būtų laimingas. Į vyro
klausimą Jėzus atsakė trumpai ir aiškiai: „Mylėk Viešpatį
savo Dievą visa širdimi” ir „Mylėk savo artimą kaip save
patį.” Jėzus pagyrė vyrą, suvokusį, kad meilė Dievui ir
žmonėms yra svarbesnė už bet kokius religinius ritualus
– „už visas deginamąsias atnašas ir kitokias aukas” (Mk
12, 30–33).

Jėzus, girdėdamas, kaip tiksliai Rašto aiškintojas nu -
sakė tikėjimo į vienintelį Dievą svarbą, ištarė: „Tu netoli
nuo Dievo karalystės!” (Mk 12, 34). Tai reiškia: jei tiki į
Die vą, jau esi netoli nuo siekiamo tikslo, tačiau jį pasieksi
tik tuomet, kai gyvensi tikėjimu, tai yra kai tavo gyve ni -
mas bus pilnas meilės Dievui ir žmonėms. Jėzaus moki -

nys Jokūbas šią tiesą
šitaip nusako: „Tikėji -
mas: jei neturi darbų,
jis savyje miręs. Tu ti -
ki, jog yra vie nas Die -
vas? Gerai darai! Bet ir
demonai tiki ir dreba.
Kaip kū nas be dvasios
miręs, taip ir tikėjimas
be dar bų negyvas”
(Jok 2, 17–26). Tikėji -

mas be mei lės yra negyvas. Mei lė yra gražiausias ti kė -
jimo veidas.

Atrodo, viskas taip aišku. Priimk, žmogau, tau paties
Dievo rodomą kelią, eik juo ir būsi laimingas. Tačiau lais -
vas žmogus nuolat abejoja ir jam dažnai atrodo, jog De -
kalogas – Dievo parodytas kelias – yra pasenęs, kad tikė ji -
mas į Dievą yra kliūtis išsiskleisti žmogaus as menybei.
Todėl žmonijos istorija yra pilna laimės paieškų šalia Die -
vo.

Panašiai yra ir mūsų dienomis. Europa, turinti gilias
krikščioniškas šaknis, šiandien yra sutrikusi ir savo kelio
į laimę ieško šalia Dievo. Ieško visai panašiai, kaip XX am -
žiuje elgėsi utopinio komunizmo statytojai. Atrodo, žmo -
nės turėjo pasimokyti iš istorijos, kur veda Dievo at me -
timas. Tačiau žmogaus gundymas atsistoti į Dievo vietą
yra toks stiprus, kad istorijos pamokos lieka dūlėti isto -
rijos vadovėliuose, o žmonės iš naujo renkasi klystkelius.

Tų klystkelių pilna Lietuva. Po dvidešimties Nepri -
klausomybės metų žmonės pasimetę kaip niekad anks -
čiau. Aplinkui aidi kaltinimai – visi vagys, visi sava nau -
džiai, visi nesirūpina žmogumi. Ir nebandyk šiam kal ti -
nimų chorui prieštarauti, nes būsi apkaltintas visomis ga -
limomis nuodėmėmis. Tačiau šiame chore trūksta pa ties
svarbiausio kaltinimo, skirto sau pačiam.

Ne tik kiti kalti, kad nemyli, bet ir mes patys sergame
savimeilės liga – rūpinamės tik savimi. Politinis, eko no -
mi nis ir socialinis gyvenimas tol bus panašus į sunkiai
pagydomą ligonį, kol nesuvoksime esminio dalyko, kad
reikia visų pirma ne iš kitų reikalauti meilės, bet patiems
pradėti mylėti. Tol neišsivaduosime iš dabartinių bėdų,
kol nesuprasime, kad jų esminė priežastis yra meilės pra -
radimas. O meilė prarandama visuomet, kai praran damas
Dievas. XX amžiaus nežmoniškos ideologijos – fašizmas ir
komunizmas – buvo kuriamos ant neapykan tos ir bedie -
vy bės pagrindų. Be meilės ir be Dievo galima bandyti
pastatyti dangų siekiantį, tai yra laimę žadantį, bokštą,
bet jis visuomet bus pasmerktas griūti. Jei norime, kad
mū sų gyvenimas būtų prasmingas ir patys jaustumės
laimingi, pradėkime  ištikimiau  laikytis  meilės įsaky -
mo: tebūnie Dievas aukščiau už viską, o kiekvienas žmo -
gus tebūnie vertas tiek mūsų dėmesio, kiek jo ski ria me
sau.
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Meilė – gražiausias 
tikėjimo veidas
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

GERIAUSIA ŽINIA 
ANYKŠTĖNAMS IR ANYKŠČIŲ

KRAŠTO BIČIULIAMS!

2013-ieji metai Anykščiuose skel-
biami Pasaulio anykštėnų metais, o tą
vasarą Anykščiuose vyks jau VII Pa -
sau lio anykštėnų suvažiavimas.

Šio renginio svečius kitą vidur-
vasarį pasitiks veiklos 20-metį minin-
ti Pasaulio anykštėnų bendrija ir jos
istorinis lopšys – Anykščių koplyčia,
ta pusi Pasaulio anykštėnų kūrybos
centru.

Anykščiai laukia Jūsų visuose
Pa  saulio anykštėnų metų renginiuo -
se, bet ypač – paskutinį liepos savait-
galį, 26–28 d., kai Anykščių miestas
minės 573-ąjį gimtadienį, Anykščių
pa rapija švęs didžiausius Šv. Onos at -
laidus, o visi anykštėnai džiaugsis
pro   ga sutikti seniai nematytus jau-
nystės draugus, o gal tiesiog alsuoti
tė viškės arba pamilto krašto oru.

Išsami šventinių metų ir Pa sau lio
anykštėnų suvažiavimo programa
bus skelbiama vėliau. Tačiau šioje
prog ramoje būtinai atsiras laiko ir
vie tos Anykščiuose pasklisti Pasau lio
anykštėnų mintims ir balsams iš viso
pasaulio.

Rašykite, kalbėkite, siūlykite ir
linkėkite Anykščiams ir kitiems

anykš  tėnams, siųskite tekstus, vaizdo
ir garso įrašus, iš anksto žinodami,
kad Jūsų mintys pradžiugins su si rin -
kusiuosius, net jei Jūsų ir ne būtų ta -
me svečių būryje.

Apie savo ketinimus atvykti pra -
neš kite, savo Žodį anykštėnams siųs -
ki te adresu:

Pasaulio anykštėnų kūrybos cen-
trui: Vilniaus g. 36, LT-29145 Anykš -
čiai, Lietuva arba el. paštas: anykste-
nai@ gmail.com

AR UŽVALDYS AMERIKĄ 
MORMONAI?

Česlovo Iškausko straipsnis ,,Ar
už valdys Ameriką mormonai?”
(,,Draugas”, 2012 m. spalio 20 d.) ne
tik keistas, bet ir pilnas klaidų. Gal
didžiausia klaida yra tai, kad, auto-
riaus teigimu, mormonai praktikuoja
daugpa tystę. Mormonų bažnyčia (Lat -
ter Day Saints, arba LDS) daugpatystę
uždraudė, kai Utah valstija prisijungė
prie Jungtinių Amerikos Valstijų. Ži -
noma, atskalūnų, kurie nepripažįsta
Amerikos teisės ir eina tiek prieš baž -
nyčios, tiek ir valstybės įstatymus, pa -
sitaiko ir tarp mormonų. Bet jų yra
ma  žai, ir jie laikomi paprastais nu si -
kaltėliais.  

Kadangi rinkimai jau pasibaigė

ir neatrodo, kad mormonai valdys
Ame  riką, nėra reikalo detaliai ana -
lizuoti šio straipsnio. Vis dėlto, kad
skai tytojai nebijotų mormonų, noriu
pasidalinti mormonų atsišaukimu,
paskelbtu ,,The Salt Lake City Tri bu -
ne” vos praėjus rinkimams į preziden -
tus. 

LDS bažnyčios First Presidency
and Quorim of  Twelve Apostles Ba -
rack Obama ir Mitt Romney atsiuntė
sveikinimą už jų ,,dalyvavimą pačia -
me aukščiausiame demokratiniame
procese, kuris pareikalauja ypatingai
daug iš asmenų, kurie siūlo savo tar -
nystę kitiems (public sevice)”. Toliau
rašoma: ,,Dabar yra laikas visiems
ame rikiečiams susiburti. Yra labai
sena tradicija tarp Latter-day-Saints
melstis už mūsų tautos vadus asme -
niš  kai ir per mūsų kongregacijas.
Mes kviečiame visus amerikiečius,
kur jie bebūtų, kokių politinių įsiti ki -
nimų jie bebūtų, melstis už mūsų pre -
zidentą, už jo administraciją ir nau -
jąjį Kongresą šiais sunkiais ir nera -
miais laikais”.

Mormonai mažai kuo skiriasi
nuo kitų žmonių. Jie taip pat tiki, kaip
JAV Konstitucija moko, kad religija ir
krašto valdymas yra du visiškai ne -
su siję dalykai.  

Liuda Avižonienė
Park City, Utah

Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerija nuo 2007 metų iš -
kiliausiems užsienyje gyvenantiems lie -
tu viams teikia mokslo premijas. Iki šiol
jas yra gavę aštuoniolika mokslininkų.
Tik riausiai ne tik mes, redakcijos dar -
buotojai, bet ir daugelis ,,Draugo” skai -
tytojų apsidžiaugė, išgirdę, kad šiemet
tarp trijų užsienyje gyvenančių lietuvių
kilmės mokslo premijos laureatų yra ir
mūsų nuolatinis bendradarbis dr. Romu -
aldas Kriaučiūnas, apdovanojimą gavęs
už viso gyvenimo nuopelnus mokslui ir
jo sklaidą. Tačiau mums, lietuviams, gy -
venantiems šiapus Atlanto, be profesinių
Romualdo pasiekimų svarbi ir per visą jo
gyvenimą besitęsianti ryški lietuvybės
linija. Jaunimo stovykla „Dainava”, Atei -
tinin kų organizacija, JAV LB Taryba –
visur būta ir esama Romualdo. O kur dar
kny gų recenzijos ir,  žinoma, straipsniai,
straipsniai...  Nuoširdžiai spaudžiame
ran ką ir iki naujų susitikimų mūsų laik -
raščio puslapiuose.

Red.  Laima Apanavičienė

Redakcijos žodis



Šie – Maironio – metai Čikagos ir jos
apylinkės lietuviams padovanojo ne
šiaip kokį renginį, bet naujos Ame ri -

kos lietuvių teatro trupės ,,Viltis” (me no va -
dovas Petras Steponavičius) gimimą ir jos
pirmąją premjerą – Maironio 150-osioms gi -
mimo metinėms skirtą jubi lie jinį spektaklį
,,Tiktai dėl Tavęs”. Nors trumpą žodį prieš
spektaklį tarusi scenarijaus autorė bei spek-
taklio režisierė, aktorė Apolonija Matke -
vičiūtė-Ste ponavičienė prašė susirinkusiųjų
pernelyg griežtai už pirmąjį blyną nebarti, tikiu-
osi, jog ma no pastebėjimai ir pastabos apie naujos
teatro tru pės pirmąjį darbą nebus sutiktos kaip
pikta ar blo ga linkinti kritika. 

Įvertinusi savo pajėgumus bei sceninę patirtį,
nauja teatro trupė pasielgė apdairiai, pirmam pa -
sirodymui scenoje pasirinkusi ,,saugų” variantą –
poezijos, šokio ir dainos derinį. Tad, šalia ,,Vilties”
aktorių, scenoje matėme vaikų popchoro ,,Sva -
jonė” (vadovė Alina Šimkuvienė) dainorėlius bei
,,DanceDuo Studio” (vadovė Sandra Krumhorn)
jaunuosius šokėjus. 

Spektaklio ,,Tiktai dėl Tavęs” sumanymas,
vidinė sąranga ir ne vienas režisūrinis sprendi-
mas (filmas pradžioje, nuotraukų rodymas ekrane
spektaklio metu, dramos kūrinio įterpimas ir kita)
priminė šių metų vasario 4 dieną lietuvių meno
an samblio ,,Dainava” parodytą teatralizuotą me -
no, literatūros bei chorinės muzikos renginį ,,Tur -
būt ne dėl savęs esu”, skirtą kito žymaus Lietuvos
dainiaus – Justino Marcinkevičiaus – mirties me -
ti nėms ir Lietuvos Nepriklausomybės šventei. 

Abu renginiai ilgoki (per ilgi) – dviejų dalių.
Abiejų pirmoje dalyje skambėjo poetų eilės apie
gamtą, gimtinę, savojo ,,aš” vietą pasaulyje. ,,Dai -
navos” renginyje eilėraščius papildė choro daina -
vimas, Maironio spektaklyje juos paįvairino choro
,,Svajonė” dainos ir ,,DanceDuo” šokiai. Antroje
dalyje abiejų renginių scenarijaus autoriai pasi -
rinko poetų Maironio ir Marcinkevičiaus sociali -
nėms, visuomeninėms temoms skirtas eiles – jas
deklamavę aktoriai beldėsi į žiūrovų sąžinę, ragi-
no rinktis moralės, o ne veidmainiškumo ar kelia -
klupsčiavimo kelią. Panašiai nuskambėjo ir abie jų
renginių pabaiga, bene žinomiausiomis ir mums
brangiausiomis Maironio ir Marcin kevi čiaus
eilėmis privertusi žiūrovus atsistoti ir prisijungti

prie bendro deklamavimo-giedojimo. 
Kritiškai vertinant abu pasirodymus, ,,Dai -

navos” renginys atrodė stipresnis – labiau suverž-
tas, su aiškesne ir labiau išgryninta logine slinkti-
mi, tuo tarpu ,,Vilties” spektaklio scenarijus buvo
laisvesnis, ne toks tiesus ir aiškus, o ,,pasakojime”
pasitaikė ne viena duobutė.

Duobių neišvengė ne tik ,,Tiktai dėl
Tavęs” sce narijus, bet ir aktoriai bei jų
vaidyba. Rizika, ant scenos petys petin at -
sistojus profesionaliam, ne vienerius metus
duoną iš teatro valgiusiam ir dar tik pra -
dedančiam aktoriui, visada egzistuoja. Kar -
tais jos pavyksta išvengti, sumažinti ar, kal -
bant teatriniu žargonu, ,,apžaisti”, o kartais
– ne. ,,Viltis” su šia problema taip pat
susidūrė – iš judesio, balso, laikysenos ne -
sunkiai galėjai atskirti profesionalų

aktorių nuo mėgėjo. O kai atskiri, ta da – norom
nenorom – ir vertini, žinoma, dažniausiai ne pas-
tarojo naudai. Gaila, kad režisierė nepabandė
išvengti akivaiz džių nelygumų vaidyboje.

Šalia užtikrintos ir paveikios ,,Vilties” teatro
meno vadovo, aktoriaus Petro Steponavičiaus,
leng  vos ir žaismingos Apolonijos Steponavičienės
vaidybos, noriu išskirti Viktoro Kelmelio įtiki-
nan čiai suvaidintą Maironio poemos ,,Čičinskas”
pa grin dinį veikėją Čičinską. Žiūrovai pelnytai ne -
gailėjo jam plojimų. Poeziją gražiai, neegzaltuotai
deklamavo Inesa Makaras. Na, o jaunųjų, ypač
ma žiausiųjų, atlikėjų pasirodymas ir šįkart nepa-
liko žiūrovų abejingų. Džiugu, jog jiems teko para-
gauti tikros teatro scenos skonio. 

Amerikos lietuvių teatrinė padangė šiomis
die nomis itin skurdi – jai trūksta režisierių, sce-
narijaus autorių, scenografijos bei kostiumų kū -
rėjų, aktorių. Todėl noriu atskirai paminėti prie
,,Vilties” spektaklio prisidėjusius: Philip Platakis
(techninis režisierės padėjėjas), Auksuolę Kišo -
naitę (kostiumų modeliuotoja), Izidą Valatką
(nuotraukos), Skirmą Uleckaitę (pantomima) bei
aktorius Almą Preisaitienę, Algimantą Bar niškį,
Jon Platakį, Gintarą Ilevičių, Dalią Urbonienę,
Giedrę Kliarskis ir Vilmą Jaru lienę. 

Pirmasis ,,Vilties” ,,krikštas” įvyko. Tikiuosi,
jog jis neatbaidė trupės narių nuo naujų
sumanymų ir išbandymų. Teatro sambūrio pava-
dinimas, gimęs po Maironio ženklu, lyg ir su tei -
kia vilties, jog išvysime dar ne vieną šios naujos
trupės skrydį. Ką gali ži noti, gal jis įvyks net
greičiau, nei galvojame – neseniai pasiekė žinia,
jog naujai išrinkta JAV Lie tuvių Ben druo menės
Kultūros taryba norėtų at gaivinti lietuvių išeivi-
jos teatro festivalius. Jei taip įvyks, greičiausiai
festivalį ir vėl priglaus Čikaga.

Kada ir kokia tarptautinė teisės ins -
titucija tarė, kad lietuvių tauta
yra bent kiek kalta dėl žydų XX a.

bai sios tragedijos, dėl ho lo kausto? Ir jo -
kia tauta nebuvo apkaltinta, net vokie-
čiai nepasmerkti. Kalti bu vo naciai. Ne
vo kiečiai, bet naciai. Ta čiau spaudoje ret -
karčiais jaučiami tar si krūptelėjimai,
tarsi užmetinėjimai, kad lietuvių tauta
esan ti kaž kam ir už kažką skolinga. Te -
moka tas, kas iš tik rų jų nusikalto. 

Kaltės šešėlį su neskaniais epitetais ant lie tu -
vių tautos užmetė žuvu sių jų arti mieji bei jų tau-
tiečiai iš USA. Ir keletas mūsų pačių, tinkamai ne -
pasižvalgiusių po buvusius įvykius. Net Lie tuvos
vyriausybė, Izraelio spaudžiama, vengė pri si min -
ti, kad tauta nėra pajėgi sudrausminti visų savo
narių. Jokia tau ta, net žydai. Iki dabar lietuviai
yra tarsi gydomi nuo kažkokios ligos įvairiais pa -
ta rimais, įvairiais lie tuvių ir žy dų pokalbiais bei
įperšamais kultūriniais ryšiais. Tačiau iki šios
dienos vis pa sviedžiamas šla pias skudurėlis, kuri-
uo lyg kažkas pri menama, lyg kažko rei kalaujama.
Štai net „Naujojo Židi nio/Aidų” (2012 m., Nr. 5)
įvadiniame laiš ke re daktoriui tūla Akvilė Nau -
džiū  nie nė, besidominti žydų istorija ir kul tūra,
skundžiasi kolektyvine užmarštimi ir apgailestau-
ja, kad Vilniuje nėra specialaus holokausto muzie-
jaus, o apie holokaustą galima rasti tik bendra me
žydų muziejuje. Kodėl nėra? Kad nepastatė valsty-
bė, kuri neturi pini gų susimokėti tarptautinėms
or ganizacijoms nario mokesčių? O rugsėjo pa bai -
goje Emanuelis Zinge ris, nusi pel nęs Lie tuvos vals -
tybei vyras, pra šo Seimą, kad ateinantieji metai
bū tų paskelbti Vilniaus geto metais. Kaip tada su
Rai nių miškeliu, Pravie niš kėmis, sudegintais ir iš -
žu dy tais kai mais, pvz., prie Ne mu  naičio? Kada
ateis jų metai?

Grįžtant prie A. Naudžiūnienės, pri  simintina,
kad ji lyg perša tautai kal tę („kolektyvinė at min -
tis”) ir net rašo: „mes šaudėme, mus šaudė – vis  ko
buvo, nieko nebuvo”. Išeitų, kad ir autorė šau dė,

jei taria „mes”. Aš nešaudžiau ir nesutikau žmo-
gaus, kuris šaudė. Tai ko dėl „mes”? Ji, be si dominti
žydų isto ri ja, turi bent apytiksliai žinoti, kaip ši
bai senybė prasidėjo ir vyko. Lie tuvius dėl to po
karo tardė sovietai, vėtė, kratė žydai, do mė josi
įvai rios pasaulio teisinės organizacijos. O ką rado?
Nustatė, kad gal buvo apie du tūkstančiai lietuvių,
dalyvavusių žu dy nėse, bet ne tauta dalyvavo, ne
„mes”.

Pasigirsta užmetinėjimų ir išme tinėjimų dėl
ho lokausto, pasitaiko sku du rėlio svaidymų – nu -
kris kur nors, te si valo nekaltas. Kartais net tikri ir
tariami istorikai prisijungia, ypač vengią didesnių
darbų. O tų dar bų daug yra. Tuose darbuose netu -
rėtų būti gandų, tik patikrinti įvy kiai. Jais remda -
miesi galėtume kalbėti, o ne slidinėdami gan duo se
krūpčioti – ką žinai...

Kaip prieš karą žydai Lietuvoje, pa tys ir sa -
vanoriškai pasirinkę, mies tų ir miestelių ,,getuo -
se” („Staed tle”) gyve no? Kokia buvo jų eko no mi nė,
socialinė, kultūrinė padėtis? Kaip jie žvelgė į Lie -
tuvos valstybę, kuri nesikišo į jų gy venimo stilių?
Kai kurie jų net nepriklausomybės kovose sa va no -
riais dalyvavo. Kaip jie kasdien bendravo? Da lyva -
vo sociali nėje, kultūrinėje, visuomeni nėje, labda -
ros veikloje? Ar žydų futbolo ko mandos įvairiuose
miesteliuose kartais nebuvo vienintelis gražus ar -
ba peštyninio bendradarbiavimo kelias? Kaip nuo -
širdžiai kartais žydai dalyvaudavo ir darbu prisi -
dė davo lietuvių iškilmėse, pvz., vyriausybės na rių,
net vyskupų susitikimuose? Kaip lietuviai taikos
me tu skriaudė žydus, kaip žydai – lietuvius?

Ir štai karas. Kas vokiečių okupaci-
jos metu pradėjo žydų naikinimą Lie tu -
vo je? Kas jį skatino? Kas iš lie tuvių tuo -
jau pat prisijungė prie ho lokausto vykdy-
mo? Kokios buvo ir galėjo būti prie žas -
tys? Kiek lietuvių skundė vokiečiams žy -
dus, kiek jiems gelbėjo? Kiek bolševikų
oku pacijos meto žydai skun dė lietuvius,
kiek jiems gelbėjo?

Ir svarbiausia – kokie lietuviai šau dė
žydus... Kur jų sąrašas, gerai ištirtas ir paskelbtas?
Juk būtina žinoti, kas tie „mes”. Ir, žinoma, būtina
su re gistruoti vi sus pokario kal ti nimus lietuviams
ir kaltinimų pasek mes. Kas kaltino, ką kal tino, ko -
dėl, kuo kaltinimai baigėsi?

Kai bus atliktas šis būtinas darbas, tada is to -
rikai ir besidomį žydų istorija bus tikri, apie ką jie
kalba. Tada žino si me, kas mes, kas jie. Dabar girdi -
me: užmetinėjamą, kad Vilniuje nėra specia laus
ho lokausto muziejaus; Seime prašoma skelbti Vil -
niaus geto metus; Lietuvos amba sadoje Wash ing -
ton, DC skamba žydiški koncertai. Tai bent popu-
lia rios žydiškos temos lietuvių visuo menėje. O gal
kas šias temas tyčiomis pakai šioja? O gal šis popu-
lia rumas nė ra naudingas? Dažnai kartojamos te -
mos pabosta.

Ar gražiai sugyveną kaimynai gilina savo
kolegiškumą prisiminimais – tai bent praskėlei
man galvą; o tu iš mu šei man dantis – atminčiai
juos vis laikau. Šitaip gera kaimynystė neugdoma,
to  kia atmintis yra pikta atmintis. Tai kodėl lietu-
vių visuo me nėje taip daž nai primenama apie žydų
ne laimę? Jei holokaustas įvestas į mokyklų pro-
gra  mas, atmintis išliks, o visas emocijas užgesins
lai kas, nors ir kaip besi steng  tume jas kurstyti. Juk
laikas tam ir yra. Ne rei kia kasdieninių dejonių,
ne reikia ro dyti atvirų randų. Gyveni mas, grin -
džia mas vien atmintimi, sun kiai žengia. O ir bru -
ka ma atmintis kartais įsuka užmaršties ratus.
Sveikin kime kolegišką kaimy nys tę, visuome ni nę
šilumą, o istori kai ir mėgėjai lai dar padirba.
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Maironio metams – 
nauja teatro trupė
DALIA CIDZIKAITĖ

Atmintis ir
užmarštis
VYTAUTAS VOLERTAS

Ame ri kos lietuvių teatro trupė ,,Viltis”.
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Manchester, MI

TTEELLKKIINNIIAAII

Bardų festivalis – dainos ir širdies šventė Dainavos stovykloje
Ramūno Underio gyvenimo paminėjimas 

ANN PETROLIŪNAS

Prieš 31-erius metus gimusi Či ka  goje, lietuvių
kilmės tėvelio ir ame  rikietės mamytės šeimoje,
di desnę savo gyvenimo dalį praleidau at sisa ky -

dama visko, kas lietuviška – sil  kių, akordeono mu zikos,
polkos žings nių ir net tos dainos, kurią šei ma kiekvie-
nais metais sugiedodavo per mano gimtadie nį prie
močiutės valgomojo stalo. Kai buvau 19 me tų, pirmą
kartą su tėveliu aplankiau Lie tuvą. Ten at pažinau ir pa -
jutau dalį savęs – iki tol neįsivaizdavau, kad man to
trūko.

Per būsimus 10 metų kuo labiau pa milau savo
lietuvišką paveldą, tuo mie lesnė man darėsi Unde -
rių šeima. Šeima, tolima giminė iš mano tetos pu -
sės, su kuria retkarčiais praleis-
da  vome Kūčių va ka rą, tapo mie -
lomis tetomis, dė dėmis, pusbro -
liais ir pussese rė mis. Išmokau
val gy ti silkes, pa šokti polkutę ir,
nepai sant mano labai riboto lie -
tu vių kalbos su pra timo, išmokau
ne tik gimta-die niams skirtos
dai nos, bet ir dau gelio kitų lietu-
viškų dainų žo džius. Kuo dau-
giau mano gy venime atsirado gi -
ta rų ir lietuviškai skambančių
dainų, tuo la biau pa milau Lietu -
vą.

Prisimenu juoką vasaros sto -
vyklose Lietuvoje, kuriose daly-
vavome kaip sa va noriai, Vi tui
Underiui pristatant ma ne. Jis iš -
var dindavo kiek galima daugiau
giminystės ryšių: „Čia mano se -
sers vyro brolio duktė.” Dar ir
da bar pa ga lvojusi apie tai juo-
kiuo si, nors iš tiesų tai nėra jau taip juokinga, nes
pastebėjau, kad visi lietuviai Šiaurės Amerikoje yra
broliai, seserys – šei ma. Ir vienas iš bruožų, kuris
mus labiausiai jungia, a part aukšto ūgio ir meilės
grietinei, yra muzika. Mes visi mokame dainuoti.
Ar ba vaizduojame, kad mokame.

Spalio 19–21 dienomis daugiau nei 160 tos
šeimos narių susirinko Dainavos stovyklavietėje,
Manchester, Michi gan, prisiminti ir atšvęsti Ra -
mūno Underio gy venimą taip, kaip tikrai buvo dera
jį prisiminti – daina. Sa vaitgalis buvo pa va dintas
„Bardų festi valis”. Kaip ir pirmos savo kelionės į
Lietuvą metu, taip ir šį kartą, nežinojau, ko tikėtis.
Dalyvių am žiaus vidurkis nebuvo 60 metų. Iš tie sų
festivalyje dalyvavo keturios kartos, kai kurie da -
lyviai prisidėjo gitarų akordais, kiti – kūdikio ul bė -
jimu ar ver kimu. Stovyklavietė nebuvo atšiauri ar
ap leis ta, kaip mane įspėjo tėvelio jaunystės pri  si -
minimai, bet buvo šilta, gražiai pri žiūrėta ir vi lio -
janti vieta, kurią jau daugelį metų ši lietuviška šei -
ma pri žiū ri. Nesijaučiau esanti išskirta dėl ne ga lė -
jimo kalbėti lietuviškai. Nors nesu pra tau visų juo -
kų ar pranešimų, savaitgalio organizatoriams Vitui,

Taurai ir Vijai Un de riams kal -
bant, tačiau muzika vi siems bu -
vo suprantama, nesvarbu, kiek
daug ar mažai mokėjome lietu-
viškai.

Tik įvažiavę pro stovyklos
var tus, pajutome Tauros meniš -
ką gysle lę ir jos dėmesį smul-
kiausioms deta lėms. Buvo me
pa  sitikti didelės iškabos su fes-
ti va lio ženklu, kurį Taura spe-
cialiai šiai progai sukūrė. Dr.
Da mušio
var do na -
m u o s e

mūsų lau kė pintinės su
vaisiais, saldainiais ir iškep-
tais ba ra vykais. Visi sa vait -
galio dalyviai sa vo kamba-
riuose rado po kavos puodu -
ką su festivalio ženklu ir sa -
vo vardu (to kiu būdu buvo
lengva su visais susipažinti),
po butelį vandens ir po mai -
šiu ką su riešutais ir razino -
mis. Taura subūrė daug sa -
va norių, kurie pasirū pino
sa   vaitgalio valgiais ir vaka-
ro nių vai šėmis.

Atvykę muzikantai ir
daininin kai iš visos JAV ir
Ka nados salę pri  pildė savo
muzika ir daina, palytėdami
širdis tų, kurie liūdėjo, prieš metus ne tekę vy ro,
tėvo, brolio, dėdės ir drau go – Ra mū no Underio. Sa -
vo mu zika Ramūnas pa lietė daug žmonių, ir visą sa -
vaitgalį jo dva sia buvo juntama gitaros akorduose,
būg nų mušime ir dainose – skam be siuo se, kurie ai -

dėjo po visą stovykla vietę.
Vitas Underys sakė, kad, ko gero, 95 proc. šio sa -

vaitgalio dalyvių nėra dalyva vę liaudies muzikos
koncerte, tačiau nė vienas iš mūsų nesijautėme ne -
priklau santis. Ant neaukštos, Vito Underio su kaltos
scenos įdomiai pa sirodė muzi kan tai ir dainininkai
iš įvairiausių vie tovių: Jonas Ber žans kis, Michael
Hough ir David Ta mu levich (Ann Arbor, MI), Lina
Ku lia vaitė, Liudas Kuliavas, Ma rius Po likaitis,
Tomas Strolia ir Vija Un de rytė (Chicago, IL), Eu -
genijus Dicevi čius (Cleveland, OH), Vitas Underys
(Detroit, MI), Romas Zableckas (Evans, CO), Saulius

Gy lys (Kala mazoo, MI), Ri mas Polikaitis (Man -
chester, CT), Aliu kas Gylys (New York, NY), Rūta
Pakš taitė Cole (Pur dys, NY), Jonas Nakas (Ste vens -
ville, MI) ir Audra Balytaitė, Stasys Ku lia vas, Min -
daugas Gabrys, Val das Ra manauskas ir Vaidotas

Vai  čiū nas (Toronto, ON).
Nors ir talentingi buvo progra -

mos at likėjai, festivalis įtraukė ne tik
tuos, kurie pasirodė prožektorių švie -
sose. Šeš tadieno ryte su specialiai
šiam sa vaitgaliui paruoštu dainorė -
liu, kuriame buvo išspausdinta Ra mū -
no sukurta dai na, visi prisijungė me
prie bendro (pro juoką ir aša ras) dai -
navimo, kai kurie į to ną, kai kurie –
ne. Tarp pasiro dymų iš klausytojų ra -
to pasigirsdavo seniai iš moktos dai-
nos, prie kurių pri sijungę ki ti žiū ro -
vai kartu smagiai dainavo. 

Popietės metu muzikantai susi -
rinko neformaliam grojimui ir daina -
vimui. Susėdę ratu, tai vienas, tai ki -
tas užvedė dainą (lietuviškai ir ang -
liškai), kitiems muzikantams laisvai
impro vi zuo jant. Klausytojai galėjo

Vitas Underys su dukra Vija. PP..  JJaannkkaauuss ir MM..  LLaanniiaauusskkoo  nuotraukos

Ramūnas Underys

Rimas Polikaitis, Romas Zableckas, Rūta Pakštaitė Cole.
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Išrinktas XV Š. Amerikos lietuvių 
tautinių šokių šventės meno vadovas

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjun-
ga (PLJS), įsteigta 1972 metais,
jungia lietuvišką jaunimą, gy -

venantį už Lie tuvos ribų. Šiuo metu
lietuvių jaunimo sąjungos veikia
dau giau nei tris dešimtyje pasaulio
šalių.

2012 metų vasarą PLJS rengė Pa -
saulio lietuvių jaunimo susitikimą,
ku ria me dalyvavo per 3,500 jaunų lie -
tuvaičių iš trisdešimties skirtingų
vals  ty bių bei Lietuvos.

Jaunimas klausėsi pranešimų,
da lyvavo diskusijose, susitikimuose,
me no dirbtuvėse, karjeros ir kontak-
tų mugėse, kino peržiūrose, taip pat
klau sėsi žymiausių Lietuvos muzikos
atli kėjų – grupės ,,Antis”, ,,Bix”, An -
d riaus Mamontovo. Šis renginys pui -
kiai at spindėjo PLJS viziją: burti lie -
tuvišką jaunimą, kad ir kur jis begy -
ventų. Dau giau informacijos apie
PLJS veiklą ir vykusį renginį galite
rasti adresais: www.pljs.org, www. -
pljs 2012.lt.

2013 metų vasarą, liepos 1–14 die -
nomis, Jungtinėje Karalystėje ir Lie -
tu voje vyks XIII Pasaulio lietuvių
jau nimo sąjungos kongresas, tradici-
nis PLJS renginys, vykstantis kas
ket   verius metus, kuriame susirinks
atstovai iš lietuvių jaunimo sąjungų
(LJS) visame pasaulyje. Kongreso
me tu da lyviai iš įvairių šalių dalinsis
patirtimi, kurs naujus projektus, pla -
nuos PLJS valdybos veiklą ateinan-
čiai ka den cijai ir puikiai leis laiką
drau ge. Dau giau informacijos apie

PLJS kongresą rasite adresu: www. -
pljs2013.org

Šiuo metu JAV lietuvių jaunimo
sąjunga (kuri yra PLJS dalis) siekia
at kurti ir stiprinti savo veiklą. Tuo
tiks lu lapkričio 17–18 d. nuo 10 val. r.
iki 5 val. p. p.  Pa sau  lio lietuvių cent -
re, Lemont, IL vyks PLJS mo kymai,
ku riuos ves patyrę lektoriai iš Lietu -
vos. Mokymų metu jaunimas dis ku -
tuos apie visuo menišką darbą JAV,
lie  tuvių jaunimo sąjungos JAV viziją,
tikslus, kurs ir planuos būsimas veik-
las. Šiuose mo kymuose gali dalyvau-
ti visi, neabe jingi lietuviškai veiklai!

Mes ieškome naujų, iniciatyvių,
veiklos trokštančių narių! Visus no -
rin čius kviečiame jungtis prie JAV
lie tuvių jaunimo – tai bus puiki gali -
my bė ne tik susipažinti su naujais
draugais, įgyti daugiau patirties or -
ga nizuojant įvai rias veiklas, bet ir
da  lyvauti būsima jame PLJS kongre -
se 2013 metų va sarą!

Visus norinčius dalyvauti moky-
muose lapkričio 17–18 dienomis ar
tie siog norinčius prisidėti prie lietu-
vių jaunimo sąjungos veiklos JAV,
kvie čiame ra šy ti Simonai Gajauskai -
tei (JAV LJS pirmininkei) arba Gied -
rei Kazlaus kai tei (PLJS vicepirmi -
nin kei) el. paš tu: giedre@pljs.org 

Laukiame jūsų klausimų, pasiū-
ly mų, patirties ir aktyvaus dalyvavi-
mo! 

Parengė Giedrė Kazlauskaitė –
Pasaulio lie  tuvių jaunimo sąjungos
vicepir mi nin kė.

DALIA CIDZIKAITĖ

Kartas nuo karto Čikagoje apsi-
lankanti Lietuvių tautinių šo -
kių instituto (LTŠI) valdybos

pirmininkė, Los Angeles lietuvių
tau tinių šokių grupės ,,LB Spin du -
lys” vadovė Danguolė Razutytė-Var -
nie nė niekada nepamiršta užsukti ir
į ,,Draugo” redakciją. Šįkart LTŠI
pir  mininkė apsilankė su nauja žinia
– neseniai Čikagoje vykusiame insti-
tuto valdybos posėdyje išrinktas bū -
si mos – jau penkioliktos – Šiaurės
Ame rikos lietuvių tautinių šokių
šventės meno vadovas. Juo tapo Bos -
ton lietuvių tautinių šokių grupės
,,Sam būris” vadovas Tomas Mikuc -
kis. 

Pasak Varnienės, nauju meno
va  dovu išrinktas jaunas ir vikrus lie -
tuvių tautinių šokių mokytojas, lie -
tuvių išeivijos užaugintas sūnus. To -
mas gimė ir augo Los Angeles mieste,
Harvard University studijavo fiziką
ir matematiką, šiuo metu gyvena ir
dirba Boston mieste. Jis jau 9 metus
vadovauja Boston lietuvių tautinių
šokių grupei ,,Sambūris”. ,,Tomas
yra mūsų išeivijos pažiba, – sako
LTŠI valdybos pirmininkė. – Jis jau
beveik 10 metų noriai, su dideliu už -
sidegimu ir talentingai dirba lietu-
vių tautinio šokio srityje.” Varnienė
įsi tikinusi, jog Mikuckis bus geras
bū simos šokių šventės, kuri vyks
2016 metais, meno vadovas.  

Vaikino gabumus šokiui Varnie -
nė pastebėjo Tomui dar gyvenant Los
Angeles – iš pradžių jis buvo pavyz -
dingas ,,LB Spindulio” šokėjas, vė-
liau – šokių grupės mokytojų padėjė-
jas. Jis ypač daug padėjo ,,LB Spin du -
liui” ruošiantis važiuoti koncertuo ti
į Japoniją 2005 metais. 

Atsikėlęs į rytinę pakrantę, To -
mas meilės šokiui nepametė. Studi -
juo damas universitete išbandė naują
šokio sritį – pramoginius šokius (bal -
l room dancing) ir iškart nustebino
pasiekimais ir laimėjimais šios šokių
šakos konkursuose. Apsigy ve nęs
Bos  ton ėmėsi ir šokio mokytojo pa -
reigų – devintus metus moko ke lias
šo kių grupes, vadovauja Boston
,,Sam būriui”, kuris šiemet, gegužės
mė nesį, atšventė 75 metų jubiliejų.
To  mas šia proga sukūrė itin gražią ir
menišką sukakties programą. Šalia
to, tuo pat metu jis turėjo ruoštis XIV
šokių šventei, šią vasarą vykusiai
Bos ton mieste.

Mikuckis yra lankęs tautinių šo -
kių mokymo kursus Nidoje (Lie tu vo -
je) ir stovykloje Dainava (Michi gan,
OH). Prieš 4 metus, kai Los An ge les

vyko XIII Š. Amerikos lietuvių tauti -
nių šokių šventė, jis buvo vienas iš
pagrindinių šventės meno vadovės D.
Varnienės padėjėjų. ,,Jau tada To mas
su gebėjo puikiai derinti ir net su -
kurti kelis aikštės brėžinius to -
kiam dideliam pasirodymui”, – pa -
ste  bi Varnienė. XIV šokių šventėje
Mikuckis turėjo progos išmėginti ir
pa  la vinti savo organizacinius įgū -
džius – jis buvo vienas iš šventės ruo -
šos komiteto narių. Tomas taip pat
yra LTŠI  valdybos vicepirmininkas
ir iždininkas.

Pasak LTŠI valdybos pirminin -
kės, Tomas kažkada yra prasitaręs,
jog pedagogikos žinių ir meilės šok-
iui jis sėmėsi iš dviejų įtakingų iš ei -
vijos lietuvių tautinių šokių mokyto-
jų – D. Varnienės ir Sigitos Ba ry sie -
nės, taip pat iškilios Lietuvos chore-
ografės Laimutės Kisielienės. Bet,
Varnienės nuomone, geru šokių mo -
kytoju Tomas tapo savo gabumų ir
mo  tyvacijos dėka. Žinoma, padėjo ir
keletą dešimtmečių išeivijoje kaup-
tas lietuviškų šokių švenčių lobynas. 

,,Būdamas nepaprastai gero bū -
do ir taikaus charakterio, tikiu, To -
mas bus kūrybingas ir geras meno
va  dovas”, – įsitikinusi Varnienė. Bet
svarbiausia, jos nuomone, Tomas su -
vo kia, kad net ir šių dienų lietuvis –
tiek žiūrovas, tiek ir šokėjas, – užau -
gęs išeivijoje, nori išsaugoti ir toliau
džiaugtis lietuviškais autentiškais
tautiniais šokiais. ,,Todėl būsimos
šo kių šventės šūkis gali būti – ‘Grą -
žinti išeivijai išeivijos šokių šventę!”,
– sakė LTŠI valdybos pir mininkė.

Tomo laukia ilgas ir itin atsa kin -
gas darbas. Jau netrukus jis, drauge
su JAV Lietuvių Bendruo me nės val -
džia ir LTŠI, turės spręsti vie ną iš
sun kiausių užduočių – rasti, kurio
tel kinio lietuviai sutiks rengti XV šo -
kių šventę. Varnienė, rugsėjo pa bai -
goje dalyvavusi Atlanta, GA vykusio-
je JAV LB XX tarybos pirmoje sesijo-
je, sakė, jog sesijos metu pasigirdo
siūlymų šokių šventę rengti JAV sos -
tinėje. Tai pasiūlė Lietuvos Respubli -
kos ambasadorius JAV ir Meksikai
Žy gimantas Pavilionis. Var nienės
ma nymu, šventės rengimas JAV sos -
tinėje ir vėl atkreiptų Amerikos ir jos
gyventojų dėmesį į Lie tuvą. Tiesa,
jei gu šventė vyks Washington, DC,
teks keisti datą. ,,Bet tai – anokia
naujiena, – mano Var nienė, – galima
šį reikalą ir kūrybingai išspręsti.”
Juk, primena ji, kai 1976 metais vyko
JAV nepriklausomybės paskelbimo
200 m. minė jimas, šokių šventė Či ka -
goje vyko ne vasarą, o Darbo die nos
savaitgalį, ir visi buvo patenkinti.

XV Lietuvių tautinių šokių šventės meno vadovas Tomas Mikuckis su LTŠI valdybos
pirmininke, Los Angeles ,,LB Spindulys” vadove Danguole Razutyte-Varniene.

Iš DD..  RRaazzuuttyyttėėss--VVaarrnniieennėėss  asmeninio albumo nuotr.

Prisijunkite prie JAV lietuvių 
jaunimo sąjungos!

kartu dainuoti ar, susėdę išoriniame
ra te, stebėtis visų muzikiniais gabu-
mais. 

Pasirodo, ne aš viena pamilau sa -
vo protėvių žemę jau suaugusi. Šeš -
tadieno vakare dainininkas, muzi -
kan tas, dainų autorius David Ta mu le -
vich papasakojo apie savo pirmąją ke -
lionę į Lietuvą. Tą kartą jis norėjo ap -
lankyti savo senelio Žer vynų kai mą.
Su ašaromis akyse Da vid pasakojo,
kaip, jam sėdint prie stalo, buvo pa sa -
kyta: „Dabar gersi vandenį, kurį gėrė
tavo senelis.” Jis toliau tęsė sa vo pa -
sakojimą dainomis, vis pasidalinda -
mas su klau sytojais, kokią brangią
vie  tą jo širdyje užima Lie tuva. Po Da -
vid ir Michael pa sirodymo sekė visų
bar dų koncertas, užtrukęs beveik ke -
tu rias va landas. Tačiau klau sytojai be
jo kių nusi skundimų, su dideliu entu -
ziazmu ir garsiais plojimais apdova -
no jo kiekvieną progra mos atlikėją.

Po visų pasirodymų vėlyvą vaka -
rą įvyko dar vienas sugrįžimas. Dvi -
dešimt vyrų, susirinkusių aplink pia -
ni  ną sa lėje, pakėlę taures ir dainuoda-
mi vi sas praeityje stovyklose išmok-
tas dai nas, išgirdo Joną Naką tariant:
„Tik rai niekad nemaniau, kad ir vėl

matysiu visus šiuos veidus šioje sto -
vykloje.” Muzika turėjo tokią jėgą.
Tuos vy  rus apjungė jaunystė su Ra -
mūnu ir dainos, kurias jie dainavo
sto vykloje. Kai kurie jų pirmą kartą
su grįžo į Dai  navą po daugelio metų.
Jų juokas salę pripildė lūkesčio ir vėl
sugrįžti į tas praeities dienas, kai, bū -
dami jau ni, dainavo tas pačias dai-
nas.

Savaitgalis pasibaigė susimąsty-
mo gaidele – daina prie didžiulio Rū -
pintojėlio ir trumpu susikaupimu
miš   kelio šventovėje. Ramūnas buvo
pri simintas giesmėmis. Taura per-
skai  tė ištrauką iš Kahlil Gibran kny-
gos apie draugystę – tą nuostabią gy -
venime dovaną, kuri jų šeimą pa laikė
per praėjusius skausmo metus ir su
kuria buvo įmanoma suruošti tokį
nuo s tabų savaitgalį ir švęsti Ra mūno
gyvenimą. Pabaigoje visi liku sieji da -
lyviai, šei myniškai susika bi nę, pa dai -
navo Ra mū no sukurtą dai ną, ku rios
žodžiai dar aidi visų šir dyse: „Ei, ei,
ei, drauguži, ei si me kar tu, tuo skai d -
riuoju ir baltuoju stovyklos kele liu…”

Iš anglų kalbos vertė 
Eglė Laniaus kienė
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Moksleivių Ateitininkų sąjungos centro
valdyba ruošia Moksleivių Ateitininkų
pa saulėžiūros Žiemos kursus  Dainavos

sto  vyklavietėje nuo  š. m. gruodžio 26 d. iki 2013
m. sausio 1 d.

Į kursus kviečiami moksleiviai, lankantys gim -
nazijos 9–12 skyrius ir norintys praleisti savaitę
ateitininkiškoje dvasioje kartu su kitais jaunais
lietuviais katalikais. Dalyvaudami kursuose, sie -
kiame palikti savo kasdieninius rūpesčius, pasi -
nau doti proga prisiartinti prie Dievo, geriau save
pažinti ir suprasti ateitininkiškų principų pritai ky -
mą savo gyvenimuose.

Registruotis internetu mesmas.org iki š. m.
lapkričio 26 d. 

Jei turite klausimų, susijusių su registracija,
kreipkitės į Kristiną Volertienę el. paštu:  volertas
@verizon.net arba tel. 610-664-9425.

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

IIŠŠ  AATTEEIITTIINNIINNKKŲŲ  GGYYVVEENNIIMMOO

ŠAAT RINKIMAI
Ieškome kandidatų

Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba (ŠAAT)
pra neša, kad šį ru denį bus renkama nauja taryba,
ku ri prižiūri visą JAV ir Kanados atei tininkų veiklą.
Dar ieškomi bent šeši kandidatai. Jei norėtumėte
kandidatuoti ar siūlyti kitą kandidatą, malonėkite
pranešti  ŠAAT sekretorei Vida Kuprytei el. paštu
vidaku@gmail.com arba paprastu paštu 65 Long -
common Rd, Unit F2, Riverside, IL 60546. 

Čikagos ateitininkų kūčių šventė

Ateitininkų Kūčios įvyks sekmadienį, gruodžio
16 d., 1 val. p. p. Čikagoje, Jaunimo centro didžiojoje
sa lėje.  Malonėkite užsiregistruoti skambindami dr.
Onai Daugirdienei tel. 630-325-3277 ar rašydami el.
paš tu: odaugirdas@hotmail.com. Kviečiami visi
da lyvauti.

Rytoj korp! Giedros jubiliejinė šventė

Korp! Giedra  džiaugiasi švęsdama 85 metų su -
kaktį. Lapkričio 11 d., 11: val. r. giedrininkės su kor-
po racijos vėliava dalyvaus šv. Mišiose Pal. J. Ma tu -
laičio misijoje, Lemont. Po Mišių 12:30 val. p. p., Atei -
tininkų namuose vyks šventė. Programoje — Korp!
Giedros istorinė apžvalga, linksma muzikinė dalis,
Giedros veiklos parodėlė ir vaišės. Gied ri ninkės
maloniai kviečia dalyvauti ateitininkus, kitų korpo-

racijų narius ir plačiąją lietuvių vi suomenę.  

Kas pirmą mėnesio sekmadienį Čikagos Partizano Daumanto-Prano Dielininkaičio jaunųjų ateitininkų
kuopos nariai susirenka šv. Mišioms Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont,  po to susirenka Atei -
ti ninkų namuose būrelio užsiėmimams. 

GILIUS ALEKSA. Spalio mėnesį buvo iškil -
mingos ateitininkų Mišios. Visi jaunučiai sė -
dė jom kartu. Vienas jaunutis, Matas Ra si -
kas, davė įžodį. Po Mišių  susirinkome Atei ti -
ninkų namuose. Iš pradžių visi būreliai su si -
rinko kartu. Globėja Laima Aleksienė pasa kė
mums, kad mėnesio tema yra ,,Lietu viski sim-
boliai”, ir pranešė, kas šį mėnesį švenčia gimta-
die nius. Po to visi susiskirstė į savo būrelius.

Mano būrelyje buvo per mažai žmonių, mes susigrupa -
vom su vyresniaisiais. Mes diskutavom apie simbolius. Po to
su galvojom savo simbolius ir juos įdeginom mediniuose sky-
duose.  Man labai patiko šis darbelis. 

MONIKA PAPARYTĖ (2 sk.) Man labai patiko spalio mė -
nesio susirinkimas, nes šį mėnesį yra mano gimtadienis ir
man kuopos globėjos padovanojo saldainių. Man patinka pa -
sidalinti saldainiais su savo būrelio draugėmis. Šiandieną
mes kalbėjome apie lietuviškus simbolius. Simboliai buvo
Sau lė, Lietuvos vėliava, herbas, Gedimino pilis. Po susi rin -
kimo man patiko valgyti sumuštinius ir sausainius.

DEIVIDAS ABRUTIS. Spalio 7 d. mūsų berniukų grupė,
penktos klasės mokiniai, turėjome dviejų komandų kovą. Abi
komandos padarė plakatus su Lietuvos simboliais: vėliava,
Sąjūdžio ženklu, herbu ir Vinco Kudirkos Tautine giesme.
Simboliai buvo sukarpyti. Juos visus reikėjo suklijuoti, kad
būtų gražūs ir teisingi. Net Tautinė giesmė buvo sukarpyta ir

visas giesmės eilutes turėjome surasti ir sudėti, kad būtų teisingai. Abiejoms komandoms labai gerai
se kėsi. Berniukai labai gerai viską žinojo apie Lietuvą. Kai baigėm žaidimą, sugiedojom Tautinę gies -
mę. Tada ėjome pavalgyti.

ALDAS KRIAUČIŪNAS.  Valstybės, organizacijos ir įstaigos turi simbolius, kurie atvaizduoja jų
istoriją ar tikslus. Per susirinkimą kalbėjome apie Lietuvos ir Amerikos  vėliavas, Vytį, Gedimino
stul  pus, Ateitininkų ženklą ir kitus
simbolius bei jų reikšmę. Kai išmo -
kome apie simbolius, nupiešėme savo
arba savo šeimos sim  bolį, kuris iš -
reiškė mūsų prin ci pus ir interesus.
Mano simbolis pa ro  dė mokslą, svei -
ka tą, mankštą ir mano mėgsta miau -
sius užsiėmimus. Dabar kasdie ni nia  -
me gyvenime aš pastebiu sim bolius
vi sur.

SIMONA BILEVIČIŪTĖ. (3  sk.)
Rytmetį ateitininkuose mes prade -
dame malda, tada susiskirstome į bū -
relius ir  darome projektus,  žai džia -
me  žaidimus  ir  kalbamės. Šio  sek -
ma  dienio  tema buvo  simboliai. Mes
su žinojome, kad  kiekvienas  mies tas
turi  savo  simbolius. Atli ko me  dar-
be  lį, kuriame  turėjome  nu pieš  ti  sa -
vo  paties  simbolį. Man  la bai  patiko
šis  užsiėmimas. Aš  lau kiu  kito  mė -
ne sio  sekmadienio.                                                              

Čikagos jaunutės susirinkimo metu. Iš k.: Neda Abrutytė, Julytė Naudžiūtė, Gabrielė Lesčinskaitė ir Nida
Polikaitytė.                                                                                                                                                   Dainos Čyvienės nuotr.

ŽIEMOS KURSAI
Laikas registruotis

Žiemos kursuose moksleiviai sutinka Naujuosius 2012
metus.

Čikagos jaunučių susirinkimai
Jaunieji ateitininkai dalinasi savo veiklos nuotykiais

Būrelio vadovė Angelytė Annarino su
Onu te Kriaučiūnaite atlieka darbelį.

Vadovas Audrius Rušėnas prižiūri jaunųjų berniukų būrelį susirin ki -
mo metu.

Gilia
us skydas
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Š. m. spalio 17–19 dienomis JAV lan -
kėsi Šiaulių universiteto (ŠU) pro-
fe so rės dr.  Ingrida Baranauskienė

ir dr. Liuda Radzevičienė. Su viešniomis
su  sitikau Kent State University (KSU). Į
mano klausimus mielai sutiko atsakyti
dr. I. Baranauskienė, Šiaulių universite-
to Socialinės gero vės ir negalės studijų
fa kulteto deka nė.

– Džiaugiamės, kad bendradarbiavimas
tarp KSU ir ŠU yra sėkmingas ir aktyvus. Koks
buvo Jūsų vieš nagės KSU tikslas? 

– Pirmiausia labai norėčiau pa dėkoti Cleve -
land Lietuvių Bendruo me nei, ypač Lietuvos Res -
publikos  garbės konsulei Ingridai Bublienei ir dr.
Viktorui Stankui, kurių asmeninė mis pastango -
mis ne tik prasidėjo bendradarbiavimas tarp abie -
jų universitetų, bet jis įgauna pagreitį. Su sitikimų
tikslas – rasti bendradarbia vimo gali my bes tarp
ŠU Socialinės gerovės ir negalios studijų fa kulteto
ir KSU mokslininkų, dirbančių spe cialiosios bei
socialinės pedagogi kos,  socialinio darbo, svei ka -
tos edu ko logijos, kineziterapijos srityse. Viešnagę,
atsiliepdami į mūsų prašymą, organi zavo KSU pre -
zidento administracijos narė Melody Tankersley,
stu dijų užsienyje programų di rektorė Sandra Mor -
gan ir Gerald H. Read tarp tautinio ir tarpkul tū ri -
nio ugdymo centro direkto rė Linda Rober t son. Su -
laukėme šilto ir labai profesio nalaus priėmimo. 

– Kokią programą KSU pasiūlė Jums tris
dienas viešint pas juos? 

– Turėjome daug dalykinių po kalbių bei semi-
narų, kurių metu kar tu su KSU Specialiosios ped-
agogikos ir Reabilitacijos katedrų darbuotojais
(drs. Balan Harjusola-Webb, Melody Tankersley,
Wis dom, Luft, Rumrill, Vierstra, Devine, Wiley, Be -
desem, Ci mera, Barton, Morsfield) aptarėme vyk -
do mas programas, studijų formas ir praktikų or -
ganizavimą, tarptauti nio bendradarbiavimo gal-
imybes.  Dėstytojai pristatė savo tyri mų sritis: vi -
dutinę ir žymią proto ne galę turinčių asmenų ug -

dymo integ ruotoje aplinkoje ypatumus (dr. And -
rew Wiley ir dr. Pena Bedesem); anks tyvosios in -
tervencijos tyrimus (dr. Sanna Harjusola-Webb),
re  abilitacijos ir rekreacijos tyrimus pristatė dr.
Phil Rumril ir dr. Courney Vierstra. Tyrėjai didelį
dėmesį skiria autizmo problemų analizei (dr. Sloa -
ne Burgess), kurčiųjų ugdymo ir integracijos prob-
lemoms (dr. Pam Luft, dr. Karen Kritzer), elgesio ir
emocijų turinčių vaikų ugdymui ir lavinimui (dr.
Ba lan). Taip pat buvo pristatytos ir mūsų  fakulte-
to (Socialinės gerovės ir negalės studijų) mokslin-
ių tyrimų kryptys, projektinė veikla. Šio apsilan -
ky mo metu susipažinome su įstaigomis, kuriose
ugdomi spe cialiųjų poreikių vaikai (Centre of  Ino -
vations in Transition and Em ploy ment), Van
Campen globalaus ug dymo centro darbuotojais. 

Prieš išskrendant į University  Nebraska at O -
ma ha, susitikome su Cleveland LB nariais V. Stan -
kumi ir konsule I. Baubliene. Jų dėka aplankėme
at naujintą Cleveland miesto meno muziejų, Lie tu -
vių klubą, kuria me didelį įspūdį paliko, kaip ypa -
tingai yra puo selėjamos lietuvių tautinės tradici-
jos, papročiai, kaupiama lietuvių iš eivijos kultū ri -
nės ir visuomeninės veiklos patirtis. 

– Ko pasisėmėte, kokį įspūdį  paliko KSU? 
– KSU yra gerai žinomas ne tik JAV, bet ir

Euro poje. Vykdamos čia žinojome apie jo pasie ki -
mus tiek mokslo, tiek studijų srityse. Tačiau, jeigu
atvirai, nesitikėjome, kad būsime taip šiltai priim-
tos, kad bus domima si ir mūsų pasiekimais,  mūsų
patirti mi. Žmonės, kuriuos sutikome, yra ne savo
srities profesionalai, bet labai at viri, nuoširdūs,
drau giški, pasiren gę ne tik padėti mūsų fakultetui,
bet ir bendradarbiauti su mumis tiek mokslo, tiek
studijų srityse. 

– Ar galėsite ką nors panaudo ti sugrįžu-
sios?

– Be abejonės. Ir ne tik idėjų lygme nyje. Esame
labai dėkingos už stu dijų programas, kurių tu ri -
nys mums buvo atskleistas ir detaliai paaiškintas.
Tai leis patobulinti mūsų studijų programas. Prof.
Me lody Tan kers ley padovanojo mums savo me to -
do logi nes ir mokslines knygas, tuo mus la bai nu -
džiugindama. Tai gera paspirtis mūsų doktoran-

tams. Susitarta dėl bendrų ty -
rimų Skurdo ir politinių
spren dimų strategijos special-
iųjų po reikių turinčių mo -
kinių ugdymo kontekste (dr.
An drew Wiley), kalbėjome
apie neįgaliųjų įvedimo per
spor to, organizuoto laisva lai -
kio ir rekreacijos paslaugas
(dr. Mary Ann Devine), specia -
liųjų poreikių turinčių moki -
nių ugdymo turinio individu-
alizavimo inkliuziniame ug dy -
me aspektus (dr. Kristie Pretti-
Frontczak), specia-liųjų por-
eikių vaikų matematikos ug -
dymo turinio kaitą (dr. Karen
Krit zer), elgesio valdymo tech-
nologijų taikymą dirbant su
specialiųjų porei kių vaikais
(dr. Pena Bedesem), perėjimo
iš mokyklos į savarankišką
gy venimą strategiją (dr. Rob
Cimera), konsultavimą reabil-
itacijos procese (dr. Phil Rum -
rill, dr. Courtney Viest ra), lo -
gopedinės pagalbos ypatumus
ir organizavimo principus
skir tingais amžiaus tarpsni-
ais (dr. Pamela Luft).

– Gal ryšiai su Jūsų uni-
versi teto fakultetu buvo su -
stiprinti ko kia nors specia -
lia programa? 

– Gavome dr. Marcelio
Fan toni, Associate Provost for
Global Educa tion, pritarimą
dėl bendradarbiavimo sutar-
ties tarp SPED koledžo ir ŠU
So cialinės gerovės ir negalės
studijų fakulteto net šešiomis
kryp timis: jung tinių nuoto -
linių studijų modulių organi-
zavimo; bendrų mokslinių ty -

rimų; mokslinės metodinės medžiagos pasikeiti-
mo; studentų ir dėstytojų mainų; bendradarbiavi-
mo moksli nių žurnalų redkolegijose ir bendruo se
projektuose. Kitų metų birželio pa bai goje ŠU lauk-
sime KSU dėstytojų ir studentų, o rugsėjo mė nesį
net penki mūsų fakulteto dės tytojai stažuosis KSU
socialinio dar bo srityje. 

– Kur dar lankėtės Amerikoje? 
– Viešėjome University of  Neb ras ka. Viešnagę

organizavo College of  Education, Health and Hu -
man Services darbuotojas dr. Phillip Nordness,
kuris pra ėjusią vasarą lankėsi mūsų fakultete. Sa -
vo viešnagę pradėjome nuo susitikimo su Spe -
cialiosios pedagogi kos koledžo  dekane dr. Nancy
Edick ir prodekanu dr. David Conway. Pri statėme
ŠU fakulteto veiklą, aptarė me fakultete leidžiamų
mokslo žurnalų bendradarbiavimo, dėstytojų bei
antros ir trečios pakopos studijų programų stu-
dentų mainų galimybes, bendrų studijų programų
rengimo prielaidas. Susipažinome su koledžu: bib-
lioteka, interaktyvia auditorija, studentų bei dės -
tytojų darbo vieto mis. Įvyko susitikimas su Tarp -
tau tinių studijų ir programų dekanu dr.  Thomas
Gout tierre ir kitais šio skyriaus darbuotojais.
Bendravome su Specialiojo ugdymo ir komuni -
kacijos sutrikimų katedros vedėja dr. Kris Swain,
kuri pristatė katedroje vykdomas programas. Su -
sitikimo su So cia linio darbo katedros vedėja dr.
The resa Barron-McKeagney ir kitais darbuotojais
metu didelis dėmesys buvo skiriamas studentų
prak tikų organizavimo klausimams. Susitikimo
me tu dovanų gavome naujus koledže nau dojamus
vadovėlius, praktikų organizavimo dokumentų pa -
vyz džius. Susitikome su Specialiojo ug dy mo ir ko -
mu  nikacijos sutrikimų ko ledžo Tarptautinių tyri -
mų skyriaus vadovu dr. Scott Snyder bei skyriaus
darbuotojais. Su College of  Public Affairs and
Com  munity Service dekanu dr. John Bartle ap -
tarėme esmines socialines Ame rikos ir Lietuvos
visuomenės problemas, įvairios pagalbos (social-
inės, edukacinės, teisinės, savanorystės ir t.t) bū -
dus ir studentų rengimo konkrečių problemų
spren dimui pa siruošimą aukštojoje mokykloje.

Dvi Šiaulių universiteto profesorės 
lankėsi JAV universitetuose

Profesorės dr. Ingrida Baranauskiene (k.) ir dr. Liuda Radzevičienė lankėsi Cleveland meno muziejuje. DDrr..  VViikkttoorroo  SSttaannkkaauuss  nuotr.
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V. BRAKAUSKAS

Kai lauke siaučia vėjas, o lietus
beldžiasi į langus, malonu pri -
siminti praėjusias šiltas die -

nas. Ypač jau 21 metus rengiamas
Bra  kauskų golfo žaidynes, kurios
šiais metais vyko rug sėjo 15 dieną. 

Oras buvo nuos ta biai gražus, to -
dėl golfo aikštynėje susirinko labai
daug grupių ir pavienių žaidėjų. Mū -
sų grupė žaisti pradėjo gan vėlai – 12
val. p. p. Po žaidimo visi rinkosi į Har -
ry ir Živilės Brakauskaitės Schultz
namus. Atvykę ten jau radome žai -
dėjų šeimas ir daug kitų svečių. Pa -
sirodo, buvo šven čiamas ir Aldos
Bra kauskienės 50 metų gimtadienis.

Jaunieji golfo žaidėjai tuoj šoko į
baseiną atvėsti po žaidynių, kiti dali-
josi įspūdžiais ir golfo laimėjimais,
dar kiti šnekučiavosi su seniai maty-
tais pažįstamais. Netrukus pra sidėjo
golfo ir gimtadienio vaišės.

Po jų vyko žaidynių apdovanoji -
mų įteikimas. Jau buvo sutema, kai
užkūrėme laužą, kad būtų šilta ir
šviesu. Pirmą vietą laimėjo koman-
da, vadovaujama Audronės Brakaus -

kaitės Scott. Komandą sudarė: Eric
Schultz, atvykęs į žaidynes iš North
Carolina, Nick De gutis ir Justin Bar -
tašius – gero golfo žaidėjo a. a. Ray
Bartašiaus sūnus. Vi si jauni žaidėjai
pasirodė labai gerai. 

Toliausiai kamuoliuką į duobu tę
nu taikė Harry Schultz. Iš moterų
toliausiai kamuoliuką numušė Aud -
ro  nė Scott, iš vyrų – Justin  Barta -
šius. Ar čiausiai į duobutę patekęs ka -
muo liukas buvo muštas Nick Degu -
čio. Per du numušimus nuo pradžios
iki duobučių laimėjo: iš vyrų – Len
Bendoraitis, iš moterų – 80 metų žai -
dėja Marlene Keegan.

Vakaras atvėso, bet prie laužo
bu  vo šil ta ir jauku. Jaunimas vėl
šoko į apšildomą baseiną. O gimta -
die nio sukaktuvininkė Alda vi siems
dėkojo už gražius linkėji mus, do va -
nas ir kvietė vaišintis gimtadienio
tortu. 

Nors jau buvo vė lu, sve čiai vis
dar atvykdavo pasveikinti su kak -
tuvininkę, o golfo žaidėjai pla navo
vėl susitikti kitų metų žaidy nėse.
Skambėjo graži muzika, niekas nesi -
skubino namo.

Lietuvoje populiarėja 
kultūrizmas ir fitnesas

Ž. Balčiūnaitė laimėjo Lenkijoje

Marijampolės ,,Sūduvai”  
jau užtikrinta III vieta

Brakauskų šeimos golfo žaidynės

EDVARDAS ŠULAITIS

Praėjusį savaitgalį Raseiniuose
vyko Lietuvos kultūrizmo ir
fitneso taurės turnyras. Jau 22

kartą surengtose varžybose dalyvavo

ir Latvijos sportininkai. Tačiau šioje
Lietuvoje vis populiarėjančioje spor -
to šakoje, kuria susidomi vis daugiau
žmonių, pirmąsias vietas laimėjo lie -
tuviai iš klubų, veikiančių įvairiuose
Lietuvos miestuose. 

Tarp suaugusiųjų absoliučiais
nu galėtojais tapo Arvydas Mickus iš
Jurbarko klubo „Progresas” ir So na -
ta Ilijonskienė iš Marijampolės „Tau -
ro”. Jaunimo grupėje absoliutūs tau-
rės laimėtojai buvo Ovidijus Rin gys
(Šilutės „Oazis”) ir Ana Merde no va
(Šiaulių „Gylys”). Pirmąsias vietas
taip pat laimėjo Ramona Žiau berytė
(Šiauliai), Deimantė Slivins kaitė
(Ma  rijampolė), Marius Mėge laitis
(Ši lutė), Pavelas Zmošu (Vil nius),
Darius Bartulis (Marijam polė), Gie -
drius Abeciūnas ir Sandra Syčova iš
Jurbarko, Alina Čepurnie nė (Mari -
jam polė) ir Nerijus Paplaus kas (Kau -
no klubas „Saulėtekio antika”). 

Klubų įskaitoje pirmasis buvo
Ma rijampolės „Tauras”, antroje vie -
toje liko Jurbarko „Progresas”. Iš vi -
so varžybose dalyvavo 67 sporti nin -
kai, atstovavę 17 klubų. Pasibai gus
turnyrui, buvo sudaryta Lietu vos
rinktinė, kuri dalyvaus pasaulio jau-
nimo ir veteranų čempionatuose. Ne -
seniai vykusiame pasaulio fitneso ir
kultūrizmo čempionate Lietuvos
spor  tininkai laimėjo du aukso me da -
lius ir dvi trečiąsias vietas. 

EDVARDAS ŠULAITIS

Lapkričio 3 d. namų aikštelėje
rungtyniavusi Suvalkijos sos -
tinės Marijampolės „Sūduvos”

komanda sužaidė lygiosiomis 1:1 (1:1)
su Pakruojo „Kruojos” vienuolike ir
antrus metus iš eilės laimėjo bronzos
medalius Lietuvos ,,A” klasės futbolo
pirmenybėse. Įvartį šeimininkų nau-
dai 20 minutę pelnė brazilas Rafael
Ledesma, o po 18 minučių rezultatą
išlygino svečių žaidėjas Sergej Žyga -
lov. 

Po šių rungtynių „Sūduva” pir-

menybių lentelėje dviem taškais
lenkia ketvirtoje vietoje stovinčią
„Kruojos” vienuolikę. Paskutiniame
varžybų rate marijampoliečiai tris
taškus gaus be kovos (3:0 rezultatu),
mat jiems neteks rungtyniauti su iš
pirmenybių pasitraukusia Vilniaus
REO komanda. Prieš paskutinį ratą
pirmauja ligšioliniai čempionai – Pa -
nevėžio „Ekranas” (85 taškai), o an -
troje vietoje yra tašku atsiliekantis
Vil niaus „Žalgiris”. Paskutiniame
rate „Ekranas” išvykoje žais su
„Kruo ja”, o „Žalgiris” – Alytuje su
„Dainava”. 

EDVARDAS ŠULAITIS

Po dvejų metų pašalinimo iš pro-
fesionalaus sporto daugiausiai
titulų turinti Lietuvos mara -

tono bėgikė Živilė Balčiūnaitė pirmą
kartą pasirodė užsienyje – šį kartą
pusės maratono bėgime. Lapkričio 4
d. Kosčiano mieste, Lenkijoje, aštun-
tą kartą surengtame tarptautiniame
pusės maratono bėgime lietuvaitė
iškovojo pirmą vietą. Jos rezultatas –
1 val. 13 min. 19 sek. – pats geriausias
šiemet Lietuvos ilgų distancijų bė -
gime. Antroji po lietuvaitės buvo
rusė Tatjana Vilisova (1:14;07), o
trečią vietą užėmė baltarusė Anas -
tasija Daškevič (1:15;03).

Šiame maratone aukščiausią
vie tą iš Lietuvos bėgikų vyrų užėmė
Arūnas Klebauskas, atbėgęs 16-as
(3:12;11). 

Jaunimo grupėje laimėjo Ovidijus Ringys
(Šilutės „Oazis“).

Žymiausia Lietuvos maratono bėgikė Ži -
vilė Balčiūnaitė, grįžusi į didįjį sportą, lai -
mė jo Lenkijoje.

Brakauskų šeimos golfo žaidynių pirmos vietos laimėtojai (iš k.): Audronė Scott, Justin
Bartašius, Nick Degutis ir Eric Schultz.                                           ŠŠaarrūūnnoo  BBrraakkaauusskkoo nuotr.
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Lan kėmės įstaigoje, kurioje ugdomi
teisės pažeidimus padarę 11–14 metų
paaugliai. Apie jos veiklą pasakojo
mo  kyklos direktorė Catherine De Sal -
vo, bendravome su mokiniais, mo -
kyk  los mokytojais. Taip pat skaičiau
paskaitą antros pakopos studijų pro-
gramos studentams apie neįgaliųjų
profesinio rengimo ir konsultavimo
padėtį Lietuvoje. 

Omaha susitikome su Lietuvių
Bendruomenės nariais, kuriuos su-
bū rė Šiaulių ir Omaha susigiminia -
vusių miestų tarybos pirmininkas
dr. Gediminas Murauskas. Jis sudarė
ga limybes pamatyti lietuvių lan ko -
mą bažnyčią ir parapijos namus, ap -
lan ky ti lietuvių išeivių kapus. 

Paskutinis mūsų apsilankymas
bu vo skirtas susipažinti su Univer si -
ty of  Northern Colorado. Apsilan ky -
mą jame organizavo Specialiojo ug -
dy mo koledžo direktorius prof. dr.
Har vey Rude. Koledžo mokslininkai
ir dėstytojai atlieka tyrimus gabių ir
talentingų vaikų ugdymo, kurčiųjų
mo  kymo, šiuolaikinių technologijų
tai kymo specialiajame ugdyme sri-
tyse. Pristatėme mūsų fa kulteto tyri-
mo kryptis, aptarėme ben dra darbia -
vi mo žurnaluose „Spe cial Edu ca -

tion” ir „Social Welfare: Interdis -
ciplinary Approach” galimy bes. 

Susitikome su Poudre rajono mo -
kyklų integracijos paslaugų direkto -
re Sarah Belleau. Buvo suorgani zuo -
ti apsilankymai  Fort Collins miesto
įs  tai gose, kuriose ugdomi skirtingą
pro  to negalę turintys asmenys, ap -
tar tos jų įsiliejimo į visuomenę gali -
mybės bei formos. Aplankytos Co o -
per Home, Com munity Connections
įstaigos, kuriose susipažinome su jų
paskirtimi, darbo formomis, perėji-
mo iš mokymo į savarankišką gyve-
ni  mą programomis. Viešnagės metu
mus lydėjo šio universiteto studentė
Sarah Hanselin, kuri vienerius me -
tus pagal mainų programą studijavo
mūsų ŠU Humanitariniame fakulte -
te. Ji aprodė savo universiteto mies -
telį, organizavo susitikimus su užsie -
nio studentais, atvykusiais studijuoti
į universitetą. 

Šios išvykos į JAV universitetus
metu gauta vertinga informacija, at -
likti konkretūs susitarimai daugely-
je bendradarbiavimo sričių, gauta
me todi nė bei teorinė mokomoji me -
džiaga, kuri padės kurti naujas studi-
jų programas bei tobulinti jau esa -
mas. 

Kalbino 
Ingrida Bublienė
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Dvi Šiaulių universiteto profesorės 
lankėsi JAV universitetuose

Garsus London architektas
Paul Anthony Campbell,

JAV psichotera peutas, gelbėjęs
ap degusias rugsėjo 11-osios au -
kas, energetikos specialistas,
New York avangardo muzikos
žvaigždė, dizaineriai ir mode-
liai, po litikai ir verslininkai iš
įvai rių pa saulio šalių atvyksta į
Vilnių pama tyti lietuvio Ray
Bartkaus tapybos ir instaliacijų
parodos.

Kviestiniams svečiams pa-
rodos atidarymas įvyko lapkri -
čio 8 d. va ka re. Vilniečiai ir sos -
tinės svečiai įspū dingą parodą
„Ta py bos pabaiga” VDA Eks po -
zi cijų salėse „Titanikas” (Mai   ro -
nio g. 3, Vilnius) galės pa ma tyti
iki gruodžio 1 dienos.

R. Bartkus jau du dešimt-
me čius gyvena ir kuria New
York, tačiau sa vo tapybos pa -
sau  linę premjerą nusprendė su -
rengti Vilniuje, kuriame jis gi -
mė ir pradėjo kūrybos kelią.

„Likimo dovana, kad mano
pen kiolika metų brandintų dar bų prem je ra įvyks Vilniuje, o į ją atskrenda
draugai iš Japonijos, Kinijos, JAV, Prancū zi jos, Jungtinės Karalystės, Švei -
carijos, Ukrainos ir daugelio ki tų šalių. Už pa laikymą ir pagalbą ypač dė kin -
gas Vilniaus merui Artūrui Zuokui”, – sako Ray Bartkus, New York kuriantis
viršelius garsiau siems JAV žurnalams.

Parodos atidarymo metu bus pri statytas unikalus parodos katalogas.
Dailininkės Sigutės Chlebinskaitės sukurtas neįprastos formos Ray Bart kaus
darbų katalogą kolekci nin kai pra dė jo „medžioti” dar spaustuvėje, nes jis iš -
leis tas tik dviejų šimtų dvylikos numeruotų egzempliorių tiražu.

Pagrindinis parodos rėmėjas – JAV ambasada Lietuvoje. Organiza toriai –
Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos-JAV asociacija ir Pasaulio lie tuvių jau-
nimo sąjunga. 

Bernardinai.lt Lapkričio 5 d. Lietuvos muzikinė
bendruomenė prisiminė kompo-

zito rių Vladą Jakubėną (1904–1976).
Kom pozitorių namuose vyko konfe -
rencija „Muzikos šviesa”, skirta V.
Ja kubėnui ir jo mokytojui Ber lyne
Franz Schreker bei V. Jaku bėno Pir -
mo sios simfonijos premjeros (1932)
Berlyne 80-mečiui. Vakare Vil niaus
rotušėje nuskambėjo šių dviejų kū -
rėjų muzikos koncertas, kurį rengė
Vilniaus Šv. Kristoforo kamerinis
orkestras, diriguojamas prof. Donato
Katkaus.

Vladas Jakubėnas – vienas ryš -
kiau sių tarpukario Lietuvos muzikos
kūrėjų. 1944 m. jis pasitraukė iš Lie -
tuvos, gyveno Vokietijoje, o 1949 m.
iš vyko į Jungtines Amerikos Valsti -
jas, ten tęsė kūrybinę, visuomeninę
veik lą.

Kompozitorius V. Jakubėnas –
net dviejų užsienio aukštųjų mokyk-
lų auklėtinis. Kompoziciją jis studija -
vo pas Jazep Vytuol Rygos konserva-
torijoje (1924–1928 m.), ją baigęs, dar
ketverius metus mokėsi kompozici-
jos Berlyno muzikos akademijoje pas
Franz Schreker (1878–1934). Artima
pažintis su šiuo tuomet labai ryškiu
vokiečių muzikos kūrėju buvo itin
reikšminga V. Jakubėnui. Baigdamas
konservatoriją, jis sukūrė savo Pir -
mąją simfoniją, kurią 1932 metais
vie šame Berlyno radiofono koncerte
dirigavo pats prof. F. Schreker. Ber -
lyne sukurti V. Jakubėno kūriniai
nuo   lat skambėjo ir Tarptautinės
šiuo   laikinės muzikos draugijos kon-
certuose.

Konferencijoje „Muzikos šviesa”
Kompozitorių namuose buvo prista -
ty ti aštuoni pranešimai, nagrinėjan-
tys V. Jakubėno kūrybą, veiklos as -
pek tus. Greta lietuvių pranešėjų, mu -

zikologas iš Šveicarijos Daniel Lien -
hard pristatė neseniai Strasbūre vy -
kusią tarptautinę konferenciją
„Franz Schreker ir jo laikas”, kom-
pozitorius ir muzikologas iš JAV
Mar tin Kapeller analizavo F. Schre -
ker kūrybą.

Pirmą kartą Lietuvoje šio iški-
laus vokiečių modernisto kūriniai
bu vo atlikti vakaro koncerte Vil -
niaus rotušėje. Vilniaus Šv. Kristo fo -
ro kamerinis orkestras, diriguoja-
mas prof. Donato Katkaus, klausyto-
jams parengė du F. Schreker kūri -
nius – „Vom ewigen Leben” sopranui
ir orkestrui (ž. W. Whitman) ir „Ke tu -
rias mažas pjeses” dideliam orkes -
trui. Taip pat, minint 80 metų nuo V.
Jakubėno Pirmosios simfonijos prem-
jeros Berlyne, nuskambėjo šis kūri -
nys, programą papildė ir jo „Pre liu -
das ir triguba fuga styginių orkes -
trui”, fragmentai iš baleto „Vai vos
juos ta”, daina „Ežerėlis”. Koncerte
da lyvavo Irena Milkevi čiūtė (sop ra -
nas) bei Sonata ir Rokas Zubovai (for -
tepijonas).

Konferenciją ir koncertą organi-
zavo Kompozitoriaus Vlado Jaku bė -
no draugija ir Lietuvos kompozitorių
są junga.

Bernardinai.lt

Vilniuje atidaroma 
Ray Bartkaus paroda

KKnnyyggųų  lleennttyynnoojjee

Menininkas Ray Bartkus.

Kompozitorius Vladas Jakubėnas.

VVyyttaauuttoo  MMaažžeelliioo nuotr.

Konferencija ir 
koncertas – 
kompozitoriui 
Vladui Jakubėnui
prisiminti

Lietuvoje išleista įdomaus likimo
Amerikos lietuvio Antano Algirdo

Ven c kaus poezijos kny  ga ,,Lūžu sios
bangos”.

A. Venckus gimė prieškaryje ant
Bal tijos jūros kranto, žvejo šeimoje.
Dar gimnazijos suole pradėjo rašyti
eilė raščius. Karo frontui artėjant, 1944
me tų rudenį motorine žvejo valtimi,
tada vadinta ,,kuteriu”, pasiekė Got lan -
do salą ir rado prieglobstį Šve dijoje.
Ten baigė mokslus, vedė, susilaukė
dvie jų vaikų. Vėliau likimas jį nubloškė
į JAV. Čia jis dirbo finansų direktoriumi
tokiose garsiose bend ro vėse kaip
,,Mo torola”, ,,Na tional Steel Corp.” ir kt.
Šiuo metu gyvena Cana dian Lakes, MI
miestelyje

Eiles pradėjęs rašyti dar gimna zi -
jos suole, kamuojamas ilgesio, poe ti ne
sva  ja vis ieško: ,,mirusios Lietu vos. Že mėl apyje, vieškeliuos, tarp smūt kelių, Pa -
langos valgume, prie jūros”. Iš užrašų lapelių surinkti ei lėraščiai virto antrąja A.
Venckaus poezijos knyga ,,Lūžusios bangos", kurios viršelį puošia jūros krante
be siilsintys laivai. ,,Gimstu ir mirštu su kiek vienu lyrikos posmu, eiliuojan tis ir
neramus kaip jūra”, – prisipažįsta poetas. 

Sudarytojas ir maketuotojas – Povilas Pukys, redagavo Silvija Lom sar gy tė.
Knygą autoriaus lėšomis spausdino leidyklos ,,Edukologija” spaustuvė.

Paruošė L. A. 

,,Lūžusios bangos”

Atkelta iš 7 psl.
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Lietuva ir vėl išbandymų kryžkelėje
Dr. Stasys 

Bačkaitis, PE, CPSM

Šių metų rugsėjo 20 d. Washing -
ton, DC įvyko svarbus Center
for Eu  ropean Analysis (CEPA)

forumas, ap ta ręs JAV tolimesnę stra -
tegiją ir vaidmenį Centro ir Rytų Eu -
ropoje.  Tarp da lyvių ir paskaitinin -
kų dalyva vo nemažai JAV užsienio
reikalų ir gynybos ministerijų vice -
ministrų (un der secretaries), kelioli-
ka JAV idėjų kalvių (angl. Think
Tank) prezidentų, JAV Fo reign Rela -
tions Council atstovai, Če kijos užsie -
nio reikalų ministras, Len kijos, Ven -
gri jos, Slovakijos, Kroati jos, Slovė -
nijos ir Rumunijos užsienio reikalų
ministerijų departamentų va dovai
bei būrys ambasadorių. Fo ru mas lyg
ir  pratęsė 2011 m. rugsėjo mėn. Wa -
sh  ington esančio Atlantic Council
konferenciją transatlan ti nių santyk-
ių klau simu, kur buvo ypač pa brėžta
Baltijos ir Skandina vijos kraštų blo -
ko įgyvendinimo svarba ir jo nauda
Baltijos valstybių atei čiai.  Panašiu
klau simu š. m. spalio 9 d. Vilniaus
uni versitete buvo surengta kita tarp-
tautinė konferencija, ku rioje aptar-
tas Šiaurės (Skandina vijos) ir Bal ti -
jos kraštų bendradarbia vimas ben-
dro apsigynimo srityje. Šiame straip-
s nyje keliamos forume gvildentos te -
mos apie Rusijos grėsmę Bal ti jos
kraš tams, ypač Lie tuvai, ir kaip  ga-
li    ma būtų sutvirtinti jų sau gumą. 

Įvaizdžio pokyčiai Europoje

Besitęsianti Europos ekonominė
krizė ir  euro, kaip bendros valiutos,
išlikimo grėsmė, drebina  Europos
in tegracijos projekto pamatus, vei-
kia  Eu ropos Sąjungos (ES) narių
santykius ir bendrų siekių galimy-
bes bei da ro žymią įtaką  Centro ir
Rytų Eu ropos (CRE) šalių padėčiai
bei ateities perspektyvoms.  Šie po-
kyčiai  gali pa keisti ir CRE regiono
simbolišką su vokimą Europos geo-
grafijoje, ypač  žiūrint  iš  Vakarų
Europos perspekt yvos. Tuo pačiu
ekonominė kri zė tarp paskirų CRE
valstybių išryš kino  politinius ir eko-
nominius skirtumus, kenkiančius re-
giono bendra darbia vi mui. Ekonomi-
nė krizė taip pat žymiai apkarpė
Briuselio rodomas ES tarp tautines
ambicijas, kurios tuo pačiu apkarpė
kai kurių didžiųjų CRE valstybių sa-
vanaudiš kus siekius. Tai veda į di-
desne pusiaus vyra pasižyminčią  po-
litiką tarp CRE vals tybių.

Vienas iš svarbiausių pokyčių
Europos įsiskolinimo ir ekonominės
krizės akivaizdoje yra tai, jog pirmą
kartą per daugiau nei šešis dešimt-
mečius CRE ir Baltijos regionas nėra
suvokiami kaip nestabilumo ir ne -
efek tyvumo simboliai ir į jį nežiūri-
ma kaip į pagrindinį grėsmės šaltinį
,,civili zuotos Europos Bendrijos pag -
rin dams”.  Šis regionas buvo nustelb-
tas pietų Europos periferinių šalių
byrančios ekonomikos, ūkio nuosmu -
kio, didelių socialinių neramumų bei
nesugebėjimo susitvarkyti savo fi -
nan sinių problemų.  

Kai kurios naujos ES narės, kaip
Lenkija ir ypatingai Baltijos šalys,
staiga tapo pavyzdingai darbščiomis,

drausmingomis ir stabiliomis Šiau -
rės Europos narėmis. Kaip pastebėjo
Čekijos gynybos ministerijos vicedi-
rektorius Jan Havranek, bent kol kas
toks simbolinis Europos geografijos
pasikeitimas lyg ir pradeda keisti se -
niai įsigalėjusį įvaizdį, jog į rytus
nuo Elbės prasideda tamsioji Euro -
pos žemyno pusė.

Toks pasikeitęs CRE regiono
įvaizdis išliks ir toliau, jeigu regio -
nas pajėgs ir toliau sėkmingai tvar -
ky tis ekonomikos, energetikos srity-
se, finansų valdyme, so cialiniuose
reikaluose bei konstruktyviai bend -
rauti ES politikoje. Iki 2004 m. visas
CRE regionas dėjo pastangas, siekda-
mas  atsiriboti nuo savo komunis ti-
nės praeities ir prisijungti prie Šiau -
rės Atlanto gynybinės organiza cijos
(NATO) bei ES. Ir tai jam pavy ko.

Tuo pačiu eko nominės krizės su val -
dymas šiaurės regione padėjo iš ryš-
kinti skirtumus tarp ES valstybių,
žiūrint iš dir ban čių ir nedirban čių
gyventojų pajamų, produktyvumo, in-
frastruktūrų ir kul tūrinio ato trūkio
taško, pvz., tarp Lenkijos ir Is panijos,
Baltijos kraštų ir Graikijos bei pan.

Painiava suderintų 
siekių beieškant

Dabar vis dar dažnai nacionali -
nės ir net asmeninės politikų ambici-
jos trukdo CRE regionui turėti bend-
rą nuomonę dėl svarbiausių  Eu ro -
pos darbotvarkės klausimų. Šio re -
gio  no valstybėms puikiai sekėsi vyk -
dy ti nutarimus, nuleistus ES iš vir -
šaus.  Tačiau kai pačioms reikėjo ras -
ti bend rą kalbą, siekiant  naujų tiks-
lų, iki šiol beveik visi bandymai, iš-
sky rus NATO vedamas programas,
atsi mu šė lyg žirniai į kietą sieną. Net
gyvybiškai svarbiuose, bet logiškai
pa pras tuose reikaluose nesugebama
prieiti prie bendrų sprendimų, pvz.,
Lietuva vienašališkai nutarė pati iš-
spręsti suskystintų dujų at vežimą ir
terminalo statybą vietoj to, kad at si-
žvelgtų į visų Baltijos kraštų nuo mo-
nę; ,,Via Bal ti ca” ir ,,Rail Baltica”
statybų tarp Latvijos ir Lenki jos vil -
ki nimas; Latvijos darbai plečiant ge-
le žin  kelio jungtis su Rusija vietoj eu-
ro pi nio geležinkelio jungties statymo
pietų-šiaurės kryptimi per visus Bal-
tijos kraštus; Lietuvos ir Lenkijos ki-

virčas dėl lenkiškų rašmenų lietu-
viškuose už ra šuose ir kt. Nacionali-
nių požiū rių skirtumai ypač išryš-
kėjo iškilus klau simui dėl Europos
piniginės są jungos (EPS).  Es tija, įgy-
vendinusi dras tiškas petvarkas, puo-
lė prisijung ti prie EPS, tuo tarpu Če-
kijos centro dešiniųjų vyriau sybė ir
prezidentas Vaclav Klaus pasigyrė
noru išlaikyti savo šalį prie jos ne-
prisijungus, sakė Petr Suchy, Masa-
ryk universiteto Tarp tau tinių ryšių
ir Europos studijų departamento di-
rektorius. Kaip Len  kija nusprendė
tapti viena iš pirmaujančių ES vals-
tybių Briuselio koridoriuose, taip Če-
kijos, net ir Ven grijos, ES politikos
kryptys įgavo nei giamų bruožų ir ta-
po nenuspėjamos, dažnai prieštarau-
jan čios CRE partneriams. 

Dėl nesuderintų siekių CRE re -

gionas vis dar negali veikti su jam
pri deramu svoriu ir įtaka spren -
džiant tarptautinės svarbos klausi -
mus Briuselyje, Berlyne ar Paryžiuje.
Dėl skirtingų nacionalinės politikos
ambicijų, sprendžiant bendrus ES
reikalus, šio regiono balsas yra be -
veik negirdimas, nors pagal gyvento-
jų skaičių jis galėtų prilygti mažiau-
siai Prancūzijai arba net ir Vokie ti -
jai.  Skirtingai nuo nuomonių pasida-
lijimo ES integracijos ir bendros  va-
liutos sąjungos klausimais, regioninis
bendradarbiavimas šiuo metu  pats
perspektyviausias yra techniniame ly -
gyje, pvz., saugumo ir gynybos klausi-
mais, mokslo ir kultūros srityse. 

Edvard Lucas, žurnalo ,,Eco no -
mist” komentatorius, pastebėjo, jog
Eu ropos ekonominė krizė daugelyje
Europos pietinių kraštų peraugo į
ne pa sitikėjimą ES institucijomis.
Su bliuško išpūstas Europos, kaip po-
litinės ir karinės supervalstybės,
burbulas. Trumpai tariant, Eu ropos
saugumo ir gynybos srityje da bar
am bicijos yra kur kas realistiškesnės
nei anksčiau. Ekonomikos krizė pri -
vertė taupyti, kaupti ir dalintis gyny-
biniais projektais, bendromis jė go -
mis plėtoti kuklius pa jėgumus, kurie
leistų ES NATO rėmuose  prisidėti
prie tarptautinio saugumo užtikrini-
mo bendradarbiaujant su JAV.  Būti
ištikima NATO nare ir dalyvauti Eu -
ro pos integracijos siekių įgyvendi-
nime jau nebėra vienas kitam prieš-

taraujantys tikslai.  

Kinta ir struktūriniai konceptai.
Kitaip nei anksčiau, dabar jau su tin -
kama, kad NATO ir ES rėmuose ga li
susikurti keli gynybiniai pogrupiai,
kurie, turint JAV užnugarį, natūra-
liai augtų ir pagal pa skirų regionų
porei kį stiprintų bei už tikrintų savo
sau gumo, gynybos, eko loginius ir
energe tinius interesus. Lenkija ban-
do to kį pogrupį sutelkti, pasirėmusi
daugiausia Višegrad šalimis, o Šiau-
rės šalys, pasirėmusios Švedija, prie
savo pogrupio prijungti ir Bal ti jos
kraštus. Baltijos kraštų prisijun gi-
mas prie Šiaurės šalių yra ma žiau
sudėtingas Latvijai ir Estijai dėl jų
protestantiškos etikos ir beveik tūks  -
tantmečio sąlyčio su germanų ir
skan dinavų kultūromis, nei Lietu-
vai, kuri religiniu ir kultūriniu at-
žvilgiu yra labiau susijusi su Lenki-
ja.  Be to, Lietuvos geografija yra ap-
spręsta   bendros sienos su Lenkija ir
per Len kijos teritoriją esančio tran-
zitinio ry šio su Va karų Europa. Nors
ryšys Baltijos jū ra irgi galimas, jis
negali atstoti sau sumos bei geležin-
kelių transporto.

Lietuva – Lenkijos 
ir Rusijos šešėlyje

Lietuva pagal kultūrinius ir re li-
ginius panašumus iki šiol buvo lin -
kusi glaudžiai bendrauti su Lenkija.
Ta čiau paskutiniais metais ryšys su
šia „strategine” Lietuvos partnere
nėra toks glaudus, kaip buvo anks-
čiau.  Lenkija, žuvus prezidento Lech
Kaczynski vadovaujamai vyriausy-
bei ir pakitus valdžios sudėčiai, pra -
dėjo ne tik į Lietuvą, bet ir į savo ma -
žesnius Višegrad partnerius žiūrėti
iš viršaus, manant, kad Vidurio ir
Ry tų Europoje ji yra lemiantis žaidė-
jas  ir kad ji viena, tokiomis pat tei sė-
mis kaip Vokietija ir Prancūzija tu -
rės sprendžiamą balsą kuriant Euro -
pos ateitį.  

Nors Lietuva  iš Lenkijos siekia
ly giavertiškumo pripažinimo, pasku-
tiniais metais santykių pašlijimas
tarp šių šalių nieko gero nežada. Po-
kačinskinės Lenkijos koketavimas
su Rusija pastebimai atšaldė Lenki -
jos dėmesį Baltijos valstybėms. Jos
bu vo paliktos Rusijos nuožiūrai. Pa -
sikeitimų greitu metu negalima
laukti, nebent Varšuvos valdančiose
vir šūnėse įvyktų radikalūs pokyčiai.
To kia nuomonė buvo girdima ir iš
Wa shington vykusios CEPA konfe-
rencijos dalyvių – Čekijos, Slovakijos
ir Vengrijos atstovų. Būdami Više -
grad bloko Lenkijos partneriai, jie
prasi tarė, jog su Lenkija sunku rasti
bend rą kalbą. Todėl ir Amerikai
trau kian  tis iš šio regiono, Lietuvos
politinis dėmesys pradėjo krypti iš
vie nos pusės – į geresnių santykių su
Ru sija ir kaimynine Gudija atstaty-
mą, iš kitos pusės – į žymiai artimes-
nius santykius su Šiaurės valstybių
bloku. 

Tęsinys – kito šeštadienio numeryje.

Dr. Stasys Bačkaitis, P.E, CP-
SM – Central and Eastern European
Coa lition Tarybos narys, Amerikos
lietuvių tarybos atstovas Washington,
DC.
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Čekijoje pritarta Bažnyčios nuosavybės grąžinimui

Aštrėja humanitarinė krizė Sirijoje

,,WikiLeaks” informatorius žada prisiimti kaltę

Lenkijoje įsikūrė pirmas JAV karinis dalinys

Puertorikiečiai nori tapti JAV valstija
Vilnius (ELTA) – Krašto apsau-

gos ministerijoje lapkričio 9 d. vyko
dvyliktieji Nacionaliniai maldos pus-
ryčiai ,,Palaiminti taikdariai, jie bus
vadinami Dievo vaikais”, kuriuose
dalyvavo Vyriausybės, Seimo nariai,
krašto apsaugos vadovybė, dvasinin-
kai, ambasadoriai, kiti svečiai.

Invokaciją taręs Lietuvos kariuo-
menės vyskupas ordinaras Gintaras
Grušas teigė, kad taika nėra vien ka-
ro nebuvimas. Į susirinkusius sve-
čius kreipėsi krašto apsaugos mi-
nistrė Rasa Juknevičienė, kuri pažy-
mėjo, jog Maldos pusryčių tradicija
gimė ekumenijos, taigi, taikdarystės
dvasioje. Ir nors pasaulis tūkstančius
metų skęsta nesutarimuose bei ka-

ruose, lygiai taip pat tūkstančius me-
tų žmogus tikisi bendrystės ir taikos.
Pirmasis atkurtos nepriklausomos
Lietuvos valstybės vadovas Vytautas
Landsbergis padeklamavo savo eilė-
raštį ,,Rūpintojėliui” ir teigė, jog jam
turi būti nelengva stebėti mūsų gy-
venimą bei kvietė pamąstyti, kuo
mes tą kančią tęsiame ir giliname, ir
kuo prisidedame, kad ji mažėtų.

Maldos pusryčių ištakos siekia
1942 m., kai keletas JAV Senato narių
pradėjo neformalius susitikimus,
siekdami dalintis Kristaus mokymo
gyvybingumu ir juo pagrįstu tarpu-
savio bendravimu. Lietuvoje pirmieji
Nacionaliniai maldos pusryčiai su-
rengti 2001 metais.

Nacionaliniai maldos pusryčiai 
vyko taikdarystės dvasioje

A. Gelūnui suteiktas diplomatinis rangas

Washington, DC (BNS) – JAV
kariškis Bradley Manning, kuris kal-
tinamas daugiau nei pusės milijono
slaptų JAV dokumentų nutekinimu
,,WikiLeaks”, per vykstantį ikiteis-
minį posėdį pasiūlė prisipažinti kal-
tu dėl kelių jam iškeltų kaltinimų. B.
Manning advokatas David Coombs
paskelbė, kad B. Manning prisiimtų
kaltę dėl kelių lengvesnių kaltinimų,
jeigu kariuomenė pakeistų ar panai-
kintų kelis iš 34 jam pateiktų kaltini-
mų. Kol kas susitarimo dėl šito pa-

siūlymo su valdžia nėra.
Prokurorai apkaltino B. Man-

ning daugiau nei 260,000 diploma-
tinių telegramų, per 90,000 žvalgybos
pranešimų apie karą Afganistane ir
vaizdo įrašo, kuriame – karinio
sraigtasparnio puolimas, paviešini-
mu. Liudininkai teigė, kad įtariama-
sis nutekino 400,000 Gynybos depar-
tamento pranešimų iš Irako. ,,Wiki-
Leaks” didžiąją dalį dokumentų pa-
viešino, kai B. Manning buvo žvalgy-
bos analitikas Irake 2010 metais.

Vilnius (ELTA) – 2012 m. Laisvės
premija skirta kovotojui už Lietuvos
laisvę ir žmogaus teises, aktyviam
Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo
dalyviui, politiniam kaliniui, Lietu-
vos laisvės lygos įkūrėjui ir vadovui,
,,45-ių pabaltijiečių memorandumo”

iniciatoriui, pogrindinės spaudos lei-
dėjui Antanui Terleckui.

Laisvės premija kiekvienais me-
tais teikiama Laisvės gynėjų dieną –
Sausio 13-ąją. Pirmąją – 2011 m. – pre-
miją gavo Rusijos kovotojas už laisvę
ir demokratiją Sergej Kovaliov.

Laisvės premija skirta Antanui Terleckui

Europos Parlamente atsiras Baltijos kelio alėja 

Vilnius (BNS) – Puertorikiečiai
balsavimu referendume pirmą kartą
pritarė idėjai, jog ši Karibų sala tap-
tų JAV valstija. Šiuo metu Puerto
Rikas yra savivaldą turinti JAV teri-
torija. Neįpareigojantis referendu-
mas surengtas kartu su JAV prezi-
dento ir Kongreso narių rinkimais.

Pagrindinis referendumo idėjos
rėmėjas gubernatorius Luis Fortuno,

nebuvo perrinktas antrai kadencijai
gubernatoriaus pareigose. Laimėjo
pokyčių priešininkas Alejandro Gar-
cia Padilla. Šios JAV teritorijos statu-
są turinčios salos piliečiai negali
rinkti JAV prezidento, bet daugeliui
rūpėjo dalyvauti referendume, ku-
riuo būtų išreikštas noras siekti vals-
tybės statuso, didesnės autonomijos
ar nepriklausomybės. 

Briuselis (ELTA) – Europos Par-
lamento (EP) biuras pritarė Baltijos
valstybių europarlamentarų pasiūly-
mui pagrindinei EP alėjai suteikti
Baltijos kelio vardą. Alėja bus pava-
dintas Lietuvos, Latvijos ir Estijos pi-
liečių garbei, kurie 1989 m. rugpjūčio
23 d. susikibę rankomis sudarė sim-

bolinę 600 kilometrų ilgio žmonių
grandinę, nusidriekusią per visas
tris Baltijos valstybes, ir tokiu būdu
visam pasauliui parodė savo laisvės
siekį. Oficialias iškilmes Briuselyje,
kurios metu šiai alėjai formaliai bus
suteiktas Baltijos kelio vardas, keti-
nama surengti 2013 m. pavasarį.

Vilnius (ELTA) – Prezidentė Da-
lia Grybauskaitė suteikė kultūros
ministrui Arūnui Gelūnui nepapras-
tojo pasiuntinio ir įgaliotojo minist-
ro diplomatinį rangą. Kadenciją bai-
giantį ministrą A. Gelūną planuoja-
ma skirti ambasadoriumi Lietuvos
nuolatinėje atstovybėje prie Jungti-

nių Tautų švietimo, mokslo ir kultū-
ros organizacijos (UNESCO). A. Ge-
lūną į pareigas Paryžiuje siūloma
skirti nuo lapkričio 26 d. Savo atstovo
prie UNESCO Lietuva neturi nuo to
laiko, kai 2009 m. iš šių pareigų buvo
atšaukta ambasadorė Ina Marčiulio-
nytė. 

Varšuva (BNS) – JAV lapkričio 9
d.  Lenkijoje pradėjo pirmąją nuolati-
nę karinę misiją ir atsiuntė oro pajė-
gų dalinį, kuris prižiūrės karinius
lėktuvus. Prezidentas Barack Oba-
ma apie planus Lasko karinės aviaci-
jos bazėje, netoli Lodzės, įkurti JAV
karius pranešė pernai lankydamasis
Varšuvoje. Varšuva jau seniai siekė,
kad JAV Lenkijos teritorijoje atsiųs-
tų savo karius ir taip suteiktų saugu-
mo nuo Rusijos garantiją.

Nuo kitų metų 10 Lenkijoje bū-
siančių JAV karių prižiūrės kasmet
po keturis kartus vykdomus karinių
lėktuvų, daugiausia F-16 naikintuvų
ir ,,C-130 Hercules” krovininių lėktu-
vų pasikeitimus. Laikinai bazėje ap-
sistos dar iki 200 neuniformuotų dar-
buotojų ir civilių rangovų.

JAV karių buvimas Lenkijoje ap-
sunkins santykius su Rusija, kuri ir
taip nerimauja dėl Washington planų
Lenkijoje išdėstyti dalį priešraketi-
nio skydo sistemos.

EPA nuotr.

Vilnius (BNS) – Humanitarinė
padėtis Sirijoje tokia bloga, kad Rau-
donasis Kryžius nebepajėgia su ja su-
sidoroti, nurodė šios tarptautinės pa-
galbos agentūros vadovas. ,,Nors šios
operacijos mastas didėja, nebegalime
susidoroti su padėties blogėjimu”, –
sakė Tarptautinio Raudonojo Kry-

žiaus komiteto (TRKK) pirmininkas
Peter Maurer. TRKK bendradarbiau-
ja su Sirijos Arabų Raudonuoju Pus-
mėnuliu, tiekiant pagalbą pilietinio
karo krečiamoje šalyje, tačiau dar
lieka ,,daug baltų dėmių”, mėginant
patenkinti vietos gyventojų porei-
kius, pridūrė jis.

Praha (BNS) – Čekijos parla-
mentas patvirtino ambicingą planą
grąžinti Bažnyčiai milijardų eurų
vertės turtą, kuris buvo nusavintas ko-
munistinio režimo, per balsavimą, ku-
ris tapo premjero Petr Neč pergale.

Šis įstatymas numato per 30 me-
tų grąžinti Bažnyčiai nusavintą že-
mę, nekilnojamąjį turtą arba išmo-
kėti finansinį žalos atlyginimą. Pagal

šį planą Bažnyčia taptų nepriklauso-
ma nuo valstybės ir palaipsniui ne-
tektų vyriausybės finansavimo. Susi-
tarimas turėtų atverti galimybę nau-
doti apie 6 proc. šalies miškų ir lau-
kų, anksčiau priklausiusių daugiau-
siai krikščioniškų konfesijų Bažny-
čioms, tačiau tas turtas buvo įšaldy-
tas, kol bus išspręsti restitucijos
klausimai. 

Nacionalinių maldos pusryčių dalyviai.                                                                      EELLTTAA nuotr.

VViillnniiuuss  (ELTA) – Vilniaus universiteto
(VU) centriniuose rūmuose atidengta at-
minimo lenta, kurioje įamžinti visi VU rek-
toriai, vadovavę seniausiai Lietuvos aukš-
tajai mokyklai nuo pat jos įkūrimo. Mar-
mure surašytos 84 rektorių pavardės ir jų
vadovavimo VU metai.             EELLTTAA 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

1100220000  SS..
CCiicceerroo  AAvvee..
OOaakk  LLaawwnn,,  IIlllliinnooiiss  6600445533
Business: 770088--442233--99111111
Fax: 770088--442233--99223355
Cell: 770088--994455--99990099
E-mail: aassttyykkuunnyy@@aaooll..ccoomm

ASTA T. MIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

Century 21 
Accent Realty

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

www.draugas.org

.

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.



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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PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

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

PASLAUGOS

Perku arba išsinuomoju žemę
Lietuvoje, tinkamą ūkininkauti.

Apmokėjimas per banką. Sandorį
galima atlikti Lietuvoje ir JAV. 

Tel. +370-616-93194, 
Rolandas

PERKA

SIŪLO DARBĄ

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų
ruošos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Pasaulio lietuvių centre
išnuomojamos patalpos ofisui.

Daugiau informacijos 
telefonu 630-257-8787.

IŠNUOMOJA

ADVOKATAI

Siuntiniu paemimas is namu: 
Tel: 630-774-2136

 
Automobiliu gabenimas i visas 
pasaulio salis. 
Asmens turto perkraustymas. 
Automobiliu pirkimas is visu 
JAV aukcionu. 
Tel: 708-599-9680

Tel:708-907-3000www.atlanticexpresscorp.com

Siuntiniu pristatymas lektuvu bei laivu i Lietuva, Latvija ir Estija

Adresas: 8801 S. 78th Ave,Bridgeview, IL 60455

Bociu Mene, 
14911 127th St.,
Lemont, 
IL 60439 
(Dirba tik savaitgaliais)

Atlantic Express Chicago, 
2719 W. 71 St.,
Chicago, 
IL 60629 
Tel: 773-434-7919

Lithuanian Plaza, 
9921 S. Roberts Rd., 
Palos Hills, 
IL 60465 
Tel: 708-599-9866

 Kunigaiksciu Uzeiga,
 6312 S. Harlem Ave,
 Summit, 
 IL 60501 
 Tel: 708-594-5622

Old Vilnius Café, 
2601 75th St. Suite B, 
Darien,
IL 60561 
Tel: 630-324-6811

Ruta, 
6551 South Cass Ave.,
Westmont,
IL 60559 
Tel: 630-964-7882

Always With Flowers, 
1138 B S. State St., 
Lemont, 
IL 60439 
Tel: 630-257-0339

Eurus Deli,
22 W. 535 Butterfield Rd., 
Glen Ellyn,
IL 60137 
Tel: 630-469-4290

  Balalaika Wheeling, 
  259 E. Dundee Rd., 
  Wheeling, 
  IL 60090 
  Tel: 847-520-7777

(
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  Balalaika Mundelein, 
  368 Townline Rd., 
  Mundelein, 
  IL 60060 
  Tel: 847-566-6660

Siuntiniu surinkimo vietos:

Sudoku Nr. 57
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Daugpilis 

Daugpilis, esantis rytų Latvijoje, yra
arti Rusijos ir Baltarusijos sienų, vi siš -
kai kitame Latvijos gale nuo Baltijos jū -
ros, uostamiesčio Liepoja. Pasiekti Daug  -
pilį automobiliu iš Rygos mums už truko
keturias valandas. Iš Liepojos būtų buvę
beveik dvigubai ilgiau.  

Daugpilyje yra ir Pasaulio Lietuvių
Bendruo menės (PLB) Latvijos skyriaus
būstinė. Ten gyvena ir veikia Latvijos LB
pirmininkas. Nors prieš kelionę LB pir -
mininkui išsiunčiau du e-laiškus, pir-
mutinį – kelis mėnesius prieš kelionę, li -
gi pat kelionės paskutinės dienos nebu-
vau gavęs iš jo jokio atsakymo. Tad į
Daug pilį važiavome ,,aklai” – tik su že -
mė  lapiu ir Rygos lietuvių nurodymais.  

Daugpilyje radome gražų LB pri-
klau santį namą, tačiau be jokio užrašo
ar ženklo, kad jis turi ką nors bendro su
lie tuviais. O gyvo žmogaus neradome nė
kva po. Pagalvojome – gal namas kieno
nors jau privatizuotas? Tačiau mano vai -
ruotojas pastebėjo kieme ant stiebo ka -
bančią nublukusią trispalvę. Tad gal pa -
statas vis dar tebėra lietuvių rankose. Vis
dėlto taip ir nepasisekė susitikti su Lat -
vijos LB atstovu.   

Daugpilio apylinkės nuo seno buvo
lietuvių et ni nės žemės. 1920 m. lietuvių
ka riai, čia sumušę bermontininkus ir
bol ševikus, turėjo atsitraukti ir nukreip-
ti didelę savo kariuomenės dalį į Vilniaus
kraštą kovoti prieš Žulikausko (lenk.
Zeligowski) lenkus. Tada braliai lat viešai vietoj to,
kad padėtų lietuviams sunkiose kovose prieš len -
kus, pasinaudojo proga ir jėga at ėmė šį kraštą iš lie -
tuvių. Jeigu latviai būtų padėję lie tuviams, Vil -
niaus kraštas būtų likęs Lietuvai. Ironija yra ta,
kad jei lietuvių kariai nebūtų lenkus sustabdę prie
Gied  raičių ir Širvintų, tai ne tik Lie tuva, bet ir Lat -
vija ga lėjo atitekti lenkams.  

Lenkų maršalo, lietuvio bajoro Pilsudskio sva-
jonė buvo atkurti buvusią dviejų šalių – Lenkijos ir
Lie tuvos Didžiosios Kunigaikštijos – imperiją, ku-
riai pri klausė ne tik Ukraina ir Baltarusija, bet ir
Li vonija. 1920 m. lenkai užėmė Baltarusijos ruožą
greta Latvijos sienos, ir, sakoma, kad Lenkijos ka-
riuo menės štabe bu vo sudarytas planas užimti ne
tik Lietuvą, bet ir Latviją. Tačiau lietuviai lenkus
su  stabdė Giedrai čiuo se ir Širvintuose.   

Vis tiek tarpkariniais metais Latvijos politika
visą laiką buvo prolenkiška, todėl glaudesni ryšiai
tarp Latvijos ir Lietuvos neužsimezgė. Ir po 1934 m.
Latvijos valdžios perversmo, kuris įvedė diktatūrą,
lietuviai buvo iškeldinti iš Daugpilio krašto pa -
sienio vietovių, jiems uždrausta ten pirkti žemę, o
lie tuviški vietovar džiai  sulatvinti. 

Daugpilio apylinkėje apvažinėjau ir išvaikščio-
jau penkias kaimų ir kai-melių kapinaites, iš kurių
3-ose – Červonkos, Sventės ir Gryvos – radau 1919–
1920 m. Nepri klausomybės kovose žuvusių lietuvių
sa vanorių kapų. Šioje apylinkėje žuvusių lietuvių
kapų yra ir daugiau. Visi jie žuvo kovose išvaduo-
jant šią žemę, nežinodami, kad paskui ją pasigrobs
latviai, nepasakę lietuviams nė ačiū. 

Netoli Eglainės miestelio esančiose Červonkos
kapinaitėse yra atskira kapų dalis, kurioje pa -
laidoti šioje apylinkėje žuvusių lietuvių savanorių
palai kai, jiems pagerbti pastatytas įspūdingas,
daugiau nei 20 pėdų (6.5 metrų) aukščio paminklas
su už rašu: ,,Keleivi, pasakyk Lietuvai, kad mes žu -
vome gindami tėvynę.” Ant atskirų kryželių pa -
vardės – lietuviškos ir baltarusiškos, nes su lietu-
viais prieš bolševikus kovojo ir gudų batalionas.
Ant vieno kry želio užrašyta, kad čia palaidoti ne-
žinomi lietuvių kariai – ,,kariai” daugiskaita. Ge -
ne rolo Vlado Nagevičiaus rūpesčiu 1934 m. vieno
čia žu vusio ne at pažinto kareivio palaikai buvo
perlaidoti prie Ne žinomo kareivio paminklo Kau -
ne.  

Po Antrojo pasaulinio karo šioje apylinkėje
vei kė bendri lietuvių ir latvių partizanų būriai.
Vie nu laiku Balys Vaičėnas (Lordas-Liubartas-Pa -
vasaris) vadovavo aštuoniems bendriems lietuvių
ir latvių partizanų bū riams. Priešais Červonkos
kapi naičių vartus pastatytas kryžius netoliese žu -
vu  siems Ilukstės pulko lietuvių-latvių kuopos par-
tiza nams. 

Mįslė  

Tarpkariniu laiku, kada dar nei PLB, nei
atskirų kraštų bendruomenių nebuvo, Latvijoje
veikė Latvijos lietuvių sąjunga (LLS). Šiandien
Latvijoje atskirai veikia ir bendruomenė, ir sąjun-
ga. Čia iškyla mįslė. Internete LLB apie save šitaip
rašo ,,1991 m. birželio 12 d. įkuriama Latvijos Lie tu -
vių Bendruomenė (LLB) kaip iki karo veikusios Lat -
vijos Lietuvių Sąjungos tęsėja ir juridinių teisių per -
ėmėja (išskirta mano – D. J.), jungianti visas šešias
tuo metu veikusias lietuvių kultūros draugijas Lat -
vijoje”. PLB leidinio ,,Lie tuvis” 2012 m. lie pos-rug-
pjū čio numeryje rašoma: ,,Lat  vijos lietuvių ben-
druo menė sudaryta iš draugijų, kurios veikia kon-
federacijos principu ne Latvijos centre, Ry goje, o ki -
tuose miesteliuose”.  

Apie LLS kitur rašoma šitaip: ,,Latvijos Lie tu -
vių Sąjunga buvo atkurta 1997 m. liepos 14 d. Ją su -
daro Latvijos lietuvių kultūros draugija (350 narių),
Rygos lietuvių kultūros ir švietimo centras (300 na -
rių), Latvijos lietuvių politinių tremtinių ir re pre -
suotųjų draugija (100 narių), Latvijos lietuvių jau-
nimo sąjunga (50 narių).”

Klausimai aiškūs: ar dabartinė LLB, ar atkurta
LLS yra prieškarinės LLS tęsėja? Kas ir koks yra tas
,,konfederacijos principas”, pagal kurį LLB pasi sa -
ko veikianti? Bet šie klausimai gal tik techninės
smulkmenos, palyginti su pagrindiniu klausimu ir
mįsle: kodėl LLB, kuri yra PLB dalis, neatstovauja
didžiausiai ir veikliausiai Latvijos Lietuvių Ben -
druomenei – Rygos LB? Minėjau, kad man nepasi -
sekė susitikti Daugpilyje su LLB pirmininku. Gal,
jei būtų pavykę, viskas būtų buvę aiškiau. 

Rygos lietuvių veikėjai susidariusią padėtį
išaiškino taip. 1991 m. dabartinis Latvijos Seimo na -
rys Ro mu al das Ražukas ir kiti įkūrė Latvijos lietu-
vių draugiją pagal naujus organizacinius įstatus.
Po šešerių metų gyvavimo organizacija dėl nesuta -
ri mų skilo. Viena grupė įkūrė dabartinę LLB, kita
at kūrė LLS, atnaujindama prieškarinės LLS įstatus
ir atributiką. Prieš dvejus metus Rygoje atšvęstas
LLS įkūrimo 70-metis, kurioje LLB nefigūravo. Iš ei -
tų, kad LLB neteisingai teigia, kad ji yra ,,iki karo
veikusios Latvijos Lietuvių Są jungos tęsėja ir juri-
di nių teisių perėmėja”.

Kai kurie faktai abejonių nekelia. Rygoje gyve-
na apie 8,000 lietuvių. Daugpilyje, kur šiuo metu yra
įsikūrusi LLB būstinė ir gyvena jos pirmininkas,
pa  gal gyventojų surašymą gyvena apie 1,000 lietu-
vių. Rygoje veikia šokių ansamblis ,,Bijūnas”, kai -
mo kapela ,,Jurginis”, penki vaikų ir jaunimo šokių
ko  lektyvai, Vaidilutės Indrelienės vedama lietuvių
radijo programa, daug įvairių meninės bei sporti -

nės krypties būrelių: šokių, dramos, cho -
ro, krep šinio, tinklinio.  

Daugpilio LLB oficialiame PLB leidi -
nyje sakoma, kad ,,konfederacijos princi -
pu” ji apima draugijas, esančias Baus kėje,
Liepojoje, Jelgavoje, Dobelėje, Valmie roje
ir Daugpilyje. Man paklausus vie no iš tų
vietovių veikėjo apie ,,konfederacijos” ry -
šius su Daugpilio LLB, su laukiau atsaky-
mo: ,,Mes veikiame sava rankiškai, ir
Daugpilis veikia savaran kiš kai.” Ki toje iš
čia paminėtų vietovių man sku ndėsi, kad
jų an samblis šią vasarą negalėjo dalyvau-
ti – negalėjo konfede ruoti – Daugpilio
šventėje, nes atstumas per tolimas ir ne-
buvo lėšų visam ansambliui transportą
išnuomoti.  

Ryga yra Latvijos geografiniame cen-
tre, netoli kitų miestų, kurie turi aktyvius
lietuvių telkinius. Daug pilis yra Latvijos
pačiame rytiniame pakraštyje. Iš Rygos
nu  važiuoti į Daugpilį trunka 4 valandas,
iš Jelgavos – 5 valandas, iš Liepojos – 7 va -
landas. LR ambasada yra Rygoje. Kas va -
žiuoja į Latviją susitikti su lietuviais, va -
žiuoja ten, kur daugiausia jų yra, kur jų
veik la plati, kur yra LR ambasada – va-
žiuo ja į Rygą. Visi dabartiniai LR prezi-
dentai – nuo Landsbergio ligi Grybaus -
kaitės – yra lankęsi Rygoje ir pagerbę Ry -
gos lietuvių veiklą.  

Bet Ryga, didžiausia ir veikliausia
Lat  vijos lietuvių visuomenė, nepriklauso
LLB, negauna iš PLB pra nešimų, negau-
na kvietimų dalyvauti konferencijose ar
ren giniuose. Viskas iš PLB eina tik į

Daug pilį. Rygos LLS veikėjai man pareiš kė, kad
norėtų priklausyti PLB, bet dabartinė tvarka, ku-
rioje viskas eitų per jiems tolimą Daugpilį, jiems ne -
turi prasmės. Įtraukti Rygos energingus lie tuvius į
PLB būtų didelis PLB nuo pelnas ir pripa žinimas
fakto, jog LLS yra viena iš pasaulio lietuvių organi-
za cijų. Kaip tai padaryti? Gal naujai išrinkta PLB
val dybos pirmininkė energinga Danguolė Navickie -
nė užsiimtų šiuo reikalu. Gal PLB rastų už tenkamai
vie tos tiek Daugpiliui, tiek Rygai.  

Latvijos lietuviai šiandien  

Latvijoje 1998 m. gyveno 2.4 mln. gyventojų.
Šian  dien likę tik 2 mln. (Latviai juokauja, kad 2030
m. paskutinis latvis Rygos oro uoste galės prieš iš -
skrisdamas užgesinti šviesas.) Gyventojų mažėjimo
prie žastys yra tos pačios, kaip ir Lietuvoje, – emi-
gra  cija ir mažas gimstamumas. Lietuvių Latvijoje
irgi sumažėjo – 1989 m. jų buvo 35,000, šiandien tik
25,000. 2000 m., praėjus 10 metų, po atkurtos Ne pri -
klausomybės, Latvi joje dar gyveno 34,000 lietuvių,
tad visas sumažėjimas vyko per paskutinį de šimt -
me tį. Sako, kad tai padarė ekonominė krizė, kuri
pri vertė ir Latvijos lietuvius vyk ti į užsienius dar -
bų ieškoti.  

Pradedant nuo 1989 m., lituanistinės mokyklos
kūrėsi ir veikė Aknystoje, Daugpilyje, Jelgavoje,
Jūr   maloje, Kegume, Liepojoje, Valmieroje ir Ry -
goje. Da bar, išskyrus Rygoje, jos arba užsidariusios,
arba kai kur dar likusi saujelė mokinių susirenka
šeštadieniais ar sekmadieniais. Bet ir vietovėse, ku -
riose beliko tik keli šimtai lietuvių, lietuviška veik -
la dar gali nemažai metų išsilaikyti. San Francisco,
CA apylinkėje, kur aš jau daugiau nei 50 metų gy -
venu, lietuvių per visą tą laiką buvome tik keli šim-
tai, bet vis tiek sueidavome, bendrauda vome, vyko
mi nėjimai ir renginiai, gyvavo lietuvių tautinių šo -
kių  grupė.  

Tvirčiausiai Latvijoje laikosi Rygos lietuviai.
Rygoje lietuvių ne tik yra gausiausia, bet ir jų gre-
tos šiek tiek pasipildo atvykstančiais iš Lietuvos
darbo  reikalais. Rygoje susitikau tik ką iš Lietuvos
atkeltą visos Latvijos ,,Maxima” parduotuvių va do -
vą, kuris užrašė savo vaikus į Rygos Lietuvių vidu-
rinę mo kyklą. Be to, Rygoje ne tik lietuviukiai, bet
ir latviai, rusai, ukrainiečiai ir kiti mokomi lietu-
vių kalbos, is torijos ir kultūros – ko daugiau galima
norėti? Jeigu PLB pasistengtų, galėtų visus Latvijos
lietuvius ap jungti į vieną bendrą draugiją ir pa -
daryti LLB centrą lengviau geografiškai pri einamą
visiems Latvijos lie tu viams. Gal ne tiek Ry gos lietu-
viams reikalinga ben druomenė, kiek ben druome -
nei būtų naudinga Rygos lietuvių veikla.

Pabaiga.

Paminklas Červonkos kapinaitėse lietuviams savanoriams, 1919–1920 m. žu vu -
siems Daugpilio apylinkėje kovose prieš bloševikus ir bermontininkus.

Lietuviškais 
Latvijos keliais

III
DONATAS JANUTA
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Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų
vietovių 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 

DOBILAS FUNERAL SERVICES
Šarūnas Dobilas

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

Čikagos mieste ir jos apylinkėse047956

A † A
PRANUI TOTORAIČIUI

mirus, liūdime kartu su mylima žmona ALDONA,
duk romis  RASA, VILIJA ir ASTRA bei jų šeimomis.

Ilsėkis ramybėje, mielas Pranai.

Regina Kazlauskienė
Vanda Brazdžiūnienė

A † A
MARIUS SODONIS

Su didžiu liūdesiu pranešame, kad 2012 m. spalio 27 d. ra miai
į Amžinybę iškeliavo mylimas tėvelis ir senelis.

Gimė 1918 m. Lietuvoje, Bublių kaime, prie Žiežmarių mies -
to, Kaišiadorių srityje. 

Po karo, 1950 m. atvyko į JAV ir po kiek laiko įsikūrė Čika -
goje. Sukūrė šeimą su a. a. Aldona  Stepaityte ir jie užaugino tris
sūnus. Daugiau nei 20 metų dirbo inžinieriumi Rockwell Inter -
national.

Po Aldonos mirties 1977 m., vedė našlę Katryną Giniotienę
1982 m., persikėlė į Floridą  ir gražiai gyveno iki Katriutės mir-
ties, kuri mirė šių metų vasario mėn.

Marius buvo nepaprastai ramaus būdo, labai dosnus, visuo -
met optimistas, lyg būtų gimęs po laiminga žvaigžde. Labai mė -
go žuvauti, keliauti po pasaulį ir bendrauti su visais draugais
bei dainuoti. Kiekvieną dieną džiaugėsi gyvenimu ir didžiavosi
savo sūnumis ir anūkais. Ypatingai mylėjo savo anūkę Chloe
Aldoną, anūkus Marių Giedrių, a. a. Ethan Michael, Marc  Aud -
rių,  Alec Vytą ir Josiah Caleb.

Nuliūdę liko: sūnus Arūnas su žmona Sherry ir šeima; sūnus
Giedrius su žmona Melissa ir šeima; sūnus Algis su vyru Will.
Liūdi svainė Gražina Stepaitytė-Herzog, su sūnumi Jonu ir jo
šei ma, svainis Algirdas Stepaitis su žmona Laimute. Liūdi daug
giminių ir pažįstamų Lietuvoje.

A. a. Marius bus palaidotas šeštadienį, lapkričio 17 d. 11:30
val. Šv. Kazimiero kapinėse.

Po atsisveikinimo kapinėse, bus vaišės.
Vietoje gėlių, prašome aukoti Lithuanian Assistance Foun -

dation, 2802 Santa Monica Blvd, Santa Monica, CA 90404.
Nuoširdžiai kviečiame draugus, artimuosius ir pažįstamus

dalyvauti laidotuvėse.
Amžinąjį atilsį duok Jam, Viešpatie!
Ir amžinoji šviesa Jam tešviečia!

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
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Skelbimų skyriaus 
Tel. 1-773-585-9500

Vaclovas ir Margarita Momkai, gy -
venantys Chicago, IL, tapo „Draugo” garbės
prenumeratoriais. Šiuos skaitytojus „Drau -
gas” lankys dar vienerius metus. Nuo šir -
džiai dėkojame už tai, kad mus skaitote ir
svei kiname tapus garbės prenumeratoriais.

Dr. John Dainauskas, garbės prenumeratorius, gyvenantis Woodridge, IL, dar
metams pratęsė „Draugo” garbės prenumeratą ir paaukojo 100 dol. laikraščio leidybos
išlaidoms sumažinti. Nuo širdžiai dėkojame, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

ČČIIKKAAGGOOJJEE  
IR

AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE
��    Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) sekmadienį,
lapkričio 11 d., 10:30 val. r.  šv. Mišias
at  na šaus svečias iš Lietuvos, Šv. apašta -
lų Jokūbo ir Pilypo ir dominikonų baž ny -
čios kun. Paulius Rudinskas. Po Mi šių
pa  rapijos sa lėje – cepelinų pietūs. Da -
lin   simės vasaros įspūdžiais iš Teodoro
Daukanto jūrų šaulių kuopos kelionės į
Lie tuvą, bus rodomas filmas ,,Tadas
Blin   da” (I serija). Įėjimas ne mo kamas.  

��    Lapkričio 12 d., pirmadienį, 6:30 val.
v. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629)
rengiamas koordinacinis pasitarimas dėl
S. Dariaus ir S. Girėno transatlantinio
skry     džio 80-mečio minėjimo Či ka goje
ren   ginių. Susitikime kviečiame da lyvauti
or ganizacijas ir asmenis, planuo jan čius
2013 metais įgyvendinti jubiliejaus mi -
nėjimo projektus. Pasitarimu sie kiama pa -
sidalinti informacija apie planus, kad būtų
išvengta kelių renginių tą pačią dieną, bei
aptarti bendradarbiavimo gali mybes. Keti -
nantys dalyvauti apie tai praneškite el.
pašto adresu: admin@lt con schi.org. Dėl
pa pildomos in formacijos kreipkitės tel.
312-397-0382, trump. 204.

��  JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, lapkričio 14
d., 1 val. p. p. kviečia visus į PLC skai -
tyk   lą, kur bus rodomas dokumentinis
Lie  tuvos TV filmas ,,Simnas” iš ciklo
,,Mū   sų mies te liai”.

��  Lapkričio 17 d., šeštadienį, Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje Vaida Lago -
nec kytė mokys daryti šiaudinukus Ka lė -
dų eglutei. Registracija tel. 773-582-
6500 arba muziejaus internetinėje sve-
tai nėje www. balzekasmuseum.org. Bus
vaišės. Pradžia 2 val. p. p.

��  Lapkričio 17–18 d. nuo 10 val. r. iki
5 val. p. p. Pasaulio lietuvių centre vyks
JAV Lietuvių jaunimo sąjungos (www.
pljs.org) seminaras. Kviečiame jaunimą
(16–35 m.), kuris norėtų organizuoti
pro    fesionalius kultūrinius bei pra mo gi -
nius renginius savo bendraamžiams. Įė -
ji mas nemokamas. Registruoja Giedrė
Kaz  lauskaitė el. paštu: giedre @ pljs.org

��  Seminaras ,,Studijos Amerikos universi -
tetuose – pasiruošimas, priėmimas ir fi nan -
sinės pagalbos galimybės”. Seminaras vyks
lapkričio 18 d. 7 val. v. PLC didžiosios sa -
lės vakarinėje dalyje. Seminaro pranešėjas
advokatas Rimas Domanskis ir kiti. Ren  gi -
nys vyks nemokamai. Kviečiame vi sus tė -
ve lius, kurių vaikai mokosi 8–12 kla sėse ir
ruošiasi tęsti studijas universite tuose. Ren -
ginį organizuoja PLC.

IŠ ARTI IR TOLI...

��  LR ambasadorius Jungtinėse Ame -
rikos Valstijose Žygimantas Pavilionis ir
Kauno Vy   tauto Didžiojo universiteto rek-
to  rius Zig mas Lydeka lapkričio 16 d.,
pen k ta dienį, 5:30 val. p. p. maloniai kvie  -
čia į priėmimą LR ambasadoje JAV (2622
16th  St. NW, Washington, DC 20009)
Z. Ly deka prista tys VDU vyk domą pro-
jektą ,,Pa saulio lietuvių universitetas”.
Apie dalyva vimą pra neš ti el. paštu: vik-
to rija.butkiene @urm.lt arba tel. 202-
234-5860 trump. 111.

��  Penktadienį, sausio 18 d. 7 val. v.
Wa   chovia centre (3601 S. Broad St., Phi   -
la delphia, PA 19148) vyksiančiose var  -
žybose ,,Philadelphia 76ers vs. To ron  to
Ra p tors”, žais Jo nas Valan čiūnas ir Li -
nas Kleiza. Bilietus galima už si sa ky ti pas
Joaną, el. paštu: Joana.Lacy @gmail.
com arba tel. 215-485-1519.  Bi lieto
kai na 45 dol. Vietos – sekcija 119–120,
eilės 13–17. 

AAddvvookkaattaass
VVYYTTEENNIISS  LLIIEETTUUVVNNIINNKKAASS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

TTeell..  777733--228844--00110000

SKELBIMAI

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

D Ė M E S I O  D Ė M E S I O
,,Draugas” skelbia vyriausiojo redaktoriaus paiešką. Darbo pradžia – 2013 m. balandžio
1 d. Alga – pagal sutarimą. Savo CV siųsti  „Draugo“ tarybos pirmininkui Vytui Stanevičiui
el. paštu  svyto@comcast.net. Puiki proga studentui užsidirbti. ,,Draugo” raštinėje
reikia pagalbos.  Darbo valandos ir mokestis pagal susitarimą.
Ieškome asmens, galinčio rasti norinčių reklamuotis ,,Drauge”. Asmeniui 3–4 mėnesius
bus mokama alga. Po to – komisiniai pagal susitarimą.

Dėkojame a. a. Marcella Lain Dargis (mirė 2012 m. spalio 15 d.) už
„Draugui” paliktą 2,000 dol. auką. 

J. Matulaičio bendruomenės dieną, kuri vyko š. m. rugsėjo pabaigoje Lemont,  moki niai
sudėliojo mozaiką – Palaimintojo Jurgio Matulaičio portretą. 

DDaaiinnooss  ČČyyvviieennėėss nuotr. 

Ma tu lai čio metų renginių komitetas sekmadienį, lapkričio 18 d., po 10:30 val. r. šv. Mišių
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos salėje ruošia Palaimintojo Jurgio Ma tu -
laičio metų uždarymo konferenciją-paskaitą su diskusijomis. Kviečiame visus dalyvauti
kon  ferencijoje, o po jos pabendrauti prie vai šių stalo.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje lapkričio 18 d. 11 val. r. – Matulaičio metų už -
baigimas. Mišių metu giedos parapijos su augusiųjų choras (vadovė Jūratė Grab liaus -
kienė) ir vaikų choras ,,Vyturys”  (va dovas Darius Polikaitis).  Po Mišių – seselės Ignės Ma -
rijošiūtės paskaita, kavutė.

LIETUVOS MONTESSORI MOKYTOJA

DANUTĖ DIRVONIENĖ
Žmogus nugyvena gyvenimą ir palieka jame

pras   mingus, neišdildomus pėdsakus vaikučių, jų
tėvelių, mokytojų ir bendraminčių širdyse.

Nepaisant plačios ir atsakingos veiklos Ame -
ri kos lietuvių Montessori draugijoje, Lietuvių
skau  čių se serijos darbe, dirbant Beverly Mon te -
ssori mokykloje, vedėja ir auklėtoja Kriau če liū -
nų vardo vaikų name liuose lietuvių vaikams, o
nuo 1983 m. ir mokyklėlėje ,,Žiburėlis” Le mon-

to Pa   sau lio lietuvių centre, Danutės Dirvonienės nuveikti darbai siekia ir Lietuvą.
Lietuvos montessori mokytojos sveikina DANUTĘ DIRVONIENĘ Garbingo

Gim  tadienio proga ir dėkoja Jai už pamokas Lietuvoje, parengtas vaiko pažinimo stu -
dijas, meilę darbui, atsakomybę ir visuomet šiltus, dalykiškus priėmimus Lemonto vai -
kų mokyklėlėje ir namuose.

Lietuvos montessori mokytojų vardu,
buvusi ilgametė Lietuvos M. Montessori asociacijos

tarybos pirmininkė Virginija Skorupskienė.
Kaunas, Lietuva

Padėkime nelaimės ištiktiems
New York Lietuvos skautai, Neringos ir Tauro tuntai, renka aukas skautams

ir jų šeimoms, nukentėjusioms nuo viesulo ,,Sandy”. Kreipiamės į skautus,
draugus ir visus JAV LB narius auka paremti nukentėjusius tautiečius. 

Aukos nurašomos nuo mokesčių. Surinktos lėšos bus skiriamos nuken-
tėjusiems asmenims ir šeimoms, gyvenančioms Šiaurės rytų rajone. 

Nepanaudotos aukos bus perduotas organizacijoms, remiančioms nuken-
tėjusius nuo viesulo ,,Sandy” . 

Čekius prašome rašyti Lithuanian Scouts Association vardu, ,,memo”–
,,viesulas Sandy” ir siųsti adresu: Lithuanian Scouts Association NY, 86-01 114th
St., Richmond Hill, NY 11418.

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
6500 S. Pulaski Rd., Chicago IL 60629

penktadienį, lapkričio 16 d. 7:30 val. v.
kompozitoriaus 

Michael Shimkus
koncertas 

Koncerto metu Michael Shimkus pristatys savo 
naujausius kūrinius, jis gros gitara ir skambins

fortepijonu. Kompozitoriui bosu pritars Jason Segal.


