
Vilnius (ELTA) – Minint
Talino, Rygos ir Vilniaus ben-
dradarbiavimo 20 metų sukak-
tį penktadienį, gegužės 24 d., šių
miestų vadovai – Talino me-
ras Edgar Savisaar, Rygos sa-
vivaldybės administracijos di-
rektorius Jurijus Radzevičius ir
Lietuvos sostinės meras Artū-
ras Zuokas Katedros aikštėje
Vilniuje įmontavo Baltijos ke-
liui atminti skirtą plytelę.

Atminimo plytelę su sim-
bolinio Baltijos kelio dalyvio
pėdsakais sukūrė Gitenis Umb-
rasas. Po plytele buvo užkasta
atminimo kapsulė su tekstu at-
einančioms kartoms. Po tokią
pat plytelę Vilniaus miestas pa-
dovanojo Rygai ir Talinui, kur
jos taip pat bus įmontuotos
centrinėse miesto vietose. Trys
merai ir svečių delegacijų na-
riai Katedros aikštėje simbo-
liškai susikibo rankomis, pri-
simindami 1989 metais rugpjū-
čio 23 dieną, minint 50-ąsias
Molotovo-Ribentropo pakto pa-
sirašymo metines, Vilnių, Rygą
ir Taliną sujungusią gyvą 600
kilometrų žmonių rankų gran-
dinę. Vakare Šv. Kotrynos baž-
nyčioje įvyko bendras Vilniaus,
Rygos ir Talino džiazo muzi-
kantų grupės ,,Nordic Sounds
Vilnius Express” koncertas.

Talino, Rygos ir Vilniaus merai prisiminė Baltijos kelią

Lietuvos futbolui  – šviesi ateitis? 
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Jaunieji Lietuvos futbolininkai išbandė  naująją veją Fabijoniškių futbolo stadione. Val-
džios ir sporto vadovai žada atgaivinti ir nacionalinio stadiono statybą. – 14 psl. 

Minint Talino, Rygos ir Vilniaus bendradarbiavimo 20 metų sukaktį, Katedros aikštėje miestų
vadovai – Talino meras Edgar Savisaar, Rygos savivaldybės administracijos direktorius Jurijus
Radzevičius ir Vilniaus meras Artūras Zuokas įmontavo Baltijos keliui atminti skirtą plytelę.                           

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotraukos

Vilniuje susitikę Baltijos sostinių vadovai ir delegacijų nariai prisiminė Baltijos kelią. 

Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr. 



Per Sekmines meldžiamės, kad
Šventoji Dvasia uždegtų mūsų
širdyse savo meilės ugnį ir at-

naujintų mus panašiai, kaip atnaujino
Jėzaus mokinius per pirmąsias Sekmi-
nes.

Nesunku įsivaizduoti, kaip jautėsi
Jėzaus mokiniai po jų Mokytojo įžen-
gimo į dangų. Jėzus liepė jiems eiti į
visą pasaulį, skelbti Evangeliją ir krikš-
tyti įtikėjusius, o pats žengė į dangų. Šis siuntimas
aiškiai viršijo mokinių jėgas. Svarbiausia, kad šalia
jų nebuvo Mokytojo, į kurį anksčiau galėdavo atsi-
remti ir prašyti patarimo bei pagalbos. Tačiau Jė-
zus, prieš žengdamas į dangų, buvo pažadėjęs at -
siųsti Ramintoją – Šventąją Dvasią, kuri mokiniams
turėjo priminti visa, ko Jėzus buvo mokęs, ir stip-
rinti, kad galėtų būti geri jo liudytojai.

Apaštalų darbų knygoje išsamiai aprašomas
Sekminių stebuklas. Vienuolika mokinių su Marija
meldėsi ir laukė Jėzaus pažado: „Staiga iš dangaus
pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų stiprus vėjas. Jis pri-
pildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi
ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiek-
vieno iš jų. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios”
(Apd 2, 2–4).

Nuo dabar Jėzaus mokiniai nebus bailūs ir ne-
žinantys, ką veikti. Jie drąsiai eis į pasaulį, skelbs
nukryžiuotą ir prisikėlusį Kristų, o įtikėjusius
krikštys ir burs į bendruomenę, kurią vadiname
Bažnyčia. Apaštalas Petras jau pirmąją Sekminių
dieną pakrikštijo tris tūkstančius vyrų. 

Be jokios abejonės, mes esame kur kas geres-
nėje padėtyje, nei anuomet Kristaus mokiniai. Jų
buvo tik vienuolika. Šiandien mūsų, katalikų, nau-
jausiais statistikos duomenimis, per milijardą du
šimtus milijonų. Bažnyčia nuėjo ilgą kelią ir yra
nepaprastai išaugusi, tačiau šiandienė padėtis nėra

lengva. Bažnyčia auga Azijoje, Afrikoje ir Ameri-
koje, bet Europoje tikinčiųjų skaičius mažėja. Ir ne
dėl to, kad Europos gyventojai yra protingesni už ki-
tus, bet kad yra daug moralinio pakrikimo. Euro-
poje rėksmingai ginamos gėjų ir lesbiečių „santuo-
kos”, primygtinai peršama gender ideologija, lei-
džianti žmogui nebūti tuo, ką davė Dievas, bet pa-
čiam nuspręsti, kas jis yra – vyras ar moteris. Eu-
ropoje daug kalbama tik apie pinigus, o tradicinės
vertybės – pagarba gyvybei, santuokos pagrindu
kuriamai šeimai – stumiamos į getą. Tačiau visa tai
neturi žadinti pesimistinių nuotaikų, nes esame tik
įrankiai Šventosios Dvasios projekte. 

Popiežius Pranciškus apie Šventosios Dvasios
veikimą mumyse taip kalba: „Šventoji Dvasia at-
neša į mūsų širdis paties Dievo gyvenimą, tikrų Jo
vaikų gyvenimą, pasitikėjimą, laisvę, atramą Dievo
gailestingume, naują žvilgsnį į kitus, kuriuos re-
gime kaip brolius ir seseris, vertus pagarbos ir mei-
lės. Šventoji Dvasia mus moko žvelgti Kristaus aki-
mis ir gyventi bei suprasti gyvenimą taip, kaip jį gy-
veno ir suprato Kristus.”

Kaip šiandien reikia mums mokytis žvelgti į
žmones Jėzaus akimis. Broliškumo ir pagarbos
vieni kitiems neišmoksime iš kino filmų ar inter-
neto, ir mūsų širdžių neperkeis jokie socialiniai
darbuotojai. Visa tai galime gauti, leisdami mu-
myse veikti Šventajai Dvasiai.

Neseniai Kanadoje mirė vienas
nuostabiai geras ir veiklus lietuvis
Vincas Kolyčius. Jis gimė ir augo ka-
talikiškoje šeimoje, bet, tikriausiai,
šiandien apie jį mažiausiai kalbėtume,
jei ne Šventosios Dvasios veikimas,
perkeitęs šio vyro širdį. Būdamas jau
penkiasdešimties metų, jis gavo didelę
malonę – Šventosios Dvasios krikštą.
Nuo tada jo gyvenimas pasikeitė iš pa-

grindų. Kanadoje organizavo vyrus ir moteris ne tik
maldai, bet ir meilės darbams. Lietuvai atgavus Ne-
priklausomybę, Kanadoje rinko pinigus, kasmet at-
važiuodavo ir rėmė visas geras iniciatyvas. Stebint
iš šalies, atrodė, tarsi kažkokia jėga jį vertė daryti
gerus darbus ir padėjo išlikti pilnam optimizmo.
Ta jėga buvo akivaizdus Šventosios Dvasios veiki-
mas. Panašų veikimą matome visų šventų žmonių
gyvenime.

Šventoji Dvasia panašiai galingai gali veikti
kiekviename iš mūsų, tik reikia leisti jai veikti.
Šventoji Dvasia nori silpnam žmogui padėti, tik šis
turi norėti tos pagalbos. Todėl mums nereikia gąs-
dintis, kad dabartinė mirties kultūra ir marksizmu
alsuojantys Europos valdininkai sugriaus tai, ką
krikščionys, Dievo padedami, sukūrė per du tūks-
tančius metų. Blogis visuomet ateina su dideliu
triukšmu, bet yra iš anksto pasmerktas žlugti. Mes
turime ramiai eiti į priekį, nes Jėzus yra pažadėjęs,
kad Jo siųstas Globėjas – Šventoji Dvasia – bus su
mumis. Tik turime pasitikėti ne tiek savo jėgomis
bei išmintimi, bet remtis į Dievo galią, panašiai
kaip tai darė pirmieji Kristaus mokiniai, ir padaryti
visa, kas priklauso nuo mūsų pačių. 

Tepažadina Šventoji Dvasia ne tik mūsų norą
būti drąsiais ir gerais katalikais, bet ir ryžtą nepa-
siduoti aplink tvyrančiam pesimizmui, kurti šviesų
asmeninį ir laisvos Lietuvos gyvenimą. 

Šventosios Dvasios 
palytėti
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS
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Washington, DC (AFP–BNS) –
JAV Kongreso respublikonai perspėjo,
kad prezidentas Barack Obama ket-
virtadienį pasakyta kalba apie kovą
su terorizmu kapituliavo prieš JAV
priešus – vėl paragindamas uždaryti
Gvantanamo kalėjimą ir grįždamas
prie mąstymo, buvusio prieš 2001 me -
tų rugsėjo 11-osios atakas.

Kai kuriuos prezidento kritikus
Kongrese, regis, nustebino B. Obama
teiginys, kad ,,al Qaeda” Pakistane ir
Afganistane artėja prie pralaimėjimo,
taip pat jo nauja politika dėl nepilo-
tuojamų lėktuvų  naudojimo.

,,Mes vis dar dalyvaujame ilgame,
užsitęsusiame konflikte su ‘al Qaeda’,
– sakė įtakingas senatorius John
McCain, kuris buvo B. Obama varžo-
vas 2008 metų prezidento rinkimuose.

,,Kažkoks įrodinėjimas, kad ‘al
Qaeda’ ... ‘bėga’, kyla iš realybės ne-
suvokimo, ir yra neįtikimas”, – sakė
jis.

B. Obama teigė, kad Jungtinės
Valstijos negalėtų naudoti jėgos visur,
kur tik įsišaknijęs radikalizmas, ir iš
esmės perspėjo dėl ,,begalinio karo”,
kuris galiausiai būtų ,,pasmerktas
žlugti.”

Tačiau Atstovų Rūmų vadovai

perspėjo, kad po Boston sprogdinimų
ir ženklų, kurie rodo, kad teroro tink-
lai persigrupuoja kai kuriuose Šiau-
rės Afrikos regionuose ir kitur, dar ne
laikas susilpninti saugumą.

,,Šis karas tęsis, nesvarbu, ar pre-
zidentas jį pripažįsta, ar ne”, – sakoma
Atstovų Rūmų Teritorinio saugumo
komiteto pirmininko Michael McCaul
pareiškime. 

,,Prezidento politika signalizuoja
atsitraukimą nuo ‘al Qaeda’, kuri de-
centralizavosi ir išplito po pasaulį,
grėsmės”, – sakė jis ir pridūrė, kad ad-
ministracijos ,,grįžimas prie kovos su
terorizmu mąstymo, (buvusio) iki
(2001 metų) rugsėjo 11-osios, kelia pa-
vojų amerikiečių gyvybėms”.

Atstovų Rūmų Užsienio reikalų
komiteto pirmininkas Ed Royce kal-

bėjo panašiai ir paminėjo 2012 metų
rugsėjo 11-osios teroro išpuolį prieš
JAV misiją Benghazi Libijoje, kai žuvo
keturi amerikiečiai.

,,Dabar ne laikas atsisakyti ener-
gingų pastangų amerikiečiams ap-
saugoti, – sakė E. Royce. – ‘al Qaeda’ ir
jo filialai pernai nebuvo parklupdyti
ir aiškiai nėra parklupdyti dabar.”

Įtakingas Senato Žvalgybos ko-
miteto narys Saxby Chambliss B.
Obama kalbą pavadino ,,pergale
Gvantanamo kaliniams”.

,,Jie mato šviesą tunelio gale, –
sakė S. Chambliss AFP. – Aš labai ra-
ginau laikyti Gvantanamą atidarytą,
siųsti ten daugiau kalinių sulaikymui
ir tardymui, kad galėtume surinkti
žvalgybinę informaciją. Tačiau B.
Obama ragina Kongresą panaikinti
suvaržymą dėl Gvantanamo kalinių
perkėlimo, neturėdamas jokio plano,
ką jis darys su 166-iais pavojingiau-
siais žudikais pasaulyje”.

Tačiau J. McCain sušvelnino savo
toną, kai kalbėjo apie Gvantanamą, ir
pažadėjo ,,mūsų norą dirbti su (B.
Obama) ir prižiūrėti, kad Gvanta-
namo (kalėjimas) būtų uždarytas.’’

B. Obama kalba – atsitraukimas iš kovos su teroru?

JAV prezidentas Barack Obama.



Kiek „Draugo” skaitytojų žino, kad
gegužės mėnuo yra Dviračio mė -
nuo? Tokiu „League of  American

Bicyclists” organizacijos jis buvo pa -
skelbtas 1956 m. ir minimas kasmet.  Aš as-
meniškai apie tai sužinojau tik atvertęs
gegužės 22 d. Michigan State University
dienraštį  „The State News”.  Taip  sie-
kiama skatinti saugų važinėjimą dvira-
čiais. Savo ilgametį ryšį su dviračiu esu
aprašęs anksčiau („Draugas”, 2009. 02. 03). Dviračiu
va žiuoti išmokau 1944 metų vasarą,  bėgdamas iš
Lietuvos į Vakarus nuo grįžtančių komunistų. Net
plaukai šiaušiasi prisiminus, kad aštuonerių metų
berniukas dviračiu mokėsi va žiuoti tarp plentu pra-
švilpiančių vo kiečių kariuomenės sunkvežimių ir
tankečių.

„Vikipedija” dviratį apibūdina kaip bemotorę
transporto priemonę, naudojamą pramogai, susi-
siekimui, laisvalaikio praleidimui, sportavi mui ir
varžyboms. Dviračių sportas taip pat yra olimpinė
sporto šaka.  Kai kuriose šalyse dėl savo pigumo,
praktiškumo, dviračiai yra labai populiari trans-
porto priemonė. 

Dviračių išradimas truko ilgai ir reikalavo dau-
gelio žmonių pastangų. Babilonijos, Egipto relje-
fuose, Pom pė jos freskose pavaizduoti dviračių pro-
totipai. Leonardo da Vinci už ra šuose rastas gana to-
bulo dviračio eskizas. Maždaug prieš 500 metų jis
nupiešė įtaisą, labai panašų į šių laikų dviratį – su
vienodo dydžio ratais, grandine pavara, pedalais ir
patogia sėdyne.  Apie 1867 m. dvi ra čiai masiškai
pradėti gaminti Pran cūzijoje. Vienoje įmonėje dirbo
net 300 žmonių.

Pradžioje dviračiai buvo vieno bėgio, paskui –
trijų, o nuo 1960 metų  pradėti gaminti dviračiai su
dešimčia ar daugiau pavarų. Kitą dešimtmetį buvo
paskelbtas reikalavimas dviratininkams dėvėti šal-
mus.  Įdomu, kad 1972 m. JAV buvo parduota 13 mln.

dviračių ir 11 mln. automobilių. Po keturių metų pa-
sirodė ir kalnų dviračiai. Šiais laikais važinėjimas
dviračiais yra specializuotas. Vienaip važiuojama
miesto gatvėmis, kitaip – leidžiantis nuo uolinių
kalnų, dar ki taip – lenktyniaujant.  Vieno stiliaus
dviračio, tinkamo viskam, nėra. 

Paminėsiu keletą populiariau sių. BMX – tai
laisvas stilius, su pa pildomai naudojamais įrengi-
niais. Ratai labai platūs, labai tvirtas rė mas, nedi-
delis svoris. BMX sportu daugiausia užsiima miesto
paaugliai.  Kita rūšis – plento dviračiai.  Jie skirti
greitam važiavimui geros dangos keliais. Pagrindi-
niai bruožai – mažas svoris, siauros padangos, ries-
tas vai ras. Aukščiausios klasės plento dviračiai gali
sverti mažiau nei 6 kg. Jau minėtas kalnų dviratis
– vienas iš populiariausių ir labiausiai perkamų
dviračių stilių Lietuvoje. Tokie dviračiai nebūtinai
skirti kalnams. Jais patogu važiuoti neasfaltuotais
keliais ir takeliais. Didelis pavarų skaičius (21–27)
užtikrina platų perdavimo san tykio pasirinkimą.
Vairas būna platus ir tiesus.  Yra išskiriama keletas
kalnų dviračių tipų, bet jų čia neminėsiu.  

Gana neseniai išsivystęs ir dviračių sporte pri-
pažinimą gavęs yra taip vadinamas laisvasis sti-
lius. To kie dviračiai yra pilnos amortizacijos, pri-
taikyti važiavimui raižyta vietove, miško kalniu-
kais, bet jie nė ra tinkami kroso lenktynėms bei tu-
rizmui, nes yra sunkūs ir reikalauja daug jėgos juos
minant.  Reikia paminėti greitojo nusileidimo dvi-

račius. Šio stiliaus dviratininkai stengiasi
kuo greičiau nusileisti nuo kalno. Nusi -
leidimo vietos būna miškingose, kal -
nuotose vietovėse, taip pat slidinėjimo tra-
sose.  Nusileidimas trunka 10 minučių, o į
kalną dviratininkas už vežamas su keltuvu.
Šių dviračių rėmas bei dalys yra sunkios. 

Yra ir turistiniai dviračiai. Jie tinka
visoms kelionėms, kur tik yra keliai ir ta-
kai. Jais galima pervežti didelius krovi-

nius, turi vieną ar dvi bagažines ir purvasargius.
Pabaigai palikau pusiau gulom minamus dviračius.
Lietuvoje jie vadinami velomobiliais. Tokiame dvi-
ratyje žmogus sėdi patogiai, dažniausiai šiek tiek at-
silošęs, ir pedalus mina ištiesęs kojas į priekį. Tokie
dviračiai ypač tinkami miestuose bei tolimose ke -
lionėse. Mano turimomis žiniomis, pusiau gulomis
minami dviračiai daugiausiai paplitę Nyderlan-
duose, Vokietijoje ir Danijoje. Amerikoje jų esu ma-
tęs gal kokius penkis kartus. 

Dviračio mėnuo jau praeityje, bet visa vasara ir
ruduo  – dar prieš akis. Skatintinas dviračių nau-
dojimas vasaros atostogų metu, ypač mėgstan tiems
stovyklauti gamtoje. Plečiasi specialiai dviračiams
įrengti keliai bei takeliai. Pvz., Michigan valstijoje
yra keletas taip vadinamų linijinių parkų dvirati-
ninkams. Dažnai tai – keliolikos mylių ilgio užas-
faltuoti bu vę geležinkelio bėgiai, keliai, be kal nų
ar staigių posūkių. Daugelyje miestų dviratinin-
kams yra įrengti specialūs maršrutai. Norintiems
pa justi didžiausią malonumą, siūlau atvykti į Mac-
kinac salą Michigan valstijoje. Tai turistų labai mė-
giama vieta, kur neleidžiama važinėti automobi-
liais. Ten susiekiama tik pėsčio mis, arkliu tempia-
momis karietomis ir dviračiais.  Dviračius galima
iš si nuomoti. Visą salą juosia pasakiškai  gražūs
apie aštuonių mylių ilgumo takai.  Tas valandėlės
pasivažinėjimas atmintyje liks visam laikui.  Aš tą
jau patyriau.

Po Dviračio mėnesio – 
visa vasara prieš akis
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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Seimas kviečia į
žygį „Savu 

dviračiu į Europą
2013”

Gegužės 25 d., šeštadienį, Lie-
tuvos Respublikos Seimas kviečia
dviratininkus entuziastus daly-
vauti tradiciniame dviračių žy-
gyje „Savu dviračiu į Europą
2013”. Šių metų dviračių žygis
skirtas Lietuvos Respublikos pir-
mininkavimui Europos Sąjungos
(ES) Tarybai  paminėti. Maršruto
ilgis – 24 km.

Dviračių žygis prasidės Sei -
mo rūmų didžiajame kieme, o
baigsis Europos parke, kuriame
dalyvius sveikins Vidaus reikalų
ministerijos reprezentacinis pu-
čiamųjų orkestras, lauks įvairios
pramogos ir Europos dienos tor-
tas. Pažymėdami Lietuvos pirmi-
ninkavimą ES Tarybai, dviračius
mins ir užsienio valstybių amba-
sadoriai, o pirmininkaujančio tre-
jeto atstovai – Lietuvos Respubli-
kos Seimo pirmininkas dr. Vydas
Gedvilas, Airijos nepaprastoji ir
įgaliotoji ambasadorė Philomena
Murnaghan ir Graikijos Respub-
likos nepaprastasis ir įgaliotasis
ambasadorius Michael-Efstratios
Daratzikis – Europos parke  paso-
dins ąžuolus.

V. Landsbergis: tai buvo galima prieš 25 metus
Vilnius (ELTA) – Lietuvos sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, Sąjūdžio Seimo Tarybos pirmininkas, Sąjūdžio Gar-

bės pirmininkas Vytautas Landsbergis Sąjūdžio XIV suvažiavimo išvakarėse paskelbė Lietuvos Sąjūdžio vienybės ir bro-
lybės atsišaukimą, raginantį gyventi kitaip.

,,Lietuvos Sąjūdžio sukaktis mums visiems teprimena apie di-
džiąją brolybę.

Tai buvo, ją patyrėme. Todėl šių dienų pasauliui, draskomam go-
dulio ir pykčio, mes tvirtai liudijame: galima gyventi kitaip. 

Net jei patys paklydome ir nebesugebame, mūsų liudijimas iš-
lieka: tai buvo galima prieš 25 metus, todėl tai tebėra galima.

Tik nebijokime išpažinti, ką patyrėme.
Tegul pyksta, tegul pajuokia, kurie nepatyrė, o mes turėkim

viltį ir kalbėkim apie viltį.
Vaikams reikia apie tai kalbėti, kad girdėtų ir žinotų.
Jei netikėsim, kad yra brolybės viltis, pasaulis pavirs į ne -

apykantos puotą žmogėdrų urve.
Ir po to nebebus nieko. Kaip sakė Apaštalas: jei meilės neturėsiu,

būsiu niekas.
Bet juk norim, kad Lietuva gyventų. Todėl kalbėkime, liudy-

kime ir žodžiu, ir darbu, kad galima gyventi kitaip.
Anuomet tikėjome ir karštai norėjome, ir neįmanomi dalykai

tapo įmanomi.
Būkime visi didelis širdžių sąjūdis, ir gyvenimas tęsis išgelbė-

tas”, – rašo V. Landsbergis. 

Seime, Parlamento galerijoje, surengtas Norilsko lagerio sukilimo 60-ųjų metinių minėjimas ir norilskiečių suvažiavimas. Kalba Seimo
narys Arvydas Anušauskas.                   Martyno Ambrazo (ELTA) nuotraukos

Prisimenama trėmimų istorija
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Putnam, CT

TELKINIAI

Kai matai besidžiaugiančius ki tus, tai ir pats
džiaugiesi! Tai įvyko balandžio 7 d., Atvelykio
po pietę, Švč. Mergelės  Ma ri jos Nekalto Prasi dė -
ji  mo seserų Ma tulai čio slaugos namuose, Put -
nam, CT, klausantis trylikametės smuiki nin  kės
Liepos Ivanauskaitės koncerto.

Jai akompanavo Aldona Prapuo le nytė, Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasi dėji mo se se rų
vie nuolijos narė-pagalbi ninkė (As so  ciate

Mem ber), kuri jau 25-eri metai su jo mis gyvena,
meldžiasi ir dirba. Jos darbas – Ma tulaičio slaugos
tera piniame sky riu je ves ti religinius, informaci-
nius, bet svarbiausia – muzikinius užsiėmimus,
kartu dai nuoti, vesti įvairius pokal bius ir t. t. (Al-
dona Pra puolenytė – buvusi Kauno Juozo Gruodžio
ir Linz konservatorijų studentė).

Liepa Ivanauskaitė smui ku grie žia nuo 5 metų.
Atvelykio po pietėje ji atliko įvairaus sudėtingumo
kūri nius, griežė melodingas bei dinamiš kas japonų
ir europiečių kūrėjų (Shinichi, Suzuki, J. B. Lully, C.
M. von Weber, J. Brahms, A. Dvorak ir J. S. Bach)
kom pozicijas. Griežė be na tų, drama tiš kai ir pasiti -
kinčiai.

Susirinkusieji neužsnūdo, kaip jiems dažnai at-
sitinka klausant ra mios fortepijono muzikos, lyri -
nių dai nų ar rimtų pasakojimų. Liepos griežimas
juos sužavėjo. Jie ne tik ne snau dė, bet gausiais plo-
jimais palydėjo ir trumpiausią kūrinėlį. Kon certo
pa  baigoje abi  muzikės buvo ap dova notos gėlėmis.
Matul ai čio na mų globėja bei Direk torių tarybos pir -
mi nin kė se selė Berna de ta Matukaitė  Ma tulai čio
na mų vardu pasveikino Liepą, padė kojo už koncer -
tą  ir ap do va nojo.

Gyventojai džiaugėsi smuiku at lie kama mu -
zika, o po to – gausiomis vaišėmis: ledais, saldai-
niais, py ra  gė liais, šiltais ir šaltais gėrimais. Į kon-
certą atvyko seserys iš centrinio vienuolyno, tarp
kurių buvo  sesuo Ignė Marijošiūtė, vienuolijos se -
se  rų vyresnioji, kelias kadencijas buvusi Lietuvos ir
Amerikos pro vincijų vyriausia vadovė, 29 metus
va   dovavusi Neringai ir atlikusi daug ki tų įsi pa rei -
go jimų.

Slaugomuosius seserys aptarnavo, vis pajuo-
kaudamos,  besišypsoda mos, mielai atnešdamos
daugiau kavos ir ledų. Nė vienas nesiskubino
„namo”, nesiskirstė, norėjo pabūti kar tu. Guvesni
klausinėjo apie Lie pą – iš kur ji, kaip ji gali be gaidų
at  simin ti... Taip pat juos domino, iš kur atvyko se-
selės...

Liepos koncertas ir viešnių sese lių bu vi mas
tapo įsimintinu įvykiu slau gos namuose. Už tai joms
labai ačiū.

Apie Liepą ir jos šeimą

Liepa yra labai aktyvi mergina. Ji ne tik griežia
smuiku, bet ir skambina pianinu. Lanko šeštadie-
ninę li tuanistinę mo kyklą, labai gerai mo kosi
amerikie tiškoje, priklauso parapijos Katali kiš ko
jaunimo būreliui. Žai džia futbolą (eu-
ropietišką), krep ši nį ir sąži ningai
lanko treniruotes! Žino ma, prie viso
to prisideda jos ma mytė Dai nora! Va-
saromis vyksta į Lie tuvą, ją pa žįsta ir
myli. Be to, sto vyklauja Ne ringoje, ku-
rioje ir jos ma ma ne tik stovyklavo,
bet 9 metus bu vo vyriausios vadovės
pavaduotoja. Šiuo metu Dainora, kaip
diplomuota socialinė darbuotoja, (So-
cial Worker) tarnauja J. Matulaičio
slaugos namų gy  ventojams.

Liepos močiutė Gita Kupčinskie -
nė yra aukštesnios mokyklos moky-
toja ir administratorė. Prieš keletą
me tų ji atstovavo savo mokyklą Ki -
nijoje! Gita taip pat yra buvusi Put -
nam seselių, kaip jos populiariai vadi -
namos „Im ma culata”, stovykloje Put -
nam! Taigi, vi sos trys – anūkė, ma ma
ir močiutė – yra seselių sto vyklų „auk-

lėtinės”. Visa Kupčins kų
šei ma yra ištikimi seselių
rėmėjai, talkininkai. Gita –
ilgalaikė sese lių rėmėjų
pirmi nin kė. Ji organizuoja
koncertus Neringai parem -
ti, meti nius rėmėjų suva-
žiavimus, o liepos mė nesį,
kai  seselių sodyboje vyksta
ge gu žinė-piknikas (vienin-
telis lietuviškas Naujosios
Anglijos lietuvių piknikas),
Gita ir Aidas (aktyvūs Bos-
ton Lietuvių Bendruome-
nės nariai) Kup činskai yra
nepamainomi tal kininkai.

Gegužinė ir neringiečių
programa

Vis daugiau naujų vei -
dų pasirodo Neringoje ir
piknike. Neringoje – jau -
 nes ni, o piknike – vyresni. Kad jų būtų dar dau-
giau, būtų dar links miau!

Tad kviečiame atvažiuoti  11 val. r. į sek ma die -
nio šv. Mišias. Jos vyksta aikštėje,  išklotoje žaliu ki-
limu ir ap suptoje plačiais, šešėlį metančiais, ąžuo-
lais bei aukš tomis pušimis. Ne  ringiečių giesmės su
liaudies instrumentų palyda paliečia širdį, o iš al-
toriaus sklindanti šv. Mišių pas laptis prakalbina ti-
kinčiojo sielą. Daugeliui tai – viena įsimintiniausių
pikniko akimirkų.

Po šv. Mišių laukia pietūs: kugelis, rūgštus pie-
nas ir kiti skanumynai. Užkandę pikniko dalyviai
vaikštinėja, susitinka su seniai matytais bi čiu liais,
lanko ALK’os muziejų, Min dau go pilį, Dangaus
Vartų kapinai tes. Galima nuvažiuoti ir į Matulaičio
slaugos namus. Jie yra praplėsti, at naujinti ir vie-

ninteliai Amerikoje slaugos namai, kur šv. Mišios
atnašaujamos lietuvių kalba ir visi gyventojai tar -
pu  savyje kalba lietuviškai.

3 val. p. p. prasideda neringiečių pasirodymas.
Visi grįžta į žaliu kili mu išklotą aikštę, kurioje pra-
sideda stovyklautojų programa. Ją atlieka iš Lietu-
vos atvykę dainininkai, šokėjai ir muzikantai, su-
siskirstę grupėmis pagal amžių, tautiniais drabu-
žiais pasipuošę... Visi – basi. Vieni linksmi, kiti – su-
sirūpinę, kad pataikytų į tak tą, skraido minkštoje
žolėje. Stabteli, padainuoja, vaidina ir vėl šoka. Ant
jų kaktų  pasirodo net prakaito lašai, o saulės spin-
dulių apšviesti, jie sužiba kaip dideli brangakme-
niai...

Žiūrovai ploja, šau kia valio ir bra vo. Gal ne vie-
nas pagalvoja, kad tai – mūsų ateitis? Tikėkime,

vilki mės, kad dalis jų paseks Liepos ir
jos tėvų Kupčinskų bei panašių šeimų
pavyz džiu. Siųs savo jaunimą į šešta -
dieni nes lituanistines mokyklas, Ne -
rin gos, Dainavos, Rako stovyklas, atei -
ti ninkų ir skautų organizacijas. Ir pa -
tys įsijungs į Lietuvių Bendruo me nių
veiklą. Jei viso to nebus – ka žin ar dar
ilgai džiaugsimės Ne rin gos ir kitų sto-
vyklų jaunimo pasiro dy mais, ku-
riuose visuomet vyrauja lie tuvių liau   -
dies dainos ir šokiai.

Pikniko programa baigiama Lie -
tuvos himnu ir mūsų trispalvės nu -
lei dimu.

P. S. Pikniko metu vyksta turtinga
loterija. Viena iš dovanų – „Šim kus
Ins. Co” kelionė į Lietuvą.

Matulaičio namų korespondentė

Smuikininkė Liepa Matulaičio slaugos namuose

Po koncerto Matulaičio slaugos namuose muzikantės su viešniomis. Iš k.: smuikininkė Liepa Ivanauskaitė, Dainora
Kupčinskas, seselės: Paulė Savickaitė, Ignė Marijošiūtė, Margarita Bareikaitė, Liepos močiutė Gita Kupčinskienė ir
akompaniatorė Aldona Prapuolenytė.                                                                                                                         Aido K. nuotr.

Smuikininkė Liepa Ivanauskaitė ir akompaniatorė Aldona Prapuolenytė. 

2012 m. gegužinės pabaigoje seselės su grupe Neringos stovyklautojų. Stovi pirma iš k.
se selė Laimutė, sėdi iš k.: seselės Paulė, Palmira, Bernadeta, Eugenija ir vyresnioji sesuo
Ignė.
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Washington, DC

Rochester, NY

Atsikūrė buvusi
apylinkė 

REGINA JUODEIKIENĖ

Šių metų balandžio 28 dieną Rochester, NY apy-
linkės  nariai  buvo sukviesti  į visuotinį narių
susirinkimą. Susirinkimo tiks las –   atkurti

JAV LB Rochester, NY apylinkės valdybą ir jos veik -
lą.

JAV LB valdybos veikla jau buvo užgesusi apie 3
me tus. Ją atgaivinti paskatino Laurynas Vismanas,
skaitęs pranešimą Vasario 16-osios minėjime.

Dainius Jasi nevičius mielai suti ko būti  nau-
juoju apylinkės valdybos pirminin ku. Susirin kime
jis išrinktas vienbalsiai.

Šis jaunas vyras yra pilnas ener gijos ir tvirtai
pasiryžęs dirbti lietuvybei. Todėl ir norisi pasi-
džiaugti, pa sidalinti šia žinia su visais – Ro chester,
NY, apylinkė vėl įsijungs į bendrą JAV LB veiklą.

Sveikintina yra  ir tai, kad dabar tinė JAV LB
Krašto valdybos pirmi ninkė Sigita Šimkuvienė sie-
kia naujovių šioje veikloje. Ieškoma ryšių  su naująja
imigrantų karta, su jaunimu, kuris į šią veiklą ateitų
savo noru ir atrastų džiaugsmą bei nuoširdų ben-
dravimą. Taip pat išmoktų išskirti lietuviui brangius
dalykus. Viso to ir linkime mūsų mielam Dainiui
Ja sinevičiui.

Dabartinėje JAV LB Rochester apylinkės valdy-
boje iždininku liko Eugenijus Vid man tas, nariais –
Rimvydas Tamošiū nas ir Regina Juodeikienė.

LR ambasada Washington, DC surengė ,,gyvojo maisto” seminarą

Petras Vainius spaudžia želmenų sultis.

Seminare kalba Živilė Šatūnienė. Ludo Segers nuotraukosPagrindinė pranešėja – Loreta Vainius.

,,Gyvasis maistas” – nepamainomas vitaminų ir energijos šaltinis.

Lietuvos Respublikos ambasada Washington gegužės 15 dieną surengė „gyvojo maisto” kultūros se-
minarą, kurio pagrindinė pranešėja – pripažinta lietuvių kilmės JAV mitybos specialistė Loreta Vai-
nius. Renginyje dalyvavę JAV ir ES šalių diplomatai bei jų sutuoktiniai buvo susipažindinti su gar-

sios XX a. lietuvių kilmės amerikietės, sveikatingumo puoselėtojos Onos Varapickaitės (Ann Wigmore)
in dėliu JAV ir visame pasaulyje, skleidžiant „gyvojo maisto” kultūrą.

Pažymėta, kad būtent JAV lietuviai nuo pat šio neformalaus judėjimo pradžios buvo ir tebėra vieni
aktyviausių „gyvojo maisto” kultūros propaguotojų.

Seminaras ambasadoje surengtas Seimui 2013-uosius paskelbus Sveikatingumo metais ir prieš artė-
jantį Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai. Taip siekiama JAV ir kitų šalių atstovams didžiausią Balti-
jos šalį pristatyti kaip naujoviškų idėjų skleidėją, kurioje rūpinamasi, kad vartojimas ir mitybos kultūra
tausotų žmogaus sveikatą ir aplinką.

LR ambasados Washington info

PATIkSLINIMAS
Redakcija patikslina neaiškumą, atsiradusį Ramunės kubiliūtės ir Audros kubiliūtės-Daulienės straipsnyje ,,Gy-

venimo tėkmė: nuo lopšio iki sutuoktuvių” (,,Draugas”, 2013. 05. 18.). Nors nemaža dalis šių dienų  „Grandies”  įvai-
rių amžių šokių ratelių mokytojų užaugo pačiame ansamblyje, yra ir išimčių. Štai choreografai Gintaras Grinkevičius
ir  Vitalija Ivinskienė gimė, augo, ir choreografijos mokslus baigė Lietuvoje. Į ,,Grandies” veiklą jie įsijungė atvykę į
Čika gą. Monika Mikulionytė (padėjėja) gimė ir augo Michigan valstijoje (netoli Detroit). Prieš keletą metų atvykusi
studi juo ti į Čikagą įsijungė į ,,Grandies” eiles.

Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje (LŠSI) vadas Julius Rūtenis Butkus, viešėdamas Kaune, apsilankė Aleksote įsi-
kūrusiame Lietuvos aviacijos muziejuje. Nuotraukoje iš kairės: Regina Butkus, Lietuvos šaulių sąjungos vadas
ats. plk. Antanas Plieskis, LŠSI vadas J. R. Butkus ir LAM Istorijos skyriaus vedėjas Gytis Ramoška prie lėktuvo
,,Litua nica” kopijos.
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Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

Š. m. gegužės 15 d. Toronto mirė
uolus ateitininkas, Šventosios
Dva sios liudytojas, ,,Gyvųjų ak-

menų” sąjūdžio veikėjas, karštas Dievo
žodžio skleidėjas Vincas Kolyčius.  

Po karo atvykęs į Toronto, V. Koly-
čius įsitraukė į ateitininkų veiklą, ypač
rūpindamasis jaunimo globa, jo organi -
zavimu. Užklausus apie jo nuveiktus
dar bus torontiškė Laima Unde rie nė iš-
dėstė jų virtinę:  ,,Per  20 metų Pran ciš -
konų stovyklavietėje, Wasaga, darba-
vosi moksleivių ir jaunučių ateitininkų
stovyklose. Jis suorganizuodavo vado-
vus, kartais pats vadovaudavo, sudary-
davo, rūpindavosi programa, samdyda -
vo šeimininkės. Iš pradžių  pats glo bo -
da vo kuopas, paskui ugdė vadovus, ku-
rie perėmė vadovavimą moksleivių ir
jaunučių kuopoms, suorganizavo tė vų
komitetą, kuris rūpinosi lėšų telki mu,
prižiūrėjo moksleivių leidžiamą laik-
raštėlį, ‘Pirmyn, jaunime!’, globojo stu-
dentų draugovę. Jis sudarė sąstatus ir
globojo dvi Moksleivių ateitinininkų
sąjungos centro valdybas Toronto, pir-
mutinė buvo išrinkta 1969 m.”

Kita torontiškė – Rūta Rusinienė –
prisimena: ,,Kai buvome moksleiviai,
visi jį vadinome ‘Mr. AT’, nes jis mums
simbolizavo visus ateitininkus. Ir per

šventes, ir stovyklose, visur puikiai
mums pristatydavo ateitininkų šūkio
reikšmę: ‘Visa atnaujinti Kristuje, tar-
naujant Dievui ir Tevynei’, pritaikyda-
mas palyginimus mūsų moksleiviškam
supratimui.” 

1970 metais, V. Kolyčius pergyveno
ypatingai stiprų Šventosios Dvasios po-
veikį jam, ir nuo to laiko tapo užside-
gusiu katalikų charizmatinio sąjūdžio
veikėju, organizuodamas maldos būre-
lius ir susirin kimus. Lietuvai iškovo-
jus nepriklausomybę, V. Kolyčius kas-
met ten keliavo ir liudijo Šventosios
Dvasios veikimą, asmeniškai pasida-
lindamas savo tikėjimo patirtimi su
kiekvienu, kas klausė. Redagavo ir pla-
tino žurnalą ,,Žodis tarp mūsų”, dažnai
į spaudą,  dalyvavo televizijos laidose.
Ne nuilstamai dirbo, kad kiekvienas jo
sutiktas žmogus geriau pažintų Dievo
malonę ir Jo gailestingumą bei Švento-
sios Dvasios veikimą.

Šiaurės Amerikos ateitininkai reiš-
kia užuojautą vaikams Ritai, Daivai ir
Pauliui bei  jų šeimoms. Pasigesime jo,
o už atliktus darbus, esame dėkingi.
Amžinoji šviesa tegul šviečia. 

Vida Kuprytė

Netekome Vinco Kolyčiaus

Septynias savaites po Velykų džiaugėmės Kristaus pergale prieš
mirtį, šventėme Jėzaus įžengimą į Dangų. Dėkojome už mums
duotą pažadą dalyvauti toje garbėje. Per Sekmines švenčiame Ve-

lykų slėpinio pilnatvę. Nors Sekminės užbaigia Velykų laikotarpį, ši
šven tė yra daugiau pradžia, negu pabaiga. Kai žmonės Sekminių dieną
išgirdo Petrą kalbant apie Jėzų, jie klausė: ,,Ką mums daryti, bro-
liai?” Petras atsakė: ,,Atsiverskite, gailėkitės, tada gausite Šventosios
Dvasios dovaną”. Ir mes klausiame: ,,Ką man daryti, esu katalikas, esu
ateitininkas, lankau bažnyčią, ko daugiau reikia?” Prašykime, kad
Šventoji Dvasia paliestų mūsų širdis ir vestų mus per gyvenimą. Sek-
minės nėra kokia abstrakti idėja, bet lango atvėrimas ir naujo gyve-
nimo pajautimas. Atsinaujiname tik su Šventosios Dvasios pagalba. 

Kadangi esame ateitininkai, tai negaliu praleisti prof. S. Šalkaus -
kio, kuris prieš 75 metus rašė ir šaukė: ,,Būkime Gyviosios Dvasios
žmonės!” Čia jį cituoju: ,,Sekminės yra dvasios šventė. Jei gyvosios
dvasios sąjūdžiui yra lemta išsiplėsti, tai Sekminės turi būti specialiai
švenčiamos. Todėl per šitą šventę labiau net kada nors pravartu mąs-
tyti ir svarstyti gyvosios dvasios reikalus. Juk per Sekmines apaštalai
buvo įdvasinti ypatingu būdu, nes kiekviena gyvosios dvasios ap-
raiška galutinėje sąskaitoje yra Šv. Dvasios dovana. Gyvosios dvasios
žmogus, padėjęs ranką ant arklo, neatsigręžia atgal. Jis neužkasa į
žemę geriausių žmonijos idealų. Jis yra tasai, kuris nuolat dega, tarsi
evangeliškasis žibintas. Jame visada gyva ta dvasinė įtampa, kuri
stu mia jį idzealo link, nes jis yra panašus į nuolatinį žiburį, įžiebtą
idealo akivaizdoje. Jo šviesa gali mirkčioti, gali keistis ir net išgyventi
pavojingų krizių, bet, kol ji šviečia, dvasia yra gyva.” Galima prof. Šal-
kauskį dar daugiau cituoti, tačiau jo pagrindinis šūkis buvo: ,,Degan-
čios širdys, vienykitės!” Tie jo žodžiai – tai mums ateitininkams.

Nepamirškime, kad visi esame gavę Šventąją Dvasią per krikštą
ir turėjome jos veikimą pajusti per Sutvirtinimo sakramentą. Šventoji
Dvasia mūsų gyvenime viską pakeičia. Turime visada kreiptis į ją ir
prašyti, kad ji mus vestų ir liepsnotų mūsų širdyse. Tai lyg atgimimas
iš naujo, kada ji padeda mums pajusti Tėvo meilę, padeda jausti Jėzaus
globą ir artumą, padeda suprasti Dievo Žodį – Šv. Raštą, padeda ,,Visa
atnaujinti Kristuje”.

Popiežius Paulius Vl meldėsi: ,,Mums reikia Šventosios Dvasios,
jos jėgos, reikia Šventosios Dvasios dovanų, ramybės ir jos džiaugsmo.
Bažnyčiai reikia amžinų Sekminių”. Nepamirškime prof. S. Šalkaus-
kio šauksmo: ,,Būkime Gyvosios Dvasios žmonės!” Švęskime tad Sek -
mi nes ne vieną kartą metuose, bet kiekvieną dieną. 

Būkime Gyvosios
Dvasios žmonės!

Švęskime Sekmines kasdieną
VINCAS KOLYČIUS

Gegužės 18 d. New York Marijos Pečkauskaitės  kuopos
jau nieji ateitininkai atnaujino Apreiškimo parapijos
Brooklyn koplytstulpį. Vadovaujant dr. Algirdui Lukoše-

vičiui, berniukams buvo suteikta galimybė panaudoti elektrinius
įrankius, o jauniausieji su švitriniu popieriumi nušlifavo koplyts -
tulpio Rūpintojėlį ir paruošė jį dažymui.  
Nuotraukose: A. Lukoševičius ir Olivia Žukauskaitė. Kitoje  –
tal kininkai  (priekyje):  Elizabeth ir Olivia Žukauskaitės,  Elzbie -
ta Kungytė. Antroje eilėje iš k.: Linas ir Rimas Chacar-Palu-
binskai, globėjas Algirdas Lukoševičius, Arijana Lukoševi-
čiūtė, Jonas Lukoševičius ir Apreiškimo parapijos zakristijo-
nas.

Čikagos ateitininkų
Šeimos šventė

birželio 2 d.
Pasaulio lietuvių centre,

Lemont, IL

9 val.  r. šv. Mišios
Pal. J. Matulaičio misijoje.

10:30 val. r. iškilmingas po sėdis PLC
didžiojoje salėje

Dalyvauja visų ateitininkų
sąjungų nariai.  Nauji nariai duos

įžodį, atsisveikinsime su abiturientais.

Po šventės…
gegužinė!

Ateitininkų namų sodelyje,
1380 Castlewood Dr. Lemont, IL

Pradžia 12 val. p. p. 

(po Šeimos šventės)

Skanūs pietūs, atgaiva, graži gamta,
muzika, loterija, draugai. 

New York ateitininkai pagražino savo parapiją
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to, ir patiems  rei kia kurti normalų žmogiškąjį gy -
ve nimą. Kuriasi jau ir šeimos, tad būtinas ir eko-
nominis šeimyninis gyvenimas. Bet jis negali už-
slopinti kovos dėl Tėvynės  lais vės. Jis turi būti lie-
tuviškas vi sais atžvilgiais – tai buvo mūsų jau  lyg
savaime  įsiskie pijęs apsisprendimas. Todėl kūrėme
lie tuviškas šei mas. Būdinga ir to vyksmo raiška.
Pa švitiniečiai kalba savo tarme, o, pvz., žemaičiai –
savo.  Ir  jie  sunkiai  susikalba. Bet Petras čia lai-
mėjo.  Dailus, lieknas jaunuolis sugebėjo su jais su-

sikalbėti, ir taip pat  daili, liekna,  inteligentiška že -
maitė  iš  Skuodo  Irena tapo jo žmo na. Jungtuvės
įvy ko 1956 metais Det roit. Ir prasidėjo vėl kitoks gy-
venimas, bet jis irgi turėjo likti lietuviš kas. Ir šei-
moje, ir visuo menėje.  Ir  li ko. Kazlauskų  namuose
buvo kalba ma tik lietuviškai, savaitgaliais vai kai
Vida ir Algis mokėsi lietuviškose mokyklose, daly-
vavo lietuviškų vai kų organizacijų susi rin ki muose,
ren gi niuose, vasaromis – stovyklose. Ire na darbuo-
jasi Ateiti ninkų gretose, Petras – Lietuvių  fron to bi-
čiulis. Tai gi Kazlauskai – lietuviška šeima, da -
lyvaujanti lietuviškoje veikloje. Ir  Lie  tuvos laisvi-
nimo, ir lietuvybės  iš laikymo  baruose. Vaikai iš-
augo lie tuviški.  Nors  šiuose  baruose  šeima ir ne-
buvo  labai ryški ir garsi, nei Ire na, nei Petras nesi -
veržė į viršūnes, tačiau ji buvo tokia, ant kurių lai-
kosi visas lietuviškas gy venimas, net ir vir šūnės. Ji,
nors ramesnė ir ty les nė, bet buvo visų lietuviš kų
dar bų talkininkė ir rėmėja. Iš tik rų jų to išsiryški-
nimo ji turėjo net pri veng ti. Petro jaunesnysis bro -
lis Vla das, li kęs Lietuvoje partizanauti, įsijungė į
ak tyvią kovą ir joje pa au kojo Tėvynei  gyvybę –
tapo išdavimo auka. Tė vy nėje liko seserys Emi lija
ir Felicija. Petro, kaip visuomenės veikėjo, ypač
Lie tuvos laisvinimo srityje, išsiryš kinimas oku-
panto žudikiškų tarnybų dėmesį galėjo atkreipti ir
į jas. Kad ir šiurpiai pri spaustoje  Tėvynėje gyve -
nimas buvo pakenčia mesnis negu Sibire.   

Gražūs,  malonūs prasmingo ma no bičiulio nuo
jaunystės laikų  lietuviškojo gyvenimo prisimini-
mai, dėl to ir giliai rėžia širdį išsiskyrimas. Tačiau
tokia Dievo valia. Neiš vengiama niekam. Tad gi-
liai liūdėda mas, mielas Petrai, sakau sudie.  Bet...
Juk vėl pasimatysime, gal ir netrukus. Ilsėkis ra-
miai Dievo prie globstyje. Žmonai Irenai, vaikams –
Vidai, Algiui ir jų šeimoms reiškiu nuoširdžią
užuo  jautą. Ir paprašytas, tokią pat užuojautą per-
duodu nuo  Vilniuje gyvenančio mudviejų bičiu lio
Jo no  Antanaičio ir  jo  šeimos.

A†A PEtRuI KAzLAuSKuI  
1922.10.22–2013.04.25

prisiminti 
BRONIUS NAINYS

Pašvitinys  – būdingas  Lietuvos  šiaurėje, ke-
liolika kilometrų nuo Lat vijos sienos, gulin-
čio miestelio pavadinimas. Mat jis prisiglau-

dęs prie te kančio pro jį Švitiniu vadinamo upelio.
Nors prie Pašvitinio jo vaga dar tik griovys, bet pa-
vasarį, ledus iš ne šus, ji  išsilieja ir virsta didele ba -
la. O kai joje pražysta tūkstančiai geltonų purienų
– koks neapsakomas  gro žis. To grožio šiaurės va-
karuose  už poros kilometrų nuo miestelio guli  jau-
kus Tubynių kaimas. Jame – graži  Kaz lauskų  so-
dyba. Ūkis tvarkingas, pasiturintys šeimininkai
mokslui su pratingi, todėl visus savo vaikus:  bro -
liukus Petrą ir Vladą, sesytes  Emi li ją ir Feliciją, ve-
žiojo į už 17 kilometrų   didesniame  miestelyje,
Joniš ky je,  įsi kū  rusią gimnaziją. Pašviti nys  tokiai
įstaigai dar ir šiandien per mažas. Toks, kaip Kaz-
lauskų šeimos jaunimas – sėkmingai besivystan-
čios  anuo metinės Nepriklausomos  Lietu vos atei-
tis. Okupacijos priešnakty   vie nas  po kito  jie  jau
žengė  ir per aukštųjų  mokyklų  slenksčius. Tada,
jau Kaune, su Petru pradėjau arti miau bendrauti.
Mus suvedė bolševik metis, tie tamsūs studijų metai
ir  pra sidedanti pogrindžio veikla. O dar tvirčiau
surišo pašvitiniečių  Partiza nų kelias, antrą kartą
bolševikams artėjant. Beje, tada jau stipriai glau -
dėmės  keturi. Trečias  pašvitinietis – valsčiaus vir-
šaičio sūnus, dabar gyvenantis Lie tuvoje, buvęs
Seimo na  rys, 10 metų Sibire tarp meškų pa si -
sukinėjęs,  inžinierius  Jonas  Anta nai tis.  Ketvir-
tas, medicinos studijas bebaigiantis mano arti-
miausias kai mynas Antanas Brazys. Ir kartu su
Pašvitinio partizanais, kuriems bu vau  pakviestas
vadovauti,  visi  atsiradome Žemaitijoje. Vieni ark-
lių trau kiamais vežimais, aš dviračiu, o Pet ras –
automobiliu, tad jo paslaugos la bai pravertė, ku-
riant naują  Lietuvos gynybos  grupuotę  – Tėvynės
apsaugos rinktinę.  Bet čia – tas didysis lū žis ir di-
delė apgavystė. Burkimės, orga nizuokime jėgą,
ginkluokimės,  ginklus  griebkime, gal  kaip nors ir
iš   vokiečių,  ir  kovokime.  Jeigu  ki taip neišeis, ei -
ki me į miškus. Nes ka ro pabaiga – ne už kalnų. O po
jo – vėl lais va ir nepriklausoma Lietuva. Žinoma,
jeigu mes pasauliui parody sime, kad jos norime,
nes taip viešai   skelbė būsimų karo laimėtojų,
dviejų   pasaulio didžiųjų, JAV prezidento  Fran k lin
Roosevelt ir  Anglijos  vadovo Winston Churchill pa -
sirašyta At lan to  Charta. O mūsų  kova – įrodymas,
kad mes savo Tėvynės laisvę  gi name  savo žemėje,
sa vo krauju. Ir ko kia  tragedija – tuo laiku mes ne -
ži nojo me, kad jau prieš pusantrų  metų  Te  herano
konferencijoje Roosevelt, Churchill,  Stalin  susiti-
kime,  Lietu va Sovietų Sąjungai jau buvo parduota.
Taip, mes jos  tau nepripažinsime,  bet dėl jos ir ne-
kariausime, dėde Juo zai, Roosevelt pasakė Sovietų
Sąjun gos valdovui Stalin. Kokia didžiulė, neįsi-
vaizduojamo masto apgavystė.  Jos nežinojimas kai-
navo Lietuvai  apie  20,000  šaunių  jos  sūnų ir  duk-
terų gyvybių.

Sedos kautynių pasekmės, jų nau da – istorijos
sprendimas.  Mes buvome išblaškyti. Tris pašvi ti -
nie   čius  draugus – mane, Antaną Brazį ir Petrą
Kaz   lauską – tos  pasekmės nu bloš kė į Vakarus, ket -
vir tą – Joną Anta naitį – į Sibirą. Nuo to laiko pra -
ėjo beveik  70 metų.

Su Petru vėl susitikau jau čia, Amerikoje, vie-
name Lietuvių fronto bičiulių  susibūrime, vaka-
ronėje (to kias vakarones   vadindavome  jaučio ke-
pimu), apytikriai ties Indiana – Michigan valstijų
riba, deja, nebepri simenu kuriais metais. Prisi-
menu,   Petras atvažiavo iš Detroit nau ju,  gražiu,
paskutinės laidos automo biliu – tai jo pomėgis.
Inžine rijos studijas jis baigė Vokietijoje ir  De troit
jau buvo pastoviai įsidar bi nęs automobilių  gamy-
bos  bendro vėje. Drau gys tė prasidėjo iš nau jo. Bet
jau kitoje, nors ir tos pačios krypties plotmėje.  

Lietuva turi būti laisva, mes  neturime pasi-
duoti, kova, nors ir kitu  pavidalu, turi būti  tę-
siama. Nepai sant,  kiek  ilgai  ji užsitęstų. Nors  dėl
Lietuvos tenka grumtis jau svetimame krašte. Šalia

Kraštietį jaunystės draugą išlydėjus

Petras Kazlauskas.

ONUTĖ PETRULYTĖ

Vilkaviškio rajone, Ky-
bartų se niū  nijoje, Šiau-
diniškių kaime gyve -

nan tys Audra ir Julius Švedai
augina du sūnus ir šešias duk-
ras. Jauniau siąją dukrelę šei-
mos bendru sutari mu pavadino
Viltės vardu.

Kiekvienam kiek ūgtelėju-
siam vaikui tėvai ir vyresnieji
padeda su vokti savo pareigą bei
atsakomybę, moko atlikti vieną
ar kitą jam pa ves tą darbelį.

Audra ir Julius iš savo na -
mų „lizdelio” į savarankišką
gyvenimą jau išleido vyriausią
sūnų Roką. Na muose liko: Justas, Gabrielė, Marija, Irmina.

Kiekvieną rytą šį penketuką iš leidusi į Virbalio vidurinę mokyklą, kurią prieš 23-ejus metus baigė
tėtė Julius, namuose triūsti lieka mama Audra su trimis „merginomis”: Emi lija, Kotryna ir Vilte. Ma-
žoji rami, todėl mamos neišvargina, ji gali tvarkytis ir šeimynai pagaminti pie tus.

Visiems gražu ir gera pajausti šei  mos darnumą, tėvų gebėjimą vai kams išugdyti paklusnumą,
tarpusa vio pagarbą.

Šeima dėkinga juos supantiems ir palaikantiems visiems geros valios žmonėms. A. ir J. Švedai sten-
giasi gyvenimą tvarkytis pagal savo turimas sąlygas – tvarkingai sumoka priklausančius mokesčius,
iš ūkio gautas pajamas la bai kruopščiai paskirsto. Kaime vai kų laisvalaikio valandos prabėga ne prie
televizoriaus ar kompiuterio ekrano, o kartu su tėvais atliekant ūkio darbus.

Vietinei valdžiai A. ir J. Švedų šeima, gal net nežinoma, nes jokių nusižen gimų nei juodu su žmo -
na, nei vaikai nėra padarę, tad niekam neužkliuvo. O pasidomėti, kaip gyvena padori, gau si šeima, tie-
siog nėra įprasta.

A. Švedienė savo tėvų penkių vai kų šeimoje augusi kaip vyriausia duk ra, šypteli, jog virti valgį se-
niai išmokusi tik dideliame puode.

Šeimai padeda Ameri kos lie tu viai – Lietuvos vaikų globos būrelis  „Saulutė”, kuriai A. Šve dienė
sako:

„Nuoširdžiai dėkoju Lietuvos vai kų globos būreliui ‘Saulutė’, ku ris atlieka labai kilnų darbą, ypač
dė koju šio fondo vadovei Indrei Tijūnė lienei.

Jeigu galėčiau, Jums, Indre, sau lės šilumą atneščiau, kad niekada nie kada nebūtų šalta Jūsų šir-
dyje. Jeigu galėčiau, laimę Jums kaip per lą ant ištiestų delnų padovanočiau. O šiandien tik tariu nuo-
širdų ačiū. Linkiu Jums Dievo palaimos, svei katos, džiaugsmo, kurį Jūs ki tiems dovanojate. Lai šyp-
sena negęsta ant jūsų lūpų .”

Gausi šeima dėkinga „Saulutei”

Švedų šeima.



VADIM VOLOVOJ

Baltarusija jau seniai yra viena
iš Lietuvos užsienio politikos
pagrindinių šalių, ekonomiš-

kai svarbi ir kartu politiškai proble-
minė partnerė. Jos svarbą lemia di-
delė Klaipėdos uosto priklausomybė
nuo baltarusiškų krovinių (pirmiau-
sia trąšų). Kaip pažymėjo Lietuvos su-
sisiekimo ministras R. Sin kevičius,
Baltarusijos krovinių pervežimas per
Klaipėdos uostą pernai sudarė beveik
11 milijonų tonų, o bendra baltaru-
siškų krovinių dalis per šį uostą – 30,5
proc. visos krovos. Tačiau tai, kad A.
Lukašenkos režimas, kaip įprasta sa-
kyti, išlieka paskutine Europos dik-
tatūra, trukdo šalims dar labiau su-
stiprinti dvišalį bendradarbiavimą. 

Taip pat negalima pamiršti ir to,
kad Lietuvos ir Baltarusijos santykiai
tam tikra prasme yra „didžiųjų bro-
lių” – Maskvos ir Briuselio – įkaitai.
Rusija įtartinai žiūri į ES Rytų part -
nerystės programą ir akylai stebi, kad
Minskas staiga nepersimestų į Va-
karų pusę (nepaisant Baltarusijos pri-
klausomybės nuo rusiškų energetinių
resursų bei rinkos ir jos narystės
Muitų sąjungoje, iš A. Lukašenkos
visko galima tikėtis). Savo ruožtu Eu-
ropos Sąjunga blaškosi tarp sankcijų
ir pragmatizmo politikos Minsko at-
žvilgiu, o Lietuva, kaip ES narė, pre-
tenduojanti į tarpininkės tarp Euro-
pos ir Baltarusijos vaidmenį, tiesiog
negali nepaisyti Briuselio pozicijos.
Kita vertus, ji pati aktyviai remia de-
mokratines permainas kaimyninėje
valstybėje, tai nervina A. Lukašenką
ir verčia jį gąsdinti lietuvius, pavyz-
džiui, baltarusiškų krovinių nukrei-
pimu į Rusijos ar kitų Baltijos šalių
uostus. 

Svarbiu probleminiu klausimu
dvišaliuose santykiuose išlieka ir ato-
minės elektrinės Astrave statyba. Ji
ne tik yra galima lietuviško ato minio
projekto konkurentė, sunkiai juda į
priekį ir dialogas dėl jos poveikio ap-
linkai bei saugumo įvertinimo. 

Šiame kontekste labai reikšmin-
gas tapo Baltarusijos premjero M.
Miasnikovičiaus vizitas į Klaipėdą,
kur buvo surengtas tarptautinis Lie-
tuvos ir Baltarusijos ekonomikos fo-
rumas. Jame abiejų pusių buvo pada-
ryti keli svarbūs pareiškimai. Pir-
miausia – nuramino Lietuvos premje -
ro A. Butkevičiaus pasisakymas, ku-
riame jis palietė baltarusiško perve-
žimo per Klaipėdą klausimą: „Balta-
rusijos premjeras sako, kad jiems
Klaipėdos uostas yra savotiškas tiltas
į Europos Sąjungą. Kalbėdamas jis pa-
rodė pragmatinį požiūrį į ekonominių
santykių su Lietuva vystymą, ypač
transporto srityje”, – pažymėjo Lietu-
vos Vy riau sybės vadovas. Taip pat jis
teigė, jog per susitikimą su Baltarusi-
jos kolega sulaukė patikinimo, kad
planų atsisakyti Klaipėdos uosto pas -
laugų Minskas neturi, priešingai – yra
pasirengęs dar glaudžiau bendradar-
biauti su mūsų šalimi ir krovinius ga-
benti per jos uostą. Praktikoje tą pa-
tvirtina faktas, kad kompanija „Bela-
ruskalij” įsigijo 30 procentų Lietuvos
akcinės bendrovės „Birių krovinių
terminalas” akcijų (Bal tarusijos
premjero teigimu, investicijos suda-
rys 30 mln. JAV dol.), ir baltarusių
kompanijos „Gardino azotas” derybos

su Klaipėdos laivų krovos kompanija
„Bega” dėl dalies jos akcijų pirkimo.
Savo ruožtu Lietuvos verslininkai, ne-
paisydami politinės situacijos Balta-
rusijoje, yra pasirengę investuoti į šią
šalį dideles sumas, tą įrodo 250 mln.
litų tiesioginių lietuviškų įmonių in-
vesticijų į Baltarusijos ekonomiką ir
pastaruoju metu vis didėjantis Lietu-
vos eksportas į šią šalį. Apskritai pa-

žymėtina, kad forumo metu buvo su-
tarta neliesti politinių klausimų. Ta-
čiau be jų niekaip. A. Butkevičius
(vėlgi po susitikimo su A. Miasniko-
vičiumi) išreiškė viltį, kad Europos
Sąjungos ir Minsko santy kiai atšils,
prie to galėtų prisidėti ir Lietuvos pir-
mininkavimas ES šių metų antrąjį
pusmetį bei Bal tarusijos vyriausybės
vadovo pakvie timas į lapkritį Vilniuje
vyksiantį ES Rytų partnerystės va-
dovų susitikimą. „Santykiai tarp Bal-
tarusijos ir ES politinėje plotmėje tik-
rai yra įtempti. Bet iš vakarykščio po-
kalbio su ministru pirmininku su-
pratau, kad jie tikrai norėtų tuos san-
tykius pagerinti ir glaudžiau bendra-
darbiauti su ES. Pirmininkavimo me -
tu gal net ir bus paliestas klausimas
dėl santykių pagerinimo tarp ES ir
Bal tarusijos, bet, savaime supranta -
ma, Baltarusija turi išspręsti tuos už-
davinius, kuriuos kelia ES”, – sakė A.
Butkevičius. 
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APŽVALGOS

Lietuvos santykiai su Baltarusija: nauda ir vertybės 
A. Lukašenka, žinoma, nori page-

rinti santykius su Europos Sąjunga,
nes dabartinė nepageidaujamo as-
mens padėtis neabejotinai žeidžia jo
ambicijas (ekonominių sankcijų jis
nebijo, nes užnugaryje yra Maskva, o
be to, Europa nekenks pati sau, turint
omenyje, kad Baltarusija yra daugelio
Europos šalių ekonominė partnerė).
Tačiau už viską reikia mokėti: pra-

džiai – paleisti politinius kalinius, tą
pabrėžia ir Lietuvos užsienio reikalų
ministras L. Linkevičius bei naujasis
Lietuvos Respublikos ambasadorius
Baltarusijoje E. Ignatavičius. Pasta -
rasis, pavyzdžiui, yra pareiškęs:
„Aukšto lygio politinio dialogo atnau-
jinimas su ES priklauso nuo Baltaru-
sijos pusės veiksmų spren džiant poli-
tinių kalinių paleidimo ir aktualius
žmogaus teisių bei demokratijos klau-
simus. Tikimės, kad šis dialogas bus
atnaujintas, dedame daug diplomati-
nių pastangų, kad tai pavyktų”. 

Kita vertus, tiek Minske, tiek Vil-
niuje supranta, kad Lietuva neturi ko-
kių nors išskirtinių priemonių pa-
veikti A. Lukašenkai, kuris gali sau
leisti nukreipti baltarusiškas prekes
jeigu ne į rusiškus uostus, tai bent į
Latviją. Lietuviškos padėties pažei-
džiamumą, be viso kito, patvirtina
nuolatiniai verslininkų raginimai val-

džiai neaštrinti politinių santykių su
Baltarusija ir Lietuvos priešinimasis
ES ekono minėms sankcijoms šios ša-
lies atžvilgiu. Žinoma, tai nereiškia,
kad Vilnius turėtų pradėti garbinti A.
Lukašenką, bet pasistengti (įtikinti
Briuselį), kad į Rytų partnerystės va-
dovų susitikimą būtų pakviestas Bal-
tarusijos premjeras, atitiktų Lietuvos
interesus. 

Tam tikras politinis atšilimas pa-
dėtų suaktyvinti ir dialogą dėl Balta-
rusijos atominės elektrinės. Forumo
metu A. Butkevičiui buvo pasakyta,
kad Astravo projektas tikrai bus įgy-
vendintas, tačiau svarbiau yra tai, jog
Baltarusijos pusė pranešė paruošusi
atsakymus dėl poveikio aplinkai ver-
tinimo ir abiejų šalių aplinkos mi-
nistrus paragino tai aptarti. Kiek čia
yra tiesos, o kiek tuščių pažadų, pasa-
kyti sunku, nes visus atominius rei-
kalus Baltarusijoje tvarko Rusija, o ji,
sprendžiant iš Kaliningrado ato minės
atvejo, nelabai paiso Lietuvos pozici-
jos.  

Apibendrinant galima teigti, kad
mūsų šalies santykių su Baltarusija
klausimas neturi paprasto atsakymo.
Štai ir ministras L. Linkevičius, pa-
klaustas, kas yra svarbiau: ar žmo-
gaus teisės, ar kroviniai Klaipėdoje, –
pasiūlė nežiūrėti į padėtį schemiškai.
Viskas svarbu. Ekonominių interesų
tikrai nesirengiame iškelti aukščiau
žmogaus teisių. Bet ir kroviniai Klai -
pėdoje yra svarbūs tiek Lietuvai, tiek
Baltarusijai. Ekonominis bendradar-
biavimas irgi sutelkia, verčia konst-
ruktyviau kalbėtis, jis pragmatiškus
žmones verčia susimąstyti apie tuos
kliuvinius, kurie trukdo bendradar-
biauti. Tie kliuviniai yra ir politiniai
kaliniai, ir žmogaus teisių pažeidi-
mai, ir kiti dalykai. Vieni laikosi nuo-
statos, kad Baltarusiją reikia „ap-
tverti siena”, izoliuoti, nubausti, ta-
čiau aš asmeniškai laikyčiausi visai
kitos nuomonės, – sakė Lietuvos mi-
nistras. „Nereikia statyti sienų. Rei-
kia atrasti galimybių paveikti mūsų
kolegas, daugiau bendrauti, daugiau
kalbėtis. Aš pajutau, kad galima su
jais kalbėtis. Baltarusiai yra partne -
riai, su kuriais galima ir būtina kal-
bėtis, ir tą turi daryti tiek Lietuva,
tiek ES. Tik tokiu būdu mes galėsime
pamatyti kažkokius pokyčius”, – pa-
brėžė Lietuvos diplomatijos vadovas.
Kitaip tariant, tiesa, kaip visada, yra
kažkur per vidurį, nors vieniems no-
rėtųsi būti moraliems kažkieno sąs-
kaita, o kitiems – parduoti demokra-
tines vertybes už palankų investicinį
klimatą ir pervežimo srautų padidi-
nimą.                                  

Geopolitika.lt

Vyriausybės rūmai ir V. Lenin paminklas Minske.                                            Scanpix nuotr.                                    

Tiek Minske, tiek Vilniuje supranta, kad Lie -
tuva neturi kokių nors išskirtinių priemonių pa -
veikti A. Lukašenkai, kuris gali sau leisti nukreip-
ti baltarusiškas prekes jeigu ne į rusiškus uostus,
tai bent į Latviją.
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SPAUDOS APŽVALGA

Paroda ,,Kviestiniai pietūs Nojaus laive”

„Žemaičio garlėkis” 
1851 m. Kauno gubernijos spaus -

tuvėje lenkų kalba buvo išspaus din ta
nedidelė knygelė „Pa ro lot žmuidzina. Z
swobodnej mys li Alek  sandra Hryszkie-
wicza” (,,Že maičio garlėkis. Pagal Alek -
sandro Griš ke vičiaus laisvąją mintį”).
Jos autorius – Kauno teismo rūmų ti tu -
lia ri nis patarėjas A. Griške vi čius
(1809–1863), dide lę gy ve nimo dalį pa-
skyręs aviacijai, de ja, kaip dažnai bū na,
nepagrįstai primirštas. Iki mūsų dienų
išliko tik 2 šios kny ge lės egzemplioriai.

Savo knygelėje ,,Žemaičio garlėkis”
A. Griškevičius ne tik ap rašė ,,garlėkio”
konstrukciją, pa tei kė to meto aviacijos
pasiekimus, bet ir tiksliai nuspėjo ir
aviacijos ateitį, teigdamas, kad žmogui grei tai atsivers laisvas saugus ir
grei tas kelias oro laivais į visas šalis, kad netrukus tautos bus nustebin-
tos oro paštu ir oro kariuomene.

Ir štai po daugiau kaip 200 me tų buvo nutarta atgaivinti pirmojo avia-
toriaus atminimą Lietu voje ir  plačiajame pasaulyje, patei kiant skaityto-
jams šią knygą lietuvių ir anglų kalbomis.  Gražus sutapimas – šiemet mi-
nimos 150-osios A. Griškevičiaus metinės. Knygos rė mėjas – čikagietis ar-
chitektas Vy tautas Peseckas – nenuilstantis Lie  tuvos aviacijos muziejaus
ir ki tų aviacinių projektų mecenatas. Iš leidžiant knygą daug pasidarbavo
Lituanistikos tyrimų ir studijų centras Čikagoje. 

Knygą 500 egz. tiražu 2012 m. išleido leidykla ,,Plieno sparnai” Kaune.
Jos sudarytojas ir daili nin kas – Lietu vos aviacijos muziejaus Aviacijos is-
torijos skyriaus vedėjas Gytis Ramoška. 

Visiems, besidomintiems avia cija bei mūsų šalies praeitimi, bus įdo -
mu paskaityti apie Lietuvos aviacijos pradininką (norint nusi pirkti kny-
gelę kreipkitės el. paštu: aviacijos.muziejus@gmail.com), juolab kad ir gra -
ži proga pasitaikė – netrukus minėsime S. Dariaus ir S. Girėno 80-ąsias
transatlantinio skrydžio metines. 

Paruošė L. A

kūrinys traukte traukė lan kytojų dė -
mesį ir skleidė gerą energiją. 

Smagu ir tai, kad šioje parodoje
dalyvavo menininkų iš Lietuvos at -
siųsti darbai. Kruopščiai atlikta Re -
nės Banaitienės kompozicija, pa va -
dinta „Dvi vyšnios desertui” – ne tik
dvi didžiulės iš odos pagamintos vyš -
nios, bet ir smagiai „užslaptintos” dė-
žutės niekučiams. Audronė Varka lie -
nė nustebino triptiku „Ge ro vės me-
dis”. Šiame tekstilės kūrinyje, ku ris
atliktas sausos adatos vilnos vė limo
būdu, pagrindinį vaidmenį vai dina
reljefas bei tekstūra. Taip ir no risi
liesti, jausti pieno baltumo vil ną, pro-
fesionalios dailininkės perda rytą  į
pa sakojimą apie medžio gyve ni mą.
Dalia Jarmolavičiūtė dalyvavo su
mišrios technikos kompozicija ,,Lai -
kas pabendrauti”. Dailininkės ma-
nymu, per nuolatinį skubėjimą ne -
lieka laiko sau, todėl į Nojaus laivą
dailininkė pasiima laiką – laiko ver tę.

Šalia lietuviškomis pavardėmis
pa žymėtų kūrinių puikavosi ir ame ri -
kiečių Frances Temchin ir Beth Ad ler
darbai. Originalia išraiška ža vėjo Bill
Kerr grafikos kompozicija. Jai sukur -
ti autorius panaudojo savo senus
marš kinius. Tai  savotiška re inkarna -
ci ja su potekste apie laiką, įvykius,
vertybes, nemirtingumą.

Daugiausia dėmesio, meilės ir
plojimų sulaukė jaunoji dainininkė
Agnė Giedraitytė. Jų buvo gausu,
kaip ir veikiausiai dera kviestiniams
pie tums Nojaus laive. Tą vakarą me -
no mylėtojų sukurtame Nojaus laive,
įsikūrusiame „Ausrine's Arts Room”
galerijoje, netrūko vaišių, vy no, juo -
ko, pokalbių, diskusijų. Su si rinku -
sieji ilgai nesiskirstė na mo. Bu vo iš-
ties jauku ir gera. Tą pajutau ir aš,
atsisveikinusi su gale rijos šeiminin ke
ir pro automobilio langą nužvelg -
dama likusius No jaus lai vo svečius. 

LAIMA SINEOKIJIENĖ

Kūrybinis įkvėpis užbūrė pa va -
sarį. Šis nerūpestingas, visų
taip my limas dailininkas sod-

riais potė piais dabina medžių lapiją,
žolę, gė les. Jis žaidžia gražiausiomis
spalvomis, im provizuoja formų bei
faktūrų įvai rove. 

Šelmiškai nusiteikęs pavasaris
įsiveržė ir į Evanston, IL įsikūrusią
ga leriją „Ausrine’s Arts Room”, ku -
riai vadovauja dailininkė Aušrinė
Marcinkevičiūtė-Kerr. Mažutė, jau ki
erdvė prisipildė spalvų, neįprastų
formų bei faktūrų. Rašau apie pa va sa -
riškai gaivią energiją, nes būtent taip
jaučiausi balandžio 27-ąją pra vėrusi
šios galerijos duris. Nežinia, ar pava-
saris, ar galerijos šeimininkė, kaip pa-
vasario vėjas skraidanti tarp susirin-
kusiųjų, skleidė pakylėjimą ir tokią
gerą nuotaiką? Tądien čia ati daryta
paroda ,,Kviestiniai pietūs Nojaus
laive”. 

Galerijos šeimininkės A. Kerr
klausiu, kas paskatino taip pavadinti
parodą. Anot Aušrinės, prieš metus
vy kusi paroda Čiurlionio galerijoje,
Jaunimo centre buvo pavadinta „Al -
teruotas (persiūtas) gyvenimas”. „Po
šios parodos visus dalyvius pakvie -
čiau ruoštis 2013 metų parodai „Kvies -
tiniai pietūs”. Tai buvo tik ,,pusė” pa-
vadinimo, nes, mano manymu, kvies-
tiniai pietūs turi turėti apibrėžtą
erdvę. Taip gimė mintis „pastatyti,
įkurti” kažką tokio, kur būtų galima
tuos ,,pietus” organizuoti. Bib  linio
Nojaus laivo, kaip išlikimo simbolio,
įvaizdis man pasirodė ga nėtinai įdo-
mus ir vertas to, kad būtų prisimintas.
Ypač prisimintas tuo met, kai pri-
trūksta drąsos, kai įky rios abejonės
pradeda imti viršų ir staiga užgožia
pačią mintį”, – sakė  Aušrinė.

Svetinga galerijos šeimininkė
džiaugėsi gausiais parodos dalyviais,
kurie, be meno kūrinių, pateikė ir sa -
vitas koncepcijas. 

Parodos sumanytoja šiai parodai
sukūrė įspūdingą instaliaciją. Jai pa-
naudotas... senas, apdulkėjęs langas,
ažūriniai karpiniai bei nėriniais
puošti vaikiški drabužiai. Nėriniai –
aliuzija į patį nerūpestingiausią lai -
ką, prabėgusią vaikystę. ,,Pro dul kė tą
langą, – rašo dailininkė, – ma to si Min-
čių vandenynas. Laivas pana šus į
Arką. Tą pačią Arką, kurią kaž kada
Dievo liepimu pastatė Nojus. Atei kite
visi, kurie pakviesti, ir atsi neš kite tai,
kas jums brangiausia, brangiausia
kiekvienam iš mūsų. Aš pasiimsiu
savo ir savo vaikų vaikystę.”

Pasak dailininkės Irenos Šapar -

nienės, „po pavasarinio Čikagos tva no
laivelį ar bent valtelę turėtų įsigyti
kiekvienas miesto bei užmiesčio gy-
ventojas. Jei asmeniškai pažįstate
tikrą Nojų, galite užsisakyti vietą su
pietumis kitam pavasariui naujame
‘Nojaus laive’. Pietūs, kaip supra tau,
turėtų būti atsineštiniai arba ‘at -
sivestiniai’... Gero apetito!”

Dailininkės mintį taikliai atkar-
tojo fotografijos ir tapybos ant šilko
jungtis, vaizduojanti gal tikrovišką,
gal mistišką Nojaus laivą. Kaip regis,
šiai moteriai Dievas nepagailėjo nei
meno, nei humoro gyslelių. Atvirkš -
čiai, jai skirtos gyslelės dvigubai sto-
resnės, nei reikalauja norma! 

Žiūrint į Alvydo Pakarklio darbų
ciklą „Molio stygius”, norom neno -
rom peršasi mintis: beribis šio žmo-
gaus fantazijos šulinys! Priėjusius ar -
čiau prie šio šulinio dailininkas vi -
suomet ,,pagirdo” švelnaus humo ro
vandeniu. Tasai vanduo – kūryba –
gai vina meno mylėtojus ir teikia jiems
dvasinio peno. Ir šį kartą dai lininkas
nenuvylė. Šalia jo sukurtų skulptūrų
būriavosi besišypsantys žmonės. 

Keramikės Sonatos Kazimierai -
tienės rankomis palytėtas molis per-
sikūnijo į laivus, tapo subtiliais spar-
nais. Jie – moliniai, tačiau pilni polė -
kio skristi dangaus platybėse. Ma nau,
tai iškalbingi simboliai su gilia po-
tekste. „Gelbėjimosi valtys ir sparnai
skirti tiems, kam pritrūksta vie tos
laive...”, –  savo darbus pristato S. Ka-
zimieraitienė.

„Medinių jausmų koplytėlė” sa vo
darbą pavadino Egidijus Mala kaus -
kas. Medžio ir metalo jun g tis sulaukė
nemažai parodos lankytojų dė mesio,
jau dino tikrumu, nuo širdu mu, sklei -
dė nostalgiškus jausmus. 

Laimos Sineokijienės monolitinė
skulptūra „Likimo galia” stebino dy -
džiu ir netikėta medžiaga. Trijų iš ma -
tavimų darbui sukurti naudotos an -
trinės žaliavos. Filosofinė kūrinio
mintis nevienareikšmiškai nusako li-
kimo būtį: ,,Likimas į kiekvieno gy -
venimo lėkštelę beria skirtingas pa -
tirtis, išgyvenimus. Patirtys, it ma žy -
čiai trupiniai, byra mums jų nesiti -
kint, nelaukiant. Visos jos – džiugios
ir tos, kurių, rodos, neįmanoma pa -
kel ti, – priklauso mums...” 

Violeta Imšienė parodoje rodė dvi
monotipijas: „Nojaus laivas I” ir ,,No-
jaus laivas II”. Anot autorės, kiek -
vienas simbolis jos darbuose yra
reikšmingas. „Laivas simbolizuoja gy   -
venimą, kuris plūduriuoja tarp že mės
ir dangaus. Laivas – šviesus, nors jo vi-
duje yra tamsu. Tinklas – tai mū sų
kabinimasis į gyvenimą, sie kiant

gauti daugiau vertybių, kad galėtu -
me jaustis kažko verti. Raudo nos ban-
gelės – tai priminimas, kad mes vis
dar čia ir kad vieną dieną pa ga liau
galėsim atidaryti vienintelį lan gą ir
išvysti šviesą.”

Parodoje išvydome ir du daili nin -
kės Raimondos Daras išaustus go -
belenus. Viename jų – geometrinių fi -
gū rų žaismė. Pasak autorės, ryškios
oranžinės detalės simbolizuoja viltį,
tikėjimą. Kitame, organiškesnių for -
mų, kūrinyje autorė šviesiais, paste -
liniais tonais bando perteikti sielos
vidų. Koks jis? Rimtas, dramatiškas, o
gal juokingas? 

Izida Valatka pateikė veltinio
tech nika atliktą darbą. Pa vasariška
energija, gyvybė, žydėjimo jėga sklei-
dėsi iš margaspalvio žiedo. Gal todėl,
kad autorė pasirinko šiltas spalvas,

Egidijus Mala kauskas. „Medinių jausmų koplytėlė”.
Medis, metalas. 

Dalia Jarmolavičiūtė ,,Lai kas pabendrauti”. Mišri technika.
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LIETuVA IR PASAuLIS

Baltarusijai nebeužtenka sienos perėjimo punktų

Vokietija paminėjo R. Wagner gimimo metines

Kario nužudymas yra puolimas prieš Britaniją

A. Merkel išrinkta galingiausia moterimi

Vilnius (BNS) – Generalinė pro-
kuratūra buvusiam Finansinių nusi-
kaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) di-
rektoriaus pavaduotojui Vytautui Gir-
žadui panaikino įtarimus dėl doku-
mentų klastojimo ir piktnau džia vimo.
Tačiau pats tyrimas tęsiamas toliau,
siekiant išsiaiškinti, kas galėjo nute-
kinti informaciją. V. Giržado atžvil-
giu ikiteisminis tyrimas nutrauktas
nenustačius, kad jis padarė veikas, tu-
rinčias nusikaltimo ar baudžiamojo
nusižengimo po žymių dėl piktnau-
džiavimo, dokumentų klastojimo ir
suklastoto dokumento panaudojimo.
Įtarimai V. Giržadui buvo pateikti 2012
m. pavasarį iškėlus bylą dėl galimo
piktnaudžiavimo tarnyba nutekinant
informaciją apie rengiamus tyrėjų
veiksmus dėl banko „Snoras”. Tuo-
metiniai FNTT vadovai Vitalijus Gai-
lius ir V. Giržadas vidaus reikalų mi-
nistro Raimundo Palaičio buvo at-
leisti iš pareigų. Taigi pernai žiemą
VSD ir aukščiausių valstybės parei-
gūnų įvykdytas susidorojimas su
FNTT vadovais buvo neteisėtas, nusi-
kalstamas. Lietuvos televizija ir kitos

valdžiai paslaugios žiniasklaidos prie-
monės kartu su politikais ilgą laiką
šmeižė V. Giržadą ir V. Gailių, kaltino
juos nusikaltimais valstybei. Piliečiai,
tąsyk aikštėse protestavę prieš val-
džios savivalę, sulaukė policijos per-
sekiojimų ir propagandinių oficialio-
sios žinia sklaidos išpuolių. V. Gailiaus
teigimu, Saugumo departamente dir-
banti „nusikalstama gauja turėtų būti
įvertinta”, nes ji klaidina taip pat ir
prezidentę. 

V. Giržadui panaikinti įtarimai dėl 
informacijos nutekinimo

Studijų prieinamumas Lietuvoje yra žemas 

Londonas (BNS) – Didžiosios Bri -
 tanijos ministras pirmininkas David
Cameron gegužės 23 d. sakė, kad žiau-
rus kario nužudymas Londono gat-
vėje, kurį įvykdė du įtariami islamis-
tai, yra ataka prieš Britaniją ir islamo
išdavimas. Tai buvo ne tik ataka prieš
Britaniją ir britų gyvenimo būdą. Tai
taip pat buvo islamo ir musulmonų
bendruomenių, kurios tiek daug
duoda mūsų šaliai, išdavimas, – sakė
jis, skaitydamas pareiškimą prie vy-
riausybės būstinės Dauningstrite. Is-

lame nėra nieko, kas pateisintų šį iš-
ties pasibaisėtiną aktą, – sakė minist-
ras pirmininkas. Kalbėdamas prie vy-
riausybės būstinės po susitikimo su
nacionalinio saugumo vadovais, jis
sakė, jog Didžioji Britanija yra visiš-
kai tvirtai nusistačiusi prieš smurtinį
ekstremizmą ir terorą. Mes niekada
nenusileisime terorui ar terorizmui
bet kokiomis jo formomis, – sakė D.
Cameron ir pridūrė, kad taip pat gal-
voja kiekviena šalies bendruomenė.

Londonas (URM info) – Lietuvos
ambasadoje Londone gegužės 21 d.
jauniesiems Jungtinėje Karalystėje
gyvenantiems lietuviams, kurie daly-
vavo vaikų piešinių konkurse „Mai-
ronio Lietuva”, įteikti Užsienio rei-
kalų ministerijos padėkos raštai ir lie-
tuviški suvenyrai. 150-osioms lietuvių
tautos dainiaus Jono Mačiulio-Mairo-
nio gimimo me tinėms skirtą kon-
kursą organizavo Lietuvos užsienio
reikalų ministerija. Jame aktyviai da-
lyvavo Londone įsikūrusio edukaci-

nio centro „Lighthouse” lituanistinės
mokyklos mokiniai, kiti jaunieji ša-
lyje gyvenantys lietuviai. „Nepapras-
tai džiugu, jog Jungtinėje Karalystėje
veikiančios lituanistinio švietimo
įstaigos skatina vaikus domėtis lietu-
vių literatūros klasikais”, – sveikin-
dama konkurso dalyvius bei jų moky-
tojus sakė Lietuvos am basadorė Lon-
done Asta Skaisgirytė-Liauškienė.
Jungtinėje Karalystėje šiuo metu vei-
kia 39 lituanistinio švie timo įstaigos.

Apdovanoti piešiniai apie Maironio Lietuvą 

Seimas svarstys siūlymą uždrausti lyties keitimą

Vilnius (BNS) – Seimas svarstys
trijų konservatorių teiktą siūlymą
Lietuvoje uždrausti lyties keitimą. Ge-
gužės 23 d. po pateikimo pritarta Ci-
vilinio kodekso pataisos projektui,
kad medicininis lyties pakeitimas Lie-
tuvoje draudžiamas. Pataisas to liau
svarstys Parlamento komitetai. Šiuo
metu Civilinis kodeksas numato, kad
nesusituokęs pilnametis asmuo turi
teisę medicininiu būdu pakeisti savo
lytį, jeigu tai mediciniškai įmanoma.
Taip pat kodekse įrašyta, kad lyties
pakeitimo sąlygas ir tvarką nustato
įstatymai, tačiau tokių nėra. Siūlymą

keisti Civilinio kodekso nuostatas dėl
lyties keitimo įregistravo konservato-
riai medikai Antanas Matulas, Vida
Marija Čigriejienė, Arimantas Dum-
čius. Pataisą teikiantys parlamenta-
rai tvirtina, kad Lietuvos visuome-
nėje „lyties pakeitimo operacijos ver-
tinamos labai kontroversiškai, visuo-
menė dėl psichosocialinių priežasčių
yra nepasirengusi priimti lyties pa-
keitimo praktikos, todėl leidimas da-
ryti lyties pakeitimo operacijas su-
keltų daug medicininių ir etinių prob-
lemų”. 

Vilnius (BNS) – Studijų prieina-
mumas Lietuvoje yra žemas, sako pir-
mąkart šalies mokslo ir studijų ap-
žvalgas parengę Mokslo ir studijų ste-
bėsenos ir analizės centro (MOSTA)
analitikai. Studijų prieinamumas yra
žemas, galimybės patekti į aukštąją
mokyklą ir ją sėkmingai baigti pri-
klauso nuo tam tikrų charakteristikų,
pavyzdžiui, tėvų išsilavinimo, neįga-
lumo, studentų šeimyninės padėties.
Šiandien duomenys rodo, kad studi-
jos prieinamos ne visiems. Jų priei-
namumas yra susijęs su studijų įper-
kamumu, tai yra gebėjimu padengti
studijų kaštus. Lietuvos studentų pa-
jamos yra vienos mažiausių Europoje,

bet išlaidos studijoms – vienos di-
džiausių. Toks pajamų ir išlaidų san-
tykis skatina ieškoti pigesnių studijų
galimybių, gali turėti neigiamą po-
veikį prieinamumui. Gegužės 22 d.
pristatytose ap žvalgose aptariamos
mokslo ir studijų srities dešimtmečio
kryptys apie dėstytojus, studentus,
aukštojo mokslo naudą ir panašiai.
Nors išlaidos studijoms iš valstybės
ir savivaldybių Lietuvoje per dešimt-
metį išaugo, vis dar gerokai atsilieka
nuo ES vidurkio. Prieš pora metų vie-
nam studentui teko 7,700 litų valsty-
bės ir savivaldybių lėšų, o tai buvo
perpus mažiau nei vidutiniškai ES.  

New York (ELTA) – Vokietijos
kanclerė Angela Merkel trečius me-
tus iš eilės atsidūrė žurnalo „Forbes”
galingiausių moterų sąrašo viršuje.
Antra sąraše šiemet yra Brazilijos
prezidentė Dilma Rousseff. Po jos eina
Melinda Gates, kuri su vyru Bill Gates
vadovauja Gates labdaros fondui, JAV
pirmoji dama Michelle Obama ir bu-
vusi JAV valstybės sekretorė Hillary
Clinton. Į šių metų galingiausių mo-
terų sąrašą įtrauktos įtakingos mote-

rys, kurios dalyvauja pasaulio politi-
koje, versle, žiniasklaidoje, pramogų
pasaulyje ir kuriant technologijas.
Žurnalas „Forbes” skelbia, kad rei-
tingas buvo sudaromas pagal pinigus,
matomumą žiniasklaidoje ir įtaką. 

Šiemet „Forbes” paskelbė dešim-
tąjį galingiausių moterų sąrašą. A.
Merkel sąraše pirmoje vietoje buvo
aštuonis kartus. Pastebima, kad šie-
met sąraše iškilo verslininkės.  

Vytautas Giržadas. ELTA nuotr.

Bairoitas (BNS) – Bairoitas ge-
gužės 23 d. paminėjo 200-ąsias kompo-
zitoriaus Richard Wagner gimimo me-
tines – retu koncertu legendinia me
miesto teatre „Festspielhaus”. Šis
kon certas buvo vienas pagrindinių R.
Wagner jubiliejaus renginių. „Esame
čia pagerbti vieno didžiausių pasaulio
genijų, žmogaus, kuris buvo legenda
ir mitas net gyvas būdamas”, – trum-
poje kalboje sakė Bavarijos žemės
premjeras Horst Seehofer. „Visur pa-
saulyje, nuo Briuselio iki Berlyno ir
nuo Boston iki Abu Dabio, žmonės šie-
met serga Wagnerio karštlige”, – sakė
jis. „Festspielhaus”, kuris buvo pa-

statytas pagal paties kompozitoriaus
brėžinius, paprastai būna atidarytas
tik kelias savaites per metus, per gar-
sųjį vasaros festivalį, skirtą tik R.
Wagner kūrybai. Kompozitoriaus gi-
mimo metinių koncerto programoje
buvo ištraukos iš garsiausių jo operų.
Neoficialus Bairoito festivalio vy-
riausiasis dirigentas, vokiečių maest -
ro Christian Thielemann, dirigavo
Bai roito festivalio orkestrui, atliku-
siam „Valkirijos” 1-ąjį veiksmą, pre -
liu dą ir dramatinę ariją „Liebestod” iš
„Tristano ir Izoldos” ir kitus kūri-
nius. 

Vilnius (BNS) – Lietuva ir Balta-
rusija turi turėti daugiau pasienio
postų nei dabar, teigia Baltarusijos
ambasadorius Lietuvoje Vladimir
Dražin. Anot diplomato, Baltarusijos
ir Lietuvos pasienyje vyksta labai in-
tensyvus judėjimas tiek į vieną, tiek į
kitą pusę, todėl būtina didinti sienos
perėjimo punktų skaičių. Ambasado-
riaus teigimu, viena iš pagrindinių
Lietuvos ir Baltarusijos atstovų de-
rybų temų šiuo metu yra judėjimas
per sieną. Neseniai Vilniuje buvo su-
rengtas aukščiausių abiejų valstybių

pasienio pareigūnų susitikimas, ku-
rio pagrindinis tikslas buvo paša linti
kuo daugiau kliūčių kertant sieną.
Buvo priimtos tam tikros priemonės,
kurių dalis jau pradėtos vykdyti. Pa-
vyzdžiui, Medininkų-Kamenyj Logo
pasienio punkte iš Lietuvos pusės pra-
dėtas privažiavimo punktų atnaujini-
mas, kuris turėtų šiek tiek sumažinti
eismo srautą viena ar kita kryptimi.
Ambasadorius pažymėjo, jog dėl itin
didelės apkrovos ir dabar vei kiančius
pasienio punktus yra būtina platinti.

Vokietijos kanclerė Angela Merkel.                                                                           ELTA nuotr.



pramogų sostinėje vidury dykumos
– Las Vegase. Kadangi šiaip ar taip
tuo metu būsime netoliese, negalėsi -
me praleisti tokios unikalios pro-
gos paneigti arba patvirtinti mitą
apie įspūdingiausias JAV Nepriklau-
somybės dienos iškilmes. Mano drau-
gas iš Teksaso Arūnas jau užsakė vi-
siems kambarius šauniame Las Ve-
gaso viešbutyje Golden Nugget. Bet
iki tol rezgame planus praleisti naktį
palapinėje Didžiojo kanjono nacio-
naliniame parke. Mane šiam žygiui
įkvepia perskaityti Kastanedos ro-
manai, Olegui šiaip patinka, o Silve-
rijus, tikriausiai juokais, žada tą
naktį apsistoti motelyje su patogu-
mais. Iki šiol dar neturime palapinės
ir nežinome, ar ten leidžiama ją staty -
ti, bet esame įpratę prie pirmo žings-
nio plano. O pirmas žingsnis – ryt su-
stoti pakelės miestelyje ir įsigyti pa-
lapinę.

DIDŽIOJO KANJONO  
PRIEGLOBSTYJE

Pagaliau įvažiavome į Arizonos
valstiją – automobilių numeriuose
ėmė puikuotis išdidus užrašas: Arizo -
na – the Grand Canyon State (Di -
džio jo kanjono valstija). Kiekviena
valstija automobilių numeriuose už-
rašo savo pozicionavimo šūkį (gal
ir Lietuvai reikėtų tokį sugalvoti?).
Pavyzdžiui, Kanzasas – the Sunflo-
wer State, Džordžija – the Peach state,
o Misūris – the Show Me State (matyt,
užuomina į lankytinų vietų įvairo -
vę). Jau seniau pastebėjau, kad ame -

ri kiečiai mažai keliauja automo bi -
liais – įvažiavus į naują valstiją dau -
giau sia tos valstijos numerių, rečiau
pasitaiko kaimyninės valstijos, o su
tokiais numeriais, kaip mūsų Džor -
dži jos (Georgia), nematėme nė vie -
no, gal todėl kiekvienoje degalinėje
mus šnekino žmonės ir klausė, kur
važiuojame, iš kur atvykome. Ir kuo
toliau važiavome, tuo labiau savo ap-
silankymu stebinome vietos gyven-
tojus.

Įvažiavę į Arizoną, pirmiausia
stodavome fotografuoti
kiek vienos iš žemės iš-
sikišusios mažiausios
uolos, o vėliau supra-
tome, kad kas 10 my-
lių jos vis di dėja ir
gražėja – tai Didžiojo
kan jono vaikučiai, o
mes artėjame prie le-
gendomis apipin to tėve-
lio.

Saulei pakilus į
aukš čiausią tašką, paty-
rėme, ką reiškia tikra-
sis prerijų karštis – va-
žiuojant motociklu kū -
ną skrodžia deginanti
oro banga, lyg įkišus
ranką į karštą orkaitę.
Normalūs vietos gyven-
tojai keliauja transporto
priemonėmis su kondi-
cionieriais arba nosį į
lauką kiša tik vakarais.
Bet mums tai netrukdė –
gal ir dėl to, kad aplin-
kui viena po kitos pra-
dėjo rodytis vėjo nugai-
rintos, lyg iš atvirukų
nužengusios uolos, ku-
rios priminė, kad arti-
namės prie Didžiojo kan-
jono. 

Kokius 100 mylių
va žiavome indėnų re-
zervacijų žemėmis. Sau-
lės išdegintų prerijų
pla   tybėse kur ne kur
buvo matyti mažyčiai
nameliai, labai dažnai –

statybinius vagonėlius pri menantys
vietos gyventojų būstai. Nelengva įsi-
vaizduoti, kaip reikėtų gyventi to-
kiomis sąlygomis, kai, išėjus į kiemą,
arti miausias šešėlis nuo saulės (kuri
normalią vasaros dieną kai tina apie
+45 °C) – už 50–70 kilometrų.

Vakarėjant oras maloniai atvė -
so, o saulei nusileidus, oro tempe -
ra   tūra prerijose tiek nukrito, kad
teko apsivilkti visus turimus drabu-
žius. Paskutinius 100 mylių iki Pei-
džo mies telio važiavome tamsoje, ta-
čiau priartėjus prie Peidžo, staiga
plūstelėjo šilto oro banga. Įvažiavę į
miestelio žibintų šviesas, pamatėme
laivus. Neįtikėtinas vaizdas, turint
omeny, kad jau antra diena važiavo -
me per saulės išdegintą dykumą. Top-
telėjo mintis, kad važiuojame pro dy-
kumoje esančią laivų statyklą. 

Tik apsistoję motelyje sužino-
jome, kad Peidžo miestelis yra di-
džiulio dykumos ežero Pauelio (La -
ke Powel) pakrantėje, kurį vandeniu
maitina Kolorado upė. Tai ta pati
upė, kuri per 3–6 milijonus  metų in -
ten syvaus darbo sukūrė 277 mylių il -
gio pasaulio stebuklą – Didįjį kanjo -
ną. Kanjono apylinkėse gyvena net
penkios indėnų gentys: hopi, navaho,
havasupai, paiute ir hualapai. Ten
pat gyvena 70 rūšių žinduolių,  250
paukščių rūšių ir 25 rūšys reptilijų
(duomenys iš motelyje ras to bukletė-
lio). Čia prasideda žymusis kanjonų
regionas, kurių čia yra dešimtys. 
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Artėjant Tauso link, prerijas pa-
keitė kalnai ir įspūdingi tar -
pekliai. Tauso miestelyje išpil-

dėme vieną savo svajonę – pabuvo-
jome vietinių indėnų rezervacijoje. In-
dėnai gyvena panašiai kaip Europoje
čigonai. Greta civilizuoto miesto – at-
skira teri torija, kurioje vyrauja savas
kodeksas, sava tvarka. Indėnai dar
renka 10 dolerių mokestį už galimybę
apžiūrėti rezervaciją. Taip pat 5 dole-
rių mokestį už kiekvieną fotoaparatą
ar vaizdo kamerą. Prie įėjimo paka-
bintas perspėjimas:
„Fo  tografuoti vieti-
nius gyventojus ga-
lima tik jų asmeniškai
atsiklausus.” Olegas
vieno bandė atsiklaus -
ti, net siūlė pinigų, ta-
čiau tas atsisakė. Indė-
nai tiki, kad, leisdami
save nufotografuoti,
jie rizi kuoja netekti
sielos. Nenuostabu,
ko dėl mūsų civilizuo-
tame pasaulyje šiuo
metu tiek mažai dva-
singumo...

Artėjo vakaras,
tačiau Olegas užsi-
geidė būtinai aplan-
kyti dar šiauriau
esan čią vietą, kurią mums išgyrė vie-
tos gyventojai – Erelio lizdą (Eagle’s
Nest). Tai, pasak vietinių, aukštai
kalnuose esantis nežemiško grožio
ežeras. Jei ten važiuosime – pra ra si -
me dar 2–3 valandas, todėl Silverijus
paprieštaravo. Mano balsas buvo le-
miamas. Supratau, kad, važiuodami
į Erelio lizdą, neįvykdysime kelio-
nės dienos plano, bet kitą akimirką
pa galvojau: „Kaip nors išsisuksime,
ne pirmas kartas”, ir pasi sakiau už
Erelio lizdą. Tad visi trys išvažiavo -
me. 

Kelias vedė kalnų serpantinais,
aukštai kalnuose egzotiškai žaibavo
ir telkėsi tamsūs lietaus debesys.

125 kilometrus važiavome beveik
tris valandas ir paaiškėjo, kad Ere-
lio liz das – tai paprasčiausias eže-
ras kalnų papėdėje. Vienbalsiai nu-
sprendėme, kad Naujosios Meksikos
prerijų gyventojams ši vieta daro įs -
pūdį todėl, kad ji kitokia nei jiems
įp rastas kraštovaizdis. 

Erelio lizdą sudrebinę mūsų
va  riklių garsais, visu greičiu išrū -
ko me į vakarų pusę, kad nors kiek
pri artėtume prie išankstinio kelio-
nės tikslo. Olegas, važiuodamas va-
karėjančiomis prerijomis, pastebėjo,
kad baigiasi benzinas, o artimiau-
siame miestelyje radome uždarytą
vienintelę degalinę. Per langelį pa-
sirodęs senukas pasakė, kad benzi -

no neturi ir nėra įsi -
tiki nęs, kad kitas mūsų
kelyje esantis miestelis,
jo turės. Bet jis žinojo
tiksliai, kad benzino ra-
sime už 30 mylių į šiau -
rę esančiame bažnyt-
kaimyje, kuris įsikūręs
jau Kolorado valsti jos
teritorijoje. Taigi neti-
kėtai prieš naktį aplan-
kėme dar vieną valstiją,
kurios nebuvo mūsų
planuose, ir aš pagalvo-
jau, kad jei aplinkybės
toliau taip mus trauks į
šiaurę, mes, užuot ap-
lankę Ramiojo vande-
nyno pakrantę, aplan-
kysime Šiaurės ašigalį. 

Artimiausias tarpi-
nis tikslas – Las Vegase,
Nevados valstijoje, da-
lyvauti liepos 4 dienos
šventėje. Jei linksmiau -
si karnavalai vyksta
Rio de Žaneire, tai JAV
įspūdingiausios liepos
4-osios iškilmės vyksta

Bus daugiau

Svajonės link
vienos įkvepiančios kelionės istorija

DARIUS ČIBONIS
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Call or come in for details: 
6155 S. Pulaski Rd.,  
Chicago, IL 60629 

1-773-476-5110 ext. 1220
Member FDIC *Certain restrictions apply. See www.emarquettebank.com/switch for offer details. 



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

DR JAmES K CutLER, OD
DR VIKtORIA V mILunAS, OD

Akių ligos – chirurgija – akiniai
3033 W Jefferson, suite 101

Joliet, IL 60435
tel. 815-729-9143

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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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

Jūsų investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

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

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametė patirtis ir daug lai mingų klientų. 

SIŪLOME 10% 
METINIŲ PALŪKANŲ

SiŪLo dARBĄ

SIŪLOmE DARBuS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
tel. 773-736-7900

.

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.

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2013 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Speciali turistinė kelionė į Baltijos kraštus 2013 m. 6/25–7/6
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą
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,,Surašymas” Nr. 18 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: MAJONEZAS.

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” Nr. 18  
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Jadvyga Savickas, Nashua, NH
Danguolė Mackevičienė, Chicago, IL

Benius Laimonas, Wilmington, NC

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: ,,draugas”, 4545 W. 63rd
St., Chi cago, iL 60629–5589 arba el. paštu – redakcija@drau-
gas.org ir faksu: 773-585-8284. 

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
dR. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

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

Century 21
Accent Realty

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

PASLAUGoS

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi

ReAL eSTATe

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

AStA t. mIKunAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnaujų
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime

mieste ir priemiesčiuose.

nekilnojamojo Turto Agentas
ROMAS SNARSKIS – Sales Associate

Bob Calistri Real Estate
St. Petersburg, Florida

RJSA44@Yahoo.com (727) 510-3715

ĮVAiRŪS SKeLBiMAi

Skokie perkraustymo kompa ni -
jai reikalingi perkraustytojai, pa -
gal bininkai ir vairuotojai. Geras at-
lyginimas ir išmokos! Kreiptis:
Go lan’s dispatch, 3500 Jarvis,
Sko kie, nuo 9 val. r. iki 5 v. p. p.

SiŪLo dARBĄ

Perku arba išsinuomoju žemę
Lie tuvoje, tinkamą ūkininkauti ir per -
ku mišką. Apmokėjimas per ban ką.
San dorį galima atlikti Lie tuvoje ir JAV. 

Rolandas, tel. +370-616-93194

• Į rūpestingas rankas atiduosiu mylimą ka-
tytę. 7 metų, pilka, labai švari. Tel. 312-733-
2497.

• Moteris ieško vyresnių žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Patirtis ir anglų kalba,
geros rekomendacijos. Tel.773-329-9918

• Moteris ieško vyresnio amžiaus žmonių
priežiūros darbo. Tel. 773-759-8677.

• Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Gali pakeisti, iš-
leisti atostogų. Labai geros rekomendacijos,
patirtis, dokumentai. Tel. 708-691-6542

• Moteris ieško žmonių priežiūros darbo tik
savaitgaliais (gali pakeisti). Tvarkinga, lega-
lūs dokumentai, vairuoja, skaniai gamina
maistą. Tel. 630-674-1545.

• Ieškau pirkti gerame stovyje nebrangaus
automobilio. Tel. 773-691-3796.

• Moteris ieško slaugos darbo (nuo pirma-
dienio iki penktadienio po kelias  valandas).
Tel. 773-776-6785.

• Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo. Legalūs dokumentai, patirtis,
rekomendacijos. Gali išleisti atostogų, pa-
keisti savaitgaliais. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 773-709-5990.
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Orland Park 
14701 Ravinia Ave.

Orland Park, IL 60462                       

Chicago
6162 Archer Ave
Chicago, IL 60638                                   

Lemont
12261 Archer Ave.
Lemont, IL 60439

Building Personal
Banking 
Relationships!®®

www.firstpersonalbank.net

EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuva turbūt yra viena iš ne -
daugelio pasaulio šalių, kuri
neturi padoresnio futbolo sta-

diono (Tarp tau tinei futbolo federaci-
jai – FIFA priklauso daugiau negu 200
šalių).

Tačiau šiomis dienomis iškilo vil-
ties žiburėlis, kad iki 2016 metų Vil-
niuje išaugs tarptautinius reikala -
vimus atitinkantis nacionalinis fut-
bolo stadionas. 

Tai patvirtino Lietuvos Respub -
li kos Vidaus reikalų ministras Dailis
Alfonsas Barakauskas, kuris gegužės
20 d. pareiškė: „Šiandien priimtas
proto kolinis sprendimas, kad skubos
tvarka būtų baigtas statyti nacionali-
nis stadionas. Mes sieksime, kad
stadio nas būtų baigtas iki 2016 metų.”
Jis tai pasakė žurnalistams po Lietu -
vos Respublikos Vyriausybės pasita-
rimo. 

Toks stadionas jau buvo pradėtas
statyti, tačiau statybos buvo sustab-
dytos. Ministro teigimu, statyboms
baigti reikės 270 milijonų litų, didžioji
dalis lėšų bus skirta iš Euro pos Są-
jungos fondų. Jo teigimu, dėl to nenu-
kentės ministerijų prižiūrimi projek-
tai. Ministras taip pat pabrėžė, kad
stadionas priklausys Vilniaus miesto
savivaldybei. 

Vyriausybė 2007 m. projektui jau
skyrė 100 milijonų litų. Tuomet sta-
tybų darbai pajudėjo, bet 2008-aisiais
dėl lėšų stokos jie vėl sustojo. 

Nacionalinis stadionas Vilniuje
suprojektuotas dar 1985 metais, o pra -
dėtas statyti 1987-aisiais. Per 4 metus
buvo sumontuoti tribūnų pamatai ir
dalis rėmų, tačiau po kelerių metų
statybų darbai buvo sustabdyti. 

Kas žino, gal panašus likimas –
sustabdyti dar nepradėtą statybą – iš-
tiks ir šį kartą. Kadangi dar tik 2013-
ieji, tai neaišku, kokia bus ta skubos
tvarka, jeigu jis bus užbaigtas tik 2016-
aisiais. Kitur stadionus pastato per
vienerius ar pusantrų metų.

Kaip sakoma – pagyvensime, pa-
matysime...

* * *

Tuo tarpu, vienas naujas futbolo
stadionas buvo oficialiai atidarytas
Vilniuje ketvirtadienį, gegužės 23 d.,
Pusantrų metų statytas Vilniaus Fa-

Dviratininkė Vilma Rimšaitė – Lietuvos tautinio
olimpinio komiteto leidžiamo žurnalo ,,Olim-
pinė panorama” naujausio numerio (Nr. 4) vir-

šelyje.

Dviratininkė 
V. Rimšaitė Europos
BMX čempionato 
šeštajame etape –
penkta

Atvirojo Europos mažųjų dvi-
račių kroso (BMX) čempionato
šeštajame etape Vokietijoje gegu-
žės 19 d. moterų elito grupėje Lie-
tuvos atstovė Vilma Rimšaitė už-
ėmė penktąją vietą (18 tšk.).

Nugalėjo prancūzė Manon
Valentino (31 tšk.).

Po šešių etapų 30-metė lietuvė
užima antrąją vietą. Ji turi 111
taškų.

Pirmauja M. Valentino, su-
rinkusi 150 taškų. Trečiąją vietą
užima belgė Elke Vanhoof  (110
tšk.).

Klasifikuotos 37 dviratinin-
kės iš 15 šalių.

Gegužės 18 d. vykusiame pen -
k tajame etape V. Rimšaitė buvo aš-
tunta.

Septintasis ir aštuntasis atvi-
rojo Europos čempionato etapai
vyks birželio 1–2 dienomis Švedi-
joje.

ELTA informacija

SPORTAS

Gal Lietuva pagaliau turės nacionalinį futbolo stadioną?

Lietuvos tenisininkas Ričardas Berankis atvirojo Prancūzijos teniso čem-
pionato (,,French Open”) vienetų varžybų pirmajame rate susitiks su 32-ąja pa-
saulio rakete 31-erių metų prancūzu Julien Benneteau.

Jei įveiktų pirmąjį barjerą, 22-ejų metų Lietuvos tenisininkas, kuris pa-
saulio reitinge užima 67-ąją vietą, antrajame rate susitiktų arba su 31-erių metų
italu Paolo Lorenzi, 66-ąja pasaulio rakete, arba su 27-erių metų vokiečiu Tobias
Kamke, užimančiu 77 vietą.                                                                                 ELTA info

LR Seimo pirm. Vydas Gedvilas ir Vil niaus miesto meras Artūras Zuokas iškil mingame naujo stadiono Fabijoniškėse atida ry me. Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr. 

bijoniškių vidurinės mokyklos sta-
dionas – dirbtinės dangos pilnų mat-
menų futbolo aikštė (68 x 105 m), ati-
tinkanti dviejų FIFA/UEFA žvaigždu-
čių kategoriją. Naujoje aikštėje – 340
vietų. 

Pagal dabartinį lygį stadione gali
vykti 2-os ir žemesnių lygų Lietuvos
futbolo čempionatai. Padidinus žiū -
rovų skaičių, galėtų vykti ir 1-os ly gos
čempionatai.

Numatoma, kad pusę dienos nau-
joje aikštėje vyks mokyklos fizinio la-
vinimo pamokos, kitą pusę treniruo-
sis čia įsikūrusios Vilniaus futbolo
mokyklos auklėtiniai. Be jų, treni-
ruosis ir futbolo akademijos „Žalgirie -
tis” auklėtiniai. Savaitgaliais aikštėje
galės leisti laisvalaikį Fabijoniškių
bendruomenė.

,,Draugo” info

R. Berankis ,,French Open” susitiks su 
32-ąja pasaulio rakete



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

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

paketas – $3,495.

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

ALLIAnCE – gAIDAS – DAImID
FunERAL hOmE

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

773-523-0440 Call us 1st 
Stanislaw krozel Licensed Funeral Director Since 1993 
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PeTKUS & Son
FUneRAL diReCToRS 

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

LeMonT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
eVeRGReen PARK, 2929 W. 87 ST.

TinLeY PARK, 16600 S. OAk PARk AVE.
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

DOBILAS FUNERAL SERVICES
Šarūnas Dobilas

630-804-9093 • dobilasfunerals.com
Visos laidotuvių paslaugos; kūno/Pelenų pervežimas į Lietuvą.

Čikagos mieste ir jos apylinkėse

Mylimam broliui

A † A
GEDIMINUI DRAGŪNUI

mirus, seseriškai ir giliai užjaučiame mūsų brangią
sesę AUDRONĘ PAKŠTIENĘ, išgyvenančią šią skau -
džią netektį.

Vašingtono „Židinio” sesės

PADĖKA
Tavęs nebus

Ateis pavasaris, žydės žilvičiai ir klevai – tavęs nebus.
Ateis duktė, ateis sūnus, ateis kiti, kur tu buvai –

tavęs nebus.
Per žydrą dangų saulė kops ir mėnuo patekės – tavęs nebus.
Kaip vandenio, kaip vandenio žmonių daug nutekės –

tavęs nebus.
Bernardo Brazdžionio vertimas Rubajatai

„Per pasaulį keliauja žmogus”

A † A
Dr. VYTAUTO BIELIAUSKO

netekus, sulaukėme daug paguodos iš vietinių ir tolimesnių
drau gų.

Visiems mieliems giminėms, draugams ir kolegoms iš -
reiškia me nuoširdžią padėką už gražias gėles ir dosnias aukas
Bie liausko Fondui Xavier University ir Baltic Jesuit Advan ce -
ment Project.

Šeši Xavier universiteto tėvai jėzuitai aukojo šv. Mišias.
Cin  cinnati lietuvių mokyklos vaikai šv. Mišių metu nešė dova-
nas (gėles) prie altoriaus. Deanna Howes, solistė, atvykusi iš
Washingtono giedojo keletą giesmių. Giesmė ,,Marija, Marija”
dau ge lį žmonių sujaudino iki ašarų.

Vytautas Bieliauskas buvo palaidotas Spring Grove kapinė -
se, Cincinnati, Ohio.

Liko giliame liūdesyje Danutė Bieliauskienė ir šeima

RAMŪNAS ČIČELIS

Gegužės 8 dieną Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos ins-
titute duris atvėrė neformalios Kūrybinės dokumentikos kino dirb-
tuvės. Sumanymas jas steigti kilo suvokiant, kad šiuolaikinės hu-

manitarinės studijos neįmanomos be vaizdinių pasakojimų. Šiandien ra-
šytiniu tekstu pasakoti dokumentais pagrįstą istoriją neužtenka. XX am-
žiaus paskutiniojo dešimtmečio Vakarų kultūroje įvykęs „vaizdinis posū-
kis” verčia istorikus ir kitus humanitarus orientuotis į vaizdinį pasako-
jimą, jo kūrybos galimybes. Mokslininkas literatūrologas ar istorikas, ra-
šantis straipsnius bei knygas, mūsų kultūroje yra jau nepakankamas – rei-
kia ugdyti mokslo, kino žinovų ir plačiosios visuomenės gebėjimą ir siekį
kurti bei interpretuoti vaizdinius tekstus.

Neformalios Kūrybinės dokumentikos kino dirbtuvės savo darbe ketina
naudotis gausiais Lietuvių išeivijos instituto Garso ir vaizdo archyvo me-
džiagos šaltiniais – pirmiausia, žinomo Jungtinių Amerikos Valstijų lietu-
vio televizininko Anatolijaus Šluto vaizdo archyvu. Jame yra sukaupta de-
šimtys valandų unikalių XX amžiaus antrosios pusės JAV lietuvių kultū-
rinio ir politinio gyvenimo vaizdo įrašų. Be to, Garso ir vaizdo archyve sau-
gomi ir laukia panaudojimo pokalbiai su daugeliu ryškių lietuvių išeivijos
asmenybių.

Neformalių Kūrybinės dokumentikos kino dirbtuvių atidarymo va-
karą buvo rodomas pirmasis, 1962 metais pasirodęs, lietuvių filmininko
Jono Meko darbas „Medžių ginklai” („Guns of  the Trees”). Šiame filme J.
Mekas JAV liberaliosios demokratijos atžvilgiu užėmė kairiąją poziciją, to-
dėl buvo persekiojamas Federalinių tyrimų biuro bei kitų specialiųjų tar-
nybų – dėl tariamų ryšių su sovietais. Po filmo premjeros 1962-aisiais ne vie-
nas kino kritikas New York ir tarptautinėje spaudoje pareiškė, kad „J. Me-
kas – daug žadantis kino meistras”. Dirbtuvių atidarymo vakarą plačiau su
J. Meko kūrybos socialiniu bei politiniu kontekstu susirinkusiuosius su-
pažindino VDU Lietuvių literatūros katedros doktorantas Ramūnas Čičelis,
tyrinėjantis J. Meko kino ir literatūrinę kūrybą.

Į pastovias vaizdo medžiagos bei filmų peržiūras neformalios Kūrybi-
nės dokumentikos kino dirbtuvės kvies kino žinovus, istorikus, kitus hu-
manitarus bei visus besidominčiuosius.

Vytauto Didžiojo universitete atidarytos
Kūrybinės dokumentikos kino dirbtuvės

Mielam draugui 

A † A
GEDIMINUI KAZĖNUI

mirus, skaudžią netekties valandą užjaučiame
žmoną GRAŽINĄ,  dukrą RAMUNĘ, sūnų KĘSTUTĮ
ir jų šei mas bei visus artimuosius. 
Liūdime kartu su Jumis.

Regina ir Alfredas Kuliai
Virginija Kupcikevičienė

Ilona ir Henris Lauciai
Marija Raudienė

Gražina Traškienė
Dalia Urbutienė

Kadras iš pirmojo J. Meko filmo ,,Medžių ginklai”, kuriam jam daugiau kaip 50 metų.



ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Pranešame, kad gegužės 27 d., pir -
madienį, ,,Draugo” redakcija ne dirbs.
Ki  tą savaitę išeis du laikraščio nu me -
riai.

� Gegužės 18 d. atidarytą Algimanto
Kezio parodą ,,Anks tes nių laikų  pus la -
pius bevartant” Lietuvių dailės mu zie -
juje, Pa saulio lie tuvių centre, 14911
127th St., Le mont, IL, galite aplankyti
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 11
val. r. iki 2 val. p. p. Paroda veiks iki š.
m. birželio 2 d. 

� Šeštadienį, gegužės 25 d., 3 val. p.
p. kviečiame į krepšinio rungty -
nes  Pasau lio lietuvių centro Ritos Riš -
kie nės salė je. Susitiks Palangos sporto
centro klu bas,  atvykęs ir Lietuvos ir Le-
mont sporto klubas ,,Lituanica”. Sep ty -
niolik mečiai yra š. m. sezono nugalėto -
jai sa vo amžiaus grupėje. 

� Brighton Park Švč. Mergelės Mari-
jos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje
(2745 W. 44th  St., Chicago, IL),  šį
sek madienį, gegužės 26 d., 10 val. r.,
šv. Mišias atna šaus kun. Jaunius Kel p -
šas. 15 minučių prieš šv. Mišias kal bė -
sime Švč. Mer ge lės Marijos lita niją. Po
Mišių kavutės nebus. Primename, kad
kiekvieną ketvirta dienį, 8 val. r. šv. Mi -
šios yra laikomos lietuvių kalba. Po šv.
Mišių yra klausomos išpažintys.

� Gegužės 27 d., pirmadienį, 10:30
val. r. Šv. Kazimiero kapinėse bus au -
kojamos šv. Mišios, kurias atnašaus
kun. Larry Sullivan, kiti kunigai ir diako -
nai. Vargonininkė Jūratė Lukmi nienė ir
jos vadovaujamas Švč. Mergelės Mari -
jos Gimimo parapijos choras kvie čia
pri  sijungti ir kitus lietuviškų bažnyčių
cho rus.

� JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, gegužės 29
d., 1 val. p. p. kviečia visus į PLC skai -

tyk lą, kur pamatysite vaizdo filmą apie
Suvalkijos lygumų ramų, bet garsų
Griš kabūdžio miestelį, kurio apylinkėse
gimė ,,lietuvių kalbos sąžinė” Jonas
Jablonskis – Rygiškių Jonas.  

� Visus, mėgstančius flamenko šokį,
kviečiame gegužės 31–birželio 1 die no -
mis nuo 8 val. v., birželio 2 d. 5 val. p.
p. į Vittum Theater (1012 N. Noble St.,
Chicago) vyksiantį  Mangiameli studijos
fes tivalį ,,Quejíos – Cries In The Air”.
Trupėje šoka ir 2 lietuvaitės. Bilietus ga -
lima nusipirkti adresu:  http://quejios.
brownpapertickets.com/

� JAV LB Vidurio Vakarų apygardos
me ti nis suvažiavimas vyks birželio 1
d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių centre
(14911 127th St., Lemont, IL 60439).
Re gistracija – 10 val. r., pradžia –
10:30 val. r. Smulkesnė informacija tei -
kiama tel. 630-673-3384 arba el. paš -
tu: biru te  kai riene @yahoo.com  

� Lietuvos  vaikų glo bos būrelis ,,Sau -
lutė” visus maloniai kvie čia į nuo tai kin -
gą koncertą sekmadienį, birželio 30
d., 12:30 val. p. p., kuris vyks Pa sau -
lio lietuvių centro (14911 127 th
Street, Lemont, IL) didžio joje salėje.
Koncertuos dainininkai Loreta Janu le -
vičiūtė ir Algirdas Motuza. ,,Saulutė”
kvie čia nelikti abejingiems vaikučiams
Lietuvoje ir atvykti į labdaros koncertą,
kur ne tik smagiai praleisite laiką, bet
ir pasivaišinsite kavute bei užkandė-
liais.

IŠ ARTI IR TOLI...

� JAV LB New York apygardos me ti -
nis su važiavimas įvyks birželio 1 d.,
šeš ta die nį, 10 val. r. Apreiškimo para -
pijos apa tinėje salėje (259 N 5th St.,
Brook lyn, NY 11211). Kviečiame vi sus
daly vauti! Daugiau informacijos tel.
516-353-1229.
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SKELBIMAI

Apdovanotieji daug dirba su skautais ir skautėmis. Ričardas veiklus tarp skautų
aka de mikų, skautų stovyklose, dalyvavo arkivyskupijos sielovados studijų dienose.
Taiyda mokytojauja Maironio lituanistinėje mokykloje, Lemont, IL, talkina misijoje
jaunimo Mišioms, mokinių darbeliais puošia bažnyčią.                Dainos Čyvienės nuotr.

Į prelato dr. Jurgio Šarausko kunigystės 40-mečio paminėjimą, kuris gegužės  19 d.  vy -
ko Incarnation Church, Palos Heights, IL, specialiai iš Lietuvos buvo atvykę Kau no ar ki -
vys kupijos vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas ir Krekenavos Švč. Mer gelės Marijos
Ėmi mo į Dangų mažosios bazilikos klebonas Gediminas Jankūnas. Monsinjoras J. Ša -
rauskas, būdamas JAV katalikų vyskupų konferencijos pagalbos Vidurio ir Rytų Eu ro -
pos bažnyčioms biuro vykdomuoju direktoriumi, buvo pagrindinis žmogus, padėjęs iš -
rū pinti stipendiją K. Kėvalo ir G. Jankūno studijoms JAV.  Svečiai iš Lietuvos taip pat at -
na šavo šv. Mišias Pal. J. Matulaičio misijoje, dalyvavo susitikime su ateitininkais Atei ti -
ninkų namuose.

K. Kėvalas (k.) ir G. Jankūnas atnašauja šv. Mišias Palaimintojo Jurgio Matulaičio
mi sijoje.                                                                                                          Dainos Čyvienės nuotr.

Lietuvos Našlaičių Globos ko -
mi tetas praneša, kad gegužės mė nesį
aukojo: $400 – Karolis A. Druseikis,
Rochester, NY; $150 – Birutė ir Juo zas
Kasperavičius, St. Petersburg, FL;
$100 – Sofija Jelionienė, Darien, IL –
a. a. dr. Janinos Jakševičienės at mi- ni -
mui; $50 – a. a. dr. Janinos Jakše vi   čie -
 nės atminimui: Jūratė Mohen, Cro ton
on Hudson, NY; Rūta ir Louis Šmulkš-
tys, Lemont, IL; Emilija Pakš tienė,
Chicago, IL; Vida M. Matašius,
Chicago, IL. Lietuvos Našlaičių Glo -

bos komitetas taria nuoširdų ačiū vi -
siems, kurie prisidedate prie Lie tu vo -
je  esančių vargstančių vaikų globos.
Jūsų aukos labai vertinamos  ir ži no -
kite, kad Jūsų aukos yra sąžinin gai
pri statomos ir padeda daugeliui vai -
kučių ir jų globėjams Lietuvoje. Ačiū!
Lietuvos Našlaičių Globos ko -
 mitetas (Lithuanian  Orphan Ca -
re), Fed. Tax ID # 35-412419, 2711 W.
71 st. St., Chicago, IL 60629, tel. 773-
476-2655

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos choristai po Sekminių šv. Mišių parapijos baž -
nyčioje. Iš k.: administratorius kun. Jaunius Kelpšas, cho ro vadovė Jūratė Lukmi nie nė ir
diakonas Vitas Paškauskas.                                                            Birutės Lukminaitės nuotr. 

Gegužės 14 d.  arki vys -
kupas kard. Fran cis George
Ričardui Chiapetta ir Taiy-
dai Chiapetta įteikė Kate-
chetikos ir jaunimo  sielo di -
nės tarnybos žymenis (Ca -
te chetical and Youth Mi
 nist ry Recognition).

DRAUGAS2013 GEGUŽėS 25, ŠEŠTADIENIS16


