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Minske
dar kartâ
prisiminta
Laisvès diena

Daugiausia ,,Auksiniû
kryñiû” pelnè ,,Patriotai”

Vilnius, kovo 28 d. (ELTA) –
Šiandien sukanka ketveri metai, kai
Lietuva tapo Šiaurės Atlanto Sutar-
ties Organizacijos nare. Kartu su Lie-
tuva NATO – politinės karinės tarp-
vyriausybinės organizacijos, kurią su-
daro 26 nepriklausomos valstybės –
narėmis 2004 m. kovo 29 d. tapo ir
Latvija, Estija, Bulgarija, Slovakija,
Slovėnija ir Rumunija.

Šalys įsipareigojo 1949 m. Wa-
shington pasirašytos Šiaurės Atlanto
sutarties tikslams. Vienas svarbiau-
sių įsipareigojimų – diplomatinėmis,
o prireikus – ir karinėmis priemonė-
mis išsaugoti tarptautinę taiką bei
savo nepriklausomybę.

Ketveri narystės metai įrodė, kad
Lietuva, ypač jos karinės pajėgos, yra
patikima Sąjungos narė, galinti kartu

su kitomis NATO narėmis prisiimti
kolektyvinę atsakomybę ginti sąjun-
ginių valstybių savarankiškumą, de-
mokratiją ir užtikrinti žmonių sau-
gumą.

Nuo pat pirmos narystės NATO
dienos Lietuvos, Latvijos ir Estijos
oro erdvę saugoti pradėjo NATO na-
rių naikintuvai. Šiuo metu Šiaulių
oro uoste Nukelta į 6 psl.

Mitingas prieš ,,Leo LT”. Andriaus Petrulevičiaus (Alfa.lt) nuotr.

Vilnius, kovo 28 d. (BNS) – Bal-
tarusijos opozicijos vadovai surengė
eitynes maršrutu, kurio nepavyko
jiems įveikti kovo 25 d. Minske su-
rengtos akcijos, skirtos Baltarusijos
Liaudies Respublikos įkūrimo meti-
nėms paminėti, dalyviams.

Į vieną didžiausių Minske Jakub
Kolas aikštę atvyko Jungtinės pilie-
čių partijos pirmininkas Anatolij Le-
bedka, Baltarusijos liaudies fronto
vadovas Levon Borščevskij ir opozi-
ciškai nusiteikusios Komunistų par-
tijos atstovai. „Šiandien mes mėgina-
me padaryti tai, ko mums neleido pa-
daryti kovo 25 d. – ateiti prie svarbių
baltarusiams vietų ir padėti gėlių”, -
pareiškė žurnalistams A. Lebedka.

Opozicionieriai padėjo gėlių prie
paminklo J. Kolas, L. Borščevskij pa-
deklamavo poeto eilėraštį. Po to akci-
jos dalyviai nuėjo prie paminklų Jan-
kai Kupalai ir Maksim Bogdanovič.
Pakeliui į skverą, kuriame stovi pa-
minklas J. Kupalai, prie mažos akci-
jos dalyvių prisijungė dar keli opozi-
cijos politikai. Prie paminklo taip pat
buvo padėta gėlių ir perskaitytas
vienas jo kūrinių.

Antradienį Minske įvyko opozici-
jos akcija, skirta trumpai gyvavusios
Baltarusijos Liaudies Respublikos
įkūrimo 90-osioms metinėms. Joje
dalyvavo keli šimtai žmonių. Įvai-
riais duomenimis, Baltarusijos teisė-
saugininkai sulaikė nuo 70 iki 100
žmonių.

Vilnius, kovo 27 d. (BNS) – Vil-
niuje Teatro dienos proga surengta-
me minėjime daugiausia ,,Auksinių
kryžių” susižėrė Jaunimo teatre ro-
domos komedijos ,,Patriotai” kūrėjai.
Geriausiu praėjusio teatro sezono re-

žisieriumi buvo pripažintas Jonas
Vaitkus už Petro Vaičiūno komediją
,,Patriotai” ir David Harrower dramą
,,Juodvarnis” .

Geriausiais aktoriais tapo Rolan-
das Kazlas – už Napoleono Šereikos
vaidmenį ,,Patriotuose” ir Andželo
vaidmenį W. Shakespeare komedijoje
,,Jei taip, tai šitaip” ir Asta Baukutė
– už Liubos Šereikienės vaidmenį
,,Patriotuose” ir už Konšos vaidmenį
D. Loher dramoje ,,Ruzvelto aikštė”.
Geriausiu dailininku paskelbtas
Gintaras Makarevičius už scenografi-
ją ,,Patriotams” ir ,,Ruzvelto aikštei”.

Geriausio Nacionalinės drama-
turgijos autoriaus vardas atiteko
Gintarui Grajauskui už pjesę ,,Mer-
gaitė, kurios bijojo Dievas”, o geriau-
siu nacionalinės dramaturgijos pasta-
tymu paskelbta komedija ,,Patrio-
tai”.

Be ,,Auksinių kryžių” laurea-
tams atiteko ir daugiau nei 7 tūkst.
litų piniginė premija.

Režisierius Jonas Vaitkus.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

„Leo LT” steigimas neatitinka valstybès interesû

Minima ketveriû metû narystè NATO

Vilnius, kovo 28 d.(BNS/Alfa.lt)
– Nacionalinio investuotojo bendro-
vės „Leo LT”, kuri turės įgyvendinti
stambiausius energetikos projektus,
steigimas nėra gerai pagrįstas nei fi-
nansiškai, nei nacionalinių interesų
gynimo prasme. Tuo tarpu valdan-
čiųjų partijų veiksmai siekiant įgy-
vendinti šį projektą bei nutildyti jo
kritikus, kaltinant juos nacionalinių
interesų nepaisymu, primena sovieti-
nio laikmečio taktiką, teigia įtakingo

britų verslo leidinio „The Economist”
tyrimų ir konsultacijų padalinys
„Economist Intelligence Unit” (EIU).

EIU parengtame „Leo LT” verti-
nime teigiama, kad Vyriausybės ir va-
dinamojo VP dešimtuko valdomos
„NDX energijos” pastangos neleisti
diskusijų šiuo klausimu rodo, kad
„Leo LT” steigėjai puikiai supranta,
jog šis projektas neatlaikytų detalaus
nagrinėjimo. Viena iš galimų Vyriau-
sybės palankumo šiam projektui, ku-

ris, anot EIU, akivaizdžiai yra palan-
kesnis „NDX energijai” nei Lietuvos
mokesčių mokėtojams, priežasčių
gali būti spalį vyksiantys Seimo rin-
kimai. Analitikų manymu, valdančio-
ji socialdemokratų partija tokiais
veiksmais gali siekti užsitikrinti savo
rinkimų kampanijos finansavimą.

Prezidentas Valdas Adamkus
vertina „Economist Intelligence
Unit” nuomonę rimtai, tačiau prisi-
pažino paties tyrimo dar neskaitęs.
Šalies vadovui nekelia nerimo lėtas
„Leo LT” kūrimas. „Aš esu infor-
muotas apie tai, kas vyksta, – teigė
prezidentas. – O jeigu reikalai nepa-
judės – kreipkitės jūs visi į Vyriausy-
bę ir mes, kuriem tai rūpi, bendrais
balsais tą klausimą pastūmėsim, ne-
paisant to, kad vyks rinkimai ir kito-
kie negandai, persitvarkymai Vy-
riausybėje, Seime, bet jungtinėm jė-
gom įveiksime ir tai”, – mano V.
Adamkus.

Ministras pirmininkas Gedimi-
nas Kirkilas, įvertindamas EIU tei-
ginius apie „Leo LT” sukūrimą, pa-
reiškė, kad neišgirdo nieko nauja.
Visa tai jau labai plačiai rašė ir ko-
mentavo Lietuvos Nukelta į 6 psl.
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Ateitininkijos jubiliejus
Šiaurės Amerikos ateitininkų

taryba (ŠAAT) toliau dirba stiprin-
dama ateitininkų veiklą. Tarp numa-
tytų darbų, pagrindinės pastangos
dedamos ruošiantis mūsų organi-
zacijos šimtmečiui. Nemaža laiko da-
lis skiriama padėti Šiaurės Amerikos
ateitininkams iškilmingai atšvęsti
šią ypatingą šventę. Čia mes koordi-
nuojame savo planus su ateitininkais
Lietuvoje, kurie 2010 metais sutelks
stovyklą bei kongresą. Šioje Atlanto
pusėje mes dėmesį skiriame 2011 me-
tams — tai 100 metų nuo ,,Ateities”
žurnalo išleidimo. Šiai šventei ruoštis
sudarytas komitetas iš šių asmenų:
Birutės Bublienės, Rasos Kasniūnie-
nės, Jolitos Narutienės, Prano Pranc-
kevičiaus, Dainės Quinn. Nuspręsta
organizuoti „Ateities” šimtmečio ju-
biliejinį kongresą. Pradedame pla-

nuoti konkretesnes detales kurios
ateityje bus spaudai praneštos. Skai-
tytojai, turintys pasiūlymų, gali susi-
siekti su komitetu el. paštu: biru-
tebublys@comcast.net

Kun. Stasys Yla —
kas jis buvo?

Spaudoje buvo ne vienas praneši-
mas, kad šiais metais švenčiame kun.
Stasio Ylos 100 metų gimimo jubiliejų
bei jo 25 metų mirimo sukaktį. Taip
pat neseniai buvo išleistas atnaujin-
tas ,,Ateitininkų vadovas”, kurio au-
torius ir buvo kun. S. Yla. Nors dau-
gelis ateitininkų apie jį žino, reikia
pripažinti, kad auga ateitininkų išei-
vijos karta, kuri jo nepažinojo, o tik-
rai verta su jo darbais ir gyvenimu
susipažinti.

ŠAAT kaip tik ir prisideda prie
progos leisti ateitininkams geriau su
kun. S. Ylos nuopelnais susipažinti.
Esame pakvietę Gediminą Mikelaitį
iš Lietuvos atvykti ir paskaityti pa-
skaitas šia tema. G. Mikelaitis paruo-
šė kun. Ylos raštų ištraukų rinktinę
,,Tolyn į laiką, gilyn į gelmę” ir pa-
ruošė spaudai kun. S. Ylos 446 psl.
studiją ,,Šiluva žemaičių istorijoje”.
Jis atvažiuoja į Putnam, CT darbuo-
tis ir rinkti medžiagą apie kun. S. Ylą,
Amerikos lietuvių kultūros archyve
(ALKA), kurią panaudos rašant kny-
gą arba monografiją apie jį. Šį G. Mi-
kelaičio darbą remia Lietuvos Res-
publikos Kultūros ministerija, o jo at-
vykimą koordinuoja ŠAAT bei ASS CV.

Gediminas Mikelaitis atvyksta iš
Lietuvos į JAV balandžio 7 d. ir viešės

iki gegužės 12 d. Yra numatyti šie
apsilankymai:

Cleveland — balandžio 13 d.
Detroit — balandžio 20 d.
Chicago — balandžio 26-27 d.
Toronto — gegužės 3-4 d.

Norintys organizuoti G. Mikelaičio
atvykimą į savo miestą gali kreiptis į
Janiną Udrienę udrys@sbcglob-
al.net, Ateitininkų Sendraugių Są-
jungos pirmininkę, arba savo miesto
ASS vadovybę. Pagrindinės išlaidos
jūsų skyriui būtų padengti kelionę
bei kitas smulkias išlaidas. Norintys
daugiau sužinoti apie G. Mikelaitį
prašome susisiekti su kun. Kęstučiu
Trimaku trimkes@earthlink.net

E-žinių sistema
tobulinama

Kitas užsimotas darbas – stiprin-
ti informacijos perdavimą esantiems
ateitininkams bei kitiems, kurie
mažiau žino apie mūsų organizaciją.
Tai daroma keliais būdais. Pirma,
mes atnaujinome organizacijos tink-
lalapį www.ateitis.org. Jame yra
informacija apie ateitininkų organi-
zaciją, sąjungų veiklą bei kalendorius
su numatyta veikla ir stovyklomis.

Taip pat organizuojama E-žinių
sistema. Šia sistema, svarbios žinios
bus perduodamos su nuoroda, kur
gauti daugiau informacijos. Šiai sis-
temai jau surinkta 600 adresų ir tiki-
mės pirmutinė žinutė pasieks narius
artimu laiku. Tos žinutės nukreips
skaitytoją į organizacijos tinklalapį.
Manome, kad tai ir toliau didins
www.ateitis.org susidomėjimą. Iki
šiol atsiliepimas į patobulintą atei-
tininkų tinklalapį labai teigiamas —
gruodžio, sausio ir vasario mėnesiais
lankytojų skaičiai yra didžiausi tin-
klalapio istorijoje. Norintys susipa-
žinti su šia statistika, ją galite rasti
http://ateitis.org/webstat.

Iõ Ateitininkû gyvenimo
Medñiagâ siûsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org
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Registracija į Jaunųjų
ateitininkų stovyklą
prasidėjo kovo 21 d.
Visą stovyklinę informaciją ir
registracijos anketas rasite

tinklavietėje
http://ateitis.org/jas/2008/index.php

JAS stovykla
liepos 12-19 d.

Dainavoje

Čikagos Partizano Daumanto/Prano Dielininkaičio kuopos jauniai berniukai susirinki-
mo metu. Iš k: Ernestas Chesanovas, Kovas Kulbis, Matas Lapkus, Rimas Barškėtis,
Andrius Lelis, Tomas Čyvas ir Viktoras Rušėnas. Už jų stovi būrelio vadovas Rimas Pet-
raitis. Dainos Čyvienės nuotrauka

Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba posėdžiauja
kiekvieno mėnesio antrą pirmadienį telefoniniu bū-
du, pakviečiant ir sąjungų centro valdybų pirminin-
kus dalyvauti. Tarybos narys Aldas Kriaučiūnas
praneša, ką ŠAAT pastaruoju metu yra užsimojusi
veikti.

MAS stovykla
liepos 19 - 27

Dainavoje
Registracija į Moksleivių

ateitininkų stovyklą
prasidės balandžio 15 ir
tęsis iki gegužės 15 d.

Registracijos anketas ir
visą reikiamą stovyklinę

informaciją rasite
www.mesmas.org

balandžio 15 d.

Jei turite klausimų, prašome
kreiptis į MAS CV pirmininkę

Dainę Quinn
DLNQ@aol.com

ŠAAT darbai ir planai
Kaupti straipsnius,
kaupti paskaitininkus

Tolimesni ŠAAT darbai — ruošti
Ateitininkijos rinktinių straipsnių
antologiją. Straipsniai galėtų būti
renkami pagal temas, pvz., Ateitinin-
kai istorijoje, Ateitininkai ir kultūra,
ir t.t. Numatyta daugiau aptarti šią
mintį per ŠAAT akivaizdinį posėdį
gegužės 3-4 dienomis Čikagoje.

Jau ne kartą spaudoje rašyta
apie prelegentų sąrašo projektą. Jo
tikslas yra sudaryti sarašą asmenų,
kurie galėtų kalbėti jiems pažįsta-
ma/pasirinkta tema. Tai galėtų būti
per susirinkimą, minėjimą, stovyklą.
Tai galėtų būti per ,,Skype”, telefonu
arba asmeninį susitikimą. Ribų šiai
sistemai nėra. Džiugu, kad 56 asme-
nys jau sutiko būti sąraše. Norintys
prisirašyti prašome susisiekti su
Aldu Kriaučiūnu akriauci@pur-
due.edu. Norintys pakviesti sąraše
įrašytą asmenį kreipkitės į savo są-
jungos vadovą.

Ateitininkai, norintys pasidalinti
savo nuomonėmis apie ateitininkų
veiklą, visada kviečiami susisiekti
su Tarybos nariu arba su savo
sąjungos CV.
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Didžiuokimės!

STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Visais laikais žmonija didžiai troško geresnio gyvenimo ir didesnio
džiaugsmo jame – linksmybių. Jau gilioje senovėje romėnai tiesiog
reikalavo – panem et circenses – duonos ir žaidimų! O tie „žaidimai”

anuo metu sukeldavo pražūtingas aistras pirmųjų krikščionių kankini-
mui... Tačiau net ir tada daugelis mėgino siekti kur kas aukščiau – pačios
Parnassus kalno viršūnės – graikų mitologijoje muzikos tvirtovės. O kodėl
gi ne? Juk muzika, ta aukščiausia sielos guodėja, linksmintoja ne tik nu-
ramina, bet ir sukuria gerą nuotaiką, pakelia žmogų aukščiau prie dory-
bių, nuskaidrina jo sielą. Didžiai nustebino kultūringoje Šveicarijoje ant
vienų vargonėlių pastebėtas šūkis: „Vien tik muzika ašaras nušluosto,
širdis atgaivina, kai jau niekas kitas nebepagelbsti.” Ogi vokiečių svar-
biausias kompozitorius Ludwig van Beethoven lyriškai atsiliepė apie
muziką, sakydamas: „Muzika yra oro poezija.” Opera yra viena aukščiau-
sių muzikos pakopų. Aišku, kad ji — meno išraiška pačiame geriausiame
muzikiniame kelyje! „Opera yra muzikinė drama”, tvirtino XIX a. žymu-
sis vokiečių kompozitorius Richard Wilhelm Wagner (gaila, Hitlerio pa-
mėgtasis – favoritas). Nuotaikingai paprastų žmonių apie operą nuomonę
išdėstė JAV radijo juokdarys Ed Gardner (1905–1963): „Opera yra, kai
nuduria vaikiną ir užuot nukraujavęs, jis dainuoja...”

„Drąsiai pradėta – pusė laimėta”, šaukė romėnų didvyris Horacijus
(Horatius). Ak, kaip tai nuostabiai tinka mūsų didžiai garbingai Lietuvių
operai, ryžtingai įsikūrusiai 1956 m. Čikagoje. Dirvą paruošė bei ją pure-
no Vytautas Radžius, 40 metų pirmininkavęs ir pasiaukojančiai tempęs
sunkų kūrimosi vežimą, paskui kitam idealistui Vaclovui Momkui, išdir-
busiam 10 metų, vairą perdavęs, o dabar ir vėl jam pirmininkaujant. Ir
visokiais būdais stengėsi gauti lėšų: per 51 metus ruošė operos pokylius,
Naujų metų sutikimus, linksmavakarius.

Koks tai buvo didžiulis kultūrinis lietuvių pasididžiavimas, galima
nujausti iš menko, bet labai prasmingo pavyzdžio: viena 17 metų lietuvai-
tė, gimnazistė, gimusi Lietuvoje, kupina trykštančio džiaugsmo, pareiškė
tėvams, jog lietuviai parodė pasauliui aukščiausios rūšies kultūrinį supra-
timą ir su pasididžiavimu kvietė savo moksladrauges į operos spektaklius.
Tą ji pareigingai tęsė universitete ir dabar, būdama močiutė, nėra pralei-
dusi nė vieno operos pastatymo, nuo savo studijų laikų palaikydama ją
finansiškai.

Lietuvių opera gali pasigirti per pusę šimtmečio sukrovusi į meno
kūrybos bei kultūros, o ypač lietuvybės, skleidimo aruodą: iš viso pastaty-
tos 35 operos (kai kurios pakartotos) lietuvių kalba. Tarp jų 7 lietuvių kom-
pozitorių: Jurgio Karnavičiaus „Gražina” (pastatyta Operos rūmuose, Čika-
gos miesto centre; 2 spektakliai 1967 m.), Juliaus Gaidelio „Dana”, Viktoro
Kazimiero Banaičio „Jūratė ir Kastytis” (2 kartus), Vytauto Marijošiaus
„Priesaika”, Jeronimo Kačinsko „Juodas laivas” (jūreivo Simo Kudirkos
šuolis į laisvę), J. Gaidelio „Gintaro šaly” ir Vytauto Klovos „Pilėnai”.

Tai buvo Lietuvių operos „aukso amžius”. Lietuviai scenoje grožėjosi
savo, kažkieno pavadintom „4 žvaigždėm”: dramatiniu tenoru Stasiu Ba-
ru, baritonu Algirdu Braziu (buv. Metropolitan operos solistu), drama-
tiniu sopranu Danute Stankaityte ir bosu Jonu Vazneliu. Ne taip dažnai
kaip aukščiau minėti solistai dar dainavo solistės: Aldona Stempužienė,
Roma Mastienė, Daiva Mongirdaitė ir Lilijana Šukytė (vienoje operoje „La
Traviata”, kai ji buvo soliste pirmus metus Metropolitan operoje). Tuo-
met vykdavo 5 spektakliai sausakimšoje salėje. Lietuvių operos žydėjimo
laikais dainavo šimtai solistų, dar daugiau choristų, dirigavo 8 dirigentai,
režisavo 16 režisierių, dekoracijas sukūrė 8 dailininkai, chorą ruošė 11
chormeisterių, plušo 8 choreografai. O kur dar lietuviai scenos apšvietė-
jai, drabužių kūrėjai, akompaniatoriai, grimuotojai, statistai?

Visam tam milžiniškam darbui reikėdavo surinkti 100,000 dol. Di-
džiausias kąsnis atitekdavo simfoniniam orkestrui – 30,000–40,000 dol.
(priklauso unijai). Gerai susivokdamas, Lietuvių Fondas, tas mūsų finan-
sinis kultūros, lietuvybės skleidimo didysis šulas, vertas pagarbos bei nuo-
širdžios padėkos, daugel metų skirdavo 10,000 dol. (ar tai buvo St. Baro
įtaka bei nuopelnas?), o „Pilėnams” pabėrė net 11,500 dol. Tačiau o tem-
pora, o mores, kas šįmet nutiko? Užuot lauktos nuolatinės paspirties, LF
Pelno skirstymo komitetas paskyrė vos 1,000 dol. užsimotai pastatyti
lietuviškai operai V. Klovos „Vaiva”. Nustebino ir LF taryba, tai patvirtin-
dama. Komitetas parodė visišką nesusivokimą (juoko darbas?!) kultūros,
o varge, dar labiau lietuvybės skleidimo reikale, numesdamas, lyg šuniui
kaulą, tą menkutę kruopelę. Tai grynas pasityčiojimas iš pasišventusiųjų
savanoriško darbo, kurie pavasarinei operai pradeda ruoštis jau rugsėjį.
„Vaivai” pastatyti reikėtų 25,000 dol. Lietuvoje sukurtiems drabužiams.
Atsisakius „Vaivos” ir pakeitus į Verdi „La Traviata”, po daugel susiraši-
nėjimo su LF pagaliau gautas čekis 5,000 dol. (ir tai tik lašelis jūroje, kai
LF administracijos išlaidoms pasiima 39 proc.).

Džiaugsmingai nuteikia, kad naujieji imigrantai ne tik įsijungia, bet
ir vyrauja bent šioje srityje: 75 proc. jų dainuoja chore (galingas jaunas
kraujas), 4 solistai. Laukdami balandžio 27 d. „La Traviata” pasirodymo
scenoje, tikėkimės, kad mūsų naujieji ateiviai susipras būriais ateiti
palaikyti savųjų ir iš Lietuvos atvykstančių. „Anais, gerais laikais” lietu-
viai iš kitų valstijų „šturmavo” autobusais operas. Didžiuokimės ir dabar!
Atsiminkime kažkurio mūsų patrioto pasakymą, kad ,,Tauta be kultūri-
nio apsiginklavimo yra didžiausio pavojaus būklėje ir, jei nesugeba kul-
tūriškai apsiginkluoti, yra pasmerkta mirti.”

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  

KRIKŠČIONIŲ TIKĖJIMAS YRA
KRISTAUS PRISIKĖLIMAS

Trečiadienio susitikime su Be-
nediktu XVI, šv. Petro aikštėje daly-
vavo daugiau kaip 30 tūkstančių mal-
dininkų, kurie klausėsi minčių apie
Velykų žinios ir krikščionių tikėjimo
esmę – Jėzaus prisikėlimą.

Kas sekmadienį atnaujiname
savo tikėjimą išpažindami Kristaus
prisikėlimą, nuostabų įvykį, kuris yra
raktas į visą krikščionybę. Bažnyčioje
visa paaiškėja tik supratus šį didį
slėpinį, kuris pakeitė istorijos kryptį
ir tampa dabartimi kiekviename
Eucharistijos šventime. Tikintie-
siems siūloma ypač per liturginį Ve-
lykų laikotarpį dar karščiau išgyventi
šį centrinį krikščioniško tikėjimo
įvykį, kad jį galėtų iš naujo atrasti ir
nuoširdžiau išgyventi. Tai ypatingas
metas, leidžiantis maldos ir atgailos
dvasia iš naujo žengti tuo keliu, ku-
riuo ėjo Kristus savo žemiškosios
kelionės pabaigoje – į teismą, nutei-
susį mirti, į Kalvariją su kryžiumi, į
auką – iki palaidojimo kape – už mū-
sų išganymą. O „trečiąją dieną” Baž-
nyčia išgyvena prisikėlimą – Kristaus
žengimą iš mirties į gyvenimą – per
kurį išsipildė Raštų pranašystės.

Svarbu kartoti šią pagrindinę
mūsų tikėjimo tiesą, kuri yra pakan-
kamai išsamiai dokumentuota isto-
rinė tiesa, nors niekad netrūko žmo-
nių, kurie dėl įvairių priežasčių ja
abejoja arba neigia. Nykstantis tikėji-
mas į Jėzaus prisikėlimą savaime
silpnina tikinčiųjų liudijimą. Jei Baž-
nyčioje nustojama tikėti prisikėlimu,
viskas sustoja, pradeda žlugti. O at-
virkščiai, kai širdis ir mintys glau-
džiasi prie mirusio ir prisikėlusio
Kristaus, tuomet gyvenimas pasi-
keičia, yra apšviečiamas pavienių
žmonių ir tautų gyvenimas. Ar ne
tikrumas, jog Kristus prisikėlė, teikė
visų laikų kankiniams drąsos, pra-
našiškos narsos ir atkaklumo? Ar ne
susitikimas su gyvuoju Kristumi,
kuris atverčia ir sužavi tiek daug
vyrų ir moterų, nuo krikščionybės
pradžios pasiryžusių palikti viską,
kad sektų juo ir visu gyvenimu tar-
nautų jo Evangelijai? „Jei Kristus ne-
buvo prikeltas, tai tuščias mūsų skel-
bimas ir tuščias jūsų tikėjimas”, –
pažymėjo laiške korintiečiams apaš-
talas šv. Paulius.

Skelbimas, kurį pakartotinai gir-
dime šiomis dienomis, sako, jog Jėzus
prisikėlė, jog jis yra Gyvasis ir mes jį
galime sutikti visai kaip trečiąją die-
ną moterys, o paskui ir apaštalai prie
tuščio kapo, vėliau ir kiti mokiniai.
Jėzus ir po įžengimo į dangų pasi-
lieka su savo draugais taip, kaip buvo
jiems pažadėjęs: „Štai aš esu su jumis
per visas dienas iki pasaulio pabai-
gos” (Mt 28, 20). Viešpats yra su mu-
mis, su savo Bažnyčia, iki laikų pa-

baigos. Apšviesti Šv. Dvasios, pir-
mykštės Bažnyčios nariai pradėjo
skelbti velykinį skelbimą atvirai ir be
baimės. O šis skelbimas, perduotas iš
kartos į kartą, pasiekė mūsų laikus ir
kasmet per Velykas suskamba vis
nauja galia.

Žinia miestui ir visam 
pasauliui

Velykų sekmadienio rytą Šv.
Petro aikštėje Benediktas XVI vado-
vavo šv. Mišioms, o sekmadienio vi-
dudienį perskaitė visam pasauliui
skirtą velykinę žinią, 63 kalbomis,
tarp jų ir lietuviškai, palinkėjo viso
pasaulio krikščionims „Linksmų šven-
tų Velykų” ir suteikė apaštališkąjį
palaiminimą „Urbi et Orbi – Romai ir
visam pasauliui”.

„Resurrexi, et adhuc tecum sum.
Alleluia! – Prisikėliau ir dabar visada
esu su tavimi. Aleliuja”. Brangieji
broliai ir seserys, nukryžiuotas Jėzus
prisikėlė ir šiandien jis mums kartoja
šitą džiugią žinią – Velykų žinią.
Priimkime ją nuoširdžiai nustebę ir
dėkingi!

Brangūs broliai ir seserys, leis-
kime, kad mus nutviekstų akinanti
šios iškilmingos dienos šviesa; nuo-
širdaus pasitikėjimo kupini atsiverki-
me prisikėlusiam Kristui, kad atnau-
jinanti Velykų slėpinio jėga paliestų
kiekvieną mūsų, mūsų šeimas, mūsų
miestus ir mūsų valstybes. Tepaliečia
ji visą pasaulį. Velykų malonių pil-
natvės prašykime užtariant Mergelei
Marijai, kuri dalijosi nekalto nukry-
žiuoto savo Sūnaus kančia, ir taip pat
neapsakomu jo prisikėlimo džiaugs-
mu. Džiugių Velykų!

Lietuvos Kryžių kalnas kančios
kelyje Romoje

Didįjį penktadienį Benediktas
XVI dalyvavo Kryžiaus kelyje prie
Romos Koliziejaus. Mintis Kryžiaus
keliui šiemet parengė Kinijos Hong
Kong vyskupas kard. Joseph Zen
Zekiun. Apmąstymuose paminėtas ir
Lietuvos Kryžių kalnas. Septintoje
Kryžiaus kelio stotyje, atmenant,
kaip Jėzus ima ant pečių savo kryžių,
sakoma: „Turime prieš akis popiežių
Joną Paulių II, kopiantį į Kryžių
kalną Lietuvoje. Kiekvienas tų kryžių
gali papasakoti savo istoriją – kančios
ir džiaugsmo, pažeminimo ir per-
galės, mirties ir prisikėlimo istoriją”.
Ši trumpa užuomina liudija, kad
Lietuvos Kryžių kalno vaizdinys jau
priklauso savaime suprantamų visuo-
tinės Bažnyčios naudojamų simbolių
lobynui.

Pagal „Vatikano radiją“ parengė
N. Šmerauskas



4 DRAUGAS, 2008 m. kovo 29 d., õeõtadienis

NUOMONNUOMONĖ�Ė�
Atviras laiškas JAV ir Pasaulio 

Lietuvių Bendruomenių
vadovybėms

VITALIJA IR JONAS DUNÇIAI

Perskaitėme š. m.  vasario 23 d.
,,Drauge” išspausdintą Tautinių ma-
žumų ir išeivijos departamento prie
LR Vyriausybės 2007 m. ataskaitą
apie skirtą paramą JAV lietuviams ir
pasibaisėjome.  Įvairios lietuvių gru-
pelės JAV 2007 metais prašė 495,839
litų. Paskirta buvo 110,849 litai. Ne-
aišku, pagal kokį principą Lietuvos
valdininkai pasirenka JAV lietuvių
grupeles, kurias apdovanoja įvairio-
mis pinigų sumomis. Iš sąrašo susi-
daro įspūdis, kad pinigai skiriami
gausesnėms ir finansiškai stipres-
nėms bendruomenėms.  Tokios pini-
gų dalybos pradeda kelti tarp atskirų
lietuvių bendruomenių ir grupelių
pavydą, tarpusavio  nepasitenkinimą.
Jeigu toks pinigų dalinimas kelia
nepasitenkinimą tarp išeivių, tai  įsi-
vaizduokim, kokį pasibaisėjimą tokie
JAV lietuvių pinigų prašymai kelia
Lietuvos žmonėms.

Neseniai teko skaityti, kad Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės (PLB)
vadovybė visų mūsų vardu prašo iš
Lietuvos vyriausybės milijonų litų
dar vienai televizijos programai (,,TV
Lituanica”) JAV sukurti.  Skaitome
pranešimus ,,Bernardinai.lt” tinkla-
lapyje: ,,Principinį sutarimą dėl Lie-
tuvos televizijos programų transliavi-
mo palydovų priėmė trečiadienį su
prezidentu Valdu Adamkumi susitikę
premjeras Gediminas Kirkilas, Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės pir-
mininkė Regina Narušienė, Ame-
rikos lietuvių televizijos direktorius
Arvydas Reneckis. Šio projekto įgy-
vendinimui Vyriausybė planuoja skir-
ti 1 mln. litų”. ,,TV Lituanica” va-
dovas A. Reneckis lietuviškoje žinias-
klaidoje jau pranešė, kad pirmieji
150,000 litų iš Lietuvos vyriausybės
gauti. Skaito Lietuvoje žmogelis to-
kius pranešimus ir galvą linguoja:
,,Mūsų premjeras neatsispyrė trijų

amerikonų spaudimui!”

Mums nepriimtina, kad PLB pir-
mininkė dalyvauja derybose su Lie-
tuvos Vyriausybe ir visų mūsų vardu
prašo pinigų JAV dar vienai televizi-
jai kurti. Tokie pinigų prašymai su-
daro sąlygas įvairiems žurnalistiniams
straipsniams/interpretacijoms ir pri-
sideda prie vis augančios neapykan-
tos išvykusiems. Už tai jau sumokėta
kaina – prarasta dviguba pilietybė!
Lietuvos žmonės darosi atsargūs,
nepasitikintys ir bijantys išeivių kės-
lų. Ko ir kiek dar pareikalaus iš

Lietuvos išvykę lietuviai – tyliai ir
garsiai stebisi jie. Tuoj pat atsiranda
bet kokia kaina norinčių išgarsėti
žurnalistų, kurie pasinaudodami pa-
dėtimi kiršina lietuvius tarpusavyje.
Štai ,,Lietuvos ryte” viena žurnalistė
tvirtina: ,,Nenuostabu, kad lietuviš-
kų Mišių išsiilgę JAV lietuvių pen-
sininkai vis garsiau ir agresyviau pra-
deda remti televizinį projektėlį.
Prireikus, jie ne tik Lietuvos Vy-
riausybę, bet ir Prezidentūrą štur-
muos desantu”. Nesidžiaukime per
daug, kad žurnalistės priekaištai
nukreipti JAV lietuviams pensinin-
kams. Mes visi esame rytojaus pen-
sininkai.

Prisimename, kaip Lietuvos atgi-
mimo laikotarpiu mes (lietuviai Lie-

tuvoje) pagarbiai klausėmės Liucijos
Baškauskaitės, Arvydo Žygo, Stasio
Lozoraičio kilnių, nesavanaudiškų
minčių.  Jie Lietuvos žmonėms buvo
didvyriai, herojai, moraliniai šviesuo-
liai. Pagal jų sukurtą įvaizdį buvo įsi-
vaizduojmi visi išeivijos lietuviai.
Dauguma JAV lietuvių tebėra ir šian-
dien padorūs, sąžiningi ir nelaukian-
tys, kad kas nors kitas jiems užmo-
kėtų už vaiko knygą, sąsiuvinį, tele-
vizijos programą... Deja, dabartinis
mūsų gobšumas ir nevaržomas noras
veltui gauti pinigų iš Lietuvos Vy-
riausybės stumia mus į apgailėtiną
padėtį. Lietuvos žmonių akyse vis la-
biau ir labiau tampame suktais ap-
simetėliais – tarpuvartės ubagais, ku-
rie, nepaisant, kad namuose turi vis-
ko daugiau už aukotojus, vis tiek pra-
šo. Prašo, nes žino kelius, turi ryšius
ir sugeba gauti. Taip lengva sugriaut
gerą vardą ir taip sunku jį atgauti!

Daug žmonių Lietuvoje (neturiu
omenyje alkoholikų) negali nusipirk-
ti vaistų, susišildyti savo buto, įsidėti

į namą naują langą, kad vėjas užuo-
laidų žiemą nejudintų ar pasiųsti iš
kaimo savo vaikus studijuoti į miestą,
nes neturi pinigų. Daugelis žmonių
buvo priversti išvažiuoti uždarbiauti
į užsienį, kad išsimokėtų bankų pas-
kolas butui.  Štai ,,Reuters” agentūra
praneša, kad ,,kas ketvirtas Lietuvos
nepilnametis gyvena ties skurdo
rizikos riba, ir tai yra vienas blogiau-
sių rodiklių ES”, teigiama ataskaitoje
apie socialinę apsaugą ES šalyse.
Lietuva priskiriama valstybių grupei,
kuriose aukštas vaikų skurdo lygis ir
palyginti daug skurstančių vaikų
gyvena dirbančių tėvų (Lietuvoje –
apie 19 proc.), o ne bedarbių šeimose
(Lietuvoje – apie 7 proc.). Vilniaus
universiteto filosofijos fakulteto dės-
tytojas, doc. dr. Romas Lazutka tei-

gia, kad:  ,,Lietuvoje pajamų nelygybė
didžiausia ES. Skirtumas tarp penk-
tadalio turtingiausių ir penktadalio
neturtingiausių gyventojų – 8 kartai,
kai ES vidurkis yra tik 5… Pagal
pajamų rodiklį skursta per 20 proc.,
pagal kitus apie 30-50 proc.  Pavyz-
džiui, kokiam didmiesčio gyventojui
gali atrodyti neįtikėtina, tačiau ket-
virtadalis (25 proc.) šalies žmonių kas
rytą ima kibirą ir eina į lauką van-
dens! Ne mažesnė dalis naudojasi ir
lauko tualetais.” Iš visų lietuvių, nes-
varbu, ar jis milijonierius ar vos galą
su galu suduriantis ūkininkas, renka-
mi tokie patys, vienodi procentiniai
valstybiniai mokesčiai.  Lietuviai ti-
kisi, kad tie mokesčiai sugriš pas juos
atgal atlyginimų, pensijų, pašalpų,
medicininių paslaugų, sutaisytų kelių
pavidalu. Bet štai jie išgirsta naujieną
– jų sunkiai uždirbti pinigai bus lei-
džiami Amerikos lietuvių poreikiams
tenkinti.

Mes, Amerikos lietuviai, gyven-
dami ir dirbdami Amerikoje, į JAV
biudžetą (ne Lietuvos) mokame mo-
kesčius, todėl turime patys pasirū-
pinti (ar prašyti iš JAV valdžios pa-
ramos) savo laisvalaikiu, savo pomė-
giais, savo vaikų vadovėliais, stovyk-
lomis, televizijos programomis ir t. t.
Pagal kokią logiką Lietuvos žmonės
turėtų mums remontuoti (įrenginė-
ti) sales, parūpinti mūsų vaikams va-
dovėlius, duoti pinigų mūsų vaikų
stovyklų įkūrimui, dovanoti televizi-
jos programą? Kiekvienas iš mūsų
sprendžiame ir svarstome, kaip ge-
riausiai panaudoti savo uždirbtus pi-
nigus. O gal mes turime mokėti kaž-
kokią  dalį mokesčių į Lietuvos biu-
džetą!? Jeigu mums svarbu turėti
Amerikos lietuvių sukurtą televiziją
– kurkime ją už savo pinigus.  Jeigu
mums svarbu, kad mūsų vaikai iš-
augtų lietuviais – dėkime pastangas.
Jeigu atvykę čia po karo lietuviai, ku-
rie buvo visai atskirti nuo Lietuvos,
sugebėjo išauginti savo vaikus lietu-
viais, pasirūpinti jų knygomis ir lais-
valaikiu, tai mes, vėlesni išeiviai iš Lie-
tuvos, turime nepalyginamai geres-
nes sąlygas išlaikyti mūsų vaikų ir anū-
kų tobulą lietuvišką šnektą. Likti lie-
tuviu užsienyje ar nelikti juo yra kiek-
vieno žmogaus (šeimos) sąmoningas
apsisprendimas, kurio neįmanoma
nei nupirkti, nei parduoti už pinigus.

Mes norėtumėme, kad JAV LB ir
PLB vadovybės būtų atsakingos už
įvairius pinigų ubagavimus, kurie
daromi VISŲ MŪSŲ (JAV lietuvių)
vardu. Tikriausiai visada atsiras
žmonių, kurie sugebės ,,susikombi-
nuoti” pinigų iš Lietuvos valstybės.
Bet tokie ,,kombinavimai” tegu ir
lieka pavienių žmonių iniciatyva, o
ne visos JAV lietuvių bendruomenės
siekiai. Dabar jau stebime, kaip ne-
didelės pinigų sumos, kuriomis neat-
sakingai manipuliuojama, pridarė
tiek blogio. Lietuvos žmonių akyse
tapome amoraliais gobšuoliais, pra-
randome savigarbą, padorumą, pasi-
tikejimą. Kas gi yra tikrieji laimėtojai
šiose pinigų prašytojų-davėjų dery-
bose? Laimi visi Lietuvos priešai:
lietuvių vienybės skaldytojai, kiršin-
tojai, dvigubos pilietybės priešinin-
kai, neapykantos išvykusiems platin-
tojai.  

P. S. Šį Vitalijos ir Jono Dunčių
laišką nusiuntėme PLB pirmininkei
Reginai Narušienei ir JAV LB Krašto
valdybos pirmininkui Vytui Maciūnui
bei JAV LB Tarybos pirmininkei Dan-
guolei Navickienei. Tikimės sulaukti jų
komentarų.

— Redakcija.

Mes, Amerikos lietuviai, gyvendami ir
dirbdami Amerikoje, turime patys pasirū-
pinti (ar prašyti iš JAV valdžios paramos)
savo laisvalaikiu, savo pomėgiais, savo
vaikų vadovėliais, stovyklomis, televizijos
programomis ir t. t. 

Vienas iš Lietuvos remtų 2007 metų projektų buvo Floridos ,,Ąžuoliukas” lituanistinės mokyklos vasaros stovykla
,,Lietuviais norime mes būt”.
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SVARBIAU JAUSMAS, SVARBIAU JAUSMAS, 
KAD DARAI KAŽKĄ GERAIKAD DARAI KAŽKĄ GERAI

DALIA CIDZIKAITÈ

Sausio mėnesį iš Haiti sugrįžęs
Algirdas Bielskus džiaugėsi ne tik,
kad turėjo galimybę apsilankyti
gerokai vargingesnėje nei Amerika
šalyje, bet ir sužinoti, jog jo ir jo ben-
dramokslių iš Illinois Institute of
Technology (IIT) vykdomas projektas
vietinių žmonių bus įvertintas. 

Viskas prasidėjo prieš dvejus
metus, kai į IIT atvyko studentas iš
Pracūzijos Matthieu Elsen. Jis buvo
vienas iš Rotary klubo stipendininkų
ir norėjo imtis kokio nors projekto,
kuris atitiktų Rotary klubo gaires.
Netrukus sugalvota bendradarbiauti
su vienu iš Haiti miestų Pignon.
Prancūzas pasikalbėjo su Haiti kon-
sulu, Rotary klubo vadovais ir taip
gimė Haiti Outreach-IIT Student
Chapter. Matthieu baigus studijas
IIT, vadovauti ėmėsi kitas studentas
Alex Miot ir, anot Algio, daug darbo
įdėjo, kad bendradarbiavimas toliau
tęstųsi. 

Netrukus Alex suorganizavo pir-
mąją kelionę į Pignon miestą.
Pirmosios grupės tikslas buvo tiesiog
suprasti, kokia ten padėtis ir koks
būtų geriausias būdas padėti ten
gyvenantiems žmonėms. Netrukus
paaiškėjo, kad miesto vandens sis-
tema vos vos veikia. Reikėjo naujos
sistemos, nes beveik visi žmonės kas-
dien turėjo eiti atsinešti vandens. Po
to Haiti Outreach-IIT Student
Chapter į Pignon važiavo dar keturis
kartus, paskutinį kartą kelionė įvyko
šių metų sausio mėnesį. Joje pirmą
kartą važiavo ir Algis, šiuo metu IIT
bakalauro programoje studijuojantis
inžineriją. 

Į projektą Algis įsitraukė per
savo draugą Mark Rokita, kuris
metus Lietuvoje praleidusiam Algiui
papasakojo, ką veikė per tą judviejų
nesimatymo laiką. Kaip prisimena
Algis, pirmas įspūdis nusileidus
šokiruojantis — prieš valandą buvo
Miami ir staiga atsirado viename iš
neturtingiausių kraštų pasaulyje.
Algio grupės tikslas šioje kelionėje
buvo naudojant GPS aparatūrą
padaryti miesto žemėlapį, mat, Algio
teigimu, prieš tai to niekas nebuvo
padaręs. 

Algio įspūdžiai iš Haiti labai geri.
Nors, anot jo, ten labai daug skurdo,
daug problemų, kartu matai ir labai
laimingus, draugiškus žmones. Jo
kelionėje visi sutikti žmonės labai
domėjosi, ką jie veikia, koks jų tik-
slas. Jiems reikia pagalbos ir yra
labai dėkingi, kad gauna tą pagalbą.

Projektas padalintas į tris fazes.
Pirmoje fazėje žadama pakeisti van-
dens pompas. Tai turėtų kainuoti
apie 10,000–15,000 dol. Antroji fazė
— vandens talpos vietos pakeitimas,
kad ši būtų arčiau prie pompų. Tai
galėtų kainuoti iki 75,000 dol.
Trečioji fazė — pakeisti miesto van-
dentiekius, mat dabartiniai vamz-
džiai yra labai prastos būklės.

Šiuo metu ties projektu dirban-
tys studentai ieško būdų, kaip
užsidirbti tuos pinigus. Iki šiol jie yra

gavę 10,000 dol. iš EPA P3 (people,
prosperity and the planet) grantą.
Balandžio mėnesį Algis skris į
Washington, DC, kur kartu su kitais
studentais pristatys projektą ir
bandys gauti daugiau pinigų. Jo
nuomone, jei pavyktų įvykdyti nors
keletą užsibrėžtų tikslų, žmonės
pamatytų, kad nejuokaujame ir
tuomet būtų lengviau gauti pinigus.

Ties projektu dirbančių studentų
nėra labai daug. Pasak Algio, sunku
pritraukti studentus į tokią veiklą,
kai nėra jokio piniginio atlygio, ta-
čiau jam pačiam svarbus jausmas,
kad darai kažką gerai. ,,Tai ir yra at-
lygis,” — sakė pašnekovas. Šiuo metu
Algis ties projektu dirba 2-3 valandas
per savaitę, nors kai prieš keletą
savaičių vyko projekto pristatymas
IIT, teko dirbti ir daugiau. 

Šiuo metu IIT inžinerijos mok-
slus studijuojantis Algis galbūt
nebūtų įsitraukęs į šį projektą, jei ne
jo išnaudota galimybė praplėsti savo
akiratį. Praėjusiais metais jis visus
metus praleido Lietuvoje, kur studi-
javo Vilniaus universitete.

,,Pirmus metus studijuojant uni-
versitete gyvenau su tėvais, — prisi-
mena jis. — Buvo neblogai, tačiau
norėjau išbandyti pagyventi atski-
rai.” Tad Algis daug dirbo, kad tik
galėtų su draugais įsikraustyti gyven-
ti drauge. Gyvenimas buvo smagus,
tačiau atėjus sausiui, Algis pagalvojo,
ar tik tiek ir yra to gyvenimo smagu-
mo? Jau kuris laikas tėvas siūlė va-
žiuoti į Lietuvą pastudijuoti, tačiau
tuo metu, — sakė būsimas inžinierius,
— nesiryžau. ,,Gal buvau nepakanka-
mai drąsus.” Tačiau po kiek laiko
mintis pastudijuoti kitur vis labiau
traukė. Apsispręsti padėjo ir suvoki-
mas, jog nėra reikalo baigti mokslus
kuo greičiau, kur kas vertingiau būtų

praplėsti savo pasaulėžiūrą. 

Vilniaus universitete Algis studi-
javo visai ne inžineriją, o humani-
tarinius mokslus: prancūzų ir vokie-
čių kalbas, lankė fizikos ir matema-
tikos paskaitas. Pusę Vilniaus uni-
versitete surinktų kreditų vėliau
užskaitė IIT. Anot Algio, Lietuvos
aukštųjų mokyklų lygis neblogas, bet
vyrauja teorija. ,,Dauguma studentų
daug laiko praleidžia ‘kaldami’ (mo-
kydamiesi atmintinai), bet nežinau,
kiek jie iš to  gauna. Čia Amerikoje
daugiau praktikos”, — savo paste-
bėjimais dalijosi IIT studentas. 

Kita vertus, jam ne vien tik mok-
slai ir nauja patirtis naujoje akade-
minėje aplinkoje rūpėjo. Algio teigi-
mu, jam ne taip buvo svarbu gerai
studijuoti, kiek kuo daugiau ben-
drauti. Ir keliauti. Per tuos vienerius
metus Algis aplankė ne vieną Euro-

pos kraštą: Latviją, Estiją, Suomiją,
Baltarusiją, pabuvojo Lenkijoje, Vo-
kietijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Por-
tugalijoje ir Tunise. 

Sugrįždamas mintimis į tuos
metus Lietuvoje Algis sakė, jog buvo
ne tik nauja, bet ir įdomu. Jis net
nedvejodamas pakartotų tai ir vėl. 

Algis tiki, jog dabartinis jo pro-
jektas bus sėkmingas — per
ateinančius metus jie pastatys
Pignon miestelio gyventojams van-
dens sistemą. Anot jo, jeigu jis sėkme
netikėtų, nebūtų prasmės taip
smarkiai dabar dirbti. Vasarai
prasidėjus jo ir jo bendraminčių
laukia dar viena kelionė į Haiti.
Tiesa, Algis dar nežino, ar keliaus,
nori, kad ir kiti studentai ten nuvyk-
tų. Tačiau jeigu galimybė važiuoti
bus suteikta ir jam, jis tuojau pat
išsirengs į kelionę. 

Algio grupė Haiti. Algis stovi ketvirtas iš kairės.

HAITIS — tai Lotynų Amerikos šalis, įsikūrusi
Hispaniola saloje Karibuose. Per kelis dešimtme-
čius po to, kai Hispaniola salą 1492 m. atrado Ko-
lumbas, vietiniai salos gyventojai aravakai (taip pat
vadinti tainos) buvo visiškai išnaikinti. XVII a.
pabaigoje sala vėl buvo apgyvendinta iš Afrikos

atvežtais vergais, kurie dirbo cukrašvendrių plantacijose.
Haitis yra viena skurdžiausių šalių vakarų pusrutulyje, maždaug

80 proc. visų šalies gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos, o 54
proc. – labai dideliame skurde.  Du trečdaliai Haiti gyventojų dirba
žemės ūkyje, daugiausia mažuose ūkeliuose, todėl yra itin priklau-
somi ir pažeidžiami įvairių gamtos nelaimių, kurias lemia spartus
miškų kirtimas. 2005 metais padedant Tarptautiniam valiutos fon-
dui pradėta ekonominė programa padėjo pakelti šalies ekonominį
lygį. 2007 metais jis paaugo 3.5 proc., tai buvo didžiausias augimas
nuo 1999 metų. Haiti kenčia nuo aukštesnės infliacijos nei kitos
skurdžios šalys, dėl ribotos infrastruktūros bei nesaugumo čia be-
veik nėra investicijų.  

JAV yra pagrindinis šalies mainų partneris. Haičio pagrindiniai
eksporto produktai yra kava ir apdirbamosios pramonės produk-
tai, mažesni eksporto produktai yra medvilnė, cukrus, sizalis, bok-
sitai ir įvairūs ekstraktai.
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Grùto parko skulptùrû nuo 
lankytojû slèpti nebereikès

Lietuva iõminçiaus Europai nesiùlys

Minima ketveriû metû narystè NATO „Leo LT” steigimas neatitinka 
valstybès interesû

Vilnius, kovo 28 d. (BNS) – Pri-
vatūs asmenys pernai į Lietuvą at-
siuntė rekordinę pinigų sumą – be-
veik 3 mlrd. litų, iš kurių didžiąją dalį
sudaro emigrantų sutaupyti pinigai.

Palyginti su 2006 metais, pernai
gyventojai iš užsienio į Lietuvą at-
siuntė beveik 44 proc. daugiau pini-
gų. Iš viso – 2,9 mlrd. litų. Tai sudarė
3 proc. šalies bendrojo vidaus produk-
to.

Pasaulio banko 2006 m. atlikto
tyrimo, kaip naudojami iš užsienio
gauti pinigai, išvadose teigiama, kad
Lietuvoje emigrantų pinigai gali su-
daryti apie 5 proc. visų namų ūkių iš-
laidų. Kiek tiksliai pinigų atsiunčia
emigrantai, nėra žinoma, tačiau gali
būti, kad tai dukart didesnė nei per
bankus atsiųsta suma. Spėjama, kad

dar daugiau pinigų emigrantai į Lie-
tuvą pernai atvežė grynaisiais arba
siuntė juos kitais būdais. Užsienyje
gyvenantys žmonės praėjusiais me-
tais atsiuntė pusantro karto daugiau
pinigų, nei jų Lietuva gavo iš Europos
Sąjungos (ES) fondų (2 mlrd. litų).

Finansų analitikai sako, kad dau-
guma Airijoje, Didžiojoje Britanijoje
ir kitose Vakarų Europos valstybėse
gyvenančių lietuvių jau dirba legaliai,
todėl jie gali sutaupytus pinigus drą-
siai siųsti į Lietuvą. Teigiama, kad
emigrantai didžiąją dalį pinigų siun-
čia Lietuvoje likusiems šeimos na-
riams.

Pastaraisiais metais kelis kartus
padidėjo ES įstaigose Belgijoje dir-
bančių ir didelius atlyginimus gau-
nančių lietuvių.Skulptūra ,,Keturi komunarai” Grūto parke. Alfa.lt nuotr. 

Vilnius, kovo 28 d. (BNS) –
Grūto parke eksponuojamų bolševikų
vadų stovylų nuo lankytojų po mai-
šais slėpti nebereikės. Įsigaliojus Au-
torių teisių ir gretutinių teisių įstaty-
mo pataisoms, leista viešai rodyti kū-
rinio originalą ar jo kopiją, už tai au-
toriui nemokant atlygio, kai kūrinys
yra autoriaus parduotas.

Taip baigėsi Grūto parko ir Lie-
tuvos autorių teisių gynybos asociaci-
jos agentūros (LATGA–A) konfliktas,
kilęs po to, kai iš parko savininko Vi-
liumo Malinausko pareikalauta mo-
kėti 6 proc. nuo surinktų pinigų už
bilietus į parko ekspoziciją.

Druskininkų pašonėje įsikūrusio
parko įkūrėjas mokėti mokestį atsi-
sakė, argumentuodamas, jog už skul-
ptūras valstybė autoriams jau buvo
sumokėjusi, o į parką jis jas atvežė ir
restauravo savo lėšomis, tuo tarpu
šaliai atsikračius sovietų režimo jos
buvo pasmerktos sunaikinimui. Rea-
guodamas į LATGA–A reikalavimus,

pasaulinio garso parko įkūrėjas kai
kurias skulptūras nuo žmonių akių
kurį laiką slėpė jas aptraukdamas ne-
permatoma plėvele.

V. Malinauskas ne kartą stebėjo-
si, kodėl autoriai nereikalavo ginti jų
teisių, kai kūriniai be jų sutikimo bu-
vo demontuojami ir mėtomi į patvo-
rius, o ,,atsibudo” tik tuomet, kai po
restauracijos buvo pradėti eksponuo-
ti daug lankytojų sutraukiančiame
parke.

Tuo metu autorių teisių gynėjai
apgailestauja, jog pakeistame įstaty-
me įtvirtinama ne autoriams, o kūri-
nių naudotojams palankesnė nuosta-
ta. ,,Seimas priėmė tokį įstatymą, ku-
ris ne tik pablogino dailės kūrinių au-
torių padėtį, bet ir atėmė jų anksčiau
turėtą teisę gauti autorinį atlyginimą
tais atvejais, kai kūriniai viešai rodo-
mi siekiant komercinės naudos”, –
teigiama LATGA–A išplatintame pra-
nešime.

Emigrantû î gimtinê atsiûsti 
pinigai lenkia ES paramâ

Atkelta iš 1 psl. spauda ir šio
projekto priešininkai. Premjeras
patikino, kad ir jis pats, ir projekto
kūrėjai jau nekart atsakinėjo į tokio
pobūdžio kaltinimus ir klausimus.
Dar kartą į šiuos klausimus atsaky-
mus gaus Sei-mo nariai, pasak G.
Kirkilo, rengian-tys nepasitikėjimo
juo procedūrą.

G. Kirkilas taip pat pareiškė, kad
rengiant „Leo LT” projektą buvo re-
miamasi ne tik Lietuvos, bet ir už-
sienio specialistų nuomone. Sampro-
tavimai, kad „Leo LT” projektas susi-
jęs su rinkimų finansavimu, yra klai-
dinantys. Atvirkščiai – G. Kirkilas ir
jo vadovaujama Vyriausybė parengė
ir pateikė Seimui Politinių partijų ir
politinių kampanijų finansavimo bei
finansavimo kontrolės įstatymo pro-
jektą, kuriuo siekiama apskritai
panaikinti galimybę juridiniams
asmenims teikti paramą politinėms
partijoms. Ministrui pirmininkui
nuostabą kelia ir tas faktas, kad EIU
specialistai nesikreipė nei į jį patį, nei
į kitus su „Leo LT” kūrimu susijusius
asmenis ir įstaigas, prašydami doku-
mentų ar paaiškinimų, todėl susidaro
įspūdis, kad pastaroji EIU analizė
parengta vien tik remiantis lietuviš-
kos žiniasklaidos publikacijomis.

Lietuvos derybininkas elektrinės

darbui pratęsti Aleksandras Abišala
tvirtino, kad EIU analizė jo darbo nei
palengvins, nei apsunkins. „Naujos
elektrinės statyba mūsų darbui turi
tik netiesioginę įtaką. „Economist In-
telligence Unit” yra labai rimta įta-
kingo žurnalo analizės grupė. Tai nė-
ra nei komisija, nei Europos vadovų
taryba, nei Jungtinės Tautos. Kiek-
vienas turi teisę į savo nuomonę.”, –
kalbėjo A. Abišala po susitikimo su
prezidentu V. Adamkumi.

Jis sakė, kad pagrindinis argu-
mentas pratęsti Ignalinos atominės
elektrinės darbą yra tai, kad ją užda-
rius 2009 m. Lietuvai iškils techni-
nių, politinių, ekonominių, ekologi-
nių problemų. „Mes turime iš tikrųjų
rodyti, kad nelaukiame malonių iš
gamtos, o šiuo atveju iš Europos Ko-
misijos, o dirbame savo darbą. Prob-
lema yra ta, kad ne viską suspėjame
laiku padaryti ir ne viskam turime pi-
nigų, todėl reikia komisijos suprati-
mo, paramos”, – dėstė A. Abišala.
Anot jo, tikimybė išsiderėti elektrinės
darbo pratęsimą, kurią jis imdamasis
darbo įvertino 5 proc., yra padidėjusi
iki 5,5 proc., mat dabar „daugiau ži-
nome ir daugiau esame pasiruošę”.

Prezidento atstovai po susitiki-
mo sakė, kad V. Adamkus pritarė jam
pristatytiems A. Abišalos derybų pla-

Atkelta iš 1 psl.         įkurta jau
še-šioliktoji NATO pajėgų pamaina.
Siekdamos sustiprinti oro erdvės ste-
bėjimo ir kontrolės veiksmingumą,
Lietuva, Latvija ir Estija 2007 m. įs-
teigė bendrą Valdymo ir pranešimų
centrą. Karmėlavoje veikiantis cent-
ras jau yra įtrauktas į NATO oro erd-
vės gynybos centrą ir leidžia valdyti
NATO oro policijos misiją vykdančius
naikintuvus.

Lietuvos kariai sėkmingai tęsia
dalyvavimą NATO vadovaujamose
tarptautinėse operacijose. 2005 m.
pradėtas Lietuvos vadovavimas Goro
provincijos atkūrimo grupei Afga-
nistane suteikia valstybei svarią po-
litinę reikšmę NATO.

Šiandien mūsų šalies kariai taip
pat toliau profesionaliai vykdo už-
duotis Kosovo provincijoje vykdomoje
NATO operacijoje. Lietuvos kariai
dalyvauja ir  Irako saugumo pajėgų
mokymo misijoje, tarnauja NATO
Tarptautinių saugumo paramos pa-
jėgų štabe Kabule ir Tarptautinių
saugumo paramos pajėgų Vakarų re-
gioninėje vadavietėje Herate. Nuo
praėjusių metų Afganistano pietuose
NATO tarptautinių saugumo para-
mos pajėgų operacijoje užduotis vyk-
do Lietuvos specialiųjų operacijų jun-
ginio būrys. Nuo šių metų pradžios
NATO Greitojo reagavimo pajėgose
budėjimą pradėjo būrys ,,Aitvaras” ir

Lietuvos logistikos vienetas. Praėju-
siais metais buvo pradėtas kurti nau-
jas trišalis Baltijos būrys, kuris iki
2010 m. turi būti pasirengęs vykdyti
operacijas NATO Greitojo reagavimo
pajėgų pamainos sudėtyje.

Ketvirtieji narystės NATO metai
buvo svarbūs ir Lietuvos kariniam
laivynui – praėjusių metų rugpjūtį
minų paieškos ir išminavimo laivas
,,Sūduvis” buvo oficialiai paskelbtas
NATO greitojo reagavimo pajėgų
nuolatinės parengties priešmininių
laivų junginio nariu.

Lietuva ir toliau aktyviai rėmė
Ukrainos ir Gruzijos euroatlantinės
integracijos siekius, talkino Rytų Eu-
ropos ir Pietų Kaukazo valstybėms
įgyvendinant reformas saugumo ir
gynybos sektoriuose.

Ketvirtaisiais narystės NATO
metais Lietuvoje vyko keletas tarp-
tautinio dėmesio sulaukusių rengi-
nių, kurių svarbiausias – šių metų
pradžioje Vilniuje surengtas NATO
gynybos ministrų susitikimas.
Praėjusiais metais Klaipėdoje buvo
surengtos vienos didžiausių Baltijos
šalyse NATO pratybos ,,Gintarinė
viltis”, kuriose dalyvavo apie 1,700
karių ir civilių iš 10 valstybių – NA-
TO narių bei šalių, bendradarbiau-
jančių su Sąjunga pagal programą
,,Partnerystė taikos labui”. 

Vilnius, kovo 28 d. (ELTA) – Eu-
ropos Sąjungos (ES) plėtros gaires
nubrėšiančioje Svarstymų grupėje
mūsų šalis nesieks turėti savo atsto-
vo. Mūsų diplomatų nuomone, Lie-
tuvos interesus ir poreikius puikiai
išmano grupėje dirbsiantys šalių kai-
mynių atstovai. ES įstaigose pasta-
ruoju metu dairomasi išmintingiau-
sių ir įtakingiausių verslo, politikos,
kultūros ir sporto žinovų iš įvairių
Sąjungos šalių. Išrinkti į Svarstymų
grupę, jie per kelerius metus turėtų
parengti tolesnę bendrijos plėtros vi-
ziją.

Užsienio reikalų ministerijos ES
departamento direktorius Vidmantas
Purlys sakė, kad dar nėra aišku, ar
Svarstymų grupėje dirbs autoritetin-
gas mūsų šalies atstovas, nes kandi-
datus renkasi pats F. Gonsales. ,,Jei
grupės vadovas kreiptųsi į mus ir
prašytų patarti dėl kandidato, mes
tikrai surastume iškilių asmenybių”,
– teigė jis.

Tačiau mūsų šalies diplomatai
atstovo iš Lietuvos nesiūlys. Jų nuo-
mone, tai nėra taip svarbu, nes gru-

pėje jau ir taip yra mūsų regiono spe-
cifiką išmanančių žmonių.

Pasak V. Purlio, mūsų šalis prita-
rė Svarstymų grupės vadovo ir jo pa-
vaduotojų kandidatūroms. ,,Esame
patenkinti, nes pavaduotojais tapo
latvė ir suomis. Mūsų regionui šioje
grupėje labai gerai atstovaujama”, –
aiškino jis.

Savo atstovą grupėje, kitaip dar
vadinamoje Išminčių taryba, jau turi
kaimynai latviai. Lenkija dar tik
svarsto, kas galėtų atstovauti šaliai.
Svarstymų grupė buvo sukurta praė-
jusiais metais. Ją turėtų sudaryti 9
nariai. Tačiau jos sudėtis dar nėra
aiški. Kol kas išrinktas tik grupės va-
dovas, juo tapo buvęs Ispanijos prem-
jeras Felipe Gonzales. Dėl kitų gru-
pės narių F. Gonzales turėtų apsis-
pręsti per kitą šių metų pusmetį.

Planuojama, kad Europos Vado-
vų Taryba mandatą dirbti grupei su-
teiks gruodžio mėnesį vyksiančio su-
sitikimo metu. Pagal jį, išmintingiau-
si Europos žmonės turėtų pateikti to-
lesnes 27 šalių Sąjungos plėtros gai-
res.
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Tomas Viluckas
Specialiai ,,Draugui”

iš Lietuvos

Dar kažkaip nesame įpratę, kad
Atvelykis yra Dievo gailestingumo
šventė. Taip nusprendė popiežius Jo-
nas Paulius II, kuris 2003 m. balan-
džio 30 d. kanonizuodamas šv. Faus-
tiną Kovalską pirmąjį sekmadienį po
Velykų paskelbė Gailestingumo sek-
madieniu, nes būtent šito šventosios
prašęs jai apsireiškęs Jėzus Kristus.
Kuo taip svarbi Bažnyčiai žinia apie
Dievo gailestingumą, kad ji net ryžosi
Atvelykio šventimui, kuris yra seno-
vinė Bažnyčios tradicija, suteikti pa-
pildomų atspalvių? Ar pakankamai
atsiliepiame į šias pastangas? 

Tikri ir netikri apreiškimai

Tai ne pirmas atvejis, kai regėji-
mai įsiterpia į bažnytinių švenčių są-
rašą. Taip buvo su Belgijoje gyvenu-
sia šv. Julijona iš Mont Cornillon, ku-
rios XIII a. vykę regėjimai įkvėpė po-
piežių Urboną IV įvesti šventę Kris-
taus Kūno ir Kraujo garbei. Na, o
prancūzės šv. Margaritos Marijos
Alakok vizijos davė pagrindą Švč. Jė-
zaus Širdies kultui.

Ko gero, ne vienam kyla klausi-
mas, kaip Katalikų Bažnyčia apskri-
tai vertina įvairius apreiškimus ir re-
gėjimus. Juk neįmanoma paneigti,
kad apreiškimai ir regėjimai yra svar-
būs kone visoms religijoms. Štai to-
kios galingos bei įtakingos kaip mu-
sulmonų ir mormonų religijos kilo iš
regėjimų. Jie paplitę ir kitose ne-
krikščioniškose religijose ar sektose.
Kaip matome, tam tikri regėjimai
paliko nemenką pėdsaką ir katali-
kybėje.

Katalikų Bažnyčia griežtai skiria
viešąjį ir privatų apreiškimą. Viešuo-
ju vadinamas Jėzaus Kristaus pasiro-
dymas žemėje ir jis užsibaigia su pas-
kutiniojo iš dvylikos Jėzaus apaštalų
mirtimi. Jis skirtas visų laikų ir visų
tautų žmonėms, juo katalikai turi ne-
sąlygiškai tikėti. Tuo tarpu privatūs
apreiškimai yra skirti atskiriems as-
menims, žmonių grupei ar kokiam
nors kraštui. Jais katalikai laisvai pa-
sirenka tikėti ar netikėti.

Palaipsniui susiklostė privačių
apreiškimų tikrumo atpažinimo kri-
terijai. Pirmasis yra doktrininis, nes
privatus apreiškimas negali priešta-
rauti tam, ko moko Bažnyčia. Jis ne-
gali skelbti kažkokių naujų dalykų,
kurie nebūtų paminėti Biblijoje ir
Tradicijoje. Kitas kriterijus yra
psichologinis, nes apreiškimą gavęs
žmogus turi būti normali, nesvyruo-
janti, be liguistų polinkių asmenybė.
Taip pat svarbu yra, kas vyksta po
apreiškimo tiek jį gavusio asmens,
tiek Bažnyčios gyvenime. Nagrinėja-
mi šio reiškinio padariniai, dvasin-
gumo protrūkis, tiriamas stebuklų
tikrumas. 

Po tyrimo Bažnyčios vadovybė
patvirtina, leidžia skelbti kai kuriuos
privačius apreiškimus. Tačiau įspėja-
ma, kad tikintieji nesivaikytų regėji-
mų, nepaaiškinamų reiškinių. Štai jė-
zuitų teologas Augustin Poulain nu-
rodo tokias netikrų apreiškimų prie-
žastis, kaip antai sąmoningos klasto-
tės, pernelyg laki žmogaus vaizduotė,
asociacijos, velnio įsikišimas. Pavyz-
džiui, tuoj po šv. Bernadetos regėjimų
Lurde įvyko keliolika netikrų apreiš-
kimų. 

Gailestingumo apaštalas

Nelengvai visuotinio pripažinimo
sulaukė pamaldumas Dievo gailestin-
gumui. Praėjus kiek laiko nuo sesers
Faustinos Kovalskos mirties buvo pa-
skelbtas jos dienoraštis, kurį ji pra-
dėjo rašyti nuodėmklausiui prašant.
Tačiau 1958 m. Šventasis Sostas šv.
Faustinos raštus įtraukė į draudžia-
mųjų sąrašą. Visgi tapęs Krokuvos
vyskupu, Karolis Wojtyla grąžino už-
draustus šv. Faustinos dvasinius už-
rašus. 

Būtent su Dievo gailestingumu
yra glaudžiai sietinas popiežiaus Jo-
no Pauliaus II vardas. Negana to, kad
jis grąžino sesers Faustinos raštus, ją
paskelbė šventąja, bet ir neslėpė savo
simpatijų jos asmenybei bei to, jog jos
perduota žinia lėmė jo antrosios en-
ciklikos „Apstus gailestingumo”
(Dives in Misericordia) atsiradimą.
1994 m. kalbėdamas vienoje Romos
parapijoje popiežius prisipažino:
„Tam įkvėptas buvau per vieną di-
džio paprastumo vienuolę, seserį
Faustiną. Nors jos gyvenimas buvo
labai paslėptas Kristuje, tačiau tai –
didi mistikė, viena didžiausių visoje
Bažnyčios istorijoje.”

Jis rūpinosi pirmosios pasaulyje
Dievo gailestingumo bazilikos atsira-
dimu Lagovnikuose, o Atvelykio sek-
madienio, kurį pats paskelbė Gailes-
tingumo švente, išvakarėse 2005 m.
jis iškeliavo į Tėvo namus. Visa tai
jam pelnė gailestingumo apaštalo
vardą. 

Tai, kad ryškiausias XX amžiaus
popiežius Dievo gailestingumui skyrė
tokį dėmesį, be abejo, yra laiko ženk-
las. Šimtmetyje, kuriame kaip nė vie-
nam kitam stigo gailestingumo, šis
Dievo bruožas tapo kertine tema, pa-
likusia ryškų pėdsaką nūdienos Baž-
nyčios gyvenime. Juk Faustina Ko-
valska pasibaigus Pirmajam pasauli-
niam karui ir artėjant Antrojo aud-
roms patyrė vizijas, kurių pagrindinė
žinia buvo, kad Dievo gailestingumas
gelbsti pasaulį. Ne veltui karų, mir-
ties kultūros nualintai žmonijai šv.
Faustina sakė: „Atvėriau savo širdį
kaip gyvą gailestingumo šaltinį, tegul
visos sielos semiasi iš jos gyvybės, su
dideliu pasitikėjimu tesiartina prie
tos gailestingumo jūros.” 

Apreiškimai šv. Faustinai, sukūrę
ištisą pamaldumą, savitą kultą ir
dvasingumo kryptį, tapo stipriu pos-
tūmiu dabarties krikščionims Dievo
gailestingumą laikyti Evangelijos
skelbimo pamatu.

Gailestingas ir
maloningas Dievas

Kažkuria prasme visada atsiran-
da pagunda tokius apreiškimus nu-
rašyti moteriškam jausmingumui, la-
kiai vaizduotei. Tačiau ir teologiniu
požiūriu gailestingumas sunkiai su-
vokiamas atsietai nuo Dievo asmens.
Jau Išėjimo knygoje jis šitaip prisista-
to Mozei: „(...)esu gailestingas ir ma-
loningas Dievas, lėtas pykti, kupinas
gerumo ir ištikimybės, lydintis geru-
mu lig tūkstantosios kartos, atlei-
džiantis kaltę, nusižengimą ir nuo-
dėmę...” (Iš 34, 6-7). Šie žodžiai tapo
Izraelio tikėjimo kraičiu, juos ne sykį
randame psalmėse ir kitose Šv. Rašto
vietose. Dievas pasilenkia prie žmo-
gaus žaizdų, jo silpnumo bei mažu-
mo, atsižvelgia į jo poreikius ir bend-
rauja ne iš savo galybės taško, bet

Kuo svarbus gailestingumo sekmadienis?

priimdamas žmogų tokį, koks jis yra.
Tai ir yra gailestingumas, kurį kadai-
se Friedrich Nietzsche yra pavadinęs
nekenčiamiausiu dalyku krikščiony-
bėje.

Vis dėlto gailestingo Dievo vaiz-
dinys krikščionybės istorijoje ir teo-
logijoje dažnai būdavo nuklojamas
storu užmaršties dulkių sluoksniu.
Pasirodo, žmogui daug mielesnis tei-
singas ir pagal darbus vertinantis
Kūrėjas. Vaikystėje besimokydamas
katekizmo turėjau mintinai iškalti
tezę, kad Dievas yra teisingas ir už
blogus darbus baudžia, o už gerus at-
lygina, tačiau man nereikėjo įsiminti
jokios frazės, kad jis yra gailestingas.
Žinoma, teologiškai žvelgiant, nėra
prieštaros tarp Dievo gailestingumo
ir teisingumo, bet kažkodėl teologai
ir pamokslininkai labiau linkdavo pa-
brėžti pastarąjį dalyką. 

Ar mums Vilnius tikrai yra
gailestingumo miestas?

Su Dievo gailestingumo žinia
ypatingai yra susietas ir mūsų Vil-
nius. Juk čia šventoji Faustina patyrė
svarbiausias savo vizijas, čia buvo
įgyvendintas jos noras, kad būtų nu-
tapytas gailestingojo Jėzaus paveiks-
las. Pagaliau gailestingumo miestu be
Krokuvos ir Plocko yra vadinamas
tik Vilnius.

Vis dėlto vertėtų pastebėti, kad

pamaldumas Dievo gailestingumui
labai palengva plinta tarp Lietuvos
katalikų. Nors pasaulyje jis įgavęs vi-
suotinį matmenį, Lietuvoje į jį vis dar
žiūrima atsargiai kaip į lenkiško pa-
maldumo reiškinį. Nuostabu, kad pa-
čioje Vilniaus širdyje, senamiestyje,
stovi Gailestingumo šventovė, kurio-
je nuolat kyla maldos, šlovinančios
Dievo gailestingumą, tačiau už sosti-
nės ribų retai išgirsi pamokslų šia te-
ma. O Vilnius, kaip gailestingumo
miestas, yra labiau suvokiamas tarp
užsienio nei tarp Lietuvos katalikų.

Štai neseniai per Velykas Lietu-
vos radijo laidoje nuskambėjo rašyto-
jo Kazio Sajos mintis, kad gailestin-
gojo Jėzaus paveiksle esantys du
spinduliai tėra Lenkijos vėliavos spal-
vos. Save vadinantis laisvamaniu ra-
šytojas tik atkartojo nuomonę, kuri
siekia įsprausti gailestingumo žinią į
siaurus tautinius rėmus.

Tuo tarpu šv. Faustinos dieno-
raštyje yra užrašyti tokie Jėzui pris-
kiriami žodžiai: „Šie du spinduliai
reiškia kraują ir vandenį – baltas
spindulys reiškia vandenį, kuris nu-
teisina sielas; raudonas spindulys
reiškia kraują, kuris yra sielų gyve-
nimas... Pasakyk, kad gailestingumas
yra ryškiausia Dievo savybė. Visi ma-
no rankų darbai yra vainikuoti gai-
lestingumo.” Paskutinis sakinys yra
esmė ne tik šio pamaldumo, bet ir vi-
sos Evangelijos.

Gailestingumas sunkiai suvokiamas atsietai nuo Dievo asmens. 
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

2711 West 71 Street,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906

Dr. VILIUS MIKAITIS
Dr. ANDRIUS KUDIRKA
Dr. JUSTYNA STENGELE

Õeimos daktarai ir chirurgai
10811 W. 143rd St. Orland Park, IL 60467

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 708-460-2500
Valandos pagal susitarimâ

GGEEDDAASS MM.. GGRRIINNIISS,, MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

10400 75 St., Kenosha, WI 53142
((226622)) 994488--66999900

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

Trùkio, tulñies pùsl�s, krùties,
� ñarnyno, endokrinologinè ir
laparoskopinè chirurgija.
330000 BBaarrnneeyy DDrr..,, SSuuiittee AA

JJoolliieett,, IILL 6600443355
TTeell.. 881155--774444--00333300;; 

lliieettuuvviiõõkkaaii 881155--774444--88223300
wwwwww..cceenntteerrffoorrssuurrggeerryyaannddbbrreeaasstthheeaalltthh..ccoom

Chirurgai 

DDrr.. VViiddaa II..PPuuooddžžiiūnniieenn�
HHeeaalltthhyy CCoonnnneeccttiioonn

CChhiirroopprraaccttiicc && RReehhaabb CClliinniicc

Manualinè ir fizinè terapija, sporto
traumû specialistè, nugaros, kaklo ir
sânariû gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminû

patarimai.

1166554477 WW.. 115599 SSttrreeeett
LLoocckkppoorrtt,, IILL 6600444411 

TTeell.. 881155--883344--99007755//99007766
KKaallbbaammee lliieettuuvviišškkaaii

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road, 
TTeell.. 777733--558855--22880022

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

RRAAMMOONNAA CC.. MMAARRSSHH,, MMDD SSCC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

LLIINNAASS SSIIDDRRYYSS,, MM..DD..
Akiû ligos / Chirurgija/Akiniai

9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge

TTeell.. ((770088)) 663366--66662222
Holy Cross Hospital, #410S

TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Ginekologija

Stuburo ir skausmo ligos 

Chiropraktika ir 
manualinè terapija

Cardiac Diagnosis, LTD.
4901 W. 79th St.
Burbank, IL 60459

Tel. 708-424-2024
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Õirdies ir kraujagysliû ligos
Valandos pagal susitarimâ

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D.
SUSAN T. LYON, M.D.

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

Telefonas (708)-239-0909
� Manualinè terapija
� Chiropraktika
� Bioenergetinè kompiuterizuota îranga
� Kraujo tyrimai
� Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66 

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

DDrr.. PPEETTRRAASS VV.. KKIISSIIEELLIIUUSS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa

Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

663300--994411--22660099

Čia vieta Jūsų 
skelbimui!

JAV LB Socialinių reikalų tarybos raštinė Čikagoje yra BIA (Bureau
of Immigration Appeals) akredituota įstaiga, kurioje galite gauti Jums rei-
kalingas imigracinių prašymų formas. Taip pat atliekame dokumentų ver-
timus bei tvirtiname notariškai. 

Raštinės darbo laikas: nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, nuo 9 val.
ryto iki 4 val. po pietų. Tel.: (773)-476-2655.

JJOONNAASS VV..PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD
TTEERRRRII DDAALLLLAASS PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD

VVIIKK DDUUGGAARR,, MMDD
Illinois Pain Institute

Nugaros, sprando, galvos, sânariû,
sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû

skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.
EEllggiinn:: 884477--228899--88882222

MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

HEALTH SAVINGS ACCOUNTS: 
KITOKS MEDICININIS

DRAUDIMAS
,,Health Savings Account”, kaip

nurodo pats jos pavadinimas, yra
taupomoji sąskaita, kurioje kaupia-
mos lėšos vėliau gali būti panaudoja-
mos medicininėms išlaidoms padeng-
ti. Šioje sąskaitoje laikomi pinigai yra
neapmokestinami federaliniais mo-
kesčiais ir pamažu auga investicijų
dėka, panašiai kaip ,,Individual Re-
tirement Account”, arba IRA, sąskai-
toje. Maža to, sąskaitos savininkas
turi teisę naudotis jais išimtinai savo
nuožiūra, nesusisaistydamas jokio-
mis tradicinių draudėjų paprastai tai-
komomis sąlygomis bei apribojimais.
Tokiu būdu ši medicininio draudimo
forma gali pasirodyti labai patraukli
neapsidraudusiems ar visiems, mo-
kantiems didžiules įmokas už draudi-
mo polisus ir itin retai besinaudo-
jantiems gydymo įstaigų paslau-
gomis. 

Pagrindinis reikalavimas atida-
ryti HSA sąskaitą yra įsirašymas į
didelę priemoką numatantį medi-
cininio draudimo planą (High De-
ductible Health Plan arba HDHP).
Šie planai paprastai iš tiesų kainuoja
daug pigiau nei mažas priemokas ir
daugiau lengvatų siūlantis draudi-
mas. Dar vadinamas ,,katastrofos”
draudimu, jis paprastai nedengia
medicininių išlaidų, neviršijančių
kelių tūkstančių dolerių per metus
(būtent tokią sumą dažnai sudaro nu-
statyta priemoka iš kliento kišenės).
Tačiau jei gydymas kainuotų dar
brangiau, jis visiškai padengia visas
likusias. Tuo tarpu turintys HSA sąs-
kaitą, vadinamajai ,,priemokai” (de-
ductible) gali naudoti joje sukauptas
lėšas. Numatytos HDHP priemokų
bei išlaidų iš kliento kišenės (,,out-of-
pocket expenses”) per metus ribos
šiuo metu yra ne mažiau nei 1,100
dol. ir ne daugiau nei 5,600 dol. vie-
nam asmeniui (atitinkamai ne maži-
au nei 2,200 dol. ir ne daugiau nei
11,200 dol. šeimai). Kaip ir kituose
medicininio draudimo planuose,
HDHP plano ribose gali būti taikomi
apribojimai paslaugų tiekėjų pasi-
rinkimui bei prevencinei priežiūrai.

HSA sąskaitas visi norintieji gali
atsidaryti bankuose, draudimo kom-
panijose ir kitose valstybės įpareigo-
tose teikti šią paslaugą įstaigose. Kai
kada HSA darbuotojams siūlo ir
darbdaviai. Sąskaitos atidarymas
paprastai nieko nekainuoja, nors kai
kurios įstaigos gali imti nedidelį
administracinį mokestį už jos tvar-
kymą. Didžiausia suma, kurią lei-
džiama per metus įnešti į HSA sąs-
kaitą, šiuo metu yra iki 2,900 dol.
vienam asmeniui ir 5,800 dol. šeimai
(vyresniems nei 55 metai klientams
papildomai leidžiama įnešti dar po

900 dol.). 

Neteisinga būtų manyti, kad
HSA yra tinkama tik jauniems ir
sveikiems. Net ir pagyvenę žmonės,
taip pat visi, kuriems gresia didelės
gydymo išlaidos, gali pasinaudoti
HDHP draudimu, kuris jas iš esmės
padengtų, tuo pat metu panaudojant
HSA sąskaitos pinigus smulkesnėms
išlaidoms. Be abejo, jei žmogus ma-
žiau serga, atsiranda didesnė tikimy-
bė, kad sąskaitoje kaupiamų lėšų jis
neišnaudos ir jos saugiau bus perkel-
tos į kitus metus, po to – į ateinančius
ir dar ateinančius. Tokiu būdu sąs-
kaita vis augs. Atvirkštiniu atveju, jei
esate beveik įsitikinę, kad lėšų jums
greičiausiai prireiks jau pirmaisiais
metais, tradicinis draudimo planas
gali pasitarnauti kur kas geriau. Pa-
žymėtina, kad nesulaukus 65-erių
metų amžiaus iš HSA sąskaitos pini-
gus be ,,baudų” galima išimti tik me-
dicininėms išlaidoms apmokėti. Ta-
čiau sulaukus nurodyto amžiaus,
kaip ir IRA atveju, sukauptą sumą
jau galima išimti ir panaudoti bet ko-
kiems tikslams. 

Taip pat nederėtų teigti, kad
HDHP siūloma medicininė priežiūra
bei paslaugos yra organizuotos pras-
čiau, nei kitų draudimo planų. Nei
paslaugų kiekis, nei jų kokybė iš es-
mės nesiskiria, tik reikalaujama di-
desnė priemoka iš kliento kišenės,
kuri turi būti sumokama prieš gau-
nant konkrečią paslaugą. Nemažai
HDHP tipo draudimo planų bent iš
dalies dengia receptinius vaistus ir
apsilankymus pas gydytoją, taip pat
nemokamai siūlo kai kurias preven-
cinės priežiūros paslaugas. 

HSA (ir HDHP draudimo) negali
turėti asmenys, jau apsidraudę kokiu
nors kitu medicininiu draudimu ar
gaunantys ,,Medicare/Medicaid” leng-
vatas iš valstybės. Taip pat asmenys,
figūruojantys kito asmens federalinių
mokesčių deklaracijoje kaip ,,išlaiky-
tiniai” (dependents). Tuo pat metu
vienos šeimos nariai gali turėti atski-
ras HSA sąskaitas ir drauge būti
įjungti į kito asmens sąskaitą (tar-
kime, žmona gali turėti atskirą HSA
sąskaitą ir taip pat turėti teisę nau-
dotis vyro HSA). Savininko mirties
atveju, jei paveldėtojas yra sutuokti-
nis(-ė), jis/ji gauna teisę naudotis
mirusiojo sąskaita kaip sava. Jei
paveldėtojas yra kitas asmuo, sąs-
kaitoje esantys pinigai yra išgrynina-
mi ir nuo jų atskaičius mokesčius
pervedami tam asmeniui.

Pagal US Department of the
Treasury ir žiniasklaidos informaciją

parengė Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

4635 W. 63 St.;Chicago
TTeell.. 777733--773355--77773300

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
TTeell.. 663300--332233--55005500

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis uñ�  prieinamâ kainâ
Susitarimui kalbèti angliõkai arba lietuviõkai
44664477 WW 110033 SStt,, OOaakk LLaawwnn,, IILL
5555 EE WWaasshhiinnggttoonn,, SSttee 22440011,, 

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600 

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

TTeell.. 770088--559988--88110011
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. LL.. PPEETTRREEIIKKIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL
1 mylia î vakarus nuo Harlem Ave.

TTeell.. 770088--559988--44005555
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. AAUUÕÕRRIINNÈÈ SSCCHHNNEEIIDDEERR
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

TTeell.. 663300--332233--22224455
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA  EE.. CCEEPPEELLÈÈ,, DD..DD..SS..
Dantû gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

TTeell.. 770088--559988--22113311
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
TTeell.. 663300--224433--11001100
Valandos susitarus

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

Pilna dantû prieñiùra:
� implantai
� tiltai, karùnos, protezai
� vaikû dantû gydymas
� õaknies kanalû valymas
� chirurgija
� parodontozès specialistas kabinete
� kosmetinès procedùros — ,,veneers”,   
balinimas

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

33223355 WW.. 111111 SStt,, CChhiiccaaggoo,, IILL 6600665555
777733--223333--00774444 aarrbbaa 777733--448899--44444411

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

RUTH JÙRATÈ BARSKY, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630

Kryñiañodñio Draugas Nr. 035 atsakymai

VILNIUS 2008
SKRYDÑIAI  FINNAIR ir kitomis oro linijomis iõ
îvairiû  JAV miestû. Grupès ir pavieniai keliautojai.

PPIIGGIIAAUUSSIIOOSS KKAAIINNOOSS!!!!!!

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363
TTeell.. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS

WWeebb ssiittee:: www.vytistours.com

AATTSSTTOOVVYYBBÈÈ ÇÇIIKKAAGGOOJJEE
Rita Pençylien∂ tteell//ffaaxx 708-923-0280

EE--mmaaiill:: pencylar@comcast.net

Bronè Barakauskien∂ tteell.. 708-403-5717
FFaaxx 708-403-4414;  EE--mmaaiill:: mamabar3@aol.com

Ruošiame 2008 m. keliones 
î Õiluvos 400 metû jubiliejû.

D∂l informacijos skambinti Ritai Pençylienei

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 034 teisingai išsprendė 
ir atsakymus mums atsiuntė:

Jadvyga Savickas, Nashua, NH
Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Laima Jakelaitienė, Evergreen Park, IL

Ačiū už atsiųstus teisingus atsakymus, lauksime naujų sprendimų. Pri-
mename, kad juos mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St.,
Chicago, IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-
8284. 

Vertikaliai:
1. Kurapka. 2. Juvelyrė. 3. Kirstukas. 4. Išaiža. 5. Pyrago. 6. Lietuviai. 7.

Netektis. 8. Rasistė. 11. „Usnynė”. 12. Liukas. 18. Plėvė. 19. Rėmuo. 23. An-
traktas. 24. Saugas. 25. Luvras. 26. Aktualija. 27. Mongolai. 28. Cukinija. 29.
Kampala. 32. Alabama. 33. Viskis. 34. Logika.

Horizontaliai:
1. Kojūkai. 5. Pilsner. 9. Reversas. 10. Griežtis. 13. Pilotažas. 14. Il-

gauskas. 15. Afrika. 16. Pypkė. 17. Milinė. 20. Psalmė. 21. Smėlis. 22. Šarvas.
25. Lauras. 29. Kvorta. 30. Bulvė. 31. Struma. 35. Migracija. 36. Anotacija. 37.
Atletika. 38. Sicilija. 39. Atilsis. 40. Atakama.

Kryžiažodžio atsakymas: Gracingas tūpsnis.

Margumynai

Nelygus aukštas kalbėjimas
neskamba taip, lyg tai būtų kažkas
ypatingo, tačiau, pasak mokslininkų,
maždaug 1860 metais datuojamame
garso įraše girdimas seniausiai įrašy-
tas žmogaus balsas, praneša CNN.

10 sekundžių įrašą, kurio metu
moteris dainuoja „Au Clair de la
Lune”, paimtą iš taip vadinamos fo-
nautogramos, atrado garso istorikas
David Giovannoni. Įrašas datuojamas
17 metų ankščiau nei Thomas Edison
„Mary Had a Little Lamb”, kuris
anksčiau buvo laikomas seniausiu
balso įrašu.

Melodija buvo užfiksuota naudo-
jant fonautografą — prietaisą, su-
kurtą paryžiečio išradėjo Edouard-

Leon Scott de Martinville, sukūrusio
vizualinius garso bangų įrašus.

Naudojant adatą, judančią pagal
garsą, fonautografas išraižydavo gar-
so bangas popieriuje, padengtame
aliejinės lempos suodžiais.

D. Giovannoni ir jo tyrinėjimų
partneris Patrick Feaster praėjusiais
metais pradėjo ieškoti fonautogramų
ir gruodžio mėnesį Prancūzijos pa-
tentų biure rado dvi (1857 ir 1859
metų). Naudodamas aukštos rezoliu-
cijos optinio nuskaitymo įrangą, D.
Giovannoni surinko fonautogramų
vaizdus, kuriuos parsivežė į Jung-
tines Valstijas.

Delfi.lt

Rastas seniausias pasaulyje balso įrašas

Šiaurės Ispanijoje mokslininkai
aptiko seniausio žmogaus Vakarų
Europoje liekanas, pranešė BBC.

Kasinėjimų metu Sierra de
Atapuerca regione šalia Ispanijos
Burgos miesto mokslininkai aptiko
1,1–1,2 mln. metų senumo žmogaus
žandikaulį ir kelis dantis. Šis atradi-
mas patvirtina, kad pirmieji žmonės
mūsų žemyną pasiekė dar žiloje se-
novėje, skelbiama žurnale „Nature”.

Pranešama, kad kasinėjimų vie-
toje buvo aptikti ir akmeniniai įran-
kiai bei gyvūnų kaulai su būdingomis
įpjovomis, padarytomis mėsinėjant
laimikį. Mažas aptikto žmogaus apa-
tinės žandikaulio dalies dydis leidžia
manyti, kad jis priklausė moteriai.
Žandikaulyje išlikę septyni dantys,
dar vienas dantis, priklausantis tam
pačiam žmogui, buvo aptiktas šali-
mais.

Kasinėjimai vyko senose klinčių
olose, už kelių šimtų metrų nuo kitų
dviejų vietų, kur anksčiau buvo ap-
tikta senųjų europiečių pėdsakų. Pa-
sak Ispanijos nacionalinio žmogaus
evoliucijos tyrimų centro vadovo Jose
Maria Bermudez de Castro, naujasis
radinys – pati seniausia žmogaus
palaikų liekana Vakarų Europoje.
Mokslininko teigimu, žandikaulio
liekanų anatominiai ypatumai gali
būti siejami su ankstyvaisiais homi-

nidais, kurių liekanos aptiktos Gru-
zijoje, Dmanisi.

Ankstyvieji Gruzijos hominidai
gyveno prieš maždaug 1,7 mln. metų.
Manoma, kad jie buvo tarp pirmųjų
ankstyvųjų žmonių, atsikėlusių gy-
venti iš Afrikos. Kai šie ankstyvieji
hominidai „užkariavo Vakarus”, tai
yra, persikėlė į Europą, jie evoliu-
cionavo į atskirą „Homo antecessor”
rūšį, teigia mokslininkai. Dabar jie
ketina tirti, ar „Homo antecessor”
atstovai galėjo būti neandartaliečių
ar net dabartinių žmonių rūšies
„Homo sapiens” protėviai. „Euro-
piečių priešistorės tyrimams šis at-
radimas yra labai reikšmingas”, –
pareiškė Londono gamtos istorijos
muziejaus žmogaus liekanų tyrimų
vadovas profesorius Chris Stringer.

,,Pirmųjų žmonių persikėlimo į
Europą datavimo problema laikoma
ginčytina, pastebi BBC. „Pirmieji už
Afrikos ribų gyvenę hominidai buvo
aptikti Dmanisyje, Gruzijoje. Po to
buvo rasta ankstyvųjų žmonių pėd-
sakų Europoje, bet radinių amžius
nėra tiksliai nustatytas, be to, nėra ir
pačių hominidų liekanų”, – sakė
viena šio tyrimo autorių, Rovira i
Virgili universiteto Taragonoje dak-
tarė Marina Mosquera.

Balsas.lt

Aptiktos seniausio Europoje žmogaus
liekanos
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Naujoji technologija keičia mūsų gyvenimą
VIKTORAS JAUTOKAS

Šiandieną stebimės didele tech-
nikos pažanga. Ji žengia pirmyn ne
žingsniais, bet tiesiog  bėgte bėga
šuoliais, ypač elektronikos srityje.
Visi elektroniniai prietaisai, aparatai,
tokie kaip radijai, telefonai savo
dydžiu mažėja. Radijo aparatus ir
telefonus jau galime patogiai nešiotis
kišenėje. Sakome, kad dviejų, trijų
metų senumo kompiuteriai jau pa-
senę. O kas bus toliau? Žinome, kad
technologija niekuomet nestovėjo,
nestovi ir nestovės toje pačioje vieto-
je, bet be atodairos vis šuoliuos pir-
myn.

Čia paminėjau tik elektronikos
techniką, bet keičiasi ir kitos tech-
nikos sritys. Atėjęs naujas mokslas,
nauja technika pakeis medžiagas,
kurias dabar naudojame įvairiems
gaminiams. Ši naujoji technologija
vadinasi nanotechnologija.

Kas yra 
nanotechnologija?

Žodelis „nano” reiškia vieną mi-
lijardąją dalį. Pvz., nanometras yra
viena milijardoji metro dalelytė. Ji
tokia maža, kad negalime jos net įsi-
vaizduoti. Nanotechnologija dar vadi-
nama molekuline gamyba, kur vienas
nanometras susideda nuo penkių iki
dešimties atomų, suguldytų vienas
prie kito. Palyginimui paimkime žmo-
gaus plauką, kurio diametras yra
75,000 nanometrų. Iš šio pavyzdžio
matome, koks mažas nanometras yra.

Nano skalėje visi cheminiai ele-
mentai turi skirtingas savybes ir
veikia visiškai kitaip, negu mums
žinomas chemijos mokslas. Įvairiai
grupuojant nanodalelytes, galima pa-
gaminti daugybę skirtingų medžia-
gų, skirtingų spalvų. Pavyzdžiui,
auksas, kaip žinome, yra geltonas,
nerūdijantis metalas. Bet aukso na-
nodalelytės išduoda kitas spalvas:
ryškiai raudoną, mėlyną, žalią ir
oranžinę. Spalvų išdavimas priklauso
nuo nanodalelyčių dydžio ir formos.
Mes savo akimis matome geltoną
auksą, bet nanodalelytės turi visiškai
kitas spalvas.

Dalelytės, turinčios nepaprastas
savybes, visų nustebimui buvo suras-
tos giliai anglies (carbon) elemente.
Šios dalelytės yra vieno nanometro
diametro tūbelės. Būdinga, kad nano-

tūbelės turi tokią savybę, kad jas ga-
lima išmokyti arba ištreniruoti, kaip
atlikti konkrečią užduotį.

Iš tiesų, šis išradimas nėra nau-
jas. 1952 m. du rusų mokslininkai
anglies elemente pastebėjo 50 nano-
metro diametro nanotūbelių. Jie savo
atradimą paskelbė technikinėje spau-
doje, bet dėl kažkokių piežasčių (gal
dėl tuometinės politinės padėties)
Vakarų mokslininkai jais nepasiti-
kėjo, todėl viskas buvo greitai pa-
miršta. 1985 m. anglies elemente vėl
buvo pastebėtos kamuoliuko formos
nanodalelytės. Bet ir tai buvo pa-
miršta. Kai 1991 m. vėl buvo pastebė-
tos tūbelės formos nanodalelytės,
nanotechnologija pradėjo sparčiai
riedėti priekin.

Nanotechnologija – ateities
technologija

Sudėsčius anglies atomus į cilin-
dro formą, gaunama stipriausia me-
džiaga. Iki šiol tokia medžiaga dar
nebuvo pagaminta – ji yra šimtus
kartų kietesnė ir patvaresnė bei de-
šimt kartų lengvesnė negu plienas, o
taip pat geresnis elektros laidininkas
– tūkstantį kartų laidesnis, negu da-
bar naudojamas varis.

Prieš akis stovi sunkiausias už-
davinys, kaip išvystyti nanotechnolo-
gijos masinę gamybą, nes dabar ga-
minama mažais kiekiais ir brangiai
kainuoja. Išvysčius masinę gamybą ir
kainai žymiai sumažėjus, ateityje bus
gaminamos visokiausios rūšies me-
džiagos skirtingiems poreikiams.
Mokslininkai ir inžinieriai mano, kad
yra be galo daug galimybių, kur ją ga-
lima būtų panaudoti. Žinoma, visų

galimybių neįmanoma išvardyti,
todėl paminėsiu tik keletą.

Karys  fronte

Šiandieninis karys, eidamas į
frontą, nešasi apie 60 svarų krūvį,
susidedantį iš ginklo, šovinių ir kitų
būtiniausių reikmenų. Tai gali pa-
tvirtinti bet kuris karys, dalyvavęs
kare. Žinau, kad tai yra nelengva,
nes, tarnaujant Amerikos kariuo-
menėje ir būnant Korėjos fronte, man
pačiam teko su savimi neštis sunkius
kario reikmenis. Bet ateityje, panau-
dojus nanotechnologijos medžiagą,
kuri yra dešimt kartų lengvesnė už
dabartinę, kario nešami daiktai su-
mažėtų nuo 60 iki 6 svarų.

JAV karinės pajėgos susidomėjo
šia nauja technologija ir pavedė MIT
(Massachusetts Institute of Techno-
logy) mokslininkams sukurti XXI
amžiaus kovinę kario aprangą. Ne-
peršaunamoje, iš nanomedžiagos pa-
gamintoje uniformoje turėtų būti
įrengti visi kariui reikalingi prietai-
sai: radijo siųstuvas-imtuvas, kario
sveikatos būklę tikrinantis aparatas,
kuris sužeidimo atveju tuojau pat su-
stabdytų kraujavimą. Svoriui suma-
žinti šaunamieji ginklai ir šoviniai
būtų daug lengvesni.

Vandens filtrai

Dabartiniai filtrai nėra tobuli.
Jau bandomi nanofiltrai, kurie neuž-
sikemša, daug gryniau išfiltruoja ne-
švarų ar net nešvariausią vandenį.
Taip pat vandenynų sūrų vandenį pa-
vers gėlu, geriamu. Naujasis procesas
kainuos daug pigiau negu dabartinis.

Medicina

Svarbu, kad medicinos sritis taip
pat neatsilieka: daromi bandymai
kovojant prieš vėžio ligą, panaudo-
jant anglies ir nanotūbeles. Pirmiau-
sia jas išmoko, kaip atpažinti vėžio
ląstelės. Po to nanotūbelės įleidžia-
mos į kūną, kur bekeliaudamos susir-
anda vėžio ląstelės ir prie jų prilimpa.
Prisikabinusios prie vėžio ląstelių
nanotūbelės kaitinamos šviesa, o kai
įkaista, sprogsta, užmuša vėžio ląste-
les, nepaliesdamos sveikųjų. Chi-
rurgijos įrankiai bus 1,000 kartų to-
bulesni bei aštresni. Įsodintas po oda
prietaisas suseks ligos pradžią.

Satelitai

Erdvių tyrinėtojai susidomėjo
nanotechnologija. Žinome, kiek daug
pastangų ir kuro reikalauja satelito
iškėlimas į erdvę ir jo paleidimas į Že-
mės orbitą. Kad būtų pigiau bei leng-
viau, šiuo metu  bandoma pagaminti
tokį keltuvą, kuris iškeltų satelitą į
erdvę. Šis keltuvas visiškai nepri-
lygtų dabartiniam keltuvui, esančiam
daugiaaukščiuose namuose. Iš nano-
tūbelių pagaminta popieriaus storu-
mo juosta nusitęstų į  erdvę apie 200
mylių. Robotas, paėmęs satelitą ir
stipriai įsikabinęs į  juostą, koptų
aukštyn. Pasiekęs nustatytą aukštį
paleistų satelitą į Žemės orbitą, o
pats apsisukęs atsargiai liptų žemyn.
Satelito kėlimo robotas, gali daug
kartų pakartoti savo 200 mylių ke-
lionę. Šiuo būdu sutaupytume daug
pinigų, laiko ir energijos, nes tą patį
keltuvą kaip ir robotą, galima nau-
doti ne vieną, bet daug kartų. Šiuo
metu daromi bandymai mažesne

skale: pastatytas vienos mylios aukš-
tumo keltuvas, kuriuo robotas jau
pajėgia užkopti aukštyn iki 1,500
pėdų.

Keltuvo sumanymas nėra nau-
jiena – jau anksčiau mokslininkai
galvojo apie tokio keltuvo projekta-
vimą. Bet su tuometine technika bei
medžiaga, pasirodo, nebuvo įmanoma
tai įvykdyti, todėl šio sumanymo
atsisakyta.

Kas naujausio?

Nenustebkim, šiuo metu jau nau-
dojama nanotechnologija. Pvz., meta-
lo pjovimo įrankiuose, neišsitepan-
čiuose drabužiuose bei čiužiniuose,
rašale, automobilių dažuose, dantų
taisymo medžiagose, kosmetikoje,
stikle – ypač akiniuose nuo saulės ir
automobilių languose, drabužiuose,
kurie nesiglamžo, todėl dabar jų ne-
reikia lyginti.

Nanotechnologija palies daugelį
įvairių sričių. Štai dar keli atvejai:
automobiliai bus 10 kartų lengvesni
ir 100 kartų patvaresni, sunaudos
daug mažiau kuro; įneš naujovių ir
kompiuteriuose, gamtos apsaugoje,
energijos gavime ir kt.

Žiūrint šiandieninės technologi-
jos mastu, visa tai atrodo neįtikėtina,
tik fantazija, bet mokslininkai bei
pramonininkai, dirbantys šioje srity-
je, tvirtinę, kad tai ne tik įmanoma,
bet ir bus įgyvendinta. Jie visi pabrė-
žia, kad maždaug po dešimties metų
dabartinė technologija atrodys, kaip
mums šiandieną atrodo akmens am-
žius. Anksčiau jau minėjau, kad vis-
kas priklausys, kaip greitai bus iš-
vystyta masinė nanotechnologijos
medžiagų gamyba. JAV, Japonija,
Europos ir kitos valstybės į šias tech-
nologijos jau investavo milijardus
dolerių. Jei visa tai pavyks įgyven-
dinti, dabartinė technologija atsi-
durs muziejuose.

Iš istorijos žinome, kad daug
naudingų išradimų buvo panaudota
ir blogam tikslui. Taip pat gali atsi-
tikti ir su nanotechnologija.  Šiuo me-
tu tik kalbama, kaip nanotechnologi-
ja palengvins žmonių gyvenimą, bet
visiškai neužsimenama, kad nano-
technologija gali būti ir žalinga,
panaudota blogiui. Na, tai jau visiš-
kai kita tema ateičiai.Naujosios nanotechnologijos kario apranga.

Molekulinė nanotechnologija.

Taip atrodo elektrokardiografinė
apyrankė, pagaminta pagal naująją
technologiją.
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Tai mums vaikams buvo viena iš
pirmųjų pamokų apie „paukščius ir
bites”, kaip čia Amerikoje sakoma.
Buvo ir daugiau panašių atsitikimų,
bet kur čia visa išpasakosi. Geriau
grįšiu prie temos.

Gal sunkiausią nusikaltimą ar
nuodėmę prieš gandrus, atnešusį
daug sunkesnių nelaimių, yra įvyk-
dęs Semionas. Semionas buvo rusų
karo belaisvis, kurį kartu su kitu
belaisviu Aleksandru mano tėvas
išbadėjusius ir vos galinčius pavilkti
kojas parsivežė iš Kauno fortų jo 50
ha ūkio darbų pagalbai. Man atrodė,
kad tėvas ir altruistinių jausmų
turėjęs juos ištraukdamas iš mirties
stovyklos. Bene trys savaitės praėjo,
kol tie vyrai atgavo jėgas ir pradėjo
dirbti lengvesnius darbus. Abu vyrai
turėjo visiškai skirtingus charakterio
bruožus. Aleksandras, kilęs iš Omsko
ar Tomsko Sibire, buvo gana links-
mo, atviro būdo. Gal dešimčia metų
jaunesnis už Semioną, greitai pra-
moko kalbėti lietuviškai, turėjo stip-
rų tenoro balsą. Iš jo ir rusiškai iš-
mokau, ypač dainų. Dar ir dabar ma-
no dukros gera draugė stebisi mano
rusų kalbos tarsena ir klausia, ar iš
tiesų nesu rusas. Ji jau beveik dešimt
metų, kai atvažiavusi iš Rusijos,
moka gerai angliškai ir nori geriau
išmokti.  Semionas, kilęs nuo Smo-
lensko, buvo labai užsidaręs – ne-
šnekus, net rūstus ir nerodė jokio
dėkingumo mano tėvui už jo išgel-
bėjimą iš nelaisvės namų. Net su savo
tautiečiu Aleksandru jis mažai ben-
draudavo. Tačiau jis nebuvo tinginys.
Tik parūkyti „machorkos” reguliariai
sustodavo bedirbant. Nelaimę sau ir
gal visai Šarkų šeimai jis užtraukė
galbūt 1943-ių metų vasarą bear-
damas lauką ne per toliausiai nuo
mūsų namų.  Tą rytą aš jam nešiau į
lauką pusryčius – pilną dubenį
karštų blynų su lašinukų priedais.
Ariama vaga paskui plūgą ir artoją
sekė du gandrai, į mane nekreipdami
dėmesio. Čia pat prieš mano akis Se-
mionas staiga atsisuko ir ilgu botagu
šmėkštelėjo link gandro. Botagas ap-
sivyniojo apie gandro kaklą, o
Semionas dar staigiai truktelėjo jį į

save. Gandras apvirto, pradėjo mušti
sparnais, spardytis ir šnypšti. Neži-
nodamas kaip elgtis, greitai padėjau
indelį su miltiniais blynais ant vagos
krašto ir pasileidau link namų, kiek
tik kojos nešė. Vėliau atsisukęs ma-
čiau Semioną atvyniojant botagą nuo
gandro kaklo ir jį paliekant kapstytis.
Negalėdamas pakilti į orą jis šlubuo-
damas lauku nuėjo link Riešės upelio
ir dingo iš mano akiračio. Vėliau ma-
ma mus vaikus išsiuntė ieškoti to
vargšo gandro, bet mums nepasisekė
jo surasti. Gal jis išliko gyvas, o gal
tapo lapės pietumis. Po to nemalo-
naus įvykio Semionas neilgai liko
mūsų ūkyje. Rudeniop du policinin-
kai jį išsivežė ir pristatė vokiečiams į
surinkimo punktą. Aleksandras dar
paliko per žiemą, o kitą pavasarį su
mano tėvo žinia pasitraukė iš ūkio ir
slapstėsi pas kitus ir net prisijungė
prie sovietinių partizanų – „ban-
ditų”. Tik pasibaigus karui mano
tėvas man išsitarė, kad tik Aleksand-
ro dėka, mums apleidžiant tėviškę,
tie partizanai mūsų nesulaikė per-
važiuojant Viliukų mišką, kuriame jie
turėjo savo slėptuves. Jis geru atsily-
gino už gera, padarytą iš mano tėvo
pusės. Ir būtų įdomu žinoti, kokia
linkme mūsų šeimos gyvenimas būtų
nuėjęs, jei nuo tvarto stogo nebūtų
nuimtas gandralizdis, jei mes vaikai
būtume leidę gandrams lizdą susi-
krauti tame ąžuole ir jei Semionas
nebūtų taip žiauriai nuskriaudęs to
nieko blogo nepadariusio gandro, sau
maistą berenkančio ariamame lauke?
Kas žino, gal mano tėvams nebūtų
buvę lemta palikti senelį Justiną,
palikti karčiu prakaitu uždirbtą turtą
ir klajoti po pasaulį iki paskutinės
savo gyvenimo valandos. Abu mano
tėvai mirė 1964 m. išeivijoje.  Senelis
– „diedukas” Justinas mirė maždaug
dveji metai po mūsų šeimos pasi-
traukimo iš Pučionių, net nesužino-
jęs, ar jo vienintelis sūnus per karą
išliko gyvas. Tėviškėje  tuomet buvo
pasklidę gandai, kad mūsų visa šeima
žuvo kažkur Žemaitijoje.

Gandrai – geradariai
JONAS ÕARKA

Nr. 3

Tęsinį skaitykite ateinantį šešta-
dienį, balandžio 5 d.

Didysis varpininkas 
Vincas Kudirka

Lietuvių Bendruomenėms JAV
atšventus brangias lietuviams šven-
tes – Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją –
manome, kad skaitytojams būtų įdo-
mu paskaityti buvusio Eltos vidaus
informacijos skyriaus redaktoriaus
(1937), Antano Smetonos sekreto-
riaus (1938–1940), dienraščio ,,Lietu-
vos aidas” (1939) vyr. redaktoriaus
Aleksandro Merkelio knygą ,,Didysis
varpininkas Vincas Kudirka”, išleistą
Akademinio skautų sąjūdžio Vydūno
jaunimo fondo 1989 metais. Nors kny-
ga išleista senokai, ji neprarado savo
aktualumo. Tautinės giesmės kūrė-
jas, varpininkas, gydytojas Vincas
Kudirka tikrai spalvinga asmenybė. 

,,Vincas Kudirka yra tapęs lietu-
vių tautinio atgimimo simboliu todėl,
kad savo asmenybėje jis buvo ryš-
kiais bruožais sukaupęs svarbiausius
šio atgimimo elementus, kad savo
charakteryje jis jungė visa tai, kuo
tauta norėjo būti, į ką įvairiausiomis
kryptimis anuo laikotarpiu veržėsi”,
– rašo Vytautas Kavolis įžanginiame
žodyje.

Knyga suskirstyta į tris skyrius.
Pirmajame – pačiame didžiausiame –
susipažinsite su V. Kudirkos asmeny-
be, jo nelengvu gyvenimu. Antra-
jame skyriuje ,,Nuorodos ir pastabos”
skaitytojams pateikiama V. Kudirkos
bibliografija, knygos ir muzikos kū-
riniai, satyros, eilės, antologijos, laik-
raštinė medžiaga. Trečiajame skyriu-
je nurodomos visos apie V. Kudirką
išleistos knygos, straipsniai, vardy-
nas, svarbesnės datos.

,,Prigimtinis kvėpavimas –
sėkmės ir sveikatos

pagrindas”

,,Draugo” knygynėlio lentynoje –
Danutės Januškienės, su kuria Da-
lios Cidzikaitės pasikalbėjimą galė-
jote skaityti mūsų dienraščio pusla-
piuose, knyga ,,Prigimtinis kvėpavi-
mas – sėkmės ir sveikatos pagrin-
das”. Ši knyga ,,tai vadovėlis žmo-
nėms, norintiems būti ne tik protin-
gais, bet ir išmintingais, tapti sau
mokytojais, surasti savyje atsakymus
į visus rūpimus klausimus ir gyventi
pagal gamtos dėsnius... (...) Oro trū-
kumas sukelia tiek klaidų ir kančių,
kad sunku tuo patikėti. Mūsų svei-
katą, gyvenimo trukmę ir jo kokybę
kontroliuoja kvėpavimas.”

,,Skaityti galima atskirais sky-
riais ir skyreliais, nuo pradžios ir nuo
galo. Čia nėra nei moralizavimo, nei

bauginimo. Parašyta aiškiai, papras-
tai, todėl skaitosi lengvai. Ši knyga
tinka visiems. Ji pakels nuotaiką, pa-
mokys, kaip pasidaryti gyvenimą ne
tik laimingą, bet ir jį pratęsti”, – rašo
knygos autorė paskutiniame knygos
viršelyje.

Kad diena būtų gera

Kaip užbaigti darbo dieną? Kar-
tais esi toks pavargęs, kad nieko
nesinori. Knygos ,,Kad diena būtų
gera” autorė Joyce Meyer tvirtina,
kad dieną reikia palydėti Vakaro me-
ditacijomis.

,,Gyvenimo pilnatve džiaugiesi,
jei kasdien meldiesi ir medituoji  Die-
vo Žodį, stengdamasis sužinoti, ko Jis
iš Tavęs nori ir kur kreipia tavo gy-
venimą. Gyvenimu labiausiai džiau-
giasi tie žmonės, kurie gyvena su Die-
vu, ieško Dievo ženklų ir Juo seka.

Kad gyvenimas teiktų džiaugs-
mą, dieną reikia pradėti su Dievu.
Tačiau dar svarbiau pašvęsti Dievui
vakarines valandas, prieš einant mie-
goti, kad neskubėdamas galėtum
Dievo artumoje pailsėti ir apmąstyti
dienos darbus. Tai geras laikas pa-
dėkoti už tai, kad jis per dieną buvo
su tavimi bei prašant pagalbos bėdo-
se ir rūpesčiuose”, – rašo įžangoje
knygos autorė.

Knygoje autorė, remdamasi Bib-
lija, skatina pašvęsti Dievui vakaro
valandas, ramioje nakties vienumoje
neskubant apmąstyti dienos darbus,
amžinąsias gyvenimo vertybes.

Knyga – nedidelio formato, pato-
gi skaityti. Iš anglų kalbos vertė R.
Bylienė. Išleido UAB ,,Dajalita”,
Kaune. 

Norėdami įsigyti knygas skam-
binkite ,,Draugo” knygynėliui tel.:
773-585-9500.      

Paruošė L. A.

,,DRAUGO” KNYGYNÈLYJE

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63th Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sâñiningai patarnauja
îvairiû nuosavybiû pirkime ir par-
davime mieste ir priemiesçiuose.

Accent
Homefinders

DRAUDIMO PASLAUGOS

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

Praõykite Rasos — kalba lietuviõkai
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL

708-423-5900

NAMÛ REMONTO IR 
STATYBINÈS PASLAUGOS

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

ÍildymasÍildymas
ÍaldymasÍaldymas

66555566 SS.. KKeeddzziiee CChhiiccaaggoo,, IILL 6600662299
PPrreekkyybbaa,, iinnssttaalliiaavviimmaass,, aappttaarrnnaavviimmaass
—— LLiicceennsseedd —— BBoonnddeedd—— IInnssuurreedd

FREE
ESTIMATE

24
val. per parå

773-778-4007
773-531-1833

7 dienos
per savaitê

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBÈ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

kompanionèms ir namû ruoõos
darbininkèms. Galima gyventi
kartu arba atvykti î darbâ 

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mùsû
patogiu ,,lay-away” planu.
Atliekame visus foto - 
laboratorijos darbus.

Darbo val.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; õeõtadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uñdaryta.

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviõka duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir îvairùs tortai
• Siunçiame mùsû produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitê
• Aplankykite mùsû svetainê — www.racinebakery.com

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607
312-957-1994

pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

•••ÎVAIRÙS•••

Spa Constantine groñio salonui
reikalingi terapistai, manikiùristai,
estetikos specialistai, registratoriai.

Privalo turèti leidimâ. 
Reziume siûsti fax. 708-233-5944, 

tel. 708-805-2696

ÇIA VIETA JÛSÛ
SKELBIMUI

SKELBIMÛ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

Aptarnaujame Čikagą ir jos apylinkes 
daugiau kaip 25 metus

INDEPENDENT REALTORS
OF ILLINOIS INC.

Reda Blekys
708-299-6622

Peter Paulius
708-214-5284

PARDUODA

Greitai, kokybiškai, prieinama
kaina atliekame elektros, ,,plum-

bing”, medžio darbus. Tvoros,
grotos, dažymas, virtuviû, ,,base-
ment” îrengimas, cemento lieji-

mas, stogû taisymas. Kokybè
garantuota. 773-550-3404

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055

RIMAS
STANKUS

• Çikagoje ar priemiesçiuose
• Greitas ir sâñiningas patarnavimas
• Nuosavybiû îkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolâ
• Pensininkams nuolaida

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEÑTI 
AUTOMOBILIUS IÕ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNÇIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIÛ REMONTÂ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

HONIG – BELL

Tel. 630 257 0339; 888 594 6604 1120 State St., Lemont, IL
www.alwayswithflowers.com           www.alwayswithflowers.net teleflora

FTD

PRIEŽIÙRA

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

Parduodami 36 tomai ,,Lietuvių
Enciklopedijos”, išleistos 1959 m.

Bostone. Kaina 500 dol. 
Parduodami ir atskiri tomai. 

Tel. 773-585-9500

Cook buffet style Lithuanian and
American foods for up to 100 hotel

guests at the Franciscan Guest
House, Kennebunk, Maine of the
St. Casimir Province. An 8 month

position that could grow to year
round. Must help with housekeeping
in fall/spring seasons, and have valid

work authorization and some 
english. Housing provided. 

www.franciscanguesthouse.com
email: guesthousehiring@yahoo.com 

or call 207-967-4865.

Always with FlowersAlways with Flowers
Gèlès visoms progoms JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje

•••ÎVAIRÙS SKELBIMAI•••

* Moteris ieško darbo. Gali pakeisti bet
kurią savaitės dieną arba išleisti atos-
togų. Turi žalią kortą, susikalba ang-
liškai, vairuoja automobilį. Tel. 773-
983-2879.

* Moteris ieško darbo senelių prie-
žiūroje dienos metu nuo 8 val. ryto iki
12 val. po pietų pietiniuose rajonuose.
Tel. 708-691-8650. 

* Moteris ieško darbo prižiūrėti sene-
lius. Vairuoja, turi dokumentus, turi pa-
tirties, anglų kalba buitinė. Tel. 773-
574-7478.

* Moteris ieško darbo senelių priežiū-
roje, ar valymo darbų Palatine, IL ar 20
myliu spinduliu nuo jo. Patirtis, anglų
kalba, CNA sertifikatas. Tel.: 847-963-
1424.
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BALANDIS

Balandžio 6 d., penktadienį:
Rengiamas LB Lemont apylinkės
metinis susirinkimas.

— Jaunimo centre įvyks Los
Angeles dramos sambūrio spektaklis
,,Reikia arklio”. Rengia ,,Margutis
II”. Pradžia 2 val. p. p. 

Balandžio 13 d., sekmadienį:
Vakarienė Evelyn Ozelis garbei vyks
Willowbrook pokylių salėje (8900 S.
Archer Ave., Willow Springs, IL).
Pradžia 1 val. p. p. 

–– Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre (5620 S. Claremont Ave., Chi-
cago) vyks Lietuvių rašytojų draugi-
jos 2007 metų literatūrinės premijos
įteikimo Danutei Bindokienei po-
pietė. Pradžia 2 val. p. p. 

Balandžio 12 d., šeštadienį:
Žiburėlio Montessori mokyklėlės 25-
erių metų jubiliejinis pokylis ,,Sidab-
rinės žvaigždės” vyks Pasaulio lietu-
vių centro Lietuvių Fondo salėje.

Balandžio 19 d., šeštadienį:
Jaunimo centre vyks grupės ,,So-
džius” vakaronė.

Balandžio 20 d., sekmadienį:
Pasaulio lietuvių centre, Lemont
įvyks ,,Durnelių” pietūs. Rengia Pa-
saulio lietuvių centro Moterų rengi-
nių komitetas. Pradžia 12 val. p. p.

— Hilton Oak Lawn viešbutyje
įvyks Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejaus Moterų gildijos 40–oji jubilie-
jinė vakarienė. Pradžia 1 val. p. p.

— Šv. Kazimiero seserų rėmėjų
draugija rengia žaidimų popietę (Bin-
go Party) Maria High School patal-
pose (67-ta ir California gatvių kam-
pas, Chicago). Įėjimas nuo 12 val. p.
p. iš kiemo pusės. Pradžia 2 val. p. p. 

— Jaunimo centre įvyks dainavi-
mo studijos ,,Tu ir aš” koncertas (va-
dovė L. Korsakienė).

Balandžio 25–27 d.: Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje vyks fi-
latelijos ir numizmatikos paroda
,,LITHPEX XXX”. Ją rengia filate-
listų draugija ,,Lietuva”. Tel.: 773-
585-8649 (J. Variakojis). Atidarymo
pradžia balandžio 26 d., šeštadienį,
10 val. r. 

Balandžio 26 d., šeštadienį:
Seserų kazimieriečių motiniškuose
namuose (2601 W. Marquette Road,
Chicago, IL 60629) vyks konferencija
„Lietuvių katalikų sielovada JAV”,
kurią ruošia Lietuvos vyskupų kon-
ferencijos Išeivijos lietuvių katalikų
sielovados delegatūra ir Amerikos
Lietuvių Romos katalikų federa-
cija.

Balandžio 27 d., sekmadienį:
Lietuvių operos tradicinė šventė. G.
Verdi operos ,,La Traviata” spektak-
lis įvyks Morton gimnazijos salėje
(2423 S. Austin Blvd. Cicero, IL).
Pradžia 3 val. p. p. 

GEGUŽĖ

Gegužės 2 d., penktadienį:
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave., Chicago)
įvyks Giedros Purlytės-Mažrimienės
tapybos darbų parodos ,,Šypsena
mamai” atidarymas. Tai bus vakaras,
skirtas mamytėms. Šilti Giedros ta-
pybos darbai, vaikų koncertas tikrai
padovanos šypseną mamytėms. Ati-
daryme dalyvaus autorė. Vakarą ruo-
šia Ateitininkai sendraugiai ir Čiur-
lionio galerija. Pradžia 7:30 val. v. 

Gegužės 3 d., šeštadienį: Lie-
tuvių tautinis ansamblis ,,Grandis”
rengia metinį koncertą Pasaulio lie-
tuvių centre, Lemont. Pradžia 6:30
val. v.

— Jaunimo centre rengiamas
choro ,,Svajonė” koncertas.

Gegužės 4 d., sekmadienį: Pal.
J. Matulaičio misija Lemont PLC
salėje ruošia popietę ,,Mama, tau pie-
tūs”. Pradžia po 11 val. r. šv. Mišių. 

–– Šiluvos Marijos Apsireiškimo
400 metų jubiliejus Los Angeles bus
švenčiamas Our Lady of the Angels
katedroje (555 Temple St. Los
Angeles). Pagrindinis šv. Mišių cele-
brantas – Kauno metropolitas arki-
vyskupas Sigitas Tamkevičius. Skam-
binti Marytei Newsom tel.: 310-553-
2836 arba į Šv. Kazimiero parapijos
raštinę tel.: 323-664-4660. Pradžia
3:30 val. p. p. 

Gegužės 9 d., penktadienį:

RENGINIŲ KALENDORIUSRENGINIŲ KALENDORIUS

2008 METAI2008 METAI

Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre
atidaroma Lituanistikos tyrimo ir
studijų centro paroda. Pradžia 7:30
val. v.

Gegužės 10 d., šeštadienį: 7
val. v. Dievo Apvaizdos parapijos Kul-
tūriniame centre vyks ypatinga do-
vana mamoms – paroda  ,,Šypsena
mamai” ir susipažinimas su dailinin-
ke Giedra Purlyte-Mažrimiene iš
Vilniaus. Rengia Detroit Ateitininkai
sendraugiai. Paroda tęsis sekmadie-
nį, gegužės 11 d., 11:30 val. r.  Bus
Motinos dienos pietūs su menine pro-
gramėle. Rengia Krikščioniškos tar-
nybos komitetas. 

Gegužės 17 d., šeštadienį:
Dainininko Algirdo Motuzos koncer-
tas Jaunimo centre.

Gegužės 24 d., šeštadienį:
PLC Bočių menėje vyks JAV LB Vi-
durio Vakarų apygardos metinis su-
važiavimas. Registracijos pradžia – 9
val. r.

Gegužės 31 d., šeštadienį: Šo-
kių kolektyvas ,,Suktinis” kviečia į
koncertą Jaunimo centre.

BIRŽELIS

Birželio 1 d., sekmadienį: Pal.
Jurgio Matulaičio misijoje ir Pasaulio
lietuvių centre, Lemont įvyks atei-
tininkų Šeimos šventė. Po to Atei-
tininkų namuose vyks gegužinė.
Daugiau informacijos galite gauti
tel.: 630-243-9488 arba el. paštu
ep.ramintam@hotmail.com. Pradžia
9 val. r.

Birželio 14 d., šeštadienį: Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje
įvyks Arūno Baltėno parodos atidary-
mas. Pradžia 7 val. v. 

Birželio 22–29 d.: JAV LB Švie-
timo taryba Dainavoje rengia 40–ąją
mokytojų tobulinimosi kursų savaitę
tema ,,Pakalbėkim, parašykim...”
Skambinkite Kristinai Petraitienei tel.:
630-290-4490 arba rašykite  el. paštu:
Kriste007@hotmail.com. 

LIEPA

Liepos 6 d., sekmadienį: Los
Angeles įvyks XIII Tautinių šokių
šventė.

Liepos 27 d. sekmadienį: Atei-
tininkų namuose vyks metinė JAV
LB Vidurio Vakarų apygardos gegu-
žinė.

RUGPJŪTIS

Rugpjūčio 17 d., sekmadienį:
Visi kviečiami į gegužinę Pasaulio
lietuvių centre, Lemont, kurią rengia
Pasaulio lietuvių centro Moterų ren-
ginių komitetas. Pradžia 12 val. p. p.

Rugpjūčio 24 d – rugpjūčio 31
d.: Neringos stovykloje, Vermonto
valstijoje ruošiama kūrybinė sto-

vykla suaugusiems ,,Meno8 Dienos”.
Daugiau informacijos: www.neringa.
org.

RUGSĖJIS

Rugsėjo 26–28 d.: Akademinis
skautų sąjūdis Carmelite Spiritual
Center, Darien, IL, rengia Studijų
dienas.

Rugsėjis 27 d., šeštadienį:
Lietuvių dailės muziejuje, PLC
(14911 127th St., Lemont, IL. 60439)
rengiamas Operos solistų veteranų
susitikimas. Tel.: 708-424-9345 (Ni-
jolė Penikaitė).

SPALIS

Spalio 5 d., sekmadienį: Lie-
tuvos Dukterų draugijos tradiciniai
Rudens pietūs vyks ,,Camelot” po-
kylių salėje (8624 W. 95 St. Hickory
Hills IL). Pradžia 3 val. p. p.

Spalio 10–12 d.: Jaunimo cent-
re, Čikagoje įvyks XII Teatro festiva-
lis. Organizuoja JAV LB Kultūros
taryba.

Spalio 18 d., šeštadienį: Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont įvyks
sukaktuvinis PLC 20 metų pokylis.
Pradžia 6 val. v.

Spalio 25 d., šeštadienį: Wil-
lowbrook pokylių salėje įvyks ,,Drau-
go” metinis pokylis.

— Akademinio skautų sąjūdžio
metinė šventė įvyks Ateitininkų na-
muose.

LAPKRITIS

Lapkričio 9 d., sekmadienį:
Pasaulio lietuvių centro Moterų ren-
gimo komitetas kviečia į Madų paro-
dą, kuri įvyks Pasaulio lietuvių cen-
tre, Lemont. Pradžia 12 val. p. p.

Lapkričio 23 d., sekmadienį:
Lietuvių karių veteranų sąjunga
,,Ramovė” Šaulių namuose rengia
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 90-
osios sukakties paminėjimą.

Lapkričio 26–30 d.: Pasaulio
lietuvių centre, Lemont įvyks XIV
Mokslo ir kūrybos simpoziumas.

GRUODIS

Gruodžio 6–7 d.: Pasaulio lietu-
vių centro Moterų renginių komite-
tas kviečia visus į Kalėdinį bazarą.
Pradžia 9 val. r.

Gruodžio 7 d., sekmadienį:
Jaunimo centras rengia tradicinę
Jaunimo centro vakarienę.

Gruodžio 21 d., sekmadienį:
Pasaulio lietuvių centre, Lemont
ruošiami Kūčių valgiai. Juos rengia
PLC Moterų renginių komitetas.
Pradžia 12 val. p. p.

— Ateitininkų Kūčios vyks Jau-
nimo centre.

Jeigu norite, kad Jūsų ruošiamas renginys patektų į ,,Draugo” ,,Renginių
kalendorių”, siųskite informaciją redakcijai adresu: 4545 W. 63rd Street, Chi-
cago, IL 606029 arba el. paštu:  dalia.cidzikaite@gmail.com Redakcija

Accounting
Income TAX Consulting

Scena iš 2007 m. vykusios operetės ,,Vienos kraujas”. ,,Suktinio” šokėjus
(vadovai Salomėja ir Vidmantas Strižigauskai) pamatysime ir šiųmetiniame
Čikagos lietuvių operos ,,La Traviata” pastatyme.             Jono Kuprio nuotr.
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KINO FILMŲ VAIDMUO A.KAZICKIENĖS 
LITUANISTINĖS MOKYKLOS VEIKLOJE

NEILA BAUMILIENÈ

JAV LB Švietimo tarybos
organizuotas rašinių–piešinių

konkursas

JAV LB Švietimo taryba kovo 8
d. lituanistines mokyklas pakvietė
dalyvauti rašinių–piešinių konkurse.
Temos buvo atsiųstos užklijuotuose
vokuose, kuriuos reikėjo atidaryti tik
konkurso dieną, o mokinių darbus
surinkti iš karto, kad nebūtų jokios
tėvelių įtakos. Vienintelė užuomina
apie konkursą – Šiluvos 400 metų ju-
biliejus.

Pedagogai, savaitė prieš konkur-
są gavę Švietimo pirmininkės Daivos
Navickienės instrukcijas, nusprendė,
kad gerai būtų mokiniams pažiūrėti
šia tema filmą. Ses. Margarita Ba-
reikaitė, JAV LB religinių reikalų
tarybos pirmininkė, greituoju paštu
iš Putnam vienuolyno atsiuntė doku-
mentinę kino juostą ,,Kelias į Šilu-
vą”(scenarijaus autorius ir režisie-
rius Dalius Ramanauskas).

Kovo 8 diena mokykloje prasidėjo
Lietuvos Valstybinio himno giedoji-
mu, primenant Kovo 11 d. reikšmę
Lietuvai. Tuoj po himno visi susėdo
žiūrėti kino juostos. Baimintasi, kad
50 minučių trunkantis filmas gali
būti per ilgas darželinukams arba
nuobodus paaugliams. Tačiau suau-
gusių nuostabai – visi jį pažiūrėjo vie-
nu atodūsiu. Buvo rodoma ne tik Ši-
luvos istorija, piligriminiai žygiai ir
Katalikų bažnyčios atstovų pasisaky-
mai. Šis filmas puikiai tiko Lietuvos
Nepriklausomybės dienai: pasakoja-
ma apie carinės Rusijos priespaudą,
tarybinių laikų persekiojimus, jo dė-
ka daug kas iš mokyklos mokinių pir-
mą kartą pamatė Baltijos kelio vaiz-
dus, pradžiugo išvydę pažįstamus vei-
dus: mokykloje buvusį brolį pran-
ciškoną Gediminą Numgaudį ir Put-
nam gegužinėje praėjusią vasarą ma-
tytą kapelioną kun. Kęstutį Kėvalą.

Likusias tris valandas su mažy-
tėmis pertraukomis mokykloje kaip
niekada viešpatavo tyla ir susikaupi-
mas. Mokytoja Rita Klimavičienė su
mažiausiais kūrė piešinius. Mokytoja
Ramunė Kurbanovienė kantriai lau-
kė rašančių ir ant švaraščių perra-
šančių pradinukų. Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytoja Renata Petraus-
kienė vadovavo pačiam gausiausiam
paauglių būriui, kurie pagal Švietimo
tarybos gaires buvo suskirstyti į ats-
kiras amžiaus grupes. Iš 33 mokyklos
mokinių konkurse dalyvavo net 22, ir
nepaisant, kokie bus konkurso rezul-
tatai, jų akademiniais pasiekimais ir
asmeninėmis nuotaikomis jau dabar
gali didžiuotis ir mokytojai, ir tėveliai. 

Keletas apie Lietuvą sukurtų
kino juostų buvo pristatytos

pačių kūrėjų

Dokumentinė kino juosta ,,Kelias
į Šiluvą” yra ne pirmoji parodyta A.
Kazickienės lituanistinėje mokykloje.
Mokyklos atidarymo metu 2006 m.
visi buvo pakviesti žiūrėti ,,Lietuvių
Chartą”(rež. Juozas Sabolius, scen.
aut. Aušra Kalinauskienė). Šis filmas
vaizduoja lietuvių išeivijos gyvenimą
pabėgėlių stovyklose Vokietijoje, apie
tai, kaip buvo sukurta „Lietuvių
Charta” – 13 įsakymų, liudijančių,
kaip garbingai gyventi lietuviui už

Lietuvos ribų. Parodoma, kaip gimė
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė,
kurios dalimi tapome ir kurios dar-
bus tęsiame mes.

2007 m. vasarą East Long Island
Lietuvių Bendruomenė susitiko su
kino režisieriumi Arvydu Barysu,
kuris pristatė ir parodė savo sukur-
tus filmus ,,Įsimylėję Lietuvą” ir
,,Tarp keturių vėjų”, pasakojantį apie
kuršių kultūrą ir kuršių kalba kal-
bančius brolius, kurie gyvena Švedi-
joje ir buvo nufilmuoti jiems besilan-
kant protėvių žemėje Neringoje. 

Į atokų Riverhead miestelį savo
sukurtų filmų pristatyti pavyko atsi-
vilioti visą kūrybinę grupę, kuri suka
dokumentinių filmų ciklą ,,Žymiausi
pasaulio lietuviai”, skirtą Lietuvos
vardo tūkstantmečiui paminėti. Į
JAV iš Lietuvos atvykęs šio projekto
vadovas, idėjos autorius ir režisierius
A. Barysas ne tik atvyko su asistente
Aušra Gibežiene, bet ir pasikvietė
vieną geriausių operatorių Lietuvoje
Mantą Šatkų. Jo įspūdžiai iš kelionės
po Ameriką ypač pasirodė įdomūs.
,,Ryškiausias, žinoma, New York.
Naktinis Manhattan tiesiog užima
kvapą. Jis man atrodo kaip trauki-
nys, labai greitai riedantis nežinia
kur... Turi  greitai bėgti, kad spėtum
į jį įšokti, arba turi pasirinkti kažką
kitą. Tas tempas užkrečia bėgti ir įk-
vepia veiklai. Žmonės? Išties nepa-
našūs į lietuvius. Toks įspūdis, kad
jiems tiesiog  patinka važiuoti ‘greitai
riedančiu traukiniu’. Man labai pati-
ko žmonių pozityvus nusiteikimas,
ypač kasdienėje rutinoje. Daugelis
turbūt rastų Amerikoje sau vietos
moksluose, veikloje, poilsyje, tiesiog
gyvenime, nors tas traukinys labai
greitas! Be abejonės, labai džiaugiuo-
si ir naujais veidais – jie labai ryškūs
ir įdomūs. Projekto dėka teko susipa-
žinti su Arvydu Kliore, Danguole
Varniene, Algimantu Keziu, Juozu ir
Aleksandra Kazickais ir daugeliu ki-
tų. Visi lietuviai, ir visi tokie skirtin-
gi! Pamatęs Arvydą Kliorę, net nesu-
abejočiau, kad tai – mokslininkas.
Danguolė mane užkrėtė savo energi-
ja, labai prasminga altruistine veikla
ir meile gyvenimui. Algimantas Ke-
zys – neįtikėtinai jaunatviškos nuo-

taikos. Seniai, dar besimokant foto-
grafijos, savo rankose varčiau Algi-
manto fotografijų albumą, kuris buvo
mūsų namuose. Kas galėjo pagalvoti,
kad kažkada filmuosiu albumo auto-
rių jo namuose, esančiuose toli už
vandenyno? O Liucija Baškauskaitė?
Filmavom ją  Santa Monica, o kadai-
se juk teko dirbti kartu jos sukurtoje
,,Tele-3” televizijoje Vilniuje. Gyveni-
mas įdomus ir keistas. Atrodo, kad jis
viską sustato į vietas, tartum sudė-
tingą dėlionę.”

2007 m. rudenį mokykloje lan-
kėsi brolis pranciškonas Gediminas
Numgaudis ir režisierė Dalia Kanc-
lerytė, atvežę filmą ,,Pakuta mano
meilė”. Tai pasakojimas apie Paku-
tuvėnų vienuolyną Plungės raj., ku-
riame broliai pranciškonai priglau-
džia gyvenimo palaužtus ir dvasios
ramybės ieškančius žmones. Filme
rodomi žmonių liudijimai apie netek-
tis ir jų sugrįžimą į gyvenimą be bai-
mės būti nesuprastais ir užgautais už
kankinantį atvirumą. Šis vienuoly-
nas vasaromis tampa piligrimų sto-
vykla, kurioje paskaitas skaito dva-
sininkai ir psichologai iš įvairių pa-
saulio šalių. Čia pat įsikūrusios ir iko-
nų restauravimo dirbtuvės.

Daugiau kino juostų? Vaikams
buvo parodyti patys šauniausi lietu-
viški vaikiški muzikiniai vaizdo
įrašai, sukurti ,,Saulės vaikų” grupės
(išleista 2006 m. Zuzi Records),
,,Gustavo enciklopedija” (GPP, 2006,
rež. Miglė Greičiuvienė, Vaidas Le-
kavičius), taip pat etiketo pamokai

skirtas filmas anglų kalba ,,Pažiūrėk,
mama, esu gerų manierų” (Mazzare-
lla Media). Rausvojo kaspinėlio va-
karo metu buvo rodomi kažkada Lie-
tuvoje matyti animaciniai filmukai.

Padėka už mokyklai dovanotus
kino filmus ir  projektorių

Mokyklos archyve yra  ir dar ne-
matyti mokyklai dovanoti filmai. Pa-
ties režisieriaus-operatoriaus A. Ba-
ryso dovanotas ,,Lietuviškas kalendo-
rius”, Lietuvos švietimo ir mokslo
ministerijos  – ,,Pasaulio sukūrimas
pagal M. K. Čiurlionį” (Giedriaus
Kuprevičiaus muzika, Egidijaus Vaš-
kevičiaus animacija). Ses. Margaritos
Bareikaitės – ,,Lietuvos jaunimo die-
nos Kryžių kalne ir Šiauliuose” (scen.
aut. ir rež. Dalius Ramanauskas).
Šiemet vasario 16 d. proga Lietuvių
Fondo – ,,45 Lietuvių Fondo metai ”
(rež. Arvydas Reneckis). Visos vaiz-
dajuostės buvo ir bus rodomos pro-
jektoriumi, kurį A. Kazickienės litua-
nistinė mokykla įsigijo už 2007 m.
Lietuvių Fondo ir JAV LB Švietimo
tarybos skirtą kasmetinę finansinę
paramą (800 dol.)

Už visas šias dovanas esame dė-
kingi. Profesionalų sukurtos kino
juostos, mūsų mokyklos gyvenimą
įamžinančios skaitmeninės fotografi-
jos ir mėgėjiški švenčių metu susukti
filmai yra mielai žiūrimi įvairiomis
progomis ir  tampa neatskiriama is-
torine vaizdine medžiaga akademinė-
je ir visuomeninėje veikloje. 

Susitikimas su broliu pranciškonu G. Numgaudžiu ir režisiere D. Kancleryte.
G. Baumilo nuotr.

Sukaktuvinė – 40-oji– mokytojų tobulinimosi kursų savaitė 
tema ,,Pakalbėkim, parašykim...” 

Dainavoje vyks 2008 m. birželio 22–29 dienomis. 
Kursuose dalyvaus Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų 

katedros vedėja doc. Meilutė Ramonienė ir 
žinoma dainininkė Veronika Povilionienė.

Kursus rengia JAV LB Švietimo taryba.

Norintys vykti į mokytojų tobulinimosi kursus Dainavoje privalo užpildyti
registracijos formą ir iki gegužės 1-os dienos kartu su 50 dol. negrąžinamu
registracijos mokesčiu siųsti Kristinai Petraitienei adresu: 1425 Carleton
Ave., Naperville, IL 60565. Užsiregistravę po gegužės 1-os dienos privalo
pridėti 10 dol. pavėlavimo mokestį. Skambinti Kristinai Petraitienei tel.:
(630) 290-4490 arba rašykite  el. paštu: Kriste007@hotmail.com 
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• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
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.

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

jau daug metû teikia pagarbû patarnavimâ liùdesio valandoje. Jû
laidojimo namai yra Çikagoje ir priemiesçiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kùno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632   

1-773-523-0440;     1-708-873-0500

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

,,Still Proudly Serving Lithuanian Families”

HILLS
FUNERAL HOME

(Frank Leonard Bukauskas & Son — Directors)
10201 S. Roberts Rd.
Palos Hills, IL 60465

Other Locations Available
(708) 598-5880

“Formerly of Roseland”     “Family Owned & Operated”

A † A
VALERIJA BANYS

Mirė 2008 m. sausio 17 d.
Giliai nuliūdę liko: duktė Neringa ir jos vyras Laurence, sūnus

Gytis ir jo žmona Gloria, brolis Vytautas Ardickas ir jo žmona
HeaJin, sesuo Eleonora Szwed.

A a. Valerija buvo pašarvota Wollschlager laidojimo namuose,
3604 S. Hoyne Ave., Chicago, IL.

Laidotuvės įvyko 2008 m. sausio 22 d..
Velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Liūdinti šeima ir artimieji

Ilgamečiui talkininkui
A † A

PAULIUI JASIUKONIUI

po sunkios ligos mirus, jo žmonai DALIAI, dukroms
DANUTEI bei RIMAI RAULINAITIENEI, anūkams
JUSTINUI ir ANDRIUI, žentui SIGITUI, broliui
ROMUI bei visiems giminėms ir artimiesiems Lietu-
voje ir Amerikoje, reiškiame giliausią užuojautą ir
kartu liūdime.

Los Angeles Dramos sambūris

PADĖKA
A † A

Kuratorė HALINA
JAKUBĖNAITĖ-DILIENĖ

1908.03.30–2007.06.29

Mūsų mylimos mamos, močiutės, promočiutės, ištikimos
Lietuvių Ev. Reformatų bažnyčios narės 100 m. jubiliejų būtume
minėję š. m. kovo 30 d.

Dėkojame: kun. Valdui Aušrai už rūpestį, maldas, lankymą ir
paskutinį patarnavimą; vysk. Hansui Dumpiui už prasmingai pra-
vestas budėtuvių ir laidotuvių pamaldas, Werneriui Česnai už var-
gonų palydą, solistei Gintai Žviliūtei ir muzikui Arūnui Kaminskui,
kurie jautriai išpildė a. a. komp. Vlado Jakubėno kūrinius, chor-
vedžiui Helmut Stefan ir Ziono Ev. Liuteronų parapijos chorui už
giedojimą budėtuvių metu, „Rūtos” moterų draugijai už vaišes, vi-
siems, išreiškusiems užuojautą maldomis, gėlėmis, kortelėmis, tele-
fonu, el. paštu ar asmeniškai.

Jūsų šilti paguodos žodžiai mus išlaikė skausmo valandoje.
Ypatinga padėka visiems, aukojusiems Lietuvių Ev. Reformatų

bažnyčiai, Lietuvių Ev. Liuteronų „Tėviškės” ir Ziono bažnyčioms,
anūko a. a. lt. Brian Slavėno fondui, karsto nešėjams. Donald M.
Petkus laidojimo įstaigai už malonų, tvarkingą ir rūpestingą patar-
navimą.

Nuliūdusi šeima

A † A
IRENA H. JAKSONAITĖ

LAURIN
Mirė 2008 m. kovo 27 d., sulaukusi 81 metų.
Gimė Kaune, 58 metus gyveno Lansing, MI.
Nuliūdę liko: dukros Kristina-Nijolė, Rita ir jos vyras Povilas,

anūkas Juozas Benavides ir brolis Eduardas Jaksonas.
Irena bus palaidota  Šv. Juozapo kapinėse Lansing, MI.

Kilniam BALFo geradariui ir dosniam lietuvių šalpos
darbų rėmėjui

A † A
dr. ALGIRDUI MACIŪNUI

amžinybėn išėjus, nuoširdžią užuojautą reiškiame gi-
liame liūdesyje likusiai jo šeimai – dukroms dr. DA-
NUTEI MOCKIENEI, dr. GRAŽINAI McCLURE, dr.
JŪRATEI LANDWEH, sūnui dr. ROBERTUI MACIŪ-
NUI ir jų šeimoms bei visiems artimiesiems.

BENDRAS AMERIKOS LIETUVIŲ ŠALPOS FONDAS
Centro valdyba ir direktoriai
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�Balandžio 10 d. organizuojama
kelionė į baleto spektaklį ,,Mie-
gančioji gražuolė” (Civic opera Hou-
se). Spektaklio pradžia 2 val. p.p. Iš-
važiuojame 12:30 val. p. p. iš PLC
kiemo. Kaina su kelione – 75 dol. Vie-
tas užsisakyti galite tel.: 630-968-
0184 (R. Kronas).

�Rašytojai Danutei Bindokienei
2007 metų literatūrinės premijos
įteikimas įvyks š. m. balandžio 13 d.,
sekmadienį, 2 val. p.p. Čiurlionio ga-
lerijoje Jaunimo centre, 5620 S. Cla-
remont Ave., Chicago. Programoje:
kultūrininkės Aldonos Šmulkštienės
žodis, rašytojos D. Bindokienės kūry-
bos aptarimas – Stasė Petersonienė,
meninė programa ,,Supinsiu dainu-
žę”, solistas Algimantas Barniškis,
akompanuoja pianistas Manigirdas
Motekaitis. Bernardo Brazdžionio
,,Trys pavasariai”, skaitovė Daiva
Petersonaitė. Programos vedėja Aud-
ra Kubiliūtė-Daulienė. Premijos me-
cenatė – Patricia Nelia Paulauskaitė.
Lietuvių rašytojų draugija visus ma-
loniai kviečia atvykti į šią popietę.

�Evelinos Oželienės garbei va-
karienė vyks Willowbrook pokylių
salėje, 8900 S. Archer Ave., Willow
Springs, IL 2008 m. balandžio 13 d.,
sekmadienį 1 val. p. p. Dėl papildo-
mos informacijos ir registracijos
prašome skambinti Stanley Balzekas,
Jr. 773-582-6500 arba Ruth Kataus-
kas 773- 737-8085.

�Balandžio 20 d., sekmadienį,  2
val. p.p. Šv. Kazimiero seserų rėmėjų
draugija rengia žaidimų popietę
(Bingo Party). Popietė vyks Maria
High School patalpose (67-ta ir Cali-
fornia gatvių kampas, Chicago). Įėji-
mas nuo 12 val. p.p. iš kiemo pusės.
Galėsite nusipirkti kugelio, dešrelių,
pyrago, kavos. Bus parduodami na-
miniai pyragai ir naminė duona.
Kviečiame visus apsilankyti.

�Balandžio 25–27 dienomis Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje vyks
filatelijos ir numizmatikos paroda
LITHPEX XXX. Ją rengia filatelistų
draugija ,,Lietuva”. Parodos atidary-
mas bus balandžio 26 d., šeštadienį,
10 val. r. Tel. pasiteiravimui: 773-
585-8649 (J. Variakojis).

� Gegužės 2 d., penktadienį Čiur-
lionio galerijoje, Jaunimo centre  (5620
S. Claremont Ave., Chicago) įvyks
Giedros Purlytės-Mažrimienės tapybos
darbų parodos ,,Šypsena mamai” ati-
darymas. Tai bus vakaras, skirtas ma-
mytėms. Šilti Giedros tapybos darbai,
vaikų koncertas tikrai padovanos šyp-
seną mamytėms. Atidaryme dalyvaus
autorė. Vakarą ruošia Ateitininkai sen-
draugiai ir Čiurlionio galerija. Pradžia
7:30 val. v. 

�Dievo Apvaizdos lietuvių parapi-
ja Detroit švęs šimto metų sukaktį ir
Šiluvos Marijos 400 metų jubiliejų
ba-landžio 27 dieną. Iškilmingos šv.
Mišios bus atnašaujamos 10:30 val. r.,
suteikiamas Sutvirtinimo sakramen-
tas, parapijos kieme šventinama Ma-
rijos statula. Po iškilmių bažnyčioje
parapijos Kultūros centre rengiamas
koncertas ir vaišės.

�Dievo  Apvaizdos parapijos Kul-
tūriniame centre (Detroit) ypatinga
dovana mamoms – paroda  ,,Šypsena
mamai” ir susipažinimas su dailinin-
ke Giedra Purlyte-Mažrimiene vyks
šeštadienį, gegužės 10 d., 7 val. v. Ren-
gia Detroit Ateitininkai sendraugiai.
Paroda tęsis sekmadienį, gegužės 11
d., 11:30 val. r. Bus Motinos dienos pie-
tūs su menine programėle. Rengia
Krikščioniškos tarnybos komitetas.
Bilietus įsigyti pas Izabelę Korsakie-
nę sekmadieniais po šv. Mišių, tel.
248-926-9114 arba rašyti: izabelek@
yahoo.com

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

Specialistas. 
Raõtinès Çikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
Visos kriminalinès bylos
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir invali-
dams vaikams, daugiavaikėms šei-
moms bei studentams Lietuvoje.  Au-
kojo: Donata Karuža $25 a.a.  Vandos
Sherksnis atminimui; Steponas Sto-
nys $25; Rymantė Bielkus $25; Gail

ir Alex Petrenko $25 a.a. Lloyd Ku-
sak atminimui; Aldona Kaminskienė
$40. Labai ačiū. „Saulutė”, (Sun-
light Orphan Aid), 414 Freehauf
St., Lemont, IL 60439, tel. (630)
243-7275 arba (630) 243-6435,
el. paštas: tijunelis@sbcglobal.
net. Aukos nurašomos nuo mokesčių.

Lemonto socialinių reikalų skyrius praneša, kad į Lietuvių operos spek-
taklį ,,La Traviata” balandžio 27 d., sekmadienį, bus galima nuvykti auto-
busu. Kaina – 10 dol. asmeniui. Nuo PLC pastato autobusas išvyks 12:30 val.
p.p. Vietas užsisakyti galite paskambinę R. Kronui tel.: 630–968–0184.

Lietuvių operos spektaklis G. Verdi ,,La Traviata” 
įvyks balandžio 27 d. Morton mokyklos salėje 

(2423 S. Austin Blvd., Cicero) 
Bilietus į Lietuvių operos spektaklį galite nusipirkti: siuntinių persiunti-

mo įstaigoje ,,Atlantic”, įsikūrusioje šalia ,,Seklyčios” (2719 W. 71st St., Chi-
cago), parduotuvėje ,,Lietuvėlė” (5741 S. Harlem Ave., Chicago) ir Palaimin-
tojo J. Matulaičio misijos prieangyje, PLC, Lemonte prieš ir po 11 val. šv. Mišių.

Spektaklio dieną bilietai bus parduodami gimnazijos kasoje, prie įėji-
mo į salę. Kasa bus atidaryta 1 val. prieš spektaklį. Bilietai – 5 dol. bran-
gesni nei perkant iš anksto.

MARIJA REMIENÈ

Po ilgesnės pertraukos Čikagos
Jaunimo centro scenoje ir vėl žibės
Los Angeles Dramos sambūris. Jis či-
kagiečių visada yra mielai laukiamas,
nes sambūrio spektakliai yra profe-
sionaliai pastatyti.

Čikagiškiams LA Dramos sam-
būris šįkart pasiūlys premijuotą dvie-
jų veiksmų komediją ,,Reikia arklio”
(pjesės autorė Janina Kliučinskienė
iš Kauno). Tai puikus, nuoširdus bei
suprantamas kūrinys apie šiuolaikinį
gyvenimą Lietuvos mieste. Nuotai-
kinga, didelių problemų negvildenan-
ti komedija linksmai nuteiks žiūro-
vus, atvykusius į Jaunimo centrą.
Spektaklio režisierius Algimantas
Žemaitaitis. 

LA Dramos sambūris yra pasta-
tęs įvairių spektaklių: rimtų, senti-
mentalių ir patriotinių, kur drauge
su aktoriais verkė ir žiūrovai, ir hu-
moristinių, kur būdavo gero juoko.
Sambūris gyvuoja jau 55-rius metus.
Tai ilgiausiai veikiantis dramos sam-
būris Amerikos lietuvių istorijoje.
Keitėsi režisieriai, aktoriai, bet sce-

noje kasmet matydavome vis naujus
spektaklius. Sambūrio veikla auga,
atsiranda naujos jėgos ir nauji talen-
tai. Didelis nuopelnas tenka sam-
būrio pirmininkei Emai Dovydaitie-
nei, buvusiems ir dabartiniam reži-
sieriams. Švenčiant 40 metų LA Dra-
mos sambūrio veiklos jubiliejų, žur-
nalistas Bronys Raila rašė: ,,Jis (teat-
ras — M. R.) buvo mums ne tik pra-
moga ir grožinis išgyvenimas, bet ir
dvasinis stiprinimas. Jis įkvėpė lietu-
viškai jaustis ir reikštis jaunom kar-
tom, o konkursais ir premijom pa-
remdavo mūsų lietuviškos drama-
turgijos ūgius.”

Čikagos ir jos apylinkių lietuviai
kviečiami atvykti š. m. balandžio 6 d.
2 val. p.p. į Jaunimo centrą ir links-
mai praleisti sekmadienio popietę.
Bilietus iš anksto galima nusipirkti
siuntinių persiuntimo įstaigoje ,,At-
lantic Express”, esančioje šalia ,,Sek-
lyčios”, ir balandžio 6 d. Jaunimo
centre prie įėjimo į salę nuo 1 val. p.
p. Jaunimui iki 10 metų įėjimas
nemokamas.

Spektaklį globoja lietuviška radi-
jo programa ,,Margutis II”.

Į Čikagą Dramos sambūris atveža
naują teatro spektaklį 

PATIKSLINIMAS. ,,Margučiui II” a. a. K. Daulio atminimui aukojo L. Ku-
bilienė ir M. Povilaitienė (buvo skelbta M. Pavilionienė).


