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Lietuva dalyvaus
Beijing
olimpinèse
žaidynèse

Apdovanotas verslininkas
Juozas Kazickas

Liuksemburgas, balandžio 18
d. (AFP–BNS) – Europos Sąjungos
(ES) vidaus reikalų ministrai suteikė
Europos Komisijai mandatą derėtis
dėl visų Sąjungos piliečių bevizių ke-
lionių į Jungtines Valstijas sąlygų,
pranešė šiuo metu Bendrijai pirmi-
ninkaujanti Slovėnija.

Dauguma senųjų ES valstybių

jau dalyvauja JAV vizų atsisakymo
schemoje, bet Graikija ir dauguma iš
12 nuo 2004 metų prisijungusių vals-
tybių – ne.

Washington siekė dvišalių susi-
tarimų su kai kuriomis bevizio reži-
mo neturinčiomis šalimis, o ne susi-
tarimo su visa Europos Sąjunga, to-
dėl sukėlė tam tikrą įtampą.

Dėl minėto mandato Europos Ko-
misija galės derėtis visos Sąjungos,
kurią sudaro 27 valstybės, vardu ir
aiškintis Washington sąlygas tokiam
susitarimui.

,,Esame pasirengę svarstyti kai
kuriuos reikalavimus, bet norime abi-
pusiškumo”, – sakė prancūzų vidaus
reikalų ministrė Michele Alliot Marie.

Būsimąją atominę elektrinę rusai numato statyti Kaliningrado srities rytinėje da-
lyje, 30 km nuo Lietuvos.

Vilnius, balandžio 18 d. (BNS) –
Iš pasaulio nacionalinių olimpinių
komitetų asociacijos (ANOC) genera-
linės asamblėjos sesijos Beijing grįžęs
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto
(LTOK) prezidentas Artūras Poviliū-
nas patikino, kad Lietuva tikrai daly-
vaus olimpinėse žaidynėse.

Į Beijing vyks visų 205 naciona-
linių olimpinių komitetų delegacijos.
,,Bendras sprendimas – Lietuva daly-
vaus Beijing olimpinėse žaidynėse, –
sakė A. Poviliūnas. – Apsisprendimas
laisvas, kiekvienas sportininkas ga-
lės rinktis – dalyvauti žaidynėse ar
ne. Tie, kurie nuspręs dalyvauti, kaip
ir prieš kiekvienas olimpines žaidy-
nes, privalės pasirašyti pasižadėjimo
raštą ir laikytis Olimpinės chartijos,
ji – tarsi sportininkų konstitucija.”

A. Poviliūnas pareiškė, kad
LTOK privalo savo sportininkus sau-
goti nuo bet kokio politinio spaudi-
mo. Susirinkusieji nepritarė bet ko-
kiems ketinimams panaudoti olim-
pines žaidynes politiniams tikslams
ir viliasi, kad Kinijos vyriausybė tin-
kamai ir dorai spręs vidaus nesutari-
mus. Per olimpines žaidynes bus sug-
riežtinta dopingo kontrolė.

Žiniasklaidai buvo pristatytas
Beijing olimpinis stadionas. Daugiau
nei 4 metus statytas 500 mln. dolerių
kainavęs stadionas taps žaidynių
centru. Ten vyks olimpiados pradžios
ir pabaigos ceremonijos, lengvosios
atletikos ir futbolo finalų varžybos.

Vilnius, balandžio 18 d. (BNS)–
Prezidentas Valdas Adamkus ordino
,,Už nuopelnus Lietuvai” Didžiuoju
kryžiumi apdovanojo verslininką, vi-

suomenės veikėją, filantropą, mece-
natą Juozą Kazicką.

Kaip sakoma prezidento dekrete,
šis apdovanojimas J. Kazickui paskir-
tas už asmeninius nuopelnus atku-
riant Lietuvos nepriklausomybę ir
užtikrinant valstybės tarptautinį pri-
pažinimą, už nuolatines pastangas
stiprinti Lietuvos ekonomiką bei re-
miant Lietuvos kultūrą, mokslą, švie-
timą ir sportą.

J. Kazickas, kuriam šiemet su-
kaks 90 metų, 1944 m. pasitraukė į
Vokietiją, iš ten – į JAV, kur tapo vers-
lininku ir sukaupė didžiulius turtus.
Kaip skelbiama internete, J. Kazic-
kas padėjo į Lietuvą ateiti daugeliui
JAV bendrovių (,,Philip Morris”,
,,Coca–Cola”, ,,Motorola”), įsteigė te-
lekomunikacijų bendrovę ,,Omnitel”.

Pasitraukęs iš aktyvios veiklos, J.
Kazickas užsiėmė įvairiais labdaros
ir paramos projektais, įsteigė Kazickų
šeimos labdaros fondą, kuris dabar
veikia ir Lietuvoje, tapo vienu iš Val-
dovų rūmų paramos fondo steigėjų.

Verslininkas Juozas Kazickas.
Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotr.

Rusija Kaliningrade rengiasi statyti
varñovê Ignalinos atominei elektrinei

ES derèsis su JAV dèl bevizio režimo

Vilnius, balandžio 18 d. (Alfa.lt)
– Rusija, nuo kurios dujų ir naftos
energetiškai priklausoma Lietuva
bando išsivaduoti statydama naują
Ignalinos atominę elektrinę (IAE),
ruošiasi užbėgti mums už akių –
Kremlius oficialiai praneša, kad jau
susitarta dėl naujos branduolinės
elektrinės statybų Kaliningrade.

Apie tai pranešė Rusijos atomi-
nės energijos agentūros „Rosatom”
vadovas Sergej Kirijenka, tam Sau-
gumo tarybos susitikime pritarė pats
kadenciją baigiantis prezidentas Vla-

dimir Putin.
Specialistų teigimu, atominės

elektrinės Kaliningrade statybų pag-
rindinis tikslas – priversti Baltijos ša-
lis pirkti elektros energiją iš jų ir at-
sisakyti planų statyti naują branduo-
linę elektrinę. Saugumo tarybos po-
sėdyje buvo pateikta ataskaita, jog
jau dabar IAE yra iškilusios rimtos
problemos.

Rusai nusiteikę už 5 mlrd. eurų
jau 2012-2015 m. pastatyti branduo-
linę – greičiau nei vargiai iki 2015 m.,
o iš tiesų gal apie 2020 m. statybas

užbaigti spėsianti Lietuva.
„Lietuvos energijos” valdybos

pirmininkas Jurgis Vilemas abejoja,
ar jau daugybę metų apie atominę
Kaliningrade svaičiojantys rusai iš
tiesų imsis kalbas paversti darbais.
Tačiau jis pripažįsta, kad strategiškai
elektrinei vieta yra patogi, investici-
jomis gali susidomėti Vakarų ir Skan-
dinavijos šalys.

Politologas Česlovas Laurinavi-
čius išreiškė nuomonę, kad tikriau-
siai Kremlius ir jo aplinka ,,žaidžia”.
Tačiau jei planai virstų tikrove, jis
ragina Lietuvą veikti per įstaigas Eu-
ropos Sąjungoje, kuri dar nėra pasi-
rašiusi naujos bendradarbiavimo su
Rusija sutarties.

Premjeras Gediminas Kirkilas
Rusijos politikų ir „Rosatom” siekius
vadino viešųjų ryšių akcija, kuri ro-
do jų nepasitenkinimą Baltijos šalių
ir Lenkijos planais statyti naują
branduolinę elektrinę.

Opozicinės Tėvynės sąjungos
pirmininkas Andrius Kubilius neat-
metė galimybės, kad Rusijos planai
statyti naują elektrinę yra sąmonin-
gas sprendimas siekiant sujaukti Lie-
tuvos ir jos partnerių planus.
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Penktadienį, balandžio 4 d., 25 studentai ateitininkai
susibūrė Dainavos stovyklavietėje pabendrauti
ateitininkiškoje dvasioje. Susirinkome gražiai

papuoštoje salėje ir visą vakarą kalbėjomės, dalindamiesi
įspūdžiais, prisiminimais ir dienos įvykiais, nes studijų
metu stokojame laiko susitikti.

Šestadienio rytą išklausėm Vyto Kliorio paskaitos
apie Studentų ateitininkų sąjungos veiklą praeityje ir
šiandien. Kliorys apibūdino įvairius Amerikos istorijos
laikotarpius ir kaip studentai juose reiškėsi. Po paskaitos
diskutavome apie šių dienų SAS veiklą, kaip ji skiriasi
nuo praeities veiklos ir kaip ją galima pagerinti. Po skanių
pietų, praleidom laisvalaikį gražioje Dainavos gamtoje.
Buvo puiki diena pasivaikščioti Dainavos takeliais, pa-
sižiūrėti kaip ilga, šalta žiema ją pakeičia.

Vėl susibūrėm kartu pažiūrėti filmą, kuris parodė, kaip
vienas žmogus gali susijungti su nepažįstamu kitoje pa-
saulio pusėje tarpininkaujant šešiems žmonėms. Filmas
iškėlė diskusijas apie ateitininkiją ir kaip ji suartina įvai-

rius žmones.

Kun. Ričardas Repšys atvyko ir aukojo mums šv.
Mišias. Mes visi dalyvavom. Mišių metu Arija Kasputytė,
Vija Underytė ir Audra Valiulytė davė studento atei-
tininko įžodį.

Šeštadienio vakarą studentai
apsirengė pagal vakarinės pro-
gramos temą – ,,1997 m. Jaunučių
ateitininkų stovyklos paskutiniai
šokiai”. Smagiai pavalgėme Jono
Korsako paruoštą vakarienę, ir iš-
vaidinom kelis prisiminimus iš JAS
stovyklų geriausių talen-
tų vakarų. Šokom ir
dainavom visą va-
karą, primiršom
apie būsimus egza-
minus bei mus lau-
kiančius darbus ir rūpesčius
universitetuose. Sekmadienio rytą,
susitvarkę, vienas su kitu atsi-
sveikinom pilni vilties vėl susitikti
per kitą studentų ateitininkų su-
važiavimą.

Studentų var-
du dėkoju Vy-
tautui Klioriui
už įdomią pas-
kaitą, kuri ne
vien mus infor-
mavo, bet ir
sukėlė gyvas
diskusijas; Jo-
nui Korsakui
už skaniai iš-virtus valgius, Liudui Landsbergiui už gerus
patarimus ir visuotiną pagalbą, kun. Ričardui Repšiui už

apsilankymą ir atnašau-
tas šv. Mišias. Labiausiai
dėkojame SAS centro
valdybos nariams — Ma-
tui Čyvui, Andriui Gie-
draičiui, Gyčiui Mikulio-
niui, Tomui Quinn ir
Vijai Underytei, suruo-
šę šį savaitgalį ir sutei-
kę studentams ateitinin-
kams progą pabendrauti,
padiskutuoti ir pasilinks-
minti mėgstamoje Daina-
voje.

Studentų
savaitgalis
Amerikos lietuvių Romos

katalikų federacijos
stovyklavietėje Dainavoje

Arija Kasputytė

Vytas Kliorys, buvęs SAS CV pirmininkas,
skaito paskaitą studentams.

Nuotraukoje: Studentai ateitininkai,
susirinkę Dainavoje.

Visos nuotraukos Gyčio Mikulionio

Lina Poskočimaitė, Siga Poskočimaitė, Audra Valiulytė ir Laura
Sirgedaitė Studentų savaitgalyje Dainavoje.

Studentų ateitininkų sąjungos centro valdyba. Iš k: Andrius Giedraitis, Tomas Quinn, Vija Underytė,
Gytis Mikulionis ir pirmininkas Matas Čyvas.

Ateitininkų skyrius
tęsiasi 10 puslapy
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Tradicijos ir meno
šventė!

STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Išsibarstę po visus žemynus lietuviai, it Samuolio bitės, darbščiai
dūzgia, kaupia kultūrinį lobį svarbiausiam tikslui – Tėvynei – jos
labui bei neišblėstančiam atminimui. Net mūsų kilnioji patriotė Ma-

rija Pečkauskaitė primena mums: „Žmogus ateina į šią žemę ne tam, kad
krautų turtus, rinktų delnų plojimus, ieškotų garbės. Visa tai yra nepas-
tovūs, beverčiai, nykūs blizgučiai. Mūsų kelias turi būti amžinas. Kas ne-
abejoja ir narsiai žengia, kur turi eiti, tam nėra baisaus kelio”! O kitas mū-
sų tėvynės meilės įkvėpėjas Vincas Krėvė tai aiškiai nušviečia: „Tėvynė –
tai tas šventas žodis, kuris atplėšia ūkininką nuo arklio, darbininką nuo
darbo, mokslininką nuo knygos, kuris ištraukia jaunikaitį iš mylimosios
ar sužadėtinės rankų ir surenka visus žmones prie vienos vėliavos, į kurią
jie žiūri didvyrio drąsumu ir kankinio meile.” Tarsi skatinami didžiojo
tautos dainiaus Maironio „paimk arklą, knygą, lyrą”, mūsų tautiečiai ir
išeivijoje uoliai puoselėja lietuvišką darbą, mokslą, meną.

Visi džiaugsmingai sutikome Dainų šventės atgaivinimą. 2006 m. Či-
kagoje įvykusi VIII Lietuvių dainų šventė (LDŠ) atnešė gražų apvainika-
vimą. Dainų galingo skambesio išdava – šiemet kovo 9 d. Vilniuje „Aukso
paukštės” premija apdovanotas „Exultate” (lot. „Džiūgaukite”) choras (Cle-
veland, Ohio). Statulėlę atsiėmė choro vadovė, pedagogė, kompozitorė,
VIII LDŠ meno vadovė Rita Čyvaitė-Kliorienė. O šiemet ant slenksčio bel-
džiasi ir kita nuostabi lietuviška meno šventė – liepos 6 d. (Mindaugo ka-
rūnavimo dieną) Los Angeles Galen Center atthe University of Sauthern
California įvyksianti XIII Lietuvių tautinių šokių šventė (LTŠŠ)!

Pradedant 1957 m., maždaug kas ketveri metai, užsienio lietuvių tau-
tinių šokių grupės rinkosi iš įvairių žemynų, dažniausiai į Čikagą ats-
kleisti lietuvių liaudies šokio meną, tautinių drabužių margaspalvį grožį,
tęsti Baltijos pakrantėje esančios tėvynės gražias tradicijas! XIII LTŠŠ
pirmą kartą šįmet įvyks Los Angeles. Užsiregistravo gerokai 1,100 šokėjų:
vaikų, jaunimo ir vyresniųjų. Pasipuošę kiekvienos Lietuvos srities tau-
tiniais drabužiais, jie šokių sūkury parodys Lietuvos laukų darbus ir tipiš-
ką lietuvių gyvenimą. Rengėjai žada atverti senas lietuviškas tradicijas su
trupučiu Hollywood „prieskonių”.

1944 m. plėšriai raudonai meškai vėl besiartinant prie tėvynės,
60,000–80,000 lietuvių pasitraukė į Vakarus. 1945 m. karui pasibaigus,
mūsiškiai buvo apgyvendinti Vokietijoje, stovyklose. Išeiviai nesnaudė,
griebėsi darbo, kūrė kultūrinį gyvenimą: steigė mokyklas, gimnazijas,
technikos kursus, teatro vienetus, chorus, taut. šokių grupes. 1948–1949
m. prasidėjo išeivių emigracija į kitas šalis. Dauguma pasuko į JAV ir
Kanadą. Nors pradžioje dirbdami sunkius fizinius darbus, jie nepalūžo,
bet tuoj sukruto tęsti lietuvišką kultūrą: įkūrė lituanistines mokyklas,
chorus, taut. šokių grupes, atgaivino seną tradiciją – ruošė dainų ir taut.
šokių šventes. Ir jau 1957 m. LB nariai surengė Čikagoje I JAV LTŠŠ, į
kurią suskrido 600 šokėjų iš 18 vietovių, atstovaujančių 29 grupėms (me-
no vad. Bruno Shotas). „Įdomybė”, jog su lietuviais šoko Illinois guberna-
toriaus William Grant Stratton (respublikonas, 1953–1961 m.) duktė.

Paskatinti labai pakilios I šventės nuotaikos, nutarta LTŠŠ rengti kas
4 metai, įtraukiant šokėjus iš Kanados, P. Amerikos, Australijos bei
Europos. II LTŠŠ įvyko 1963 m. vėl Čikagoje su bemaž dvigubai daugiau
šokėjų (vad. Liudas Sagys). 1,100 jų pasirodė kvadratuose (Pirmą kartą
panaudoti kvadratai dėl tvarkingesnio šokių išdėstymo vaizdo.) III LTŠŠ
1968 m. Čikagoje pirmą kartą dalį šokių lydėjo choras (1,500 š.). Garbės
viešnios buvo prez. R. Nixon dukros Julie ir Tricia Nixon, lydimos Julie
sužadėtinio David Eisenhower, buv. prez. Dwight D. Eisenhower vaikaičio.

IV LTŠŠ 1972 m. Čikagoje šokių grupės iš P. Amerikos ir Vokietijos
papildė daugiau negu 1,700 šokėjų (vad. Genovaitė Breichmanienė). Da-
lyvavo garbės viešnia Pat Nixon, prezidento žmona, lydima Valdo Adam-
kaus bei kitų garbių asmenų. V LTŠŠ 1976 m. Čikagoje, minint JAV 200
m. nepriklausomybės sukaktį, 1,800 šokėjų „išrašė” „200” ir sušoko Ame-
rikos liaudies šokį „Virginia Roel”. Dalyvavusiai prezidento žmonai Betty
Ford buvo įteiktas austas liet. taut. drabužis. Gausiausia LTŠŠ (per 2,200)
buvo VI 1980 m. Čikagoje (v. Nijolė Jasėnaitė-Pupienė). Pirmoji LTŠŠ už
Čikagos ribų įvyko 1984 m. Cleveland, OH (2,000 š.). Po to buvo 1988 m.
Hamilton, Ont. Kanadoje. Prie 1,800 šokėjų prisidėjo grupės iš Sydney,
Australijos ir Punsko (v. Rita ir Juozas Karasiejai). IX LTŠŠ 1992 m. Či-
kagoje (2,000 š.) praturtino „Vėtrungė” iš Klaipėdos. 1996 m. Čikagoje X
LTŠŠ (2,000 š.) buvo pagerbti visi praėjusių švenčių vadovai ir pirmi-
ninkai (v. Violeta Smieliauskaitė-Fabianovich). XI LTŠŠ 2000 m. Toronte,
Ont. daugiau nei 1,600 šokėjų lydėjo „Žilvičio” ansamblio liaudies instru-
mentų orkestras iš Lietuvos, o jo šokėjai atliko vestuvinių šokių pynę.
Paskutinėje XII LTŠŠ 2004 m. Čikagoje (1,500 š.) dalyvavo laikinai LR
prezidento pareigas einantis Artūras Paulauskas. Meno vadovė Rasa Šo-
liūnaitė-Poskočimienė. Šįmet dalyvaus grupės iš Lietuvos: Panevėžio „Gran-
dinėlė”, Neringos „Kalnapašė”, Vilniaus „Sugrįžus”.

Bendru taut. šokių švenčių ruošimu rūpinasi JAV ir Kanados LB val-
dybų sudaryti komitetai. XIII LTŠŠ meno vadovė yra Danguolė Razutytė-
Varnienė.

Prieš išvykstant 11 šeimos narių (7 šoka) į XIII LTŠŠ, linkime visiems
kuo gausiau ją pagerbti savo buvimu, o negalintiems, bent dosniai parem-
ti lėšomis bei pasišventusius šokėjus dvasiškai sustiprinti, kartu prita-
riant jų mestam šūkiui: „Šokim, trypkim džiaugsmo šokį – su pavasario
linksmybėm, su vasaros darbais!” Tai mūsų prievolė!

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  

ATVYKSTU KAIP DRAUGAS IR
EVANGELIJOS SKELBĖJAS

Trečiadienio, balandžio 16-osios
ryte Washington, DC popiežius Be-
nediktas XVI susitiko su Jungtinių
Amerikos Valstijų prezidentu George
Bush ir jo žmona, prezidento ben-
dradarbiais bei Bažnyčios JAV atsto-
vais. 

Trečiadienio ryto susitikime Bal-
tųjų Rūmų parke Benediktas XVI po
prezidento Bush pasveikinimo pasa-
kė savo pirmąją viešą kalbą. Padėko-
jęs JAV vadovui, Ganytojas kalbėjo,
jog yra laimingas galėdamas būti ne
tik katalikų JAV, bet visų amerikiečių
svečiu. Atvykstu kaip draugas ir Evan-
gelijos skelbėjas, kaip tas, kuris labai
gerbia šią plačią ir įvairią visuomenę,
— sakė popiežius. Pasak jo, nuo pat
JAV gimimo pradžios laisvės paieškos
vadovavosi įsitikinimu, kad principai,
kurie valdo politinį ir socialinį gyve-
nimą, turi būti susieti su moraline
tvarka, paremta Dievo Kūrėjo vieš-
patavimu. Amerikos istorijos kelias
išryškina sunkumus, kovas ir didelį
intelektualinį bei moralinį ryžtą, bū-
tiną visuomenės, besilaikančios tokių
kilnių principų, sukūrimui.

Su džiaugsmu laukiu susitikimo
ne tik su katalikų Amerikoje ben-
druomene, bet ir su kitomis krikščio-
niškomis bendruomenėmis bei šalyje
esančių religinių tradicijų atstovais.
Ne tik katalikai, bet visi tikintieji
šioje šalyje rado galimybę garbinti
Dievą pagal savo sąžinės paliepimus,
tuo pat metu būdami priimti į kon-
federaciją, kurioje kiekvienas asmuo
ar grupė gali būti girdimas. Laisvė nė-
ra tik dovana, bet ir kvietimas būti
asmeniškai atsakingu. Amerikiečiai tai
gerai žino — beveik kiekviename ša-
lies mieste yra paminklų, kurie pager-
bia visus, paaukojusius savo gyvybę
ginant laisvę, savame krašte ar kitur. 

Benediktas XVI priminė savo
pirmtako Jono Pauliaus II mintį,
apmąstant laisvės dvasinę pergalę
prieš totalitarizmą Lenkijoje ir Rytų
Europoje, jog „pasaulyje be tiesos
laisvė praranda savo pamatą”, jog
„demokratija be vertybių gali pra-
rasti savo sielą”. Šie žodžiai kažkiek
panašūs į prezidento Washington at-
sisveikinimo kalboje išsakytą įsitiki-
nimą, jog religija ir moralė yra nepa-
keičiami geros politikos ramsčiai. Ga-
nytojas užsiminė apie savo apsilan-
kymą Jungtinių Tautų Organizacijos
būstinėje New York kaip siekį, jog ši
tarptautinė organizacija būtų labiau
girdima pasaulyje ir išpildytų visų
pasaulio tautų teisėtus lūkesčius.

Žodis JAV vyskupams

Trečiadienio pavakarę Benedik-
tas XVI atvyko į Švč. Mergelės Ma-
rijos Nekaltai Pradėtosios šventovę,
kur jį pasitiko Bazilikos rektorius bei
600 Vyskupų konferencijos ben-
dradarbių. Po trumpos maldos Švč.
Sakramento koplyčioje ir sveikinimų
Benediktas XVI susitiko su 400 JAV
vyskupų. Ganytoją pasveikinto Vys-
kupų konferencijos pirmininkas
kard. Francis E. George.

Vakaro maldos pabaigoje popie-
žius pirmiausia padėkojo Vyskupų
konferencijos nariams už šios apaš-
talinės kelionės rengimą bei tikin-
tiesiems už ištikimą atsidavimą Petro
Sostui, juolab kad ši kelionė siekia
dar labiau sustiprinti bendrystės sai-
tus. Ganytojas taip pat padėkojo Bos-
ton, New York, Philadelphia ir Luis-

ville katalikų bendruomenėms bei
Baltimore arkivyskupijai, kurios vi-
sos šiemet mini 200 metų įkūrimo ju-
biliejų. Vyskupus ir jų vadovaujamas
bendruomenes Benediktas XVI pa-
drąsino rūpintis ir priimti atvyk-
stančius imigrantus taip, kaip darė
ankstesnės kartos. JAV žmonės pasi-
žymi tiek veiklumu ir kūrybingumu,
tiek dosnumu ir visad padėjo kitiems
tiek šalyje, tiek užsienyje. Amerika
taip pat yra ir didžio tikėjimo žemė,
— sakė popiežius. Čia nesibijoma
viešose kalbose vadovautis morali-
nėmis vertybėmis, paremtomis bib-
liniu tikėjimu. Lygiai taip pat ir reli-
gijos laisvė yra giliai įsišaknijusi į
amerikiečių sąmonę. 

Toliau Benediktas XVI klausė,
kaip XXI amžiuje vyskupai galėtų
tinkamai atsiliepti į Kristaus kvieti-
mą ir vesti Dievo tautą į susitikimą
su Gyvuoju Dievu. Nepaisant, kad
Amerika paženklinta religinės dva-
sios, yra jaučiama sekuliarizmo, ma-
terializmo ir individualizmo įtaka.
Kaip galima suderinti sekmadieninį
tikėjimo išpažinimą su lytiniu elgesiu
ar verslo ir medicinos veikla, kurios
prieštarauja tikėjimui ir moralei?
Tikėjimas turi persmelkti visas gyve-
nimo sritis. Beribė mokslo ir techni-
kos galia yra tik iliuzija, nes tik Die-
vas dovanoja tai, ko mes vieni patys
negalime pasiekti. O individualizmas,
kuris palietė net ir pačią Bažnyčią,
parodo tik tai, kad skubiai reikia nau-
jai evangelizuoti kultūrą. Tad reikia
tęsti stiprią religinio auklėjimo tradi-
ciją ne tik mokyklose, bet ir suau-
gusiųjų ugdyme. 

Ganytojas taip pat išreiškė didelį
susirūpinimą dėl šeimų padėties. Šei-
moje išmokstame teisingumo ir bro-
liškos meilės, tėvų autoriteto povei-
kio, pagarbos silpnesniems, savitar-
pio pagalbos ir atleidimo. Visa tai yra
pagrindiniai taikos dariniai. Šeima
yra pirminė evangelizavimo ir tikėji-
mo perdavimo vieta. Tačiau šiandien
išaugo ištuokų ir neištikimybių skai-
čius, jaunimas praktiškai nebemato
skirtumo tarp sakramentinės ir civi-
linės sąjungos.

Tarp gyvybės Evangelijai priešin-
gų ženklų, kurių galima rasti Ameri-
koje ir visur kitur, — sakė Benediktas
XVI, — vienas yra pats gėdingiausias
– lytinis mažamečių išnaudojimas.
Dabar, kai problemos apimtis ir sun-
kumas yra aiškiau suvoktas, buvo
pritaikytos tinkamos atlygio ir tvar-
kos priemonės, bet taip pat kuriama
saugi aplinka jaunimui. Nors reikia
pripažinti, kad dauguma Amerikos
kunigų ir vienuolių nepriekaištingai
skelbia Evangeliją jiems pavestiems
žmonėms. Vaikai turi teisę turėti
sveiką lytiškumo sampratą, būti auk-
lėjami pagal autentiškas moralines
vertybes ir apsaugoti nuo degraduo-
jančių ir vulgarių lytinių manipulia-
cijų apraiškų. Labai svarbu kuo sku-
biau dar kartą iškelti vertybes, kurio-
mis remiasi visuomenė.

Kalbos pabaigoje Benediktas XVI
vyskupams priminė, kad jie kuni-
gams turi būti kaip tėvai, broliai ir
draugai. Vyskupų gyvenime turi at-
sispindėti Kristus ir Jo šventumo se-
kimas. Reikia atrasti džiaugsmą rem-
tis Kristumi gyvenime, praktikuoti
dorybes, melstis ir garbinti Kristų
Švč. Sakramente. 

Pagal „Vatikano radiją“ parengė
N. Šmerauskas
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POPIEŽIUS IŠKILMINGAI PAGERBTAS
BALTUOSIUOSE RŪMUOSE

Į iškilmes susirinko 13,000 dalyvių

SAULIUS KUPRYS
Specialiai ,,Draugui” iš
Washington, DC

Netikėtai prieš savaitę gavau
kvietimą š. m. balandžio 16 d. daly-
vauti JAV prezidento George W. Bush
ir jo žmonos Lauros ruošiamose iš-
kilmėse, skirtose pagerbti Popiežių
Benediktą XVI Baltųjų Rūmų sodely-
je. Tai ta pati vieta, kur prieš keletą
metų iškilmingai buvo pažymėtas
Lietuvos ir kitų šešių kraštų priėmi-
mas į NATO sąjungą. Šį kartą buvo
skelbiama, kad dalyvaus didžiausias
dalyvių skaičius Baltųjų Rūmų istori-
joje — 13,000.

Spaudoje jau rašyta, jog Popie-
žiaus Benedikto XVI apsilankymui
JAV prezidentas G. Bush parodė ypa-
tingą dėmesį. Prezidento palanku-
mas buvo akivaizdus nuo pat Popie-
žiaus atvykimo į Ameriką. Pats prezi-
dentas su žmona ir dukra nuvyko į
oro uostą pasitikti atvykstančio Po-
piežiaus. Tai retas ir išskirtinis atve-
jis.

Paaiškėjo, kad dalyvavimas priė-
mime buvo gana griežtai prižiūrimas.
Norinčių dalyvauti buvo žymiai dau-
giau, negu jų galėjo tilpti net ir erd-
vioje Baltųjų Rūmų pievelėje. Inter-
netu pranešta, kur ir kaip atsiimti
bilietą. Atskridęs į Reagan oro uostą,
nuskubėjau į nurodytą įstaigą. Ten
patikrinus mano tapatybę buvo įteik-
tas baltas vokas su vardu ir numeriu.
Atidarius voką nurodyta, kad bilietas
galioja geltonos virvės sektoriuje.
Tarnautojas šiek tiek nustebo — pa-
sirodo, taip pažymėtų bilietų buvo
nedaug, nors man ir nepaaiškino gel-
tonosios virvės reikšmės. Tai paaiš-
kėjo tik kitą rytą.  

JAV sostinė nekantriai laukė at-
vykstančio Popiežiaus. Išpuoštose
gatvėse plevėsavo baltos ir geltonos
Vatikano vėliavos. Visur matėsi su-
stiprinta policijos priežiūra. Daug
kur užtvertos gatvės. Iškabinti įspėji-
mai, kad eismas ir automobilių staty-

mas gerokai suvaržytas. Po naktinės
šalnos Popiežiaus pagerbimo rytą sau-
lė jau švietė visu pajėgumu. Baimin-
tis lietaus nebuvo reikalo (buvome
įspėti, jog nepalankaus oro atveju iš-
kilmingas priėmimas bus atšauktas).

Atvykęs prie nurodytų vartų,
prisijungiau prie nusidriekusios ilgos
eilės. Buvo puiki proga susipažinti su
šalia stovinčiais. Vienas jų — naujai
paskirtas JAV universitetų katalikų
kapelionų koordinatorius. (Jį paskyrė
Čikagos kardinolas George, kuris yra
JAV Vyskupų konferencijos pirminin-
kas). Dvasininkas atvirai pasakojo
apie jam pavestą užduotį atnaujinti
gerokai pašlijusį studentų apaštala-
vimą krašto universitetuose. Iš po-
kalbio susidariau įspūdį, kad jis gerai
išstudijavęs esamą padėtį ir ruošiasi
rimtai kibti į darbą. Palinkėjau sėk-
mės, nes uždavinys ir atsakomybė
dideli.

Praėję dvigubą sargybą, įžengė-
me į Baltųjų Rūmų kiemą. Visur
reikia rodyti savo bilietą. Parodžius
bilietą, visi buvome prašomi eiti pir-

myn, arčiau pačių Rūmų. Pasirodo, ta
geltonoji virvutė vedė prie pat paky-
los, ja buvo atskirtas žemės plotas į
dešinę nuo pakylos. Tarp pakylos ir
virvutės sustatytos kėdės, į kurias
sėdo kitų tikybų dvasininkai — rytų
apeigų, žydų, protestantų. Ten rin-
kosi ir kardinolai.

Už virvutės stovėjome daugiau-
sia pasauliečiai, tačiau netrukus pra-
dėjo rinktis ir vyskupai. Jų galėjo
būti šimtas, gal tik ketvirtadalis esa-
mų. Atrodo, ir jiems pritrūko bilietų. 

Atvykus į numatytą vietą teko
dar ilgokai palaukti. Po truputį pil-
dėsi kiemo pakraščiuose nužymėtos
vietos. Vienur buvo sustatyti laiptai,
kitur ruošėsi spaudos ir televizijos at-
stovai tikrindami savo techniką. Visą
laiką grojo karių orkestras. Muziką,
ypač tinkamą šiai progai — daugiau-
sia Bacho ir Mozarto kūrinius. 

Staiga pasigirsta plojimas — at-
vyko viceprezidentas Dick Cheney.
Laukiam toliau. Įžygiuoja vėliavų
palyda, ant Baltųjų Rūmų balkonų
pasirodo kariai su trimitais, pasigirs-

ta fanfaros. Seka prezidento himnas
,,Šlovė vadui” (Hail to the Chief).
Pasirodo prezidentas G. Bush su
Popiežiumi Benediktu XVI, jie užlipa
ant pakylos, kur jų laukia dvi kėdės.
Pasigirdo griausmingi plojimai. Už
medžių pasigirsta duslūs šūviai, kyla
parako dūmai. Tai įprasta pagarbos
atidavimo ceremonija — dvidešimt
viena salvė. 

Sugrojami Vatikano ir JAV him-
nai. Po jų minia spontaniškai prade-
da dainuoti tradicinę gimtadienio
dainą ,,Happy Birthday”, pagerb-
dama Popiežių jo 81-ojo gimtadienio
proga. Toliau programą atliko Ka-
riuomenės muzikinis vienetas, pa-
vaizdavęs Amerikos nepriklausomy-
bės kovų laikotarpį. Žinoma solistė
Kathleen Battle, pritariant arfai,
sugiedojo ,,Tėve Mūsų”. Tai tikrai
meniškai išreikštas žmogaus kreipi-
masis į Kūrėją. Pagarbi tyla — proga
susitelkti maldoje.

Savo žodyje prezidentas iškėlė
Amerikos vertybių svarbą bei neprik-
lausomybės būtinumą normaliam
žmogaus vystymuisi. Po jo prabilęs
Popiežius savo ramiu tonu, švelniu
vokišku akcentu kėlė gėrio supratimo
svarbą, jis sakė, jog žmonija turi tą
tiesą priimti, kad galėtų pilnai vys-
tytis. Po abiejų pasisakymų Kareivių
choras programą užbaigė karinga
tradicine Amerikos giesme ,,Battle
Hymn of the Republic”. Sodriems
šios giesmės garsams skriejant per
plačiąją Baltųjų Rūmų pievelę ir
baigėsi iškilmingo svečio Popiežiaus
Benedikto XVI priėmimas Baltuo-
siuose Rūmuose.

Šiai iškilmingai progai pažymėti
buvo išleistas auksinėmis raidėmis
graviruotas programos leidinys. Po
programos dalyviai dar ilgai lūkuria-
vo Baltųjų Rūmų paunksmėje, norė-
dami pratęsti šio istorinio susitikimo
nuotaiką.

Man tai buvo proga susitikti ir su
mūsų lietuviškos sielovados bičiu-
liais. Tarp jų šventėje dalyvavo Čika-
gos vyskupas augziliaras Gustavo
Garcia-Siller. Jis su entuziazmu kal-
bėjo apie š. m. balandžio 26 d. Čika-
goje vykstančią lietuvių sielovados
konferenciją ir renginius, skirtus
Šiluvos Marijos 400 metų apsireiški-
mo sukakčiai paminėti. Teko atnau-
jinti pažintį ir su vyskupu Slattery,
kuris dabar vadovauja vyskupijai
Oklahoma valstijoje. Prieš pakeliant
jį į vyskupus jis vadovavo įtakingai
katalikų ,,Extension” organizacijai.
Savo laiku per Katalikų Federaciją ši
organizacija stipriai parėmė Kauno ir
Vilkaviškio vyskupijas. Šio susitikimo
proga vėl padėkojau už dosnią jų
paramą.

Popiežiaus atvykimo proga ,,Wa-
shington Times” dienraštis išleido
specialų priedą. Pirmame puslapyje
išspausdinta Washingtono Šiluvos
koplyčios spalvota nuotrauka, o
priedo viduje — padidinta tos pačios
koplyčios nespalvota nuotrauka. Taip
simboliškai buvo sujungtas Popie-
žiaus atvykimas su šiais metais mini-
ma Šiluvos Marijos apsireiškimo su-
kaktimi. 

Popiežiaus Benedikto XVI sutikimo iškilmėse prezidentas George W. Bush taria sveikinimo žodį.

Iškilmėse dalyvavo nuoširdūs lietuviškos sielovados rėmėjai: vysk. Slattery
iš Oklahomos ir Čikagos vyskupas augziliaras Gustavo Garcia-Siller. 

Sauliaus Kuprio nuotraukos
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Lietuvininkų protėvių takais Texas valstijoje
LIUDA ŽIAUGRIENÈ

Tęsinys iš balandžio 12 d.

Dokumentinė ir gyvoji istorija
Yorktown, San Antonio ir New

Braunfels muziejuose

Vienos dienos popietę Yorktown
miesto istoriniame muziejuje buvo
surengtas renginys mūsų garbei. Be
abejo, tas susitikimas buvo paskatin-
tas veikliosios Patsy Hand, talkinant
Beverly Kirliks ir visam būriui žmo-
nių, besidominčių savo šaknimis.
Susitikime dalyvavo apie 60 žmonių,
suvažiavusių iš San Antonio, Austin,
Yorktown miesto meras Rene Her-
nandez, tų apylinkių lietuvininkų pa-
likuonys, žurnalistai ir De Witt aps-
krities Istorinės draugijos nariai. Tai
buvo ypatinga proga visiems susipa-
žinti su mumis, klausti klausimus
apie mūsų planus, apie bendrą su
Lietuva projektą, kuriuo tikslu ir
buvome atvykę. Po trumpos forma-
lios dalies pasveikinimų ir prista-
tymų prasidėjo spontaniškas ben-
dravimas. Žmonės sunešė savo šeimų
dokumentus, laiškus, nuotraukas,
nedidelius daiktus, žemėlapius ir
storas susegtas ,,bylas” su jų paieškų
rezultatais. Mes pasijutome istorijų,
pasakojimų ir klausinėjimų sūkuryje,
lyg atsidūrę populiarioje TV-PBS
,,Antique Road-show” laidoje, kur
žmonės suneša savo vertingus senus
daiktus ir senienų žinovai atskleidžia
tų daiktų paslaptis ir įvertina. 

Dabar jau  susitikome su ketvir-
tos ir penktos kartos atstovais – ant
atsineštų stendų ir dokumentų pa-
matėme naujas ir kapinėse matytas
pavardes: Stancius, Kirlikcs, Merti-
ne, Praetz, Lundschen, Raguzus, Jo-
nischkies, Gelszus, Lempke, Lenkeit,
Junker, Guddatis, Mosteit, Gutzas,
Jutzas, Jankus, Weichies, Weischvill.
Kaip nuostabu buvo matyti jų veidus,
girdėti  juos pasakojant apie  protė-
vius! Išklausėme ir filmavome įvairių
šeimų asmenines istorijas. Stančių
proanūkiai didžiuojasi daugiau nei
150 metų išsaugoję savo prosenelių
palikimą: originalius Mažosios Lietu-
vos žvejybos tinklus ir lietuvišką ra-
telį, dabar esančius muziejine relikvi-
ja. Kiti atsinešė kopijas laiškų, rašytų
lietuviškai su gotišku šriftu. Iš laiškų
galima sužinoti apie emigrantų reika-
lus, kasdienius ūkininkų rūpesčius,
apsikeitimus šeimyniniais įvykiais,

sveikatos palinkėjimais, sveikinimus
švenčių progomis, apie ilgesį dėl pa-
liktų artimųjų ir jų šeimų.

Su džiaugsmu vartėme ir skaitė-
me keletą atneštų senųjų lietuviškų
leidinių – maldaknygę, patarimus
krikščionims. Sukėlėme didelę nuos-
tabą, jog laisvai lietuviškai skaitome
ir verčiame į anglų kalbą. Tarp įdo-
mesnių suneštų eksponatų buvo pir-
mieji fotostudijos ir fotolaboratorijos
indai, darbo įrankiai, audiniai, reti
stiklai ir molio indai.

Galėjom justi susijaudinimą, kai
kas nors iš susirinkusių pasakojo apie
savo protėvių patirtus vargus, kol tie
pasiekdavo pažadėtąją žemę. Kalbė-
dami susigraudindavo, nes tai buvo
itin varginanti ir pavojinga kelionė,
kurios sėkmę lėmė Texas geografinė
padėtis. Emigrantai iš Europos at-
plaukdavo buriniais laivais į New Or-
lean ar į Galveston ir, perėję muitinę
ir emigraciją, mažesniais laivais plauk-
davo kuo toliau į vakarus iki naujai
vokiečių 1846 m. įkurto Indianola
uosto (originaliu pavadinimu Carl-

shafen). Taip išvengdavo daug upių,
įtekančių į Meksikos įlanką (Gulf of
Mexico), per kurias būtų reikėję per-
sikelti be tiltų ar keltų. Tenai prasi-
dėjo ,,Indianola Trail” kelias į žemy-
ną, kuriuo ir atėjo dauguma mūsų
tautiečių. Indianola buvo nugriauta
per 1886 m. uraganą ir šiuo metu yra
tik ,,šmėklų miestas” su keliais liku-
siais pastatais ir stovinčiomis istori-
nėmis lentomis tarp plynų užpelkė-
jusių laukų. Pasiekę galutinį uostą,
atvykėliai keliaudavo į paskirties vie-
tą daugiausia pėsčiomis, brisdami per
pelkes, sraunias upes, bandydami iš-
vengti susirėmimų su vietos gyvento-
jais – karingais Camanchi indėnais.
Moterys turėjo eiti ir nešti naštą kaip
ir vyrai, dalintis visais įsikūrimo ir
išgyvenimo sunkumais. Sąlygos pio-
nieriams-emigrantams niekur nebu-
vo lengvos, bet šie lietuvininkai iš-
tvėrė likimo išbandymus ir sėkmin-
gai įsikūrė naujame krašte. 

,,Victoria Advocate” laikraščio
žurnalistas Henry Wolf išsakė mintį,
kad būtų įdomu atsidurti tuo laiku
Victorijos pagrindinėje gatvėje ir ste-
bėti pro šalį keliaujančią margas-
palvę žmonių minią, dažnai dėvinčius
savo tautinius ar namuose gamintus
rūbus, nešančius savo kuklią mantą
arba tempiamus dviejų ratų vežimus
su įkinkytais jaučiais, vedlius, pre-
kiautojus, karius, įvairius laimės
ieškotojus per šį tautų persikėlimą į
Naująją žemę Texas. Victoria įsikūru-
si Pietų Texas svarbiausių kelių sank-
ryžoje, mat ja vyko nuolatinis naujų-
jų ateivių judėjimas. Koks būtų fan-
tastiškas vaizdas, jei galėtų būti gyvai
atkurtas ir nufilmuotas XIX a. vidu-
rio pirmosios emigracijos procesas iš
Europos, kaip kad dabar daroma
istorinė dokumentika apie karo žyg-
darbius, strateginius mūšius ar kitus
reikšmingus praeities įvykius!

Į šį susitikimą iš San Antonio at-
vyko Texas kultūrų instituto ITC
(Institute of Texan Cultures, Univer-
sity of Texas, San Antonio) muziejaus
darbuotojas Thomas Shelton. Su juo
ir lietuvių ekspozicija, saugoma to
muziejaus bibliotekoje, susipažinome

mūsų kelionės pradžioje. Patsy Hand
palaiko glaudžius ryšius su šiuo įdo-
miu žmogum ir tikisi, kad ateity pa-
vyks išplėsti lietuvišką ekspoziciją,
papildant ją naujais eksponatais, įs-
kaitant dokumentinius filmus – žmo-
nių įkalbėtas tikras istorijas ir pasa-
kojimus. Šiame muziejuje įdomiai ir
išradingai rodoma daugiau kaip 20
originalių etninių ir kultūrinių gru-
pių parodų. Gražiai, informatyviai
puikuojasi vokiečių, švedų, danų, če-
kų, lenkų, libaniečių, graikų, kinų ir
daugelio kitų tautų parodos, skamba
muzika, kalba, tikros įrašytos asme-
ninės istorijos. Įdomu ir tai, kad tokia
tauta kaip sorbai (slavų gentis sorbai-
vendai, gyvenanti Rytų Vokietijoje),
kurie niekad neturėjo ir nesukūrė
savo valstybės, čia turi savo nemažą
skyrių. Lieka pasvajoti, kad su laiku
ir Texas lietuvininkams bus paruošta
paroda.

Tarp San Antonio ir Victorijos
yra kitas svarbus istorinis miestas –
New Braunfels. Nuo 1845 m. čia įvy-
ko viena pirmųjų vokiečių aukštuo-
menės suplanuota gyventojų emigra-
cija, vadovaujama Princo Carl Solms-
Braunfels, kuris davė vardus tiek šiai
gyvenvietei, tiek anksčiau  minėtam
Carlshafen-Indianolos uostui. New
Braunfels turi puikų istorinį mu-
ziejų, su moderniai, patraukliai įreng-
ta ekspozicija, apimančia XIX a. vi-
duryje įkurto miestelio gyvenimą su
autentiškai įrengtom parduotuvėm,
įvairios paskirties amatų ir technikos
įranga, vaistine, gydytojo kabinetu,
bažnytinėm relikvijom, mokyklom,
muzikos instrumentais. Įdomią dalį
sudaro atskirų žmonių nufilmuotos
istorijos, rodomos ekrane ar kompiu-
terių monitoriuose. Šalia vokiečių
New Braunfels apsigyveno ir ūkinin-
kavo lietuvių pirmeiviai, jų buities
daiktai ir moterų rankdarbiai saugo-
mi tarp muziejaus eksponatų. Muzie-
jaus archyvuose saugoma tūkstančiai
asmeninių ir viešų dokumentų, kurie
prieinami už tam tikrą mokestį.

Susidaro įspūdis, kad teksasiečiai
tikrai skiria daug dėmesio ir reiškia
didelę pagarbą   Nukelta į 11 psl.

Bostoniečiai buvusiame Indianolos uoste (iš kairės į dešinę): J. Limantas, R.
Veitas-Limantas, R. Šležas, dr. M. Richardson, L. Žiaugrienė. 

Thomas Shelton, Patsy ir Glenn Hand prie Texas lietuvių stendo ITC muziejuje, San Antonio.   L. Žiaugrienės nuotr.



6 DRAUGAS, 2008 m. balandžio 19 d., šeštadienis       

Ilgai sl∂pta gr∂sm∂ Europai 

Mobilusis telefonas lietuviams
tapo gyvenimo b∆tinybe

Maestro Vytautâ Kernagî
primins ir fondas

Dauguma lenkû� norètû, kad jû�
sùnùs taptû� kunigais

Teismas atmetè buvusio KGB
darbuotojo skundâ valstybei 

Vilnius, balandžio 18 d. (Lietu-
viams.com) –– Išvažiuojantys lietu-
viai likusiems Tėvynėje suteikia teisę
džiaugtis vienu mažiausių nedarbo
procentu visoje Europos Sąjungoje.
Tačiau tokia padėtimi toli gražu nėra
patenkintas verslas ir darbdaviai.

Premjeras Gediminas Kirkilas
savo ataskaitoje Seime teigė, kad į
Lietuvą grįžta vis daugiau lietuvių.
Tačiau kiek daugiau – nepasakė. Tik
pasidžiaugė, kad beveik trys ketvirta-
daliai grįžtančiųjų jaunesni nei 35-
erių. „Siekiama, kad kiekvienas no-
rintis ir galintis dirbti mūsų šalies
žmogus Tėvynėje rastų savęs vertą

darbą”, – rašoma ataskaitoje.  
Tuo pačiu pažymima, kad  „ne-

pagrįstai optimistiški gyventojų lū-
kesčiai pradėjo nykti. Gyventojai tik-
riau ir protingiau vertina savo paja-
mų didėjimo galimybes. Tai lėmė ne-
kilnojamojo turto pirkimo–pardavi-
mo sutarčių mažėjimą”.

O neslopstanti emigracija ir to-
liau grasina, kad  „sumažės Lietuvos
intelektinės galimybės, lėtės techno-
loginė pažanga, gali būti pažeista
darbo rinkos pasiūlos ir paklausos
pusiausvyra, o tai gali lėtinti Lietu-
vos ekonominę plėtrą”, – sakoma Vy-
riausybės ataskaitoje.

Žemaitijos nacionalinis parkas, kurio teritorijoje yra buvusi sovietų kariuomenės
raketinė bazė.

Vilnius, balandžio 18 d. (Bal-
sas.lt) – Buvusi sovietų kariuome-
nės raketinė bazė Žemaitijoje, Plok-
štinės miškuose, nuo žemės pavir-
šiaus galėjo nušluoti bet kurį Euro-
pos miestą. Specialistai teigia, kad
apie slėptą grėsmę, apie karinės jėgos
įžūlumą greit pamiršime, jei dėl lėšų
trūkumo leisime sunykti šiam dabar
populiariam turistiniam objektui, nes
viskas bus sulyginta su žeme.

Į buvusią požeminę balistinių vi-
dutinio nuotolio raketų su termobran-
duolinėmis galvutėmis paleidimo
aikštelę neseniai buvo sukviesti spe-
cialistai, įvairių žinybų atstovai –
pasitarti, ką daryti su šiuo ypatingu
objektu. Susirinkusiųjų nuomone, to-
lesnį karinio komplekso likimą, jo pa-
naudojimo ir pritaikymo galimybes
reikia spręsti aukščiausiu lygiu.

Ši netoli Platelių esanti karinė
bazė, pastatyta 1962 m., pastaraisiais
metais sutraukia iki 14 tūkst. lankyto-

jų. Šiuo karinio turizmo objektu ypač
domisi Europos valstybių turistai.
Jiems įdomu pamatyti, iš kur bu-vo
taikytasi į jų šalis. Skaičiai ir faktai
žmones pribloškia. Kiekvienos
Plokštinėje slėptos raketos termo-
branduolinės galvutės galingumas
buvo apie keliasdešimt kartų didesnis
už bombos, numestos ant Hirosimos.

Viena tokia raketa nuo žemės pa-
viršiaus galėjo nušluoti, pavyzdžiui,
visą Paryžių ar Londoną. Ji skriejo
daugiau kaip 2 tūkst. kilometrų. Ra-
ketos buvo nukreiptos į europinės da-
lies NATO bloko šalis, kad bet kada
prireikus būtų galima paleisti. 

Netoli Platelių įrengta raketų pa-
leidimo aikštelė buvo viena pirmųjų
Sovietų Sąjungoje požeminių raketi-
nių bazių. Vieta Žemaitijos aukštu-
moje pasirinkta neatsitiktinai: gana
didelis aukštis virš jūros lygio, be to,
netoli Vakarų Europa, į kurios mies-
tus buvo nukreiptos raketos. 

Vyriausybè: vis sunkiau 
dèl emigracijos

Vilnius, balandžio 18 d. (ELTA)
– Buvusiam KGB darbuotojui Kęstu-
čiui Džiautui nepavyko iš Lietuvos
prisiteisti šimtatūkstantinės kom-
pensacijos už neva pažeistas jo teises.
Teismas nusprendė, kad įstatymas,
draudžiantis buvusiems KGB dar-
buotojams dirbti privačiame versle,
nors ir buvo sukritikuotas Strasbūro
teismo, pareiškėjo teisių nepažeidžia,
nes jo nuostatos, prieštaraujančios
Europos žmogaus teisių konvencijai,
paprasčiausiai negali būti taikomos.

Anot teismo, byloje nėra jokių
įrodymų, kad pareiškėją būtų atsisa-
kyta priimti į darbą dėl to, kad nacio-
naliniame įstatyme yra nustatyti ri-
bojimai buvusiems KGB darbuoto-
jams dirbti privačiame versle.

LVAT nuomone, pareiškėjas ne-
turi  teisės reikalauti, kad būtų atly-
ginta jam tariamai padaryta žala, ka-
dangi nacionaliniame įstatyme nus-
tatyti ribojimai dirbti privačiame ver-
sle pareiškėjo atžvilgiu negali būti
taikomi ir nėra duomenų, kad jie iš

tiesų būtų buvę pritaikyti.
1990-1991 metais KGB dirbęs

buvęs prokuroras K. Džiautas yra lai-
mėjęs bylą prieš Lietuvą Europos
Žmogaus Teisių Teisme. Pagal 1999
m. priimtą Liustracijos įstatymą, bu-
vusių okupacinių specialiųjų tarnybų
bendradarbiams uždrausta dirbti ne
tik valstybės tarnyboje, bet ir ryšių
sistemoje, saugos tarnybose, ban-
kuose, teikti privačių detektyvų pas-
laugas ir dirbti su vaikais švietimo
srityje.

Strasbūro teismas prieš 3 metus
pripažino, kad Lietuva tokiais apribo-
jimais privačiame sektoriuje pažeidė
Europos žmogaus teisių konvenciją.
Lietuva buvo įpareigota nukentėju-
siajam sumokėti 7 tūkst. eurų, nors
jis prašė gerokai daugiau.

Lietuvos administraciniuose teis-
muose K. Džiautas Vyriausybę skun-
dė dėl to, kad Liustracijos įstatymo
nuostata dėl buvusių KGB darbuoto-
jų įsidarbinimo privačiame sektoriuje
liko nepakeista.

Vilnius, balandžio 18 d. (BNS)
– Neseniai amžinybėn iškeliavusio
menininko Vytauto Kernagio sūnus
Vytautas ėmėsi įgyvendinti tėvų
brandintą sumanymą. Vytauto Ker-
nagio fondas puoselės kūrėjo atmini-
mą ir padės onkologinėmis ligomis
sergantiems vaikams.

Registrų centre įregistruota vie-
šoji įstaiga Vytauto Kernagio fondas.
Jo direktorius – kovo viduryje miru-
sio dainininko, aktoriaus, renginių
vedėjo ir režisieriaus V. Kernagio sū-
nus, taip pat Vytautas.

,,Kol kas mūsų veikla nėra tiks-
liai apibrėžta. Daug kas dar tik su-
manymai, – sakė V. Kernagis jaunes-
nysis. – Kalbant bendrai, fondas
žvelgia į kultūros dalykus. Jis puo-
selės tėvo atminimą, rūpinsis jo
minčių sklaida, kūrinių leidyba. Jei
valdyba pritars, fondas rems vėžiu

sergančius vaikus. Tokią mintį bran-
dino mama ir tėvas, kai jis susirgo
vėžiu. Dabar esame tarsi įpareigoti
imtis šios veiklos.”

V. Kernagio sūnus pasakojo, kad
pinigai, likę iš beveik 150 tūkst. litų,
Lietuvos žmonių suaukotų maestro
gydyti, taip pat bus perduoti vėžiu
sergantiems vaikams. Anot pašneko-
vo, fondo valdyba bus tarsi draugų
klubas. Į jį bus kviečiami žmonės,
kurie siūlys sumanymus ir padės
juos įgyvendinti. ,,Lėšų veiklai kaup-
sime ne tik patys ieškodami para-
mos. Galės prisidėti ir tie žmonės,
kuriems brangus mano tėvo atmini-
mas”, – kalbėjo maestro sūnus.

Vienas ryškiausių mūsų dienų
Lietuvos menininkų, Nacionalinės
premijos laureatas V. Kernagis mirė
kovo 15 d., nesulaukęs 57-ojo gimta-
dienio. 

Vilnius, balandžio 15 d. (ELTA)
– Per dešimtį metų iš įrankio skam-
binti mobilusis telefonas lietuviams
tapo visaverčio socialinio gyvenimo
būtinybe, parodė Lietuvos mobiliųjų
telekomunikacijų įmonės ,,Omnitel”
2008 m. mobilumo tendencijų tyri-
mas.

,,Mobilusis internetas ir telefo-
nas suteikia daugiau įvairių būdų  bei
galimybių dažniau bendrauti su įvai-
riais žmonėmis, daro mus atviresnius

naujai patirčiai. Mobilusis ryšys tapo
mūsų visaverčio socialinio gyvenimo
būtinybe”, – sakė ,,Omnitel” komu-
nikacijos vadovas Darius Maikštėnas.

Beveik trečdaliui tyrimo metu
apklaustų lietuvių mobilusis telefo-
nas yra tapęs vieta saugoti jausmams
ir maloniems prisiminimams – 29
proc. apklaustųjų iš visų telefone
saugomų duomenų labiausiai gaila
būtų netekti tam tikrų SMS žinučių.
Jaunimui (18-22 metų) kai kurios
trumposios žinutės itin brangios – jų
labiausiai nenorėtų netekti beveik 40
proc. jaunuolių. Didžioji dalis (76
proc.) apklaustųjų telefone labiausiai
saugo duomenis apie draugus.

Pasak šeimos psichoterapijos
specialisto dr. Gedimino Navaičio,
mobiliosios technologijos tapo viena
iš priemonių, dažniausiai naudojamų
santykiams kurti. ,,Mobiliosios tech-
nologijos suteikia galimybę greičiau
pažinti kitą žmogų, nuotoliniu būdu
pamatyti, kaip jis atrodo, aktyviai
bendrauti net nebūnant šalia. Todėl
jos ypač svarbios santykių užmezgi-
mo pradžioje”, – kalbėjo dr. G. Na-
vaitis.

Šis tyrimas – didžiausios Šiaurės
ir Baltijos šalių telekomunikacijų
įmonių grupės ,,TeliaSonera” kasme-
tinio mobiliųjų tendencijų tyrimo da-
lis. Tyrimo geografija apima Skandi-
navijos šalis ir Lietuvą. 

Vilnius, balandžio 16 d. (Bernar-
dinai.lt) – Beveik 56 proc. bažnyčią
lankančių lenkų katalikų norėtų, kad
jų sūnūs taptų kunigais, rodo Lenki-
jos Katalikų Bažnyčios statistikos in-
stituto apklausa, kurios rezultatus
paskelbė dienraštis ,,Rzeczpospolita”.

Dominikonas Maciej Zieba dien-
raščiui sakė, jog tikintieji mano, kad
kunigystė yra sunkaus, bet puikaus
gyvenimo galimybė.

Daug mažiau lenkų sutiktų ati-
duoti savo dukras į vienuolynus. Tei-

giamai į tokį klausimą atsakė tik 37
proc. apklausos dalyvių. Beveik kas
dešimtas tikintis ir bažnyčią lankan-
tis lenkas nenorėtų matyti savo vaiko
kunigu.

Į klausimą, kas daro didžiausią
įtaką pasirenkant kunigystę, beveik
40 proc. apklaustųjų atsakė, jog di-
džiausią įtaką turi šeima ir jaunuolių
bendravimas su kunigais. Lenkijoje
yra apie 22 tūkst. kunigų, tačiau pasta-
raisiais metais, kaip rašo šalies spauda,
klierikų skaičius nuolat mažėja.

Mobilusis ryšys daugeliui tapo visaver-
čio socialinio gyvenimo būtinybe.
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Europos Parlamento narė, eko-
nomistė Margarita Starkevičiūtė
ragina keisti Lietuvos užsienio poli-
tikos kryptį ir sparčiau diegti šalyje
europines gyvenimo normas. Kalbė-
dama Dariaus Kuolio vedamoje LTV2
laidoje „Sankirtos” dabartinę šalies
energetikos politiką ji įvertino kaip
teikiančią pirmenybę Rusijos intere-
sams.

Politika Lietuvoje –
tik viešieji ryšiai

D. Kuolys: Jau pripratome, kad
Lietuvoje daug dažniau svarstome
valdžios išlikimo nei krašto sėkmės
scenarijus. Kadaise Lietuva jungėsi į
Europos Sąjungą (ES) ieškodama
spartesnio sėkmės kelio. Kaip mums
šiandien pavyksta europiniu keliu
eiti?

M. Starkevičiūtė: Mano liūde-
siui Lietuva Europoje vertinama kaip
šalis, linkusi atsiskirti. Tai uždara ša-
lis. Jei kokiame priėmime pastebi
nuošalyje stovintį būrelį žmonių, tai
bus lietuviai. Gal mūsų toks charak-
teris. Kita vertus, mes nežinome, ko
Europoje norime. Remdamiesi sovie-
tine patirtimi mes manome, kad da-
bar Briuselis, kaip anksčiau Maskva,
už mus spręs. Tačiau tokio Briuselio
nėra – mes esame Briuselis. Estai,
latviai bent jau stengiasi dalyvauti
ES veikloje kaip stebėtojai, mes neda-
lyvaujame nei kaip aktyvūs, nei kaip
pasyvūs nariai.

D. Kuolys: Ar pagrįsta iš Briu-
selio užkulisių pasiekianti nuomonė,
kad Lietuvos politikai ten vis dar va-
dinami „kaimo politikais”?

M. Starkevičiūtė: Man labai
skaudu, bet tai tiesa. Mūsų politikai
dažniausiai supranta politiką kaip
viešuosius ryšius. Nusipirkai žinias-
klaidoje tave giriantį straipsnį – ir ge-
rai, nesvarbu, ką tu darytum. O Eu-
ropoje reikia dirbti. Pas mus net ži-
nomi politikai nepasiekia jokių re-
zultatų, nes nerengia patys įstatymų.
Už juos tai daro ministerijos. Lietu-
vos politikai nėra įgiję tų įgūdžių, ku-
rie reikalingi Europos politikams.
Yra susidariusi nuostata, kad tokių
įgūdžių net nereikia.

Liekame Lenkijos šešėlyje

D. Kuolys: Kokias matote išei-
tis? Ko reikėtų, kad Lietuva įstengtų
dalyvauti Europos projekto kūrime
kaip visateisė narė?

M. Starkevičiūtė: Visų pirma
reikėtų pradėti nuo mūsų užsienio
politikos. Dabar mūsų užsienio poli-
tikoje pirmenybė teikiama santy-
kiams su Rytais – Ukraina, Baltaru-
sija, Moldova.

D. Kuolys: Atrodo, kad šioje sri-
tyje mums pavyksta kai ką nuveikti.
Štai neseniai mūsų prezidento kalba
ir dunksėjimas į stalą ginant Ukrai-
nos ir Gruzijos interesus NATO šalių
vadovų susitikime Lietuvos žiniask-
laidos buvo įvertintas kaip rimtas lai-
mėjimas.

M. Starkevičiūtė: Norėčiau pa-
sakyti, kad tik Lietuvos žiniasklai-
dos. Nors Rytuose mums yra pavykę
nemažai pasiekti, vis dėlto čia esame
Lenkijos šešėlyje. Mes neturėtume
pamiršti Baltijos regiono – šalių,
esančių aplink Baltijos jūrą. Čia mū-
sų politika galėtų būti labiau sava-
rankiška. Čia galėtume atrasti dau-
giau sąjungininkų spręsdami ir savo
ekonominius klausimus. Juk ES visų
pirma yra ekonominė sąjunga. O tai

užmirštame. Ukrainoje, Gruzijoje
mes matomi labiau kaip Lenkijos pa-
galbininkai.

Svarbiausia – ginti pilietį

D. Kuolys: Šiandien kuriama ES
vidaus rinka. Kaip jos galimybėmis
Lietuva galėtų pasinaudoti?

M. Starkevičiūtė: Mūsų didelė
problema – neįgyvendinami ES įsta-
tymai. Mes juos esame pasitvirtinę,
bet neįgyvendiname. Svarbiausia Eu-
ropai žmogaus teisės, vartotojų tei-
sės. Pripažįstama, kad stambus vers-
las kaupia pelną ir atsikrato nuosto-
liais: pasiima pelną sau, o nuostolius
palieka visuomenei. Tai bendra Eu-
ropos problema. Šiandien svarstoma,
kaip ją spręsti. Lietuvoje apie tai net
nekalbama. Kai pas mus svarstomi
naujų mokesčių projektai, nutylima,
kad stambiosios įmonės, valdomos
per akcines bendroves, turi būdų mo-
kesčių išvengti. O Lietuvos sėkmės
scenarijus būtų įgyvendinti tai, kas
numatyta naujoje Lisabonos sutar-
tyje. Mums reikėtų artėti prie Euro-
pos socialinio modelio – dabar visas
jėgas turėtume skirti žmogaus teisių
ir interesų gynimui, ekonominių
žmogaus teisių apsaugai. Pas mus
valstybinė apsaugos sistema labai sil-
pna. Jei atėjusi naujoji Vyriausybė
skirtų dėmesį konkurencijos, varto-
tojų teisių apsaugos ir kitoms tarny-
boms sustiprinti, kad jos įgyvendintų
ES nurodymus, mūsų piliečiai iš kar-
to pasijustų apginti, o stambios įmo-
nės turėtų derintis.

D. Kuolys: Jūs jau kalbate apie
naująją Vyriausybę? Dar pernai vie-
šai teigėte, kad dabartinė Vyriausybė
tėra formali, kad Lietuvą iš tiesų val-
do interesų grupės. Vis dėlto – kaip
lietuviai galėtų įgyti Vyriausybę, pa-
jėgią ginti viešąjį interesą?

M. Starkevičiūtė: Iš tiesų, Lie-
tuvos politinis gyvenimas yra dirbti-
nis, laikraščių sukurtas. Jame nieko
nevyksta. Nėra jokios politikos. Eu-
ropoje yra politika. Ten partijos ats-
tovauja socialinių grupių interesams.
Ten vyksta diskusija, kam kas šian-
dien atstovauja: konservatyvūs poli-
tikai vis labiau gręžiasi nuo stambių
įmonių į vidutinį ir smulkų verslą, so-
cialdemokratai – į imigrantus. Mūsų
politikai daro didžiulę klaidą: jie ne-
bekalba apie mažų miestelių verslą.
Šį verslą „pasiima” Darbo partija,
Tvarka ir teisingumas. Jie susirenka
į savo gretas puikius žmones, nes
miesteliai mato, kad Vilniui jie nerū-
pi.

Lietuvai vis dar svarbūs
Rusijos interesai

D. Kuolys: Koks Jūsų požiūris į
tai, kas šiandien vyksta Lietuvos
energetikoje? Sakydama, kad siekia
energetinės nepriklausomybės nuo
Rusijos, mūsų valdžia rengiasi statyti
naują atominę elektrinę, skiria dery-
bininką derėtis dėl Ignalinos elektri-
nės darbo pratęsimo, kai kurios par-
tijos šiuo klausimu mėgina sušaukti
referendumą. Kaip vertinate Lietu-
vos politines pastangas išspręsti
energetikos problemas?

M. Starkevičiūtė: Kaip Rusijos
interesų paisymą.

D. Kuolys: Gal galite paaiškinti?
M. Starkevičiūtė: Galiu paaiš-

kinti. Neseniai Rusijos Dūma priėmė
sprendimą ypatingai vystyti savo ūkį
atominės energetikos ir anglies pra-
monės srityse, nes dujų Rusija daug

M. Starkeviçiùtè: ,,Turime eiti kitu keliu”

neturi. Rusai perka dujas iš Azijos, o
Azija imasi savarankiškos politikos.
Lietuvos spaudoje kuriamas „Gazp-
rom” mitas. Atominė elektrinė, kurią
Lietuva ruošiasi statyti, nepertvar-
kius visos tiekimo sistemos, iš tiesų
dirbs Rusijos energetikai. Jokie žing-
sniai pertvarkyti Lietuvos tinklams
nedaromi. Paklausiau „Lietuvos
energijos” vadovo, kaip mūsų tinklai
bus sujungti su Vakarų tinklais, ko-
kią nuomonę man ginti? Gavau ir iki
šiol turiu atsakymą, kad tai turi būti
padaryta nepažeidžiant Rusijos inte-
resų. Taigi pats suvokimas yra toks.
Šioje srityje įsitvirtinusios grupės,
susijusios su Rusija.

D. Kuolys: Negi Lietuva – Rusi-
jos Trojos arklys Europos Sąjungoje?

M. Starkevičiūtė: Lietuva gali
būti ne Trojos arkliu, bet jungtimi, ir
iš to gerai uždirbti. Tačiau labai svar-
bu, kad mūsų energetikos ūkyje da-
lyvautų stambios ES įmonės, kurios
padėtų mums atremti Rusijos įtaką.
Čia mitas, kad Lietuva sukurs savo
įmones, kurios atsilaikys prieš milži-
niškas įmones, susijusias su Rusijos
interesais. Pas mus monopolizuota
rinka. Mums reikia įsileisti daugiau
Vakarų investicijų. Monopolijos su-
kelia kainas vartotojams. Kodėl šian-
dien elektros kaina Anglijoje mažes-
nė nei Lenkijoje? Todėl, kad Lenkijoje
– energetikos monopolis. Mūsų stam-
bios įmonės kaip „Maxima” kitose ša-
lyse, išskyrus Latvijoje, didelės sėk-
mės nepatyrė. Ten, kur reikia atvirai
ir sąžiningai konkuruoti, mes dažnai

nesugebame. Čia didelė mūsų proble-
ma. Man baugu, kad visa Lietuvos
politika liko tik energetikos politika.
Mes niekada netapsime žinių visuo-
mene, jei pagrindinis mūsų rūpestis
bus atominė elektrinė. Pagrindinis
rūpestis turėtų būti – kaip išlaikyti
žmones Lietuvoje.

Turime eiti kitu keliu

D. Kuolys: Ar tikėtina, kad Lie-
tuvos valdžios pastangos atidėti Ig-
nalinos jėgainės uždarymą sulauktų
sėkmės?

M. Starkevičiūtė: Neseniai lie-
tuvių išeiviai Amerikoje manęs klau-
sė, ar dar ilgai būsime nepriklausomi.
Visa Iganalinos atominės elektrinės
istorija mane gąsdina. Ji gali būti pa-
naudota kaip būdas supykdyti mus
su ES šalimis. Turime suprasti, kad
Europos kultūra yra paremta įstaty-
mo gerbimu: kitaip sugrius visa ES
sistema. Jei mes pasirašėme sutartį,
turime ją gerbti. Niekas nesutiks su-
tarties keisti, nes tai pagrindinis visų
ES valstybių egzistavimo klausimas.
Kitas dalykas – mūsų niekas nesi-
ruošia skriausti. Mums nori padėti.
Europoje nėra jokių sąmokslų, nuk-
reiptų prieš Lietuvą. Lietuvoje spe-
cialiai kurstoma baimė, kad Vokietija
tariasi su Rusija už mūsų nugarų.
Mes turime pasitikėti. Mes turime ei-
ti kitu – europiniu – keliu.

Parengta pagal Lietuvos televi-
zijos laidą ,,Sankirtos”, interviu sut-
rumpintas.                 Bernardinai.lt

Lietuva – uždara šalis.
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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

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

,,MEDICARE”: 
Į KOVĄ SU GYDYMO ĮSTAIGŲ

APLAIDUMU
Sekant žiniasklaidos naujienas,

neretai tenka įsitikinti, jog siaubą
keliančios istorijos apie gydytojų
klaidas ir ligoninių aplaidumą, deja,
nėra vien gūdžios praeities reiškinys.
Neseniai paviešintais duomenimis,
vien per pastaruosius trejus metus
JAV ligoninėse dėl medikų aplaidumo
mirė daugiau nei 270,000 pacientų —
,,Medicare” draudimo lengvatų ga-
vėjų. Jau nekalbant apie skausmą,
kurį šios mirtys sukėlė mirusiųjų gi-
minėms, vien materialinė žala, pa-
daryta tokiu būdu valstybei, siekė be-
veik devynis milijardus dolerių. 

Todėl nenuostabu, kad Nacio-
nalinis Medicare ir Medicaid pas-
laugų administravimo centras (The
Centers for Medicare and Medicaid
Services arba CMS), siekdamas pa-
gerinti gydymo įstaigų darbą bei
sumažinti išlaidas, skiriamas ,,Medi-
care” programos administravimui,
neseniai pasiūlė planą, kuris padėtų
užtikrinti paslaugų pacientams koky-
bę. Pagal šį planą, ateinančiais me-
tais bendra ,,Medicare” skiriama li-
goninėms už jų suteiktas paslaugas
pinigų suma turėtų padidėti maž-
daug 4 milijardais dolerių – tačiau
pirmą kartą gydymo įstaigoms išmo-
kami pinigai bus tiesiogiai susieti ne
tik su teikiamų paslaugų skaičiumi,
bet ir su jų kokybe.

Viena pagrindinių naujojo plano
sąlygų numato, kad nuo šių metų
spalio pradžios CMS visiškai nebemo-
kės ligoninėms už pacientų priežiūrą,
jei šie gydosi jose dėl sveikatos su-
trikimų, kuriuos sukėlė išimtinai li-
goninių veikla (įskaitant ir tokius
drastiškus įvykius, kaip netinkančios
grupės kraujo perpylimas ar ne tos
galūnės amputavimas pacientui) ir/ar
tų sutrikimų, kurių buvo galima
išvengti, laiku pasitelkus tinkamą li-
gonio priežiūrą. Minėtų sutrikimų
sarašą numatoma gerokai praplėsti

bei įvesti papildomus kokybės rodik-
lius, pagal kuriuos gydymo įstaigos
turėtų atsiskaityti, norėdamos gauti
pilną jų suteiktų ,,Medicare” paslau-
gų apmokėjimą. Tarp pastarųjų dė-
mesys bus kreipiamas į ligonių reabi-
litacijos rodiklius, slaugos bei chi-
rurgijos kokybę, taip pat į tai, kiek
pacientų vėl pateks į ligoninę po pir-
minio gydymo (pagal turimus duome-
nis, iki šiol ,,Medicare” pacientų, ku-
riems išsirašius iš ligoninės per mė-
nesį vėl prireikdavo ligoninės pas-
laugų, buvo apie 18 proc.).

Jei šis pasiūlymas bus galutinai
priimtas (tai turėtų paaiškėti iki rug-
pjūčio pradžios), jis palies apie 3,500
gydymo įstaigų visose valstijose.
Naujojo plano sąlygos bus taikomos
visiems ,,Medicare” pacientams, besi-
gydysiantiems ligoninėse nuo 2009-
ųjų fiskalinių metų pradžios (t. y.,
nuo šių metų spalio 1 d.). 

CMS prioritetai, skiriami pirmiau-
sia paslaugų kokybei, o ne kiekybei,
ryškiai atsispindi ir šios tarnybos
bendradarbiavime su Nacionaliniu
Kokybės Forumu (National Quality
Forum arba NQF), kovojančiu su
ligoninių aplaidumu bei siekiančiu
geresnės gydymo kokybės, taip pat —
CMS naujai įsteigtoje specialioje
interneto svetainėje adresu: www.
HospitalCompare.hhs.gov. Apsi-
lankius šioje svetainėje, galima gauti
informacijos apie daugumą ligoninių,
teikiančių paslaugas ,,Medicare” pa-
cientams bei palyginti šių paslaugų
kainas bei atsiliepimus apie jų koky-
bę. Manoma, kad tokiu būdu ,,Medi-
care” paslaugų vartotojai galės tinka-
miau pasirinkti šių paslaugų tiekėjus,
išvengdami skaudžių finansinių pa-
sekmių bei sugadintos sveikatos.

Pagal CMS bei 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

•••ÎVAIRÙS SKELBIMAI•••

PAGUODOS TELEFONAS 1-866-438-7400

Skambinkite nemokamai
kiekvienâ ketvirtadienî, 
nuo 6 val. v. iki 9 val. v.

(Çikagos laiku)

JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS

* Moteris ieško darbo senelių priežiū-
roje, ar valymo darbų Palatine, IL ar 15
myliu spinduliu nuo jo. Patirtis, anglų
kalba, CNA sertifikatas. Tel.: 847-963-
1424.

* Moteris ieško žmonių slaugymo dar-
bo. Gali pakeisti arba išleisti atostogų.
Tel. 312-492-8795.

* Vyras ieško darbo. Tel. 708-301-0955.

* Moteris pageidautų darbo su grįžimu
namo. Didelė patirtis su suaugusiais ir
vaikais, geros rekomendacijos, legalūs
dokumentai. Tel. 708-691-1906.

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo. Tel. 708-833-0417.

* Moteris gali padėti šeštadieniais. Tel.
708-220-3202.
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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

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

Kryñiañodis Draugas Nr. 037

Vertikaliai:
1. Žodelis katę baidant. 2. VIII-XII a. Skandinavijos šalių jūrų plėšikas. 3.

Dinozaurų laikais egzistavęs žemynas (Afrika ir Šiaurės Amerika kartu). 4.
Žemaitės komedija „… mylimos”. 5. Japoniškas automobilis. 7. Rytų kraštų
valgis iš ryžių ir mėsos. 9. Nemirtingas žmogaus pradas. 10. K. Maruko
romanas „O mūsų tiek …”. 13. Žymiausias G. Rodari sukurtas personažas. 14.
Privatus viešbutis, kur gyventojai gauna ir maistą. 15. Tūrinių vaizdų dailė.
16. Visumos ir jos dalių darna, dermė. 19. Žodis, nurodantis teigiamą skaičių
ar sudėties veiksmą. 20. Rytų vėjas. 21. Italų aktorė Sofi …. 22. Stengimasis
greitai kažką daryti, spėti. 23. Mįslė apie paukštį: „Už žemę juodesnė, už
sniegą baltesnė, už slenkstį mažesnė, už stogą aukštesnė.” Kas? 30. Labai
smarki, siaubianti vėtra. 31. Senovinis daugelio porų šokis su įvairiomis figū-
romis. 32. G. Gershwin opera „… ir Besė”. 33. Lietuvos muzikos grupės
„Delfinai” vokalistas. 34. Ilgiausias pasaulio kalnynas. 35. Aktorius, humoro
laidų vedėjas … Sakalauskas. 39. Kamos kairysis intakas (Rusija). 40. Per Pa-
ryžių tekanti upė.

Horizontaliai:
6. W. A. Mozart opera „… jos tokios!”. 8. Koks paukštis, toks ir … . 10. …

Romerio universitetas (Lietuva). 11. Aukšta, kieta vyriška skrybėlė. 12. La-
biausiai, itin. 14. Kūrinio autorystės pasisavinimas, paskelbimas kaip savo,
pasinaudojimas be autoriaus leidimo. 16. Olandijos miestas, vyriausybės būs-
tinė. 17. Kosmetikos firma. 18. Žuvies kiaušinėlis. 20. Vienos iš Skandinavijos
valstybių sostinė. 24. Lietuvių poetas … Maldonis. 25. Didysis jūrų keliauto-
jas. 26. Miestas Estijoje. 27. Tverės kunigaikštytė, kunigaikščio Algirdo
žmona, Jogailos motina. 28. Mokslas, tiriantis augalus. 29. Išsunktas skysti-
mas, sultys. 32. Kilmingos giminės jaunikaitis, tarnavęs didikui arba valdovo
šeimai. 34. Vokalinis kūrinys operoje vienam balsui. 36. Dainininkas … Ra-
mazzotti. 37. Nedidelė odos dėmė nuo saulės. 38. Styginis muzikos instru-
mentas, turintis 46 stygas. 39. Visai ar iš dalies netekęs darbingumo žmogus.
41. Veiklos nesėkmė, visiškas žlugimas. 42. Smaigas šašlykams suverti. 43. B.
Sruogos drama „Apyaušrio …”.

LIETUVIŲ KALBA
Liepos 6–12 d. — Šeimų stovykla
Liepos 13–27 d. —  8–16 m. vaikams
Liepos 27–rugpj. 2 d. —  Tęsinys 13–16 m. vaikams
Rugpj. 24–31 d. — Aštuonios Meno Dienos

Neringoje suaugusiems

LIETUVIŲ KILMĖS STOVYKLAUTOJAMS
ANGLŲ KALBA

Birželio 28 — liepos 2 d.  — Šeimų stovykla
Rugpj. 3–16 d. 7-16 m. vaikams
Rugpj.16–23 d. — Tęsinys 13–16 m. vaikams

info@neringa.org  *  www.neringa.org  *  978-582-5592
Neringa Inc. su Nek. Pr. Marijos Seserimis organizuoja ir veda 

stovyklas ,,Neringos” stovyklavietėje Vermonte

,,Neringos” Stovyklos
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Iš Ateitininkų gyvenimo tęsinys iš 2 psl. Šeštadienį, balandžio 26 d. ė

Jaunųjų ateitininkų stovykla, liepos 12-19 
Pasižiūrėję į Ateiti ninkų tinkla lapį www.ateitis.org, rasite registra cijos
anketas ir bendrą informaciją apie stovyklą.  Jei turite klausimų,
rašykite JAS CV pirm. Laimai Alek sienei laleksa@ameritech.net 

Moksleivių stovykla, liepos 19-27
Registracija tęsis iki gegužės 15 d.  Vi są stovyklos informaciją ir re -
gistracijos anketas rasite tinklalapyje: www.mesmas.org.  Jei turite
klausimų, rašykite MAS CV pirm. Dainei Quinn DLNQ@aol.com

Sendraugių stovykla, liepos 27-rugpj. 5
Tema: ,,Visa širdimi!”
Šioje nuotaikingoje stovykloje su  sirenka ne tik sendraugiai, bet ir visi
šeimos nariai. Susido mėję sendraugiai ateitininkai prašomi skambinti
Rūtai Kul bienei 708-447-7121 po pietų.

Vasaros stovyklos Dainavoje

Šypsena mamai: dail. Giedros Mažrimienės
paroda Čikagoje ir Detroite

Šeštadienį, balandžio 26 d. (anksčiau
buvo paskelbta neteisinga data), Čikagos
sendraugiai ateitininkai rengia kun. Sta -

sio Ylos 100 metų sukakties minėjimą — prisi-
minimo vakarą, 5 val. v. Ateitininkų namuose,
Lemont. Istorikas Gediminas Mikelaitis pri -
simins kun. Ylos gyvenimą ir darbus, pristatys
ištraukas iš kun. Ylos raštų rinktinės.  Ses. Ona
Mikailaitė pasidalins mintimis apie daug metų
buvusį Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės Ma-
rijos seserų kongregacijos kapelioną Putname
kun. Ylą. Prof. Augustinas Idzelis trumpai
kalbės apie kun. Ylos įkalinimą nacių koncen-
tracijos kalėjime. Muzikas Faustas Strolia
prisimins jų bendravimą, kuriant giesmes. Vi-
suomenė kviečiama dalyvauti ir susipažinti ar
prisiminti šį lietuvių tautos dvasios galiūną.

Sielovados konferencija
Čikagoje: Garbingi svečiai, aktualūs klausimai

Vakaras paminėti kun. St. Ylos šimtmetį

Penktadienį, balandžio 25 d., 7:30 v. v. Čikagos Jaunimo centre, Čiurlio-
nio  galerijoje, 5620 S. Claremont Ave. vyks išeivijos parapijų nuotraukų ir
bažnytinių vėliavų paroda. Prie parodos darbuojasi fotografas Jonas Kuprys ir
Nerijus Šmerauskas. Visi kviečiami dalyvauti.

Šeštadienį, balandžio 26 d., Lietuviškų parapijų ateitis, pašaukimų klausi-
mas ir katalikiškų vertybių puo se lėjimas — tai klausimai, kurie bus gvildena-
mi Sielovados konferencijoje, Či kagoje, Seselių Kazimieriečių vienuolyne,
2601 W. Marquette Rd. Kon fe ren ci ja prasidės 8 val. ryto šv. Mišiomis, kurias
atnašaus arkivysk. Sigi tas Tam ke vi čius. Konferencijoje apsilankys ir Čikagos
kardinolas Francis George. Visi ateitininkai kviečiami dalyvauti ir aktyviau
susidomėti lietuvių sielo vados būkle išeivijoje. Sekite ,,Draugą”, kur bus
paskelbta konferencijos darbotvarkė. Daugiau informacijos suteiks Nerijus
Šmerauskas tel. 773-875-8847. Konferenciją ruošia Amerikos lietuvių Romos
katalikų federacija ir De le gatūra išeivijos lietuvių katalikų sielovadai.
Konferencija baigsis 4 val. p. p., tad dalyviai galės suspėti ir į kun. St. Ylos
pagerbimo vakarą (Žr. žemiau).

Ateitininkų sendraugių
poilsio ir studijų savaitė 
rugpjūčio 2-9 d. Kennebunkport, Maine

Tėvų Pranciškonų sodyboje

Atvykę ne tik turėsite progą pasigrožėti Tėvų Pran ciš konų sodyba bei
Maine valstijos gamta, bet ir dalyvauti turiningose vakaronėse —

koncertuose, paskaitose, pašnekesiuose. Štai kas jūsų laukia:

Tradicinį stovyklos atidarymo
koncer tą rugpjūčio 2 d. atliks
pianistė dr. Frances Covalesky
(Kavaliaus kaitė).

dr. Frances Covalesky
(Kavaliauskaitė)

sol. Danutė Mileikienė-
Grauslytė

Savaitės metu įvyks įvairios kitos vakarinės programos – smulkiau
bus pranešta vėliau.

Kviečiame nedelsiant užsisakyti kambarius Ateitininkų sendraugių
savaitei, nes kambarių skaičius yra ribotas. Paminėkite, kad atvyks -
tate dalyvauti Ateitininkų sendraugių savaitėje.

Tėvų Pranciškonų svečių namų koordinatės yra:

Franciscan Guest House
28 Beach Avenue

Kennebunk, Maine 04043

Registruotis (užsisakant kambarį) per raštinės administraciją
Pašto adresas: P.O. Box 980, Kennebunkport, ME 04046

Tel. (207) 967-4865
El pašto adresas: franciscanguesthouse@yahoo.com

Šių metų Ateitininkų sendraugių stovyklos organizacinį komitetą
sudaro Eligijus Sužiedelis, Aldona Rygelė, Laima Lileikienė,

Regina Stankaitytė ir Alfonsas Dzikas.

Smulkesnę informaciją galima gauti parašius el. paštu:
dzikas@comcast.net

Stovyklos užbaigimo koncertą
rug pjūčio 8 d. atliks operos so  lis -
tė Danutė Mileikienė-Graus lytė.

Šiluva – Marijos iššūkis mums. 
Apie Mariją pokalbių ciklas Ateitininkų namuose – antradieniais, gegužės 6 ir
20 dienomis. Marijos apsireiškimo prasmė Lietuvai ir mums. Ką daryti, kad
Marija neverktų. Veda kun. Kęstutis Trimakas. Visi kviečiami. Įėjimas nemo-
kamas. Pradžia 9:30 v. r. Ryto pašnekesiai baigsis šv. Mišiomis apie 12 va-
landą. Daugiau informacijos kreiptis į Vidą Maleiškienę tel. 630-257-8087

Kun. Stasys Yla
Nuotrauka V. Maželio 

Pokalbiai apie Šiluvos Mariją Lemonte

Visi Čikagos ir Detroito ateitininkai ir jų draugai  kviečiami at vykti į dail.
Giedros Purlytės Maž rimienės iš Lietuvos meno parodą — ,,Šypsena mamai”. 

Čikagoje paroda ruošiama kartu su Čiurlionio  galerija.  Ji  vyks ge gu žės
2–4 d. Jaunimo centre (5620 S. Claremont Ave.). Parodos atidarymas ir susi-
pažinimas su dailininke — penk tadienį, gegužės 2 d. 7:30 val. v.  Trumpą mu-
zikinę programą  atliks jaunimas.

Detroite paroda rengiama gegu žės 10–11 d. Dievo  Apvaizdos parapijos
Kultūriniame centre. Atidarymas ir susitikimas su dailininke šeštadie nį, ge -
gužės 10 d., 7 val. v. Paroda tę sis sekmadienį, gegužės 11 d. nuo 11:30 val. r.
ir per parapijos ruošiamus  Motinos dienos pietus.
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„Baltasis gandras” (Ciconia cico-
nia) yra didžiulis paukštis, 100–125
cm aukščio, 155–200 cm sparnų sklei-
dė ir sveriantis 2,3–4,5 kg (...)
Didžiausi jų skaičiai veisiasi daugiau-
sia rytinėje Europoje. Pagal 2004 m.
surašymą Lenkijoje jų buvo 52,500
porų, 12,000–18,000 porų Ukrainoje,
10,500–13,000 Gudijoje, 10,000 porų
Lietuvoje (tai didžiausias žinomas
tankumas visame pasaulyje) ir 8,500
porų Latvijoje. Vokietijoje 3,000 iš
3,400 porų aptinkama anksčiau
buvusioje Rytų Vokietijoje. Kai kurie
paukščiai, vokiškai žinomi kaip
„Pfeilstorch” (strėlėti gandrai),
Europoje buvo rasti su strėlėmis per-
vertais kūnais. Tas strėles jie buvo
atsinešę iš Pietų Afrikos. 

Tolimiems skrydžiams Baltasis
gandras naudojasi šilto oro bango-
mis, kurias galima pagauti tik virš
sausumos. Kadangi ilgą kelionės dalį
jiems reikėtų skristi per Viduržemio
jūrą, jie pasirenka aplinkelius. Ryti-
nės Europos gandrai skrenda per
Sueco kanalą, o tie iš vakarinių dalių
pasirenka  Gibraltaro ar Bosforo są-
siaurius. Tokiu būdu jie gauna pagal-
bos iš šilto oro srovių beveik visai ke-
lionei į Pietų Afriką ir atgal. Baltasis
gandras yra Lietuvos ir Lenkijos tau-
tinis paukštis”.

Aš tikiuosi, kad dėl paskutinio
„Wikipedia” teiginio tarp lietuvių ir
lenkų nekils didelių ginčų – kurios
tautos nacionaliniu paukščiu gandras
esąs. Manyčiau, kad laimėtų lietu-
viai, nes, kaip matėme iš 2004 m.
surašymo, lietuvius gandrai labiau-
siai mėgsta. Juk, kaip žinome, dar
daug ginčų tarp abiejų šalių nėra pa-
sibaigę. Lenkai dar vis nori Vilniaus
krašto, nesutaria, kieno yra Tadas
Kosciuška, Adomas Mickevičius ir t.t.

Valdas apie gandralizdžius

Tas mano pusbrolis Valdas yra
tikras išdaigininkas. Man jau išsiun-
tus visą tuziną puslapių savojo
straipsnio dienraščio redakcijai, kitą
dieną gavau iš jo visiškai netikėtos,
bet labai įdomios medžiagos apie gan-
drus. Jei nepridurčiau jo pateiktų
žinių apie busilus ar starkus (lenkiš-
kai „bociol”, rusiškai „aist”, vokiškai
„Storch”, o angliškai „stork”), jaus-
čiau savotišką sąžinės graužimą, sko-
los jausmą prieš skaitytoją bei dien-
raščio redakciją, kurios rankose šis
mano straipsnis yra atsidūręs.

Pirmiausia, Valdas prisipažįsta,
kad tokio būrio gandrų, kokį mes ma-
tėme vienoje vietoje, nėra regėjęs

savo gyvenime. „Būdavo 10, 20, 30 ir
tai ‘ohoho’!” – rašo jis savo laiške.
„Viena ausimi esu girdėjęs, kita aki-
mi skaitęs, kad taip nutinka, bet
tiek...!” Toliau aš leisiu pačiam ma-
no pusbroliui kalbėti, cituodamas jo
žodžius, kurie, mano nuomone,
skamba gana įtikinančiai. Svarbiau-
sia, kad jis rašo tai, ko aš neparašiau.

„Pavasarį pirmasis į lizdą grįžta
‘tėtis’. Jis iš karto pradeda saugoti
savo gyvenvietę ir imasi ‘buto remon-
to’. Maždaug po savaitės ar kiek dau-
giau parskrenda ir jo ‘pati’. Tada pra-
sideda visos įdomybės. Jie dažnokai
‘mylisi’, tvarko savo lizdą ir ginasi
nuo ‘neprašytų svečių’, tai yra jaunų
ar savo pačios netekusių gandrų.
Kyla toks oro mūšis kaip Pearl Har-
bor. Vienas iš lizdo savininkų lieka
gintis lizde, o kitas vaiko įsibrovėlius
ore. Jų snapų kalenimas tuo metu
labai primena kulkosvaidžio garsus.
Labai įspūdingas vaizdas.

Pasibaigus didiesiems karams
patelė išperi 2–3, o kartais ir 5 gan-
driukus. Kartais po gandralizdžiu
galima rasti išmestų kiaušinių. Ma-
tyt, jie supranta, kuris kiaušinis yra
neužperėtas. Kol vaikai maži, busilai
vienas kitą pavaduoja: vienas skren-
da pasimaitinti ir maisto vaikams
parnešti, kitas namus žiūri ir vaikus
prižiūri. Kai gandriokai paauga, abu
tėvai palieka lizdą, tik pasikeisdami
parneša jaunikliams maisto. Jei pa-
sitaiko labai sausi metai, kai gan-
drams pritrūksta maisto, prasideda
tragedijos. Nusilpę ar ligoti gandrio-
kai be gailesčio, o gal labai sunkia
širdimi, išmetami iš lizdo ir žūsta.
Paprastai eidamas pro gandralizdį
randi jau nebegyvą jauniklį. Visų nie-
kada neišmėto, paliekami tik stip-
riausi. Būna liūdna, bet tokia jau
gamtos tvarka.

Nelinksmas  vaizdas ir esant blo-
gam orui. Gandriokai lizdo dugne
susispaudę šildosi, o ant lizdo krašto
stypso bent vienas iš tėvų, šlapias,
susitraukęs kaip špyga. Atrodo lyg
tėvo dvarą būtų pragėręs. Bet tik pa-
šildžius saulutei senis pasikedena
plunksnas ir pirmyn – reikia vėl var-
liauti. Labai įdomu žiūrėti, kaip gan-
driokai tuštinasi. Į lizdą jie niekada
nedaro. Atsistoja ant lizdo krašto,
atsuka pasturgalį į išorę, pakelia
uodegą ir tik švilpt tokia balta sro-
velė. Išmatos nulekia kokias dešimt
pėdų ir, neduok Dieve, tuomet eiti
pro šalį. Bet kaip aplink gandralizdį
augalai bujoja ir veša!

Gandrai – geradariai
JONAS ÕARKA

Nr. 6

Tęsinį skaitykite ateinantį šešta-
dienį, balandžio 26 d.

Atkelta iš 5 psl. savo protėvių
drąsai, ištvermei, dvasingumui, rū-
pestingai saugo tradicijas ir kultūros
palikimą ir su meile perduoda šį turtą
ateities kartoms.

Vykdama į Texas drauge su kitais
bostoniškiais, tikėjausi pamatyti
ūkius, apgriuvusius pastatus, senas
nuotraukas, sutikti vieną-kitą tuo be-
sidomintį palikuonį. Pasirodo, mano
vizija buvo labai ribota, o tai, ką pa-
mačiau ir patyriau, netelpa į vieną
straipsnį, norint perteikti visus įspū-
džius iš 5 dienas trukusios kelionės. 

Ši kelionė mus savotiškai sub-
randino, sustiprino, paskatino dar
kartą peržvelgti ir didžiuotis tuo
turtu, kurį kiekvienas mūsų nešioja
savyje: meilę Tėvynei, kalbai, kultū-
rai, savo šaknim ir protėviams. Tuo
pačiu išreiškiame viltį, kad bendro-
mis pastangomis su Lietuvos muzie-
jininkais mūsų kelionės įnašas padės
surengti išsamią vaizdinę, doku-

mentinę parodą su katalogu ir doku-
mentiniu filmu apie XIX a. vidurio
Mažosios Lietuvos laikotarpį, Prūsi-
jos geopolitines, socialines, religines
priežastis, gyvenimo sąlygas, kurios
vertė žmones emigruoti į Naująjį pa-
saulį, ieškoti laisvės, žemės, naujų
pragyvenimo šaltinių sau ir vaikams.

Kažkas per susitikimą Yorktown
muziejuje išsakė mintį, kad teksasie-
čiams reikėtų surengti grupinę kelio-
nę į Lietuvą į ,,Pirmųjų lietuvių Te-
xas” parodos atidarymą Klaipėdoje
2009 metais. Daug žmonių  entuzias-
tingai pritarė ir, tikėkime, kad ji
įvyks.

Lietuviškos publikacijos apie pir-
muosius lietuvius Texas

– Petras  Petrutis, ,,Draugas”:
2002-06-01; 2002-06-15; 2002-06-
19; 2007-04-12; 2008-02-16.

– Endrius Jankus ,,Mažosios Lie-
tuvos lietuviai Teksaso valstijoje”:
www.mazoji-lietuva.lt.

Lietuvininkų protėvių takais
Texas valstijoje

(Iš kairės į dešinę): Dr. M. Richardson, Yorktown meras R. Hernandez, J.
Limantas, R. Šležas ir Patsy Hand per suruoštą susitikimą Yorktown mu-
ziejuje. L. Žiaugrienės nuotr.
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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

•••ÎVAIRÙS•••

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

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

tel. 708-805-2696

Aptarnaujame Čikagą ir jos apylinkes 
daugiau kaip 25 metus

INDEPENDENT REALTORS
OF ILLINOIS INC.

Reda Blekys
708-299-6622

Peter Paulius
708-214-5284

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

Žadi pirkti, parduoti namâ
Floridoje, Tampa ir aplinkiniuose
rajonuose? Kreipkis Century21

Realtor Zita Bator
Office (813) 684-5982, 

cell (813) 766-2800

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

Ieõkome auklès
5 kartus savaitèje Park Ridge

raj. Mokèsime 250,-

Tel. 708-790-0705

Ieškome žmogaus, kuris
galètû rinkti skelbimus

,,Draugui”. Dèl sâlygû praõau
skambinti Silvijai

tel. 773-585-9500

LOOKING FOR:
EXPERIENCED MOTOR, OR

TRANSMISSION, OR REAR END
REBUILDER TO WORK FOR OUR

REBUILDING FACILITY IN
WILLOWBROOK IL.

MUST BE DETAIL ORIENTED AND
PUT SAFETY & QUALITY ABOVE ALL

ELSE. WORKING HOURS 
MONDAY—FRIDAY 8AM—5 PM.

Salary will be based on experience
Please fax your resume @ 

(630) 986-8211
or E-mail it to: 

dock01@sbcglobal.net

ENERGETIC, PLEASANT ATTITUDE,
SALES PERSON FOR LADIES
APPAREL & JEWELRY SALES. 

FULL OR PART TIME MOST HAVE AT
LEAST 2 YEARS RETAIL SALES 
EXPERIENCE. TO WORK IN

HINSDALE BOUTIQUE.
Salary $10 per hour 

+ 5% sales commission.
Please fax your resume @ 

(630) 986-8211
or mail it to: Job Applicant

585 Executive Dr.
Willowbrook, IL 60527

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.
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,,DRAUGAS” – ißeivijos ir Lietuvos jungtis!

Prenumeruokite, pirkite ir skaitykite Prenumeruokite, pirkite ir skaitykite ,,,,DRAUGĄDRAUGĄ””!!
www.draugas.org
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,,Draugo” knygynèlyje

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

,,LA TRAVIATA” - DIDYSIS MŪSŲ 
ŠIO PAVASARIO DŽIAUGSMAS

BRONIUS NAINYS

Penkiasdešimt antras iš eilės.
,,Ko gero, gal ir paskutinis?” – nulei-
do galvą dabartinis Čikagos lietuvių
operos sambūrio pirmininkas Vytau-
tas Radžius, ir aš sustingau. Nejaugi?
Numarinti tokį puikų kasmetinį kul-
tūrinį renginį, išeivijoje vienintelį
operinį pastatymą lietuvių kalba,
didįjį lietuvių pavasario džiaugsmą,
beje, ne tik Čikagos ir apylinkių lietu-
viams, kuriems šis malonumas be-
veik namuose, bet ir iš toliau kasmet
čia atvykstantiems juo pasigėrėti?
Argi taip galima – jautriai klausiu?
Kad darosi labai sunku, net iš visų
pusių, tęsia operos vadovas. Ypač tai
parodė šio pastatymo ruoša, kai, su-
pratę piniginius sunkumus, parinktą
ir pradėtą repetuoti lietuvišką kūrinį
turėjome pakeisti į G. Verdi ,,La
Traviata”.

Žinau, apie visus tuos reikalus
girdėjau, skaičiau ir pykau. Bet toks
jau menininkų gyvenimas, tokia jų
dalia, kai mes, paprasti jo mėgėjai
žiūrovai – klausytojai, beje, ir lėšų
,,tiekėjai”, šio viso vyksmo dažnai ne-
suprantam arba ir dėl kitų nusitei-
kimų mojam į jį ranka. Tai ką – dabar
giedoti requiem, rašyti nekrologą?
Nemoku nei vieno, nei kito. Tad ir
šaukiu – nepasiduokim: nei šio ypa-
tingo kultūrinio renginio organizato-
rai bei atlikėjai, nei nuolatiniai jo lan-
kytojai – rėmėjai. Jo staigi mirtis, tuo
labiau – netikėta, tikrai būtų ir per
ankstyva, ir per skaudi. Tai liudija ir
ligšioliniai puikūs, profesionalūs pas-
tatymai, ypač su aukšto profesinio
pajėgumo talka iš Nepriklausomos
Lietuvos, noria bei nuoširdžia, ir šil-
tai draugišku bendradarbiavimu, pra-
sidėjusiu dar okupacijos laikais. Ar
tai nepakankama paskata visa tai
tęsti, o mums, žiūrovams – klausyto-
jams – rėmėjams, visomis jėgomis,
ypač gausiais spektaklių lankymais,
šį išeivijos lietuviškos kultūros dei-
mančiuką palaikyti ir visaip remti?
Rašau tai iš tų penkiasdešimt dvejų
metų savo patirties.

Prisimenu 1956-tuosius metus ir
labai stiprų vyrų chorą Čikagoje, nors
tuo laiku mūsų šeima gyvenom In-
dianoje, tačiau kelis jo koncertus kar-
tu su žmona lankėm. Važiavom ir į
šio choro pirmą operinį pastatymą –
tikrai sunkiomis pradinėmis sąly-
gomis, tačiau ypatinga vyriška drąsa

sukurptą Verdi ,,Rigoletto”. Patiko,
nes vyrų choras, kuriame dainavo ir
daug mano bendraamžių draugų bei
pažįstamų, buvo jau tikrai gerai
,,išsimiklinęs”, o šiai operai moterų
choro nereikėjo. Nuo to laiko nė vie-
no pastatymo nepraleidom. 

Iš viso iki šiol buvo pastatytos 35
operos, septynios – lietuvių kompozi-
torių: Jurgio Karnavičiaus ,,Graži-
na”, Juliaus Gaidelio ,,Dana”, Vikto-
ro Banaičio ,,Jūratė ir Kastytis” (du
kartus), Vytauto Marijošiaus  ,,Prie-
saika”, Jeronimo Kačinsko ,,Juodas
laivas” (Kudirkos šuolis į laisvę) J.
Gaidelio ,,Gintaro šaly” ir  Vytauto
Klovos ,,Pilėnai”. Kai kurias iš jų
ruošiant, reikėjo ir okupuotų lietuvių
pagalbos, ir ji buvo surasta, beje, nie-
kam nenusidedant.

,,Daugel metų negalėjau atsikra-
tyti minties, kad reikia statyti ir lie-
tuvių kūrėjų operas, – pasakoja Vy-
tautas Radžius. – Okupacijos laiko-
tarpiu švenčių  proga atvirukais pasi-
sveikindavom su režisierium S. Dau-
tartu. Kartą parašiau, kad norėtume
pastatyti ‘Gražiną’, bet neturime
natų. Ir maždaug po metų – stebuk-
las. Vieną sekmadienio naktį sus-
kambo telefonas: ar tai Vytautas Ra-
džius – klausia. Taip – atsakau. Poryt
gausite svarbų siuntinį – sako. O kas
man taip žada – dar paklausiu. Nes-
varbu – miktelėjo ir padėjo ragelį. Po
poros dienų atėjo didžiulis siuntinys
iš New York. Jame – ‘Gražinos’ ope-
ros partitūra, natos orkestrui, balsui,
solistams, chorui. Ar jūs galite įsi-
vaizduoti, koks buvo džiaugsmas?!
‘Gražina’ buvo pastatyta Čikagos
operos rūmuose”, – baigia pasakoji-
mą V. Radžius.

Per visą šį 52 metų laikotarpį
Lietuvių operoje dainavo keli šimtai
solistų, dar daugiau choristų, diriga-
vo 8 dirigentai, chorą mokė daug
chormeisterių, akompaniatorių, atli-
kėjus miklino daug režisierių, puošė
kostiumų kūrėjai, grimuotojai, sceno-
vaizdžius kūrė daug dailininkų, daug
apšvietėjų. Lietuvos okupacijos laiko-
tarpiu pastatymui visada buvo paren-
kamos operos, puoselėjančios laisvės
idėjas, todėl daug buvo G. Verdi kū-
rinių. Apskritai Čikagos lietuvių ope-
ra buvo ne tik brandi meno grupė,
bet ir lietuvybės puoselėtoja, laisvės
Lietuvai šauklė. Taip pat ir lietuviš-
kos tarpusavio draugystės, įskaičiuo-
jant ir okupuotus lietuvius, skatinto-

Savo skaitytojams siūlome pa-
skaityti Marijonos Venslauskaitės-
Boyle, Portland bei Vancouver re-
gionų lietuvių bei amerikiečių bend-
ruomenių aktyvios narės, visą gyve-
nimą paskyrusios kalbų, Rusijos is-
torijos bei Sovietų Sąjungos gyvavi-
mo laikotarpio studijoms, knygą
,,Laisvės beieškant. Žmogus iš Rau-
donojo spalio”. 

Šioje knygoje rašytoja M. Vens-
lauskaitė-Boyle pasakoja apie žmogų,
užaugusį represinėje sovietų santvar-
koje, kuri privertė jį veržtis į laisvę.
Tai tikra istorija žmogaus, kurio vai-
kystė buvo aptemdyta Antrojo pa-
saulinio karo baisumų bei tėvų trem-
ties į Sibirą.

Knygoje bandoma rasti kapitono
Pleškio, vos dvidešimt šešerių metų
jaunuolio, pabėgimo į Vakarus prie-
žastis. Rizika nesibaigė nuvarius so-
vietų laivą. Ryžtingą vyrą visą laiką
persekiojo sovietų teismo nuosp-
rendis sušaudyti, jis nuolatos bijojo
ilgų KGB rankų. Įtampa Joną Pleškį
lydėjo iki pat mirties California val-
stijoje 1993 metais.

Knygą išleido ,,Eglės” leidykla
Klaipėdoje. Ji gausiai iliustruota
nuotraukomis.

Knygą galite nusipirkti ,,Drau-
go” knygynėlyje. Kaina  – 25 dol. Ją
galima įsigyti paštu, pridedant 9,25
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kaina – 5 dol. Per-
siunčiant daugiau leidinių – už kiek-
vieną papildomą knygą – 2.5 dol.
mokestis. Prieš perkant knygą pra-
šome paskambinti administracijai
tel. 773-585-9500.

Paruošė L. A. 

,,Laisvės beieškant.
Žmogus iš Raudonojo spalio”

ja. Šalia to, ir savų menininkų, cho-
ristų, dailininkų, o ypač solistų pa-
laikytoja, sąlygų jų viešai raiškai su-
darytoja. Neužmirškim, kad joje bren-
do ir mūsų šio meno srities pažiba,
buvęs operos meno vadovas, dirigen-
tas maestro Alvydas Vasaitis, ne
kartą kviestas diriguoti ir Lietuvos
valstybinės operos pastatymams Vil-
niuje. Išryškėjęs nepaprasta kantry-
be, užsigrūdinęs, buvęs valdybos pir-
mininkas Vaclovas Momkus, taip pat
jam talkinančios valdybos, kaip pir-
maeiliai organizatoriai – administra-
toriai. Uolūs jų vadovaujami taip pat
ypatingai kantrūs choristai, cho-
ristės, metų metais be atkvėpio dirb-
dami. O dabar, kai mes, pastatymo
lankytojai, scenoje pamatysime dėl
šio meno vieneto 52 metų veiklos ir
tiksliai suprastos savo paskirties nuo-
širdų lietuvišką bendravimą antro-
sios, trečiosios išeivių bangų ir tėvy-
nėje gyvenančių lietuvių, negi nesu-
virpės mums širdis: šaunu, gražu,
miela, malonu ir … iki kitų metų. 

Ne, tokio mūsų lietuvišką dvasią
aukščiausioje meno pakopoje palai-
kančio meno darinio numarinti ne-
galim. Šis mūsų kiekvieno pavasario

didysis džiaugsmas negali būti pas-
kutinis. O jo gyvybės pratęsimo už-
tikrinimas – gausus mūsų atsilanky-
mas į ,,La Traviata” pastatymą  Mor-
ton High School auditorijoje, 2423 S.
Austin Blvd, Cicero, IL, balandžio 27
d. 3 val. p. p. 

Ilgametis Lietuvių operos valdybos
pirmininkas Vytautas Radžius.

Ilgametis Lietuvių operos koncertmeisteris Manigirdas Motekaitis.

Lietuvių operos valdyba praneša, kad bilietus į G. Verdi
operos ,,La Traviata” spektaklį, kuris vyks balandžio 27 d. 3 val.
p.p. Morton gimnazijos auditorijoje (2423 S. Austin Blvd.), galima
užsisakyti ir paštu. Bilietų kaina – 50, 40 ir 30 dol. Čekį rašyti:
Lithuanian Opera Co., Inc ir siųsti adresu: Atlantic Express Co.
C/O Opera, 2719 West 71 st. Street, Chicago, IL 60629. 

Tel. pasiteiravimui: 773-434-7919.
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LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto 

apylinkèse ir priemiesçiuose. Patarnavimas 24 val.

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
Dr. GEDIMINUI BALUKUI

užbaigus sunkią žemišką kelionę, su širdgėla prisi-
mename mielą draugą ir mano dešiniąją ranką, stei-
giant Lietuvių  Fondą.

Savo žmonos Alės ir visos šeimos vardu reiškiu
gilią užuojautą dukroms DANUTEI, LAIMAI ir sū-
nui ANDRIUI su šeimomis.

Antanas Razma

A † A
KĘSTUTIS ČERKELIŪNAS

Mirė 2008 m. balandžio 14 d., sulaukęs 86 metų.
Gimė Raseiniuose.  61 metus gyveno New York.
Palaidotas St. Charles kapinėse, Long Island, New York.

Liūdinti šeima ir artimieji

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

MARTA ALUZAS

2008 m. balandžio 19 d. sueina vieneri
metai, kai mus paliko a. a. Marta.

Liūdi vyras Aleksas, dukros Nijolė ir
Irma, anūkės Erika ir Aleksandra, anūkas
Alex A † A

BIRUTĖ KASCUKAS

2008 m. balandžio 16 d. netekome mylimos žmonos, mamos,
sesers ir tetos.

Nuliūdę liko: vyras John, sūnūs Darius ir John su žmona Lesli
ir anūku John. Broliai: Vytas su žmona Irena, Bernardas su žmona
Severina, sūnėnai ir dukterėčios su šeimomis.

Velionė bus pašarvota sekmadienį, balandžio 20 d. nuo 3 v. p.p.
iki 9 v. vak. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest
Hwy, Palos Hills, IL.

Šv. Mišios už a. a. Birutę bus aukojamos pirmadienį, balandžio
21 d. 10 v. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 6912  S.
Washtenaw Ave. Po šv. Mišių velionė bus palaidota  Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines,  draugus bei pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse.

Vietoj gėlių aukoti Lietuvos Našlaičių globos komitetui, 2711
West 71 St., Chiciago, IL 60629.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. David Gaidas, Jr. Tel. 708-974-4410

Vienam iš pirmųjų Lietuvių Fondo įkūrėjui, buvusiam
LF tarybos, valdybos, Meno globos komiteto pirmininkui

A † A
Dr. GEDIMINUI K. BALUKUI

iškeliavus į Amžinybę, reiškiame nuoširdžią ir gilią
užuojautą dukroms LAIMAI ir DANUTEI, sūnui
ANDRIUI bei visiems kitiems artimiesiems.

Pasigesime darbštaus ir atsidavusio lietuvybei
asmens.

Netekties valandą liūdime ir gedime kartu.

Lietuvių Fondo taryba ir valdyba
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�JAV LB Brighton Park apylin-
kės valdyba balandžio 20 d. 11 val. r.,
tuoj po lietuviškų šv. Mišių Švč. Mer-
gelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
bažnyčioje kviečia visus pietums į
Mozerio salę, 4420 S. Fairfield Ave.,
Chicago. Savo dalyvavimu prisidėsite
prie mūsų apylinkės veiklos.

�FSS Čikagos skyriaus sueiga
įvyks balandžio 20 d., sekmadienį,  1
val. p.p. Posėdžių salėje, PLC, Le-
mont. Klausysimės įdomios R. Kun-
čo-Žemaitaičio paskaitos. Maloniai
kviečiame visus dalyvauti.

�Cicero Jūrų šaulių kuopos ,,Klai-
pėda” susirinkimas vyks balandžio
20 d. 11:30 val. r. Šv. Antano parapi-
jos mokyklos patalpoje (Įėjimas nuo
bažnyčios). Visų kuopos narių daly-
vavimas būtinas. Po susirinkimo –
pabendravimas.

�ALRK Moterų sąjungos 3-os
kuopos pirmasis šių metų susirinki-
mas įvyks gegužės 3 d., šeštadienį,
2:30 val. p.p. Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos salėje. Visos narės
kviečiamos dalyvauti. Svarstysime
svarbius klausimus. Bus kavutė.

�Maloniai kviečiame dalyvauti
pietuose ,,Mama, Tau”, kuriuos ruo-

šia Palaimintojo J. Matulaičio misija
gegužės 4 d. 12:30 val. p.p. PLC di-
džiojoje salėje, Lemont. Vietas galite
užsisakyti tel. 630-271-9136 (Vanda
Gvildienė).

�Lietuvių Fondo 45-as metinis
narių suvažiavimas įvyks 2008 m.
gegužės 3 d. (šeštadienį).  Registra-
cija nuo 8:30 val. r. iki 10 val. r. Darbo
posėdžio pradžia 9:30 val. r. Kviečia-
me visus LF narius atvykti į Pasaulio
lietuvių centro didžiąją salę. LF ad-
resas: 14911 127th Street, Lemont,
IL 60439; tel.: 630-257-1616.

�Baltimorės Lietuvių festivalio
Rengimo komitetas praneša, kad 36-
asis kasmetinis lietuvių festivalis
įvyks Catonsville Armory, 130 Mellor
Ave,. Catonsville, Maryland, gegužės
17–18 dienomis (šeštadienį ir sekma-
dienį) nuo 11 val. r. iki 6 val. v. At-
vykusius džiugins tautiniai šokiai,
linksma muzika, darbai iš gintaro,
medžio drožiniai, keramika. Veiks
paroda apie pokario partizaninį ju-
dėjimą Lietuvoje. Įėjimo kaina – 3
dol. Tel. pasiteiravimui: 410-646-
0261 arba raštu: Marytė Patlabaitė,
3550 Benzinger Rd., Baltimore. Kvie-
čiame visus apsilankyti. 

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

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

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

CHICAGO, IL 60629
Tel.: 773-585-9500

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

Kviečiame apsilankyti vaikų darželyje ,,Spindulėlis” gegužės 8 d.
(ketvirtadienį) ir 9 d. (penktadienį) organizuojamose Atvirų durų
dienose.

Nuo 10 val. r. iki 12 val. p. p.  galėsite susipažinti su darželio vaikų
veikla, apžiūrėti vaikų darbelius, užsiregistruoti naujiems mokslo
metams.

Laukiame tėvelių, kurie norėtų vaikų ugdymą patikėti mums.
Mūsų adresas: 9000 S. Menard Avenue, Oak Lawn, IL 60453. Telefonas
pasiteiravimui: (708) 422-1433.

Kas namie sėdėt negali,
Lai ateina įdarželį
Pas vaikus
Būsi linksmas mūs būrely
Ir smagus.
Čia lengviau darbeliai sekas,
Čia skambesnė ir daina.
Čia kasdien per smėlio taką
Bėga saulė tekina.

• Karaliaučiaus krašto lietu-
viškų mokyklų paramai per Ma-
žosios Lietuvos lietuvių draugiją Či-
kagoje aukojo: $100 Laima Ardickie-
nė, Angelika Dudėnas, Vytautas  Du-
dėnas, Petras Pagojus,  Emilis Sin-
kys, Dalius Vasys. $50 Henrikas Če-
pas, Irma Laisvėnaitė, Vytautas Ra-
šytinis. $30 Elena Rozenas. $25 Vy-
tautas ir Danutė Anonis, W. G. Bu-
rimauskas, Balys ir Elena Kondratas,
Kostas ir Juzė Norvila, Vladas ir Gra-
žina Plečkaitis, J. Stokas. $20 Jonas
ir Valeria Juodvalkis,  Sofija Klevas.
$10 Zigmas ir Virginia Grybinas. Dė-
kojame visiems rėmėjams. „Kara-
liaučiaus krašto lietuvybei”,
1394 Middleburg Ct., Naperville,
IL 60540-7011.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: Joan
Stoškus $50 ir Vincas Lukas $25 a. a.

Maria Pranskevičius atminimui; tę-
siant vaikų metinę paramą dr. Rim-
vydas Sidrys $500, Greg Liautaud
$480, Ramunė Račkauskienė $240,
Raminta Jacobs $300, Virginija ir
Algimantas Gureckas $240, Kęstutis
Keblys $250, Sharon McNellis $300.
Labai ačiū. „Saulutė” (Sunlight
Orphan Aid), 414 Freehauf St.,
Lemont, IL 60439, tel. (630) 243-
7275 arba (630) 243-6435, TAX ID
#20-8084646.

VĖLYVAS PAVASARIS IR ATSILIKĘS DF VAJUS
Šaltas balandžio mėnuo.  Nekan-

triai laukiame pavasario žiedų. Ste-
bime lietaus lašus, krintančius ant
žemės;  jie virsta upeliais, tekančiais
įvairiomis kryptimis. Gal paveiktas
vėlyvo pavasario, o gal krašto ekono-
mikos, atsiliko ir Draugo fondo pava-
sario vajus. Po lietaus prasiskleis
magnolijų žiedai ir tikime, kad DF
vajus kaip lietaus upelis tekės –
plauks į jį papildomi įnašai ir nauji
nariai.

Pavarčius Draugo fondo archyvą,
matome, kad laikui bėgant, Amžiny-
bėn iškeliavo nemažas skaičius dide-
les sumas aukojusių narių. Jų vietą
reikia užpildyti naujais nariais.
Kiekvienas didelis ar mažas įnašas
yra svarbus ir laukiamas Draugo
fonde. Norint padidinti Fondo lėšas
ateičiai, tenka prašyti kiekvieno

,,Draugo” skaitytojo, kad taptų DF
nariu. Kad dienraštis išliktų ir ateity-
je, labai svarbu, kad daugelis atsiliep-
tų į Draugo fondo vajų ir kad atsi-
rastų pakankamas ,,Draugo” prenu-
meratų skaičius. Siunčiant aukas
savo pasirinktai labdaros organizaci-
jai, parašykite vieną čekį Draugo fon-
dui. Tik ,,Draugo” dėka gyvuoja vi-
sos organizacijos ir kiti fondai.

Tad žvelkime į ateitį su viltimi,
tikėdami savo dvasinėmis jėgomis.
Pasitikime ,,Draugo” šimtmetį at-
siųsdami savo šimtines.  Būtų pras-
minga, kad kiekvienas skaitytojas
jaustųsi ,,Draugo” šimtmečio narys.

Nepamirškime Draugo fondo:
įrašykime jį į savo testamentus.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Su 200 dolerių:
Nemira Šumskienė, garbės

narė, iš viso 3,400 dol., Chicago, IL
Su 100 dolerių:
Dr. Kazys ir Marytė Ambrozai-

čiai, garbės nariai, iš viso 3,950
dol., Chesterton, IN

Aldona Šmulkštienė, garbės
narė, iš viso 3,200 dol., Chicago, IL

Gražina Kenter, garbės narė, iš
viso 2,550 dol., Danbury, CT

Aleksas ir Danguolė Vitkai, gar-
bės nariai, iš viso 1,540 dol., Palos
Heights,IL

Asta Velyčkaitė, iš viso 700 dol.,
Chicago, IL

Vida Kuprytė, iš viso 400 dol., Ri-
verside, IL

Emilija Kazlauskienė, iš viso 400
dol., Arlington, MA

Algimantas Kelertas, iš viso 300
dol., Brookfield, IL

Juozas ir Daila Liubinskai, iš vi-
so 100 dol., Oak Lawn, IL

Su 50 dolerių:
Karolina Bružas, garbės narė,

iš viso 2,325 dol., Homewood, IL
A. Andrašiūnienė, garbės narė,

iš viso 1,930 dol., Orland Park, IL
Vytautas Graužinis, garbės na-

rys, iš viso 1,410 dol., Elgin, IL
Juozas ir Birutė Briedžiai, gar-

bės nariai, iš viso 1,270 dol., Chi-
cago, IL

Algirdas ir Aušra Sauliai, garbės

nariai, iš viso 1,150 dol., Clarendon
Hills, IL

Gražina Damijonaitienė, iš viso
600 dol., Willowbrook, IL

Romanas ir Rasutė Stropai, iš vi-
so 850 dol., Lockport, IL

Česlovas Kiliulis,  iš viso 350 dol.,
Lexington, MA

Stasys Bačkaitis, iš viso 160 dol.,
Great Falls, VA

Jadvyga Plikšnys, iš viso 50 dol.,
S. Boston, MA

Nuo 30 iki 10 dolerių:
Paulina Rutkauskienė, iš viso 60

dol., Rockford, IL
Dr. Janina Jakševičienė, iš viso

325 dol., Oak Lawn, IL
Irene Daugirdas, iš viso 25 dol.,

Wilmette, IL
Marcella Bytautas, iš viso 25 dol.,

Darien, IL
Dr. Juozas Kalvaitis, iš viso 430

dol., Chicago, IL
Danguolė Banevičienė, iš viso

420 dol., W. Hartford, CT
Jurgis Kisielius, iš viso 75 dol.,

New Haven, CT
Vitas Katinas, iš viso 430 dol.,

Richmond Hill, NY
Stasys Ruibys, iš viso 360 dol.,

Oak Lawn, IL
Mary Kinčius, iš viso 30 dol., Na-

perville, IL
Visiems aukotojams DF nuošir-

džiai dėkoja.

VAJAUS ĮNAŠAI DRAUGO FONDE

Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL,
parduodamas vieno miegamojo butas

(condominium). Pilnai ir moderniai
atnaujintas.  Pirmame aukšte, langai į

sodą. Pilna kaina 112,500 dol. Tel.
630-279-1575 arba 708-448-7279.

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

www.draugas.org


