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•Iš ateitininkų gyvenimo
(p. 2)
•Apmąstymai iš Ellicott
miestelio. Išperėjome gegu-
žiuką (p. 4)
•,,La Traviata” garsai pra-
džiugino mūsų tautiečius
(p. 5, 11)
•Sekminės (p. 7)
•Pagalba sergantiems dia-
betu (p. 8)
•Montrealio kredito unijos
,,Litas” susirinkimas (p. 10)
•J. Siručio laiškai (p. 11)
•Man menas — tai mąstymo
būdas (p. 14)

Vyks pirmasis Norvegijos
lietuviû kongresas

Lietuva nori
vieningos ir
stiprios Europos

Vilnius, gegužės 9 d. (Lietuviams.
com) – Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras Petras Vaitiekūnas gegužės 8 d.
prasidėjusiame Lietuvos diplomatinių
atstovybių vadovų metiniame susitiki-
me surengtoje konferencijoje „Diplo-
matinė tarnyba Lietuvos žmonėms:
abipusis ryšys, pagalba piliečiams ir
verslui” pažymėjo Lietuvos diploma-
tinės tarnybos ryžtą ieškoti naujų for-
mų, didinančių Lietuvos diplomatinės

veiklos veiksmingumą.
Ministras savo kalboje aptarė dip-

lomatinės tarnybos darbą su užsienyje
gyvenančiais lietuviais, ekonominę
diplomatiją, šiuolaikinių informacinių
technologijų panaudojimą diplomati-
nėje veikloje.

Kalbėdamas apie lietuvius užsie-
nyje, P. Vaitiekūnas paragino Lietuvos
ambasadas įgyvendinant užsienio po-
litikos uždavinius ir siekiant strategi-

nių tikslų nepamiršti atsigręžti į žmo-
gų. Ministras padėkojo konsuliniams
darbuotojams, nebijantiems kelti svar-
bių klausimų: kaip patobulinti įstaty-
mus ar pašalinti kylančias problemas,
teikiant konsulinę pagalbą piliečiams,
gyvenantiems užsienyje. Ministras taip
pat kalbėjo apie būtinybę veiks-
mingiau aptarnauti piliečius, greičiau
išduoti dokumentus naudojant naujas
informacines technologijas.

Prezidentas Valdas Adamkus (k) ir ESBO generalinis sekretorius Marc Perrin de
Brichambaut susitikimo Vilniuje metu. Simono Švitros (ELTA) nuotr.

Vilnius, gegužės 9 d. (Lietuviams.
com) – Norvegijoje vis daugiau apsi-
gyvena lietuvių. Vieni čia gyvena il-
giau, kiti trumpiau, kai kas atvykę
tik laikinai. Norvegijoje susikūrusios
dvi lietuvių organizacijos NLB (Nor-

vegijos lietuvių bendruomenė) ir NL-
JS (Norvegijos lietuvių jaunimo są-
junga) yra subūrusios aktyvius sen-
buvius – senus ir jaunus. Taip pat ne-
seniai pradėjo savo veiklą interneti-
nis laikraštis www.lietuvis.no – lietu-
vių žinios Norvegijoje.

Šių organizacijų valdybos nutarė
papasakoti savo nariams ir visiems
kitiems lietuviams apie savo veiklą,
ateities planus, sužinoti visų nuomo-
nę apie tai ir pakviesti visus įsijungti
į šią veiklą. Birželio 8 d. Osle vyks
pirmasis Norvegijos lietuvių kongre-
sas.

Pagal Norvegijos Statistikos Biu-
ro (SSB) duomenis, paskutiniais me-
tais Norvegijos imigrantų skaičius iš-
augo iki 44,300. Didžiausią imigrantų
grupę sudaro Lenkijos piliečiai, šios
šalies imigrantų skaičius jau siekia
32,100. Iš visų 2007 m. atvykusių į
Norvegiją asmenų 26,000 jų yra at-
vykėliai iš Europos.

Paskutiniais metais Norvegijoje imi-
grantų skaičius žymiai išaugo.

ESBO vadovas Lietuvoje vengia
kritikuoti Rusijâ

Ministras ragino atsigrêžti î užsienio lietuvius

Vilnius, gegužės 8 d. (ELTA) –
Vilniuje viešintis Europos saugumo ir
bendradarbiavimo organizacijos (ES-
BO) generalinis sekretorius Marc
Perrin de Brichambaut pripažįsta,

kad Lietuvos keliami klausimai dėl
,,įšaldytų” nesutarimų Gruzijoje ir
Moldovoje nėra išspręsti, bet vengia
kritikos Rusijos politikai šių šalių at-
žvilgiu.

Tuo tarpu prezidentas Valdas
Adamkus įsitikinęs, kad Maskvos
veiksmus tarptautinė bendrija priva-
lo aiškiai pasmerkti.

Lietuva pastaruoju metu akty-
viai kelia ,,įšaldytų” nesutarimų
klausimą tarptautinėje aplinkoje.
Vilnius siekia, kad Maskvos įsiparei-
gojimai, duoti ESBO 1999 m. Stam-
bule, būtų įtvirtinti derybų dėl Euro-
pos Sąjungos (ES) ir Rusijos naujos
bendradarbiavimo sutarties mandate.

Paklaustas, kaip vertina Rusijos
įsipareigojimų vykdymą, M. P. de Bri-
chambaut pripažino, kad problemi-
niai klausimai dar nėra išspręsti, o
organizacijai priklausančių šalių
nuomonės skiriasi. ,,Aš tarnauju
abiem pusėms. Negaliu atsakyti, kas
teisus, o kas klysta”, – sakė generali-
nis sekretorius.

Gruzinus palaiko ir Lietuva. Kel-
ti Rusijos įsipareigojimus Vilnius rei-
kalauja ir ES bei Rusijos derybose dėl
naujos bendradarbiavimo sutarties.

Vilnius, gegužės 9 d. (BNS) – Li-
sabonos sutartį patvirtinusi Lietuva
dar kartą parodė norinti stiprios ir
vieningos Europos Sąjungos (ES),
teigia užsienio reikalų ministras Pet-
ras Vaitiekūnas.

,,Kuo Europa bus vieningesnė ir
stipresnė, tuo geriau pasaulyje bus
atstovaujama ir Lietuvos intere-
sams”, – sako P. Vaitiekūnas.

Pasak ministro, patvirtindamas
Lisabonos sutartį Seimas parodė, kad
Lietuva nėra ir nenori būti ES už-
kampiu, o nori būti konstruktyviu,
solidžiu, tačiau kartu ir principingu
partneriu priimant visai ES reikš-
mingus sprendimus.

Ministras taip pat pabrėžė, kad
Lisabonos sutartis nesikėsina į Lie-
tuvos suverenitetą ar tautinį savi-
tumą. Atvirkščiai – ji sudaro geres-
nes prielaidas ES įstaigose ginti Lie-
tuvos valstybės ir jos piliečių saugu-
mo ir gerovės interesus ir siekti vi-
siems ES piliečiams naudingų spren-
dimų.

Lisabonos sutartį ES šalių vado-
vai pasirašė pernai gruodį, ji turėtų
įsigalioti nuo 2009 m. pradžios, jei ją
patvirtins visos ES narės. Lietuva ta-
po trylikta iš 27 ES valstybių, pat-
virtinusių Lisabonos sutartį. Taip
pat ketvirtadienį šią sutartį patvirti-
no ir Latvija.

ES Lisabonos sutartis yra euro-
piečių pritarimo nesulaukusios Kon-
stitucijos Europai pakaitalas. Šioje
sutartyje yra išlikę daugiau nei 90
proc. Konstitucijos Europai nuostatų.
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Ateitininkų Sendraugių poilsio ir studijų savaitė
rugpjūčio 2-9 d.
Atvykę ne tik turėsite progą pasigrožėti Tėvų Pranciškonų sodyba bei Maine
valstijos gamta, bet ir dalyvauti turiningose vakaronėse — koncertuose,
paskaitose, pašnekesiuose. Kviečiame
nedelsiant užsisakyti kambarius, nes
jų skaičius yra ribotas. Paminėkite,
kad atvykstate dalyvauti Ateitininkų
sendraugių savaitėje.

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

Smulkesnę informaciją jums suteiks
Alfonsas Dzikas, adresu

dzikas@comcast.net

Tėvų Pranciškonų svečių namai
Franciscan Guest House

28 Beach Avenue
Kennebunk, Maine 04043

Iõ Ateitininkû gyvenimo
Medñiagâ siûsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org
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IN MEMORIAM
DR. PETRUI KISIELIUI

1917-2008

A teitininkų fede-
racija gedi š. m.
gegužės 4 d. iš-

keliavusio į amžiny-
bę buvusio Ateitinin-
kų federacijos vado
dr. Petro Kisieliaus
(g.1917. VIII. 17) ir
nuoširdžiai užjaučia
jo šeimos narius:
žmoną Stefaniją,
dukterį dr. Jolitą su
vyru dr. Vytu Naru-
čiu, sūnų dr. Petrą
Vytenį su žmona Dai-
va, vaikaičius Arą,
Žarą, Sigą, Mantą,
Zigmą ir Žibą, arti-
muosius, ateitinin-
kus, bičiulius ir visus,
kuriems velionis dr.
Petras Kisielius buvo
brangus ir artimas
žmogus.

Iškeliavus į amžinybę dr. Petrui Kisieliui, atsisveikiname su dar
vienu didžiu žmogumi, išaugusiu bei subrendusiu ateitininkijos
šeimoje ir savo ruožtu auginusiu bei brandinusiu ateitininkiją. Dr.
Petras Kisielius atsistoja į vieną gretą su didžiaisiais ateitininkijos
vadais, pasižymėjusiais ne tik visuomeniniu veiklumu, organizaci-
niais sugebėjimais, bet ir asmenybės integralumu, veiklia meile,
išmintimi, jautrumu ir didele širdimi, kurioje vietos užteko ir
mažam, ir dideliam, jaunam ir senam. Visas dr. Petro Kisieliaus
gyvenimas, pažymėtas ištikima tarnyste Bažnyčiai, Tėvynei, lietuvių
bendruomenei, ateitininkijai, yra neblėstantis liudijimas, jog
idealas ir tikrovė asmens gyvenime gali sudaryti nedalomą vie-
novę. Sykiu tai gyvas liudijimas ir pavyzdys mums, jog ateitininkų
idealai nebuvo ir nėra tik teorija. Dr. Petras Kisielius savo gyve-
nimu parodė, ką gali duoti ateitininkija žmogui, kuris yra atviras
ateitininkijos idealams, ir ką per savo narius ateitininkija gali duoti
Lietuvai ir pasauliui.

Dr. Petro Kisieliaus gyvenimas buvo nuolatinė nenuilstama
kova už geresnį pasaulį, laisvą ir laimingesnę Lietuvą. Kova, ku-
rioje blogis įveikiamas ne įniršiu ir galia, bet kantria meile ir ge-
rumu. Baigęs savo nepaprastą žemiškąją kelionę velionis galėtų
su apaštalu Pauliumi tarti „kovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, iš-
laikiau tikėjimą“ (2 Tim 4).

Tikime ir viliamės, kad nuo šiol pas Viešpatį turėsime dar vie-
ną galingą mūsų organizacijos užtarėją, kuriam užtariant Viešpats
pašauks naujų iškilių vadų, veiklių visuomenininkų, karštų patriotų
ir uolių krikščionių Bažnyčiai, Lietuvai ir ateitininkijai.

Su liūdesiu, viltimi ir dėkingumu maldos vienybėje

Ateitininkų federacijos vardu

Vygantas Malinauskas
Ateitininkų federacijos pirmininkas

Jaunųjų ateitininkų stovykla, liepos 12-19
Nuo pirmo iki aštunto skyriaus vaikams. Registracija jau pasibaigė, bet ke-
liuose būreliuose dar yra vietų. Jei domitės, parašykite Laimai Aleksienei šiuo
adresu: laleksa@ameritech.net

Moksleivių stovykla, liepos 19-27
Registracija tęsis iki gegužės 15 d. Visą stovyklos informaciją ir registracijos
anketas rasite moksleivių tinklalapyje: www.mesmas.org Jei turite klausi-
mų, rašykite MAS CV pirmininkei Dainei Quinn DLNQ@aol.com

Sendraugių stovykla, liepos 27-rugpjūčio 3
Šioje nuotaikingoje stovykloje susirenka ne tik sendraugiai, bet ir visi šeimos
nariai, nuo pūkiagalvio iki žilabarzdžio. Susidomėję sendraugiai ateitininkai
prašomi skambinti Rūtai Kulbienei 708-447-7121 po pietų.

Ateitininkų studijų savaitgalis, rugpjūčio 29-rugsėjo 1
Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba nutarė vėl šiais metais suruošti studijų
dienas per Darbo dienos savaitgalį ALRKF stovyklavietėje Dainavoje.
Kviečiami visi moksleiviai, studentai ir sendraugiai ateitininkai. Apie regis-
traciją bus pranešta vėliau.

Šeštadienį, gegužės 31 d, 5 val. v.,
Ateitininkų namuose, Lemonte,
įvyks Čikagos studentų ateitininkų
draugovės susirinkimas. Diskutuo-
sim apie ateinančius JAV prezidento
rinkimus ir įvairius kandidatus.
Karštos studentiškos diskusijos, ma-
lonus pabendravimas. Visi stu-
dentai kviečiami.

Detroito ateitininkų Šeimos šven-
tė įvyks š. m. birželio 1 d., sekma-
dienį, Dievo Apvaizdos bažnyčios pa-
talpose. Jaunučių ir moksleivių
įžodis, veiklos pranešimai, dr. Adolfo
Damušio gimimo šimtmečio prisi-
minimas.

Čikagos studentų
draugovės susirinki-
mas gegužės 31 d.

Čikagos ateitininkų Šeimos šven-
tė įvyks š. m. birželio 1 d., sekmadie-
nį. 9:00 val. šv. Mišios Pal. Jurgio Ma-
tulaičio misijoje, 10:30 val. iškilmin-
gas posėdis Pasaulio lietuvių centro
didžiojoje salėje — jaunučių, mok-
sleivių ir studentų ateitininkų įžodis.

Ateitininkų namų gegužinė Atei-
tininkų namų sodelyje, Lemonte,
įvyks birželio 1 d. Pradžia 12 val. p.
p. (po Čikagos ateitininkų šeimos
šventės). Skanūs pietūs, atgaiva,
graži gamta, muzika ir šokiai, loteri-
ja, seni ir nauji draugai. Visi kviečia-
mi dalyvauti.

Vasaros stovyklos Dainavoje

Stovykla Kennebunkport, Maine

Studentai, norintys duoti Stu-
dento ateitininko įžodį per Čika-
gos ateitininkų šeimos šventę bir-
želio 1 d., yra prašomi teirautis ad-
resu Studentucv@gmail.com.
Daugiau informacijos apie įžodį
rasite www. javstudentija.org

Dr. Petras Kisielius kalba Cicero Vysk. Motiejaus Valančiaus
ateitininkų kuopos agapėje 1975 m. Nuotr. Jono Kuprio
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KAD BŪTUME DIEVO 
MEILĖS ŽENKLAS

Bendrosios audiencijos kate-
chezėje trečiadienį Benediktas XVI
priminė apie pasiruošimą artėjan-
čioms Sekminėms, kurios skatina
atnaujinti viltį Šventosios Dvasios
pagalba žengiant ekumenizmo keliu.
Esame tikri, kad Viešpats mūsų
niekados neapleidžia vienybės paieš-
kose. Pats Jėzus savo žemiškos misi-
jos pabaigoje pažadėjo mokiniams
Šventosios Dvasios pagalbą. Tai tapo
tikrove, kai po prisikėlimo Jėzus kvė-
pė į mokinius ir tarė: „Imkite Šven-
tąją Dvasią” (Jn 20, 22). Šventoji Dva-
sia yra nuodėmių atleidimo, širdžių ir
gyvenimo atnaujinimo jėga. Jos dėka
Bažnyčia kalba visomis kalbomis ir
yra visose kultūrose, viską suburia į
naują sutaikinančią vienybę. 

Šventoji Dvasia yra nuolatinė
dieviška meilė, kuri suburia išsi-
sklaidžiusius žmones ir taip sukuria
Bažnyčios daugiaformę bei didelę
bendruomenę visame pasaulyje. Baž-
nyčia nėra mūsų žmogiškas kūrinys,
nes ji gimsta iš dieviškos valios, ji yra
Dievo dovana.

Nepaisant visų sunkumų ir ski-
limų, krikščionys neturi nusivilti.
Jėzus mūsų prašo nuolatos melstis,
kad išlaikytume gyvą tikėjimo, arti-
mo meilės ir vilties ugnį. Šv. Paulius
laiške Galatams primena, kad „Dva-
sios vaisiai yra meilė, džiaugsmas,
taika, kantrybė, malonumas, geru-
mas, ištikimybė, romumas, susivaldy-
mas” (Gal 5,22-23). Šių dovanų pra-
šome mes šiandien, kad bendrai ir
nuoširdžiai tarnaudami Evangelijai
būtume pasauliui Dievo meilės žmo-
nijai ženklas, — šv. Petro aikštėje
kalbėjo Ganytojas.

Žemiškasis ir dangiškasis
teisingumas

Šeštadienio rytą Benediktas XVI

susitiko su Vatikane šiomis dienomis
vykstančios Popiežiškosios socialinių
mokslų akademijos plenarinės sesijos
dalyviais. Šiemetinės sesijos tema:
„Bendro gėrio siekimas. Kaip soli-
darumas ir subsidiarumas gali veikti
kartu”.

Akademijos nariams sakytoje
kalboje Ganytojas padėkojo jiems už
bendradarbiavimą Bažnyčios misijo-
je, už svarų ir autoritetingą įnašą
skelbiant krikščionišką socialinį
mokymą. Žmogaus asmens orumas,
bendras gėris, solidarumas, sub-
sidiarumas – tai raktažodžiai, pagrin-
diniai terminai, nusakantys ne tik
teisingą pasaulio reikalų tvarkymą,
bet ir konkretaus visuomenės gyve-
nimo ir jame galiojančių vertybių
sąsajas su Evangelija. Žmogaus įgim-
tą polinkį gyventi bendruomenėje,
dalytis atsakomybe su kitais žmo-
nėmis paaiškina tikėjimo tiesa apie
mūsų bendrą kilmę, apie mūsų
buvimą Dievo įvaikintais sūnumis ir
dukterimis. Ganytojas savo kalboje
paminėjo šv. Augustino „Dievo mies-
tą”, jame apibūdintus žemiškosios ir
dangiškosios santvarkų santykius.
Tikėjimo akimis mes matome, jog
šios abi tikrovės – mūsų šiandien gy-
venamas žemiškasis teisingumas ir
mūsų laukiantis dangiškasis teisin-
gumas — yra glaudžiai tarpusavyje
susiję. Dėl to Bažnyčios socialinis mo-
kymas greta „horizontalaus” lyg-
mens, greta vien žmonių tarpusavio
santykių ir visuomeninių bei ekono-
minių santvarkų analizavimo, turi ir
„vertikalųjį” lygmenį — jo svarstymų
akiratyje visuomet yra ir Dievas, su-
kūręs žmogų ir Kristaus auka jį
atpirkęs.

Pagal „Vatikano radiją“ 
parengė

N. Šmerauskas

Viskas bus gerai

VYTAUTAS VOLERTAS

Mažoms tautoms yra būtinas optimizmas. Optimizmas, tarsi žva-
kė  pašviečia kelią negandų prieblandoje. Net ir liberalioje aplin-
koje, slopinančioje tautines nuostatas, optimizmas yra drąsą kau-

piąs vaistas. Ir įsibėgėjusį globalizmą optimizmas gali atsukti atgal. Poli-
tikoje ir kultūroje greta optimizmo turėtų glaustis romumas. Tokia dvasi-
nė būsena kaupia energiją, skatina aistrą kurti, žadina drąsą sutikti
ateitį. 

Tačiau kaip optimizmą su romumu prisivilioti, kai valstybėje niekuo
negalima pasitikėti? Jei net buvusiam Seimo pirmininkui primetamas ky-
šininkavimas, kas valdžioje yra su aureole? Kai Aplinkos apsaugos minis-
tras (taip pat buvęs Seimo pirmininkas) padeda savo bičiuliams nelega-
liomis statybomis sunaikinti Kuršių neriją, kur ieškoti doro valstybinin-
ko? Vyraujant šykštiems savanaudžiams, visuomenėje sunyksta pasiti-
kėjimas.

Lietuvos visuomenė turėtų rimtai susirūpinti pasitikėjimo susigrąži-
nimu. Valdantieji jį sunaikino piktu piliečių išnaudojimu, tad iš jų negali-
ma laukti teigiamų mostų. Tuojau pat teprabyla patys žmonės. Teprabyla
nedejuodami ir nestenėdami, bet entuziazmą talkon pasivadinę. Garsiai
tepareiškia korumpuotiems politikams ir juos remiančioms partijoms, kad
sumaišties laikai baigėsi. Visuomenė jau supranta, kokie rinkiminiai pa-
žadai yra įvykdomi, kad jie yra tik akių dūmimas. Todėl ši visuomenė už
mulkintojus ateity nebalsuos, nors jie ir galva žemyn vaikščioti žadėtų.

Įvairios priešrinkiminės vilionės (koncertai veltui, alaus buteliukų,
šukų, rašiklių ir pan. dalijimas rinkėjams) prilygsta pastangoms gamyk-
loje pasigauti arkliuką. Prieis kvailelis, gaus morką, apynasrį ir balną ant
nugaros, o tada ant jo jodinės gudruolis šeimininkas. Bet kai kurie kandi-
datai nesigėdina šiuo savo neišmanymu pajuokti rinkėjų. Kai tokie rinki-
mus laimi, šaipydamiesi jodinėja ant tų, kurie už juos balsavo.  Balnas ant
nugaros už niekelį.

Yra įprasta, kad dauguma politikų stengiasi išlikti savo kėdėje, ku-
rioje įprato sėdėti. Dorais, tiesiakalbiais, rūpestingais ir darbščiais vals-
tybininkais džiaugiamasi. Tačiau visuomenė žino ir prisimena visas buvu-
siųjų išdaigas, todėl ilgapirščių, meluojančių bei vaidmaininkaujančių
gudruolių nenori ir už juos nebalsuoja. 

Visuomenė taip pat žino, koks yra partijų siekis: patekti valdžion, o iš
ten valstybę tvarkyti taip, kaip prieš rinkimus žadėjo. Šitai žinodami, pi-
liečiai privalo priminti ne tik atskiriems kandidatams, bet ir už jų stovin-
čioms partijoms, kad jos taip pat yra kaltos, kai šio pagrindinio politinio
siekio nesilaikoma. Partijos ne savo ir ne savo narių materialinės naudos
siekia, bet valstybės gerovės. Priešingu atveju partija virsta egoistų būriu,
ir rinkimuose vietos jai negali būti.

Partijos vaizdą sukuria visi tie, kurie jos vardu kalba. Taigi dorieji,
darbštieji, sumanūs kvailiai, melagiai ir sukčiai kartu piešia jos portretą.
Ar neverta partijai žiūrėti, ką ji įrašo į savo rinkiminius sąrašus, ką savo
vardu perša vienmandatėse apygardose? Ar yra naudinga prisirinkti neš-
varių pavardžių? (Žinoma, jei partijos vadas yra nešvarus, nešvarūs bus ir
jo artimiausi rėmėjai ir remiamieji).

Nesuprantama ir gaila, kai išsilavinę, pajėgūs žmonės dėl kokio nors
sklypelio Kaune, dėl naudos Kuršių nerijoje, dėl kyšio susitepa ir yra ver-
čiami pasitraukti iš viešojo gyvenimo. Kai valstybininkai dėl savo naudos
laužo jų pačių leistus įstatymus, koks gali būti pasitikėjimas jais, kur juos
gali partija padėti? Ir kur jie nueis su tais savo sklypeliais, viešbučiais,
perkeltomis tvoromis, namais prie ežerų ir dėmėmis ant nugarų? Tiek
skaudžios patirties įgijo Lietuvos politikai ir politikuojantieji, kad jau
būtų laikas partijoms ir jų nariams iš praeities pasimokyti ir tvardytis.

Visuomenė, reikia manyti, pakankamai subrendo. Gal jau supranta,
kad reikia dalyvauti rinkimuose ir dalyvauti protingai. Balsuojama už
tuos, kuriais galima pasitikėti. Ne už melagingai žadančius, ne už paper-
kančius ir paperkamus, ne už sukčiaujančius šarlatanus. Partijos gal taip
pat supras, kad už jas neturėtų kalbėti tie jų atstovai, kurie viešai me-
luoja ir apgaudinėja.

Netvarkos debesys jau palengva traukiasi nuo Lietuvos skliauto, gied-
rėjime ryškėja partijų ir partiečių veidai. Kas bus žadama ir vykdoma? O
pažadai rinkimuose yra reikalingi, nes tik jie lemia balsuotojo apsispren-
dimą. Premjeras G. Kirkilas visai neseniai pareiškė, kad dauguma parti-
jos pažadų buvo įvykdyta. Ar buvo įvykdyti jo ir socialdemokratų partijos
duoti pažadai mokytojams? O kas žadėjo išnaikinti korupciją? Ji ir šian-
dien Lietuvoje galinga, tad laukiama, kokia partija prieš spalio rinkimus
drįs prieš šią Lietuvos nelaimę pakelti balsą. Ir kuri tars, kad verta per-
žiūrėti atlyginimus, kad reikia pamąstyti apie rinkimų tvarką. Jei parti-
jos iš turgavietės būrių virs politiniais vienetais, išnyks ir įvairūs uspas-
kichiniai juokai, šiandien nepadoriai garsiną Lietuvą.     Nukelta į 9 psl.Prieš  Šiluvos Jubiliejines Mišias LA Katedroje prie savo sukurtos skulptu-

ros stovi Jurgis Šapkus su Raimonda Kontrimiene.             Al Vaitkaus nuotr.
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Vieną rytą atneša įmonės mene-
džerio sekretorė laišką ir šaipydamasi
prašo, kad perskaityčiau. Laiškas
adresuotas menedžeriui, rašo apie
mane. Prasideda klausimu: ,,Ar jūs
žinote, kad jūsų kompanijoje Phila-
delphia dirba toks Juozas Gaila....” ir
toliau porinama, kad tas Gaila darbo
laiku kompanijos įranga rašo šimtus
asmeninių laiškų. Man perskaičius
sekretorė suplėšo laišką į skutelius ir
dar labiau šaipydamasi išeidama
taria: „That’s what you get for libe-
rating Lithuania.”

Tai buvo 1973 metais, kai Phila-
delphia mieste buvo įsikūrusi JAV LB
Krašto valdyba ir iš V. Volerto perė-
miau pirmininko pareigas. Norėda-
mas pasigirti, kaip valdyba taupiai
dirba, savo aplinkraštyje ir spaudoje
parašiau, kad daug Lietuvių Bend-
ruomenės darbų atliekame savo dar-
bovietėse ir kaip pavyzdį nurodžiau
įvairių raštų ir aplinkraščių spausdi-
nimą. Taip va, ir atsirado tas laiškas
su skundu. Laiškas rašytas netaisyk-
linga anglų kalba, išsiųstas iš Chica-
go, be atgalinio adreso, deja, jo ne-
turiu, tik man atminty įstrigo pa-
rašas „Konserned sitizen”. Jeigu
sekretorė būtų ir parodžiusi tą laišką
menedžeriui, nieko man nebūtų nu-
tikę, nes toje įmonėje buvau trečias
pagal svarbą asmuo, vadovaujantis
likerių gamybai ir laboratorijai ir ne
aš vienas savo asmeninius darbus tar-
nyboje atlikinėjau. Amerikiečiai net
terminą tokiems darbams turi, vadin-
dami tai „government job”. Įmonės
menedžeris redagavo savo golfo klubo
biuletenį, o sekretorė spausdindavo ir
išsiuntinėdavo. Buhalteris vadovavo
savo gyvenvietės namų savininkų
asociacijai ir tarnybos laiku ruošdavo
laiškus, tvarkė draugijos finansus. Aš
juos erzindavau, vadindamas jų veik-
lą: ,,government jobs”, o jie mane
erzindavo už „liberating Lithuania”.
Iš tikrųjų, net mes LB valdyboje juo-

kaudami vadindavome save „vaduo-
tojais”. Pasigavome tą terminą iš tuo
laiku išeivijai siuntinėjamo laikraš-
tuko „Gimtasis kraštas”, kur išeivijos
organizacijų veikėjai buvo pravar-
džiuojami „vaduotojais”. Pamenu, kai
paskambindavau Algimanto Gečio
žmonai ir paklausdavau, ką jis veikia,
išgirsdavau, kad „Algimantas Lietuvą
vaduoja”. Tai reiškė, kad rašo laiškų
pavyzdžius senatoriams ar aplinkraš-
čius apylinkėms ar kokius suvažia-
vimus ruošia. Panašiai atsakydavo ir
mano, ir Rimo Česonio žmonos.

Prisiminiau tą skundą, nes da-
bar, po 35 metų, Lietuvių Bendruo-
menės veikėjai, ypač Tautinių šokių
šventės rengimo komitetas, susidūrė
su žymiai skaudesniu skundu, palie-
tusiu visus lietuvius, ir jo žala pasi-
liks. Du skundikai, bet jie skirtingi.
Mane skundė aiškiai vyresnio am-
žiaus žmogus, blogai mokantis ang-
liškai, slėpdamas savo pavardę. O
Tautinių šokių šventės rengimo ko-
mitetą skundė jaunas, gerai mokantis
tiek lietuvių, tiek anglų kalbas, ne tik
nesislėpdamas, bet nuduodamas, no-
rįs mažinti įtampą tarp žydų ir lietu-
vių. Savąjį skundiką aš galiu ir pa-
teisinti. Anais laikais, K. Bobeliui
vadovaujant ALTui ir vėliau VLIKui,
netrūko išeivijoje trinties. Dirbantieji
JAV LB buvo kaltinami neva palai-
kantys ryšius su okupantu, net kuria-
ma kita LB, atsidurta amerikiečių
teisme. Taip, kaip K. Bobeliui, nukė-
lusiam savo panašią veiklą į laisvą
Lietuvą atsirado jo šalininkų ten, taip
jis jų turėjo ir čia, Amerikoje. Manau,
kad ir mane skundęs buvo vienas iš
tų galvojusių, kad atlieka patriotišką
pareigą bandydamas pakenkti man
darbe ir gal net norėdamas, kad aš jį
prarasčiau. 

Dabartinio jauno skundiko moty-
vai kiti. Vokietijoje jis plėtė skandalą
Vasario 16-sios gimnazijoje neva no-
rėdamas apsaugoti moksleivius nuo
seksualinio priekabiavimo ir smurto
grėsmės, o iš tikro siekė direktoriaus
kėdės. Amerikoje, neva norėdamas

sumažinti įtampą tarp žydų ir lietu-
vių, o iš tikro siekdamas pelningesnės
vietelės žydų vadovaujamose įstai-
gose. Stebina šio jauno žmogaus suk-
tumas ir demagogija, kai jis atsakinė-
ja į vieno mūsų savaitraščio žurna-
listės klausimus apie žydų ir lietuvių
santykius. Paklaustas, kodėl kreipėsi
į žydų organizacijas paviešindamas
Tautinių šokių šventės komiteto at-
sisakymą kviesti žydų šokėjus,
atsako: „Aš niekur nesikreipiau. Ma-
no atsistatydinimo laiškas buvo vie-
šas, ir apie jį pranešiau ir savo
žydams kolegoms.” Ar reikia didesnio
cinizmo? Sakykim, mano žmona
ruošia baliuką mūsų pažįstamiems
lietuviams. Prieš pat baliuką pama-
tau žmonos sudarytą sąrašą ir pa-
siūlau, kad ji pakviestų ir kaimynus
amerikiečius. Ji sakosi, jau per vėlu,
nes net vietos valgomajame nebus, be
to, prie ko jie, juk mes šį kartą norime
pasibūti su lietuviais. Aš supykstu,
sakau: jei taip, tai ir aš nebūsiu ba-
liuje. Po to nueinu pas kaimynus ir
papasakoju, kad norėjau juos kviesti į
balių, bet žmona atsisakė, tad ir pats
nebaliavosiu...

Skundikas aiškina, kad jis no-
rėjęs sumažinti įtampą tarp žydų ir
lietuvių. Kokia gi įtampa tarp mūsų
ir žydų Amerikoje buvo ar yra? Juk
jam puikiai žinoma, kad Amerikoje
net švelniausias pasisakymas prieš
žydus iššauks jų isterišką reakciją.
Tuoj bus primintas Holocaust, pri-
kergta antisemito etiketė. O tos
etiketės bijo kiekvienas — nuo eilinio
amerikiečio iki senatoriaus. Vienin-
teliai, nebijantys antisemito etiketės,
yra Amerikos juodieji musulmonai. Ir
apskritai, koks yra bendravimas, ar
jis išvis egzistuoja Amerikoje tarp
etninių grupių? Taip, savo laiku buvo
ir trintis, ir diskriminacija, bet visa
tai daugiau ar mažiau praeity. Ben-
dravimas? Kaip, pavyzdžiui, ben-
drauja Amerikos vokiečiai su italais?
Kaip bendrauja juodieji su meksikie-
čiais? Lenkai su airiais? Korėjiečiai su
kinais? Apsilankome vieni kitų festi-

valiuose paragauti etninio maisto,
pasigrožėti šokiais, dainomis. 

Aišku, dalykinis lietuvių ben-
dravimas su Amerikos žydais prasi-
dėjo nuo atvykimo į Ameriką dienos.
O man asmeniškai nuo vaikystės.
Prisimenu, kai raudonarmiečiams
žygiuojant Marijampolės gatvėmis,
jaunos žydaitės ir žydukai mėtė jiems
gėles šaukdami „ura”, o mano motina
verkė ir meldė Dievo prakeikimo ir
vieniems, ir kitiems. Mačiau motiną
vėl verkiant, bet šį kartą ji verkė, kai
Virbaly pro mūsų sodybą buvo veda-
mi žydai sušaudymui. Tuoj mūsų
namuose atsirado žydaitė kaip mano
sesuo ir tuo pačiu nuolatinė baimė,
kad galime būti įskųsti vokiečiams.
Skundikų neatsirado. Antru kartu
rusams artinantis ir mums ruošiantis
bėgti į Vokietiją, žydaitę pasiėmė jos
motina, besislapstanti pas kitą ūki-
ninką. Mano tėvo sesuo Matilda Sa-
lenekienė-Gailevičiūtė iš Kauno geto
per tvorą paėmė kūdikį — žydaitę ir
užaugino. Ji gyvena New York.

Atvykęs Amerikon įsidarbinau iš
Rytų Europos kilusio žydo įmonėje.
Nors mažai mokėjo, bet leido dirbti
viršvalandžius. Vėliau, kai prasita-
riau norįs studijuoti, prašė nemesti
darbo — dirbti kiek noriu ir kada
noriu. Gavęs pirmą algą ir nuėjęs į
mažą maisto krautuvėlę apsipirkti
grįžęs pastebėjau, kad grąžą gavau ne
iš 20 dolerių, bet iš 10. Nedrįsau eiti
aiškintis pas žydą krautuvininką, nes
vos graibiausi angliškai. Pirmą kak-
laraištį (tokį su palme, iš kurio drau-
gai šaipėsi) ir kostiumą išrinko žydas
pardavėjas. Baigęs studijas, įsidarbi-
nau Kanados žydo didžiulėje bendro-
vėje. Buvau kviečiamas į žydų vaikų
Bar Mitzvah apeigas, ne kartą buvau
sinagogoje. Baltimore mieste žydai
ruošdami muziejų kreipėsi į mane
prašydami išversti jų turimus lietu-
viškus dokumentus į anglų kalbą.
Verčiau juos be jokio užmokesčio.
Žydui dantistui esu dėkingas, kad ar-
tėdamas prie aštuoniasdešimtmečio
valgau su savo dantimis, o žydui
gydytojui, kad laiku surado manyje
atsiradusį vėžį. Tokiais patyrimais ir
tokiu bendravimu su žydais gali pasi-
dalinti ne vienas Amerikos lietuvis,
tad kur ta skundiko minima trintis?
Esu vadovavęs dviejų vietovių LB
apylinkėms, daug metų dirbęs JAV
Krašto valdyboj, net ir PLB valdybo-
je, ir nepatyriau jokios trinties su
žydais. 

Rašau šias eilutes ne pagiežos,
bet liūdesio vedamas. Nedirbusieji
visuomeninio darbo gal ir neįsivaiz-
duoja, kaip sunku yra surasti ren-
gėjus mūsų Tautinių šokių, dainų
šventėms ir koks sunkus tų rengėjų
darbas. Kiek susirašinėjimų, kiek
skambinimų, kiek važinėjimų į po-
sėdžius, kiek rūpesčių dėl šventės
pasisekimo. Ir štai atsiranda žmogus,
kuris siekdamas karjeros sąmoningai
sudaro progą ne tik dirbančiųjų, bet
ir visos mūsų tautos suniekinimui.
Gal būtų buvę geriau, jei jo tėvai
nebūtų reikalavę specialios lituanis-
tinės programos jo mokymui, nebūtų
siuntę mokytis į Vasario 16-tosios
gimnaziją, tada nekartintų mūsų
širdžių dviveidiški jo žodžiai: „Noriu,
kad mūsų tauta gyventų pagal kil-
niausius idealus.” 

APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIOAPMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIO
Išperėjome gegužiuką

JUOZAS GAILA
gaila1@verizon.net

Jono Kuprio nuotr.
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,,La Traviatos” operos garsai pradžiugino
mūsų tautiečius

EDVARDAS ŠULAITIS

Kaip ir kiekvieną pavasarį, taip
ir šiemet Čikagos lietuvių operos ko-
lektyvas savo gerbėjams pateikė nau-
ją premjerą, taip pratęsdamas savo
gyvavimą dar vienerius metus.

Daugiau nei tūkstantis lietuvių
žiūrovų, kurie matė Giuseppe Verdi
„La Traviatos”  premjerą (ir vienin-
telį spektaklį) Morton High School
auditorijoje Cicero, IL, balandžio 27
d. gailėjosi herojės Violetos dėl jos
ankstyvos mirties. Vis dėlto jie gali
būti ramūs, nes šį veikalą pastatęs
kolektyvas – Čikagos lietuvių opera
(ČLO) – dar nežada pasekti tos le-
gendinės moters pėdomis.

Nors jau ne pirmi metai sklando
kalbos, kad ČLO kolektyvas užbaigs
savo daugiau kaip pusšimtį metų be-
sitęsiančią veiklą, sekmadienio prem-
jera įrodė, kad jis dar gyvybingas.
Nors ir išgyvena kartų kaitos krizę,
ketina įveikti nepalankias tikrovės
kliūtis.

Optimizmo kupinas ir ČLO val-
dybos pirmininkas Vytautas Radžius,
kuris po spektaklio į mus prabilo sa-
kydamas, jog „daug ką sužinosime,
kai pamatysime visas premjeros sąs-
kaitas ir padarysime finansinę aps-
kaitą”. „Pati premjera, palyginti ne-
mažas publikos būrys ir žiūrovų bei
gerbėjų nuotaikos mums teikia vilčių
ateičiai”, – sakė V. Radžius, kuris šia-
me kolektyve darbuojasi nuo jo įsikū-
rimo dienų 1956 metais. 

Violetos vaidmuo atliktas 
be priekaištų

Čia nesiimu vertinti naujausio
ČLO  pastatymo, išsakysiu tik vieną
kitą nuomonę apie matytą spektaklį. 

Atrodo, jog žiūrovus labiausiai
sužavėjo dabar jau ilgesnį laiką Čika-
goje gyvenanti buvusi klaipėdietė
Nida Grigalavičiūtė, atlikusi pagrin-
dinę Violetos partiją. Nepaisant to,
jog šį vaidmenį ji atliko pirmą kartą
per savo sceninę veiklą, tiek balso,
tiek vaidybos prasme ji tai atliko be
priekaištų. Tai buvo nemaža staigme-
na meno gerbėjams, kurie įsitikino,
kad Čikagoje gyvena išties talentinga
solistė. 

Nidos talkininkės – nedidelių
vaidmenų atlikėjos Genovaitė Bige-
nytė ir Lijana Kopūstaitė, kurios taip
pat dabar gyvena Čikagoje, irgi įrodė,
kad turi nemažai gabumų operinio
meno srityje. 

Alfredo šįkart šiek tiek 
nuvylė

Jei Violetos partiją atlikusi N.
Grigalavičiūtė šį kartą buvo nuosta-
bi, tai jos partneris Audrius Rube-
žius, atlikęs Alfredo vaidmenį, buvo
kiek silpnokas. Šis Lietuvos nacio-
nalinio operos ir baleto teatro solistas
(LNOBT) jau ne kartą dalyvavo
ankstesniuose ČLO kolektyvo pas-
tatymuose. Ypač jam nesisekė repeti-
cijų metu. Bet bent jau premjeros
dieną jis pasistengė ir savo užduotį
atliko patenkinamai. (Lietuvoje šiuo
metu pajėgesnių tenorų beveik nėra).

Iš vyrų bene geriausiai pasirodė
Mindaugas Gylys (atlikęs Alfredo tė-
vo Giorgio Germont partiją) iš Klai-
pėdos muzikinio teatro. Jo balsas ir
vaidyba sudarė darnią visumą. 

Anksčiau ČLO pastatymuose di-
desnius vaidmenis atlikęs solistas
Arvydas Markauskas „La Traviato-
je” neturėjo progos atsiskleisti – šį-
kart jam buvo skirtas tik nedidelis
Markizo vaidmuo. 

Kiti solistai – Linas Sprindys,
Deividas Staponkus, Eugenijus Chreb-
tovas ir Domas Zastarskis – taip pat
neblogai prisidėjo prie veikalo visu-
mos. Ypač malonu buvo klausytis dar
jaunų Lietuvos nacionalinio operos ir

baleto teatro solistų E. Chrebtovo ir
D. Staponkaus  (pirmasis gana gra-
žiai atliko daktaro Grenvil, o antrasis
– Barono partiją). Beje, E. Chrebto-
vas yra žinomo solisto Virgilijaus No-
reikos mokinys, keturių vokalinių
konkursų laimėtojas. 

Kalbant apie D. Staponkų, reikia
paminėti, kad šis solistas 2003 m. yra
laimėjęs buvusio ČLO solisto a. a.
Stasio Baro premiją,  gavęs ir dau-
giau įvertinimų. 

E. Domarko ir V. Viržonio 
duetas

Dabar ČLO negalima įsivaizduoti
be LNOBT narių – režisieriaus Eli-
gijaus Domarko ir dirigento Vytauto
Viržonio. Pirmasis Čikagon atvyksta
kiekvienais metais jau daugiau negu
dešimtmetį.

Pasitraukus Alvydui Vasaičiui,
ČLO pastatymams diriguoja vilnietis
V. Viržonis, kuris turi nelengvą už-
duotį per trumpą laiką susigroti su
amerikiečių profesionalių muzikantų
grupe. 

Choristai ir talkininkai 

Gana svarbų vaidmenį „La Tra-
viatos” pastatyme atliko ir 40 žmonių

choras, sudarytas iš lietuvių ir vieno
japonų kilmės dainininko – Edward
Ozaki. Įdomu, kad E. Ozaki dainavo
ČLO chore anksčiau, o šįmet po pert-
raukos vėl sutiko talkinti, sužinojęs,
kad labai trūksta vyriškų balsų.

Dabar daugumą choro narių
(ypač moterų) sudaro „trečiabangiai”
dainos mylėtojai. Didesnė dalis
(penki iš septynių) kolektyvo vadovy-
bės yra taip pat neseniai į šį kraštą
atvykusieji. 

Čikagos lietuvių operos valdybą
sudaro: Vytautas Radžius (pirm.),
Virginija Savrimienė, Daina Saba-
liauskienė, Elena Ablingytė, Gražina
Burneikienė, Tomas Klova, Rima Ur-
bonavičienė. Revizijos komisijoje dir-
ba: Dalius Dunčia, Dalia Stankai-
tienė ir Gintaras Juknys. 

Paminėtini ir kiti asmenys, kurie
prisidėjo prie „La Traviatos” įgyven-
dinimo. Tai apšvietimu bei scena
besirūpinę Laima Šulaitytė-Day, Lau-
ra Patera ir Tomas Rusnak. Chor-
meisteris ir koncertmeisteris  Ričar-
das Sokas, chormeisteriai – Jūratė
Grabliauskienė, Manigirdas Mote-
kaitis, baletmeisterė – Salomėja Stri-
žigauskienė. 

Premjeroje šoko Čikagos lietuvių
tautinių šokių kolektyvo „Suktinis”
nariai.         Nukelta į 11 psl.

Violeta – solistė Nida Grigalavičūtė ir Alfredas – solistas Audrius Rubežius – Čikagos Lietuvių operos solistų ir choristų apsuptyje.

Šiais metais pagrindinį Violetos vaidmenį ,,La Traviatoje” atliko solistė Nida Grigalavičiūtė (sėdi), kairėje – Geno-
vaitė Bigenytė, atlikusi Floros Bervoix vaidmenį.    Jono Kuprio nuotraukos
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Savaitgalio kelionès
traukiniu – su knygomis

Nacionalinèje bibliotekoje 
skaitytojus pakeis statytojai

Lietuva Goro provincijoje
statys vaikû� globos namus

Vilnius, gegužės 9 d. (Delfi.lt) –
Emigracijoje gyvenančių vaikų švie-
timui valstybė kasmet turės skirti vis
daugiau lėšų. Tautinių mažumų ir iš-
eivijos departamento duomenimis,
šiuo metu 31 pasaulio valstybėje vei-
kia 179 lietuvių švietimo įstaigos, per
kurias palaikoma ir skleidžiama lie-
tuvybė.

Prie jų priskiriamos lituanistinės
mokyklos, mokyklos su lietuviškomis
klasėmis (pamokomis), mokyklos su
lietuvių etnokultūros mokymu, suau-
gusiųjų klubai, lietuvių kalbos kursai
bei vaikų darželiai lietuviškai kal-
bantiems vaikams.

Vien pernai atsirado 13 naujų
švietimo įstaigų lietuviams, šiemet
pradėjo veikti dar 2 lituanistinės mo-
kyklos Šiaurės Airijoje ir mokykla Di-
džiojoje Britanijoje.

Taip pat veikia 7 bendrojo lavini-
mo mokyklos lietuviams, esančios
Lenkijoje, Baltarusijoje ir Latvijoje.

Visose minėtose įstaigose mokosi
per 7 tūkst. mokinių. Taip pat kas-
met auga sumos, kurios išleidžiamos
jų vadovėliams. Pavyzdžiui, 2005 m.
vadovėliams valstybė išleido 76,520

litų, 2006 m. – 104,800 litų.
Pasak departamento generalinio

direktoriaus pavaduotojos Vidos Bag-
donavičienės, šiuo metu lietuvybę
tarp emigrantų puoselėjančių įstaigų
vadovėliams kasmet skiriama apie
150 tūkst. litų.

Tačiau specialistė pastebi, kad
mokinių tėvai neretai patys imasi
knygnešių funkcijos, vietoj asmeni-
nių daiktų iš viešnagės Lietuvoje par-
sigabendami lietuviškas knygas.

Lituanistinių mokyklų mokyto-
jams ruošti bei jų kvalifikacijai kelti
kasmet skiriama apie 15–20 tūkst. li-
tų. 

„Prieš dešimtmetį, pradėję nuo
kuklių kursų mokytojams, dabar or-
ganizuojame bendrojo lavinimo mo-
kyklų, ikimokyklinio ugdymo semi-
narus lituanistinių mokyklų atsto-
vams. Pavyzdžiui, 2001 m. buvo su-
darytos sutartys su 69, 2004 m. – su
90, 2008 m. – su 105 mokytojais”, –
teigė V. Bagdonavičienė.

Šiemet lituanistinės mokyklos
pateikė 131 paraišką daliniam savo
veiklos finansavimui. Joms buvo skir-
ta per 400 tūkst. litų.

Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Vilniuje.                         Balsas.lt nuotr.

Vilnius, gegužės 9 d. (Delfi.lt) –
Nors dabartinis nekilnojamojo turto
(NT) sektorius JAV išgyvena ne pačias
geriausias savo dienas, yra tam tikrų
ženklų, rodančių, kad padėtis palaips-
niui gerėja, rašoma „The Wall Street
Journal”. Iškalbingiausias rodiklis –
balandžio mėn. pirkimų–pardavimų
suma, kuri viršijo 115 mln. dolerių. Jei
spręstume iš kandžių žiniasklaidos an-
traščių, vis dėlto turėtume pripažinti
šalies nekilnojamojo turto krizę. Ta-
čiau yra  tikėtina, jog 2008 m. balandis
pažymės JAV NT dugną.

Ekonominis pakilimas neleido
daugeliui amerikiečių šeimų ,,įkąsti”
būsto kainų, ypač perkant pirmąjį savo

būstą. Nuo 1990 m. iki 2005 m. mėne-
sinis paskolos už nekilnojamąjį turtą
įnašas sudarė apie 19 proc. vidutinio
mėnesinio atlyginimo. 2006 m. įmoka
pasiekė ketvirtį atlyginimo. Pirmą kar-
tą perkančiųjų mėnesinė paskolos įmo-
ka nuo 29 proc. šoktelėjo iki neregėtų
37 proc. Būsto kainos tapo tokios auk-
štos, kad žmonės, kurie iš tikrųjų keti-
no gyventi įsigytuose namuose, liovėsi
pirkę. Tai ir lėmė NT burbulo sprogi-
mą. Nekilnojamojo turto rinka atvedė
amerikiečius į kredito krizę. Galimas
daiktas, kad ta pati rinka iš viso to liū-
no ir ištemps. Šiuo metu būtent tai ir
vyksta.

Lituanistiniam mokymui
skiriama vis daugiau pinigû�

Vilnius, gegužės 9 d. (ELTA) –
Penktadienį didžiųjų Lietuvos miestų
geležinkelių stotyse prasidėjo Skai-
tymo metų akcija ,,Penktadienis su
knyga”, kviečianti žmones kuo dau-
giau skaityti.

Keturių didžiųjų Lietuvos miestų
– Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiau-
lių geležinkelio stotyse keleiviai,
pirkdami kelionės bilietą, gaus lietu-
vių rašytojų knygų.

Tarp dešimties dovanojamų kny-
gų – naujausi novelių, apsakymų, ei-
lėraščių rinkiniai, kurių autoriai –
Jurga Ivanauskaitė, Vytautė Žilins-
kaitė, Justinas Marcinkevičius, Sigi-
tas Parulskis, Juozas Erlickas, Kęs-
tutis Navakas, Aidas Marčėnas ir

Saulius Tomas Kondrotas.
Šiemet dovanoti knygas kelionei

geležinkeliu numatoma dvidešimt
penktadienių, iki gruodžio 12 dienos.
Iš viso organizatoriai iki metų pabai-
gos geležinkelio stotyse ketina išda-
linti 48 tūkstančius knygų.

Šį mėnesį planuojama pradėti
dar vieną Skaitymo metų akciją – vi-
soms Lietuvos rajonų viešosioms bib-
liotekoms perduoti knygų lagaminus
su knygomis vaikams. 72 knygų laga-
minai keliaus po visas kaimo biblio-
tekas ir bus pasiekiami visiems skai-
tytojams.

2008-ieji paskelbti Skaitymo me-
tais pagal Skaitymo skatinimo prog-
ramą, kurią 2006 m. patvirtino Vy-
riausybė. Ją vykdyti pavesta Naciona-

Vilnius, gegužės 9 d. (ELTA) – Olimpinės ugnies estafetėje Kinijoje dalyvavę
du Lietuvos atstovai – Radviliškio Lizdeikos gimnazijos direktorius Jonas Varku-
levičius ir ,,AG Group” generalinis direktorius Giedrius Tomas Jarmalavičius tei-
gė, kad Beijing olimpinių žaidynių organizatoriai puikiai pasiruošė šiam renginiui.

Estafetėje dalyvavę lietuviai neslėpė susižavėjimo Kinijos organizaciniais sug-
ebėjimais. Lietuvos atstovai deglą nešė gegužės 5 d. Sanijoje, Hainano saloje.
Jiems teko įveikti po 300 metrų atstumą. Abu estafetės dalyviai teigė, kad didži-
ausių nepatogumų sukėlė karštis – oro temperatūra siekė 40 laipsnių. LTOK
prezidentas Artūras Poviliūnas abiem deglo nešėjams įteikė olimpinius ženklelius.

Vilnius, gegužės 9 d. (Balsas.lt)
– Martyno Mažvydo biblioteka Vil-
niuje rengiasi trejų metų rekonstruk-
cijai, nes pastatas – avarinės būklės.

Centriniai Nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos laiptai – beveik
tokie pat, kaip atidarymo dieną prieš
45 metus. Pastato nepuošia ir pelijan-
čios sienos, surūdijusios gelžbetonio
perdangos.

„Ne tik pačios pastato sienos, ką
dar gal kaip nors būtų galima sut-
varkyti, bet – svarbiausia – yra sau-
gyklos”, – sako Vytautas Gudaitis,
Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos
generalinis direktorius.

Bibliotekos saugyklose iki šiol
laikyta milijonu knygų daugiau nei
leista. Tad pradėjo linkti lentynos.
Dėl šalia vykstančių statybų, didžiu-
lio transporto eismo tunelyje vis la-
biau skyla bibliotekos sienos. Specia-
listams nustačius, kad pastatas – ava-

rinės būklės, dalį knygų darbuotojai
jau išvežė.

Biblioteka paskelbė konkursą re-
konstrukcijai. Po remonto labiausiai
turėtų pagerėti vaikų skyriaus sąly-
gos – planuojama jį dvigubai išplėsti.
Vykstant remontui, vaikų skaitykla
bus iškelta į greta bibliotekos esantį
pastatą. Keisis ir kitų skaityklų dar-
bas.

Anot V. Gudaičio, dirbs tik viena
skaitykla. Daugiausia – dabartinė hu-
manitarinių mokslų skaitykla, kuri
yra priestate, dirbs lituanistikos skai-
tykla, taip pat veiks rankraščių sky-
rius.

Remontą tikimasi pradėti po tri-
jų mėnesių. Statybininkai turės sut-
virtinti pamatus, keisti laikančiąsias
konstrukcijas, stogą. Didžiosiose
skaityklose ketinama įrengti balko-
nus, daugelyje skaitymo vietų pasta-
tyti kompiuterius. 

Vilnius, gegužės 8 d. (BNS) – Af-
ganistano Goro provincijoje Lietuva
statys vaikų globos namus ir dienos
centrą. Užsienio reikalų ministerija
ir Lietuvos architektų sąjunga  pas-
kelbė konkursą pastatų projektui su-
kurti, kuriame dalyvauti kviečiami
visi Lietuvos architektai. Vaikų na-
mus ketinama statyti Goro provinci-
jos sostinėje Čagčarane.

Anot URM pranešimo, Lietuvos
globojamoje Goro provincijoje veikia
vieninteliai vaikų globos namai, ku-
riuose gyvena arba dienos metu lan-
kosi apie tris šimtus vaikų. Daugelis
jų yra iš nepilnų šeimų, kurios negali
užtikrinti vaikų išlaikymo. Šiuo metu
vaikų globos namuose yra apie 300
vaikų. Vaikų globos namai iki šiol
glaudžiasi laikinose nuomojamose

patalpose, todėl Lietuva prisiėmė atsa-
komybę suteikti vaikams nuolatinę
pastogę.

Lietuvių statomi pastatai atitiks
musulmoniškos ugdymo įstaigos rei-
kalavimus bei bus statomas iš neb-
rangių, vietinių statybos medžiagų.

Čagčarano vaikų globos namų
pastatų projektavimas ir statybos
darbai bus finansuojami iš Lietuvos
užsienio reikalų ministerijos Vysto-
mojo bendradarbiavimo ir paramos
demokratijai programos lėšų.

Nuo 2005 metų birželio mėnesio
Afganistano Goro provincijoje veikia
Lietuvos vadovaujama Provincijos at-
kūrimo grupė, kuri padeda Afganis-
tano valdžiai plėsti įtaką provincijoje,
užtikrina saugumą ir sudaro tinka-
mas sąlygas provincijai atkurti.

Padètis JAV bùsto rinkoje keiçiasi
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Tomas Viluckas
Specialiai ,,Draugui” iš

Lietuvos

Pagal savo svarbą Sekminės yra
trečia iškilmė Katalikų Bažnyčios ka-
lendoriuje. Lietuvoje daug švenčių,
bet Sekminės lieka nepastebėtos,
nors nukrikščionėjusios Vakarų Eu-
ropos daugelyje kraštų Sekminių an-
troji diena yra laisvadienis. Šiemet
Lietuvos Bažnyčioje Sekminės įgaus
naują prasmę, nes jų šventimas taps
Tarptautinio „Tautų Sekminių” pro-
jekto dalimi, kurio svarbiausias įvy-
kis bus didelė Sekminių vigilija ir iš-
kilmė Šiluvoje. 

Atsinaujinimo Šventojoje
Dvasioje sąjūdis

Projektą koordinuoja Romoje įsi-
kūrusi organizacija – ICCRS (Inter-
national Catholic Charismatic
Renewal Services). Ši Tarptautinė
katalikų charizminio atsinaujinimo
tarnyba koordinuoja katalikų cha-
rizmininkų veiklą visame pasaulyje.
Charizminio atsinaujinimo ištakos
siekia 1967 m, kai prieš 40  metų 10
Duquesne universiteto studentų pra-
dėjo burtis maldai. Jų bendrą maldą
lydėjo pasireiškimai, aprašyti Apaš-
talų darbų knygos 2 skyriaus pasako-
jime apie Sekmines. Nuo tada kalbė-
jimas svetimomis kalbomis (glossola-
lia), pranašystės, gydymas malda, va-
dinamosios Šventosios Dvasios cha-
rizmos (plg. 1 Kor 12, 8-10) tapo išs-
kirtiniu šio judėjimo bruožu. Dabar
charizmininkų sąjūdis vienija dau-
giau nei 100 milijonų krikščionių vi-
same pasaulyje. 

Šis judėjimas žinomas kaip Atsi-
naujinimo Šventojoje Dvasioje sąjū-
dis, neturi vieno įkūrėjo ar įkūrėjų
grupės, jame nėra griežtos narystės.
Jis vienija asmenis ir grupes, kurios
veikia labai įvairiai, buriasi į įvairias
struktūras ir veiklas, dažnai neprik-
lausomas nuo viena kitos. 

Taip pat ir Lietuvoje esama ak-
tyvių Atsinaujinimo Šventojoje Dva-
sioje sąjūdžio grupių. Didžiausia jų
sankaupa yra Kauno arkivyskupijoje,
kur žmonės, priklausantys ar prik-
lausę charizminio atsinaujinimo gru-
pėms, yra bažnytinio aktyvo bran-
duolyje. Be abejo, ryškiausia yra „Gy-
vųjų akmenų” bendruomenė, kurios
organizuojamos Atsinaujinimo die-
nos sutraukia šimtus žmonų iš visos
šalies. Tačiau verta pastebėti, kad šie
sąjūdžiai yra tarsi pradinė malonė,
kuri turi suteikti žmonėms postūmį
atsinaujinti. Vis dėlto jie nėra suburti
tam, kad tikintieji pasiliktų juose.
Kai žmonės atsinaujina, jie įsijungia į
kitas Bažnyčios funkcijas ir veiklas.

Trejos Sekminės

Tad Naujajame Testamente ap-
rašytos Sekminės tampa tuo įvykiu,
kuris yra pamatinis dalykas chariz-
minio atsinaujinimo dalyviams. Sek-
minės – regimas Šventosios Dvasios
pasireiškimas žmonijos istorijoje. Ir
pirmasis jos regimas darbas – „pa-
gimdyti” Bažnyčią. Tačiau norėdami
tinkamai suprasti šio įvykio reikšmę
turėtume Sekmines matyti trejopoje
perspektyvoje.

Pirmiausia per Sekmines (pen-
kiasdešimtą dieną po išėjimo iš Egip-
to šventės) Senajame Testamente bū-
davo švenčiama Savaičių iškilmė, kai

Viešpačiui būdavo aukojamas pirma-
sis derlius (plg. Įst 16, 9-12). Taip pat
per Sekmines žydai minėdavo dieną,
kai Dievas prie Sinajaus kalno iš
Egipto išėjusiems izraelitams per Mo-
zę davė Įstatymą. Taip žydai iš kla-
joklių genties tapo tauta. Viešpats
prie Sinajaus kalno apsireiškė tarsi
ryjanti ugnis (plg. Iš 24, 17). Tokios
yra senos testamentinės Sekminės.
Jų metu žmonės ir plūsdavo į Jeru-
zalę.

Apaštalų darbų knygoje aprašy-
tos Sekminės glaudžiai siejasi su Se-
nojo Testamento įvykiais. Tad Baž-
nyčios gimimas yra tarsi pirmasis Jė-
zaus Kryžiaus vaisius. Per Sekmines
pasirodo Bažnyčia, kurią sudaro jo
atpirkti žmonės, pirmasis žmonijos
„derlius”, išaugęs iš Jėzaus Aukos ir
apaštalavimo. 

Apaštalų darbų knygoje skaito-
me, kad per Sekmines Jeruzalėje
Šventoji Dvasia pasireiškia „ugnies
liežuviais” (plg. Apd 2, 3). Kaip prie
Sinajaus kalno gimė tauta, taip Jeru-
zalėje ant apaštalų nužengus Šven-
tajai Dvasiai gimsta Bažnyčia. Gim-
dama Bažnyčia, kaip ir dera naujagi-
miui, triukšmauja. Pasakojime apie
Sekmines sakoma, kad toje vietoje,
kur buvo susirinkę apaštalai, „pasi-
girdo ūžesys”, o jie patys „pradėjo
kalbėti kitomis kalbomis”. 

Atrodytų, kad Šventoji Dvasia
tarsi sukelia sąmyšį: triukšmas toks
didžiulis, kad to, kas dedasi, subėga
pažiūrėti Jeruzalės gyventojai ir sve-
čiai. Ši sumaištis, kalbų įvairovė kaž-
kuo primena pasakojimą apie Babelio
bokštą (plg. Pr 11, 1-9). Vis dėlto, jei
Babelio bokšto istorijoje žmonės ne-
supranta vienas kito kalbos, tai per
Sekmines Jeruzalėje susirinkusieji
„didžiai nustebo, kiekvienas girdėda-
mas apaštalus savo kalba juos kal-
bant” (Apd 2, 6). Pasakojime apie Ba-
belio bokštą mes matome, kad nuo-
dėmė žmones suskaldo, o Sekminių
įvykis atskleidžia, kad Šventoji Dva-
sia kuria vienybę tarp žmonių ir tie-
sia kelius į tarpusavio supratimą. 

Tačiau yra ir asmeninės Sekmi-
nės, kai krikščionis asmeniškai susi-
tinka su Šventąja Dvasia, kai ji nu-
žengia į jo širdį su visa galybe ir do-
vanomis. Tai prasideda priėmus Sut-
virtinimo sakramentą ir tęsiasi per
visą gyvenimą. Šventoji Dvasia nepai-
so laiko bei erdvės nuotolio, ir kiek-
vienas mūsų galime tikėjimu įsilieti į
Sekminių slėpinį bei patirti tokį pat
jos veikimą, kaip tai patyrė apaštalai.

Kur Šventoji Dvasia?

Sykį skaitydamas paskaitą vieno-
je krikščioniško atsinaujinimo dieno-
je, skirtoje Šventosios Dvasios vaid-
meniui, sulaukiau pastabos iš salės.
Pagyvenusi moteris sakė, kad ji gir-
dėdavo kalbant apie Jėzų, Dievą Tė-
vą, Mergelę Mariją, bet retai apie –
Šventąją Dvasią, tad jos nepažįstanti.
Deja, ne vieno, net kiekvieną sekma-
dienį bažnyčioje besilankančio kata-
liko įsivaizdavimą apie dievišką pa-
saulį apibūdina triada „Dievas Tėvas
– Jėzus Kristus – Mergelė Marija”.
Kažin, ar Dievo Motina yra paten-
kinta šia vieta, kuri priklauso Tėvo ir
Sūnaus Dvasiai... Apie išskirtinę
Šventosios Dvasios reikšmę krikščio-
niškame gyvenime liudija ir tai, kad
vienas iš sakramentų (Sutvirtinimo)
yra jos veikimo erdvė.

Sekminès mùsû gyvenime

Juk Šventoji Dvasia nepaiso lai-
ko bei erdvės nuotolio, ir kiekvieną
pakrikštytąjį kviečia savo vidumi pri-
sišlieti prie Sekminių slėpinio. Todėl
yra suprantami Bažnyčios mokytojos
šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės žodžiai,
užrašyti jos autobiografiniuose rank-
raščiuose: „Aš labai rūpestingai ruo-
šiausi priimti Šventąją Dvasią; nesu-
pratau, kaip galima neskirti kuo di-
džiausio dėmesio šiam Meilės sakra-
mentui. (...) Kaip kadaise apaštalai,
aš laiminga laukiau Šventosios Dva-
sios apsilankymo.”

Kita vertus, neturėtume sielotis,
kad kažkada, priėmę šį sakramentą,
nepatyrėme bendrumo su Sekminių
įvykiu. Nors Sutvirtinimo sakra-
mentas yra teikiamas tik sykį gyve-
nime, tačiau tai, kad jis nekartoja-
mas, reiškia, jog savo krikščioniškoje
praktikoje mes nuolatos (kasdien) ga-
lime semtis malonių iš šio sakra-
mento, t. y. atnaujinti jo poveikį savo
gyvenime. Iš karto gali kilti klausi-
mas, kokiu būdu įmanoma atnaujinti
šio sakramento veikimą mumyse? 

Pirmiausia turėtume išdrįsti kri-
tiškai pažvelgti, kaip suvokiame pa-
čią Šventąją Dvasią, kokie vaizdiniai
apie ją iškyla, koks tarp manęs ir jos
yra santykis, ryšys? Dažnai Šventoji
Dvasia mums siejasi su galia, energi-
ja, jėga, dar blogiau, kai lyginame ją
su bibliniais jos simboliais – ugnimi ir
balandžiu. Bažnyčios Tradicija, mo-

kymas visais laikais skelbė, kad Šven-
toji Dvasia yra Tėvui ir Sūnui lygus
asmuo. Klaidingi vaizdiniai apie
Šventąją Dvasią neleidžia mums su ja
užmegzti glaudžių ryšių ir veiksmin-
gai naudotis iš Sutvirtinimo sakra-
mento plaukiančiomis malonėmis.
Vis dėlto tarpasmeninis, glaudus san-
tykis neįmanomas, jei nėra abipusio
pažinimo. Sunku abejoti, kad Dievo
Dvasia pažįsta mus, o mes ją. Jei ji
būtų mums artimas asmuo, tuomet
kažin ar mūsų bažnyčios būtų pilnos
ataušusių katalikų...

Čia norėtųsi prisiminti stačia-
tikių metropolito Ignacijaus mintis,
kurios aiškiai ir taikliai atspindi
Šventosios Dvasios vaidmenį tiek
krikščionio, tiek Bažnyčios gyvenime:
„Be Šventosios Dvasios Dievas yra to-
li, Kristus pasilieka praeityje, Evan-
gelija yra negyvas žodis, Bažnyčia yra
vien organizacija, autoritetas ir val-
džia, misija – tik propaganda, liturgi-
ja – ritualas, krikščioniškoji etika –
vergų moralė. Tačiau su ja pasaulis
išaukštintas, prisikėlęs Kristus yra
čia, Evangelija yra gyvenimo jėga,
Bažnyčia išreiškia trejybinę bend-
rystę, autoritetas yra išlaisvinanti
tarnystė, misija yra Sekminės”. Šie
žodžiai patvirtina, kad be gaivinančio
Viešpaties Dvasios poveikio (ir jo as-
meniško įsisavinimo tiek protu, tiek
širdimi) neįmanoma vadintis tikru
krikščioniu.

Lietuvoje daug švenčių, bet Sekminės lieka nepastebėtos.                                                                                                       



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
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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

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 

Plastinè chirurgija

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

PAGALBA SERGANTIEMS 
DIABETU: ,,MEDICARE” IR KITA

Diabetas – nemaloni ir pavojinga
ligos diagnozė, kurią, deja, tenka iš-
girsti nemažam skaičiui pagyvenusių
žmonių. Manoma, kad JAV diabetu
serga daugiau nei 10 mln. pagyvenu-
sių žmonių (vyresnių nei 60 metų
amžiaus). Diabetas supaprastintai
reiškia, jog sergančiojo kraujyje yra
pernelyg didelis gliukozės (cukraus)
kiekis. Norint išvengti sunkių pasek-
mių sveikatai, tarp kurių – širdies
priepuoliai, širdies, inkstų bei nervų
sistemos ligos ir rizika prarasti re-
gėjimą, būtina nuolat sekti ir regu-
liuoti gliukozės perteklių. Kad
gliukozė, reikalinga kūno energijai
palaikyti, iš kraujo patektų į ląsteles,
organizme gaminamas insulinas. De-
ja, sergant diabetu, gaminamas in-
sulinas yra neįsisavinamas, todėl li-
goniams jo skiriama papildomai, su-
trikusią kasos veiklą bandoma kom-
pensuoti specialiais vaistais ir pan.

,,Medicare” lengvatas gaunan-
tiems ligoniams prižiūrėti diabetą
yra paprasčiau, kadangi šios pro-
gramos ribose yra vykdomos švie-
čiamojo pobūdžio programos, aiški-
nant, kaip derėtų prižiūrėti savo
sveikatą bei maitintis. Maža to,
visiems ,,Medicare” gavėjams bent iš
dalies padengiamos išlaidos už dia-
beto kontrolei bei gydymui reikalin-
gus vaistus (Part D) ir prietaisus
(gliukozės lygio kraujyje matuoklius,
specialias testo juosteles ir pan.).
,,Medicare Part B” apmoka dalį
išlaidų už kitus reikalingus tyrimus
(A1C, akių dugno tyrimus, glau-
komos prevenciją, taip pat – skiepus
nuo gripo bei tam tikrų pneumonijos
formų). ,,Medicare” pagalbos galima
tikėtis ir atsiradus vienos ar abiejų
kojų nervų pažeidimams, kurių prie-
žastis – diabetas. Daugiau informaci-
jos apie ,,Medicare” dengiamas medi-
cinos paslaugas sergantiesiems dia-
betu galima gauti pasikalbėjus su sa-
vo šeimos gydytoju, paskambinus
nemokama linija: 1-800-MEDICARE
arba apsilankius ,,Medicare” sve-
tainėje internete adresu: www.
medicare.gov.

Informacinę pagalbą sergan-
tiems diabetu teikia įvairios valsty-
binės bei visuomeninės organizacijos.
Tarp jų – Nacionalinė diabeto švieti-
mo programa (National Diabetes
Education Program), administruoja-
ma US Department of Health and
Human Services, kuri leidžia švie-
tėjiškus lankstinukus specialiai pa-
gyvenusiems žmonėms. Pastaruosius

galima užsisakyti ir daugiau informa-
cijos gauti paskambinus nemokamu
telefonu: 1-888-693-NDEP (6337)
arba apsilankius svetainėje internete
adresu: www.YourDiabetesInfo.
org. Svorio kontrolės informacinis
tinklas (Weight Control Information
Network) siūlo nemokamus patari-
mus, kaip išvengti diabeto ir kitų
ligų, taisyklingai maitinantis ir nuo-
lat užsiimant fizine veikla. Šios orga-
nizacijos leidinius galima nemokamai
užsisakyti, paskambinus telefonu: 1-
877-946-4627. 

Pagyvenusiems žmonėms, norin-
tiems sveikai maitintis, tačiau dėl ko-
kių nors priežasčių neturintiems gali-
mybės pasigaminti maisto, būtų pra-
vartu pasidomėti netoli jų gyvenamo-
sios vietos veikiančiomis ,,maisto ant
ratų” programomis. Daugelį jų gali-
ma rasti paskambinus nacionalinei
tarnybai ,,Eldercare Locator” telefo-
nu: 1-800-677-1116.

Diabetas – klastinga, tačiau val-
doma liga. Nuolat sekant jos eigą bei
stengiantis palaikyti sveiką gyvense-
ną, drastiškų pasekmių sveikatai ga-
lima išvengti, todėl nevertėtų, vos iš-
girdus šią diagnozę, iškart pulti į pa-
niką. Pagrindiniai dalykai, į kuriuos
privalu atkreipti dėmesį visiems, ser-
gantiems diabetu, yra trys. Jie  suda-
ro vadinamąją ABC sistemą:

• Gliukozės (cukraus) kiekio
kraujyje tyrimo vidutinis rodiklis per
tris paskutinius mėnesius (vadina-
masis A1C testas)

• Kraujo spaudimas (Blood Pres-
sure). Aukštas kraujospūdis neleidžia
širdžiai dirbti normaliai ir tokiu būdu
padidina ligų riziką.

• Cholesterolio kiekis kraujyje
(,,blogasis” cholesterolis, dar žino-
mas, kaip LDL rodiklis, trikdo krau-
jotaką, skatindamas arterijų užsikim-
šimą).

Tad jei jums nustatytas diabetas,
būtinai išsiaiškinkite, kokie jūsų at-
veju yra ir kokie turėtų būti trys mi-
nėti rodikliai. Taip pat sužinokite,
kaip dažnai ir kada turėsite darytis
tyrimus, ko reikėtų imtis, jei gliuko-
zės kiekis kraujyje pernelyg pakiltų
ar nukristų, ir, svarbiausia, kokius
gyvensenos pakeitimus turėtumėte ir
galėtumėte pasirinkti, kad liga taptų
pavaldi jums, o ne atvirkščiai. 

Pagal National Diabetes
Education Program bei 

,,Medicare” 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

Aras D. Tijūnėlis, M.D.Aras D. Tijūnėlis, M.D.
Board Certified

LAKE COUNTY
PLASTIC SURGERY

1880 W. Winchester Road, Suite 107 
Libertyville, IL 60048
O: 847-968-2401
F: 847-968-2402

www.lc-plasticsurgery.com
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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

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
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

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
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

Kryñiañodñio Draugas Nr. 038 atsakymai

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

Ginekologija,,Draugo” kryžiažodį Nr. 037 teisingai išsprendė 
ir atsakymus mums atsiuntė:

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

Ačiū ištikimosioms sprendėjoms, lauksime Jūsų atsakymų ir toliau. Pri-
mename, kad juos mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St.,
Chicago, IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-
8284. 

Vertikaliai:
1. Akėčios. 2. Burdiukas. 3. Saliutas. 4. Biškekas. 5. Monograma. 6. Ka-

manos. 9. Dausos. 10. Klausa. 13. Inkvizicija. 18. Akmuo. 20. Urmas. 22. Spra-
gilas. 23. Smilkinys. 25. Rerichas. 26. Sesija. 27. Pantis. 28. Augustas. 29. Fi-
nalas. 31. Giuntas.

Horizontaliai:
7. Skautai. 8. Simonas. 11. Ščedrinas. 12. Bloknotas. 14. Jogurtas. 15. Už-

kurios. 16. Ožkos. 17. Paksas. 19. Ausimi. 21. Simpoziumas. 24. Operos. 27.
Psalmė. 30. Edita. 32. Sidabras. 33. Negalais. 34. Radiacija. 35. Miesčionė.
36. Pajacas. 37. Tapyras.

Kryžiažodžio atsakymas: Tuščias cilindras.

Dr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Kalbame lietuviõkai ir angliõkai. Priimamos
îvairios apdraudos. Valandos pagal susitarimâ.

Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC
1645 S. River Rd., Ste. 21

Des Plaines, IL 60018
tel. 847-299-4811

Atkelta iš 3 psl.
Man atrodo, kad kitas Lietuvos

Seimas bus šviesesnis, rūpestingesnis
ir darbštesnis už buvusius, o ir būsi-
mos vyriausybės elgsis kaip valstybės
vadovės. Aštuoniolikos metų patirtis
privalėjo pamokyti visuomenę ir jos
politikus. Meluoją, apgaudinėją rėks-
niai spėjo išryškėti, jų buvusių ad-
ministracijų padariniai yra žinomi.
Tad ar jau nepriartėjo laikas šiokiam
tokiam, tegul pradžioje ir mažyčiam,
optimizmui?

Visuomenė, atrodo, išsireikalaus
tvarkos švietimo srity ir dėl mokytojų
atlyginimų, jei šie, žinoma, nesieks
fantastinių darbo sąlygų. Mano pra-
džios mokyklos mokytojas turėjo 30
„kontakto” valandų per savaitę ir

mokinius labai gerai paruošė. Gal bus
sulygintos ir valstybės algos, kurios
dabar plaukioja tarp aštuoniolikos ir
tik pusantro tūkstančio litų per mė-
nesį. Ir sulėtės šeimų irimas, nes da-
bar beveik visi Lietuvos „didieji” yra
kelis kartus išsiskyrę ir laimės dar
nesuradę. Kai tvarkysis šeimos, ma-
žės palaidų vaikų ir jaunimo būriai. O
sukčiai jau išaiškinti, o naujieji taip
staigiai neatsiras. Tačiau liks alko-
holizmo bėda tautoje, nugalėsima
ilgoje ir lėtoje kovoje. Bet nugalėsi-
ma.

Viskas bus gerai, jei viskas eis
gerai. Žemė sukasi, jos trauka nelei-
džia mums nukristi. Saulelė šviečia,
Dievas globoja. Viskas bus gerai.

Viskas bus gerai

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
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KANADA

Visuotinis Montrealio kredito unijos ,,Litas”  susirinkimas
ANDRIUS GAPUTIS
,,Lito” valdybos pirmininkas

Montrealio lietuvių kredito uni-
jos ,,Litas” 53-čias metinis visuotinis
susirinkimas įvyko 2008 m. balandžio
27 d. Aušros Vartų parapijos salėje.
Jame dalyvavo 119 narių ir 12 svečių.
Valdybos pirmininkas Andrius Ga-
putis atidarė susirinkimą ir pristatė
valdybą.

2007 metais bankelis turėjo
1,393 narius. Per metus aktyvas pa-
kilo 5,4 proc. iki 46,299,929 Kanados
dol. Svarbiausia, jog paskolos, kurios
yra  pagrindinis bankelio pajamų
šaltinis, pakilo 13,7 proc. — iki
27,030,823 dol. Šiuo laiku bankelis
neturi abejotinų skolų ir pasiekė
750,247 dol. pelną.  17,000 dol. iš-
dalino bendruomenės reikalams:
Montrealio lietuvių chorui, Šv. Kazi-
miero parapijai, lietuvių kunigų
draugijai, Katalikų Moterų draugi-
jai, poezijos vakarui, Mažosios Lie-
tuvos Fondui, ,,Rūtos” klubui ir
Baltic Artists.

,,Lito” nariai priėmė rezoliuciją,
paskiriant pelną: 210,000 dol. skoli-
ninkams, 210,000 dol. taupytojams ir
11,000 dol. grąžinti bankelio mokes-
čiams. Šiemet paskirstyta 30,000 dol.
bendruomeniniam fondui.  Rezoliu-
ciją  nariai priėmė be pataisų. 

,,Litas” vis ieško būdų pritraukti
jaunimą į aktyvių ,,Lito” narių gre-
tas. Todėl kas metai padeda sto-
vyklautojams, kurie dalyvauja lie-
tuvių stovyklose. Dažnai aukoja lie-
tuvių mokyklai, jaunimo organiza-
cijoms, remia golfo ir slidinėjimo sa-
vaitgalius. Taip pat kas metai skiria
2,000 dol. stipendiją studentui. Šie-
met stipendiją gavo (ir minėjime
dalyvavo) Antanas Staškevičius, šiuo
metu studijuojantis biochemiją, pra-
dedantis magistro laipsnio studijas.
Anksčiau  stipendijas gavo studentai:
2004 m. Danielius Staškevičius (šiuo
metu dirbantis Kanados kariuome-
nės bazės kalbų mokykloje, žinias-
klaidos centre), 2005 m. – Juozas
Piečaitis (dirbantis ligoninėje specia-
listu), 2006 m. Darya Sodo (baigusi
mokslus ruošiasi pradėti magistro
laipsnio studijas psichologijos srity-
je), 2007 m. Dalius Bulota (studijuo-
jantis architektūrą, šiuo metu tobu-

linasi Europoje, rudenį žada  pradėti
magistro studijas).

Baigus susirinkimui, visi dalyviai
pasivaišino šiltais pietumis, užsiger-
dami vynu ir  alumi iš statinės.

,,Litas” yra įsikūręs pirmame
klebonijos aukšte, jame dirba 6 tar-
nautojai. Veikia 5 dienas per savaitę.
Narius gali aptarnauti ne vien lie-
tuvių kalba, bet ir angliškai, pran-
cūziškai, lenkiškai, rusiškai ir vokiš-
kai. ,,Litas” priklauso ,,Mouvement
Desjardins”, kuris yra didžiausias fi-
nansinis kooperatyvas Kanadoje.
,,Litas” savo nariams gali tarnauti
taip pat, kaip ir dideli bankai. ,,Mou-
vement Desjardins” sudaro  daugiau
nei 144 bilijonų dol. aktyvo. Nariai
visus bankinius reikalus susitvar-
kyti gali bet kuriame iš 1,569 ,,De-
sjardins” skyrių. Taip pat  gali pi-
nigus  pasiimti ar įdėti naudodamiesi
2,910 banko automatais bei internete
pasitikrinti savo banko sąskaitas ar
užmokėti sąskaitas bet kuriuo paros
metu. ,,Desjardins” tarptautinis sky-
rius padėjo Lietuvos kredito unijai
įsisteigti Lietuvoje ir vis dar pasi-
giria, kad tas projektas buvo vienas iš
labiausiai pasisekusių.

Antanas Staškevičius, gavęs 2008 m. studento stipendiją, skaito padėką.
Šalia stovi Rita Baršauskas (Stipendijos įvertinimo komiteto narė).

Pauliaus Giedriko nuotraukos

Prezidiumas (iš kairės): Regina Piečaitienė (valdybos narė), Andrius Gaputis (valdybos pirmininkas), Bruno Bulota
(bankelio direktorius), Arūnas Staškevičius (valdybos sekretorius), Roma Lietuvninkas-Pingitore (Revizijos ko-
misijos narė), Rimantas Jurkus (valdybos vicepirmininkas), Haroldas Celtorius (Revizijos komisijos sekretorius),
Gytis Važalinskas (valdybos narys), trūksta Alfredo Pališaičio (Revizijos komisijos pirmininko).

Toronto Maironio šeštadieninė
mokykla atšventė savo 60-ies metų
jubiliejų. Buvo pagerbti buvę vedėjai:
Vytautas Bireta, Jonas Gustaitis,
Jonas  Andrulis, Giedrė  Rinkūnaitė-
Paulionienė, Aldona Aušrotaitė-Šo-
monėlienė ir dabartinė vedėja Vir-
ginija Kuraitė-Zubrickienė.

Prisikėlimo parapijos Labda-
ros sekcija, vadovaujama dr. Juditos
Čiuplinskienės, surengė didžiulį ba-
zarą – suaukotų daiktų išpardavimą,
uždirbdami daugiau nei 19,000 dol.
pelno, kuris siunčiamas į Lietuvą
dviem neturtingųjų valgykloms. Pa-
rapijiečiai su malonumu kasmet

surengia du išpardavimus: pavasarį
ir rudenį. Turime būti dėkingi tiems
savanoriams, kurie paaukoja savo
kelias laisvas dienas darydami šį
puikų šalpos darbą.

Toronto lietuvių pensininkų
„Vilnius Manor” atšventė savo 25
metų jubiliejų, išleisdami leidinį „To-
ronto Lietuvių pensininkų Vilniaus
rūmai”, kuris buvo nemokamai išda-
lytas visiems pensininkams. Buvo
atlikta meninė programa. Ji prasidėjo
specialiomis Mišiomis Prisikėlimo
šventovėje. Po to visi vaišinosi ir da-
lijosi įspūdžiais.

Stasys Prakapas

Trumpos žinutės iš Kanados

Registracija.

Susirinkimo metu.
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12. Zigmas  Starkus (1892–1944)
Lietuvos  Banko valdybos direkto-
rius; 13. J. Statkus buvo  Tautininkų
Sąjungos gen. sekretoriumi; 14. J.
Stonkus, gydytojas, mūsų kaimynas
Kaune; 15. Ten buvo ir Kazys Jokan-
tas (1880–1942.03.02), mūsų gimna-
zijos direktorius, sušaudytas; 16.
Kaunietis  Aronas Rozencveigas rašė
mano motinai, prašydamas sužinoti
apie jo artimuosius Kaune).

1945 m. vasario 25 d.
Brangioji Teta! Dėkoju Jums už

laiškus ir už nuotraukas. Foto gavau
visas keturias, kaip Jūs pasiuntėte.
Dar kartą už jas labai dėkoju. Man
labai smagu į jas žiūrėti ir prisiminti
tą gerą, ramų laikotarpį, kai pas Jus
gyvenau. Aš kiekvieną dieną į tas
nuotraukas pasižiūriu.

Nuo suėmimo dienos aš esu dar-
bopataisos lageryje... (toliau žodžiai
cenzūros dalinai ištrinti ir sunkiai
išskaitomi – L. R.). Ypatingasis pasi-
tarimas už dalyvavimą kontrrevo-
liucinėje organizacijoje (taip pava-
dinta tuo laiku legali Šaulių organi-
zacija) paskyrė man 10 metų... Nuo
to laiko ir dirbu įvairius miško dar-
bus (toliau cenzūros ištrinta eilutė –
L. R.).

Sunkiausias laikotarpis man bu-
vo 1941–1942 metų žiema. Aš tada
labai nusilpau ir susirgau  Flegmona
magna ant kairės kojos ir tris mėne-
sius pragulėjau stacionare (lagerio
ligoninėje? – L.  R.). Tada mane išgel-
bėjo daktaras Stonkus, kuris mane
išgydė.

Sunku buvo ir pereitą žiemą –
taip pat nuo išsekimo ir širdies ydos
ilgai pragulėjau stacionare. Bet dėkui
Dievui ir geram gydytojui, pasveikau
ir pasitaisiau, nors ir teko parduoti
paskutinius savo daiktus. Bet už tai
visą vasarą, rudenį ir šią žiemą jau-
čiuosi sveiku ir galiu dirbti taip, kaip
iš manęs reikalaujama.

Šiuo metu aš dirbu prie medžių
kirtimo („paval”) ir mane laiko vienu
geriausių kirtėjų mūsų „lagkoman-
dirovke”. Kaip geras darbininkas aš
aprūpintas geresniais rūbais ir apa-
vu.  Duonos gauname pagal „iškir-
timą” (toliau tekstas cenzūros ištrin-
tas ir vos išskaitomas – L. R.).  Aš
gaunu didžiausią duonos normą –
600 arba 650 gramų. Maistą gauna-
me pagal nustatytas normas.

Klimatinės sąlygos ir darbai ne-
lengvi, bet aš tikiuosi pakelti visus
sunkumus ir sulaukti karo pabaigos,
o tada gal bus koks nors palengvėji-
mas ir mums kaliniams.

Tai beveik viskas, ką galiu apie
save parašyti. Laukiu Jūsų laiškų.
Prašau siųsti popieriaus atsakymui.
Čia jo sunku gauti (už šį lapelį su-
mokėjau 3 rbl.) (13x23 cm popierinio
maišo skiautė – L. R.). Linkiu Jums
viso gero. Jūsų Juozas.

1945 m. balandžio 29 d.
Loputkovo
Šiandien nedarbo diena, tai ra-

šau visiems laiškus. Grįžtame iš dar-
bo vėlai, labai pavargę, o kartais ir
tamsu (mūsų elektros stotis ne visa-

da dirba).
Mums, čia esantiems lietuviams,

atrodo, kad šiandien Velykos. Šian-
dien jaučiuosi lyg būčiau su Jumis
visais tėvynėje, nors iš tikrųjų esu
taip toli, toli... Pasidaro labai – labai
ilgu, kai prisimenu tuos laimingus
metus, kai šią šventą dieną buvau
kartu su Jumis..

O šį rytą ant stalo tik po 500
gramų duonos kiekvienam ir kruopų
sriuba. Džiaugiamės tik tuo, kad
šiandien nedarbo diena, galime nors
susirinkti ir pasidalyti prisiminimais
apie namus. Visi laukiame geresnių
laikų, tikimės, kad greit baigsis ka-
ras, o gal tada baigsis ir mūsų vargai.

Laimei, aš kol kas sveikas. Vis
dirbu miško kirtime. Žiema jau be-
veik pasibaigė. Kartais dar prisninga,
bet dienos bėgyje tas sniegas ir ištirp-
sta. Už tai labai šlapia ir visi lau-
kiame, kada atšils ir purvai pradžius.

Mūsų upė Tavda dar neišsilaisvi-
no nuo ledų. Ledas dar tvirtas, ledo-
nešis bus tik po savaitės ar dviejų.
Tada vėl prasidės navigacija, bus ge-
resnis susitikimas, gal ir paštą daž-
niau gausime.

Gavau Jūsų, Petrutės, Leokadi-
jos (1) laiškus, taip pat parašė Sut-
kienė (2) iš Novosibirsko srities, Stul-
ginskienė (3) iš Komi, Radvilienė (4)
iš Kauno ir brolienės Onutės sesuo
(5).

Mes čia pripratinti maitintis gra-
mais, kiekvienas žinome savo davi-
nius.

Trumpai apie savo bendradar-
bius. Tai – Juozas  Žemaitis iš Kauno,
anksčiau dirbo Kauno geležinkelio
valdyboje, o Juozas Grinkevičius dir-
bo Kaune, Lietuvos banke, jo tėviškė
netoli Liudvinavo, Aštruliko kaime.
Jo šeima – Jakutijoje.

Iš lietuvių – labai serga agrono-
mas Valatka. Jis labai išsekęs ir
nusilpęs.

Parašykite ką nors daugiau apie
savo gyvenimą, kaip Kaunas, univer-
sitetas, muziejus, klinikos?

Siųsdami laiškus, pridėkite po-
pieriaus atsakymui. Juozas.

(Pastaba. 1. Juozo sesuo Leoka-
dija Paštukienė; 2. Juozo pusseserė
Irena  Sutkienė; 3. P. Lastienės drau-
gė, buv. prezidento A. Stulginskio
žmona; 4. Juozo pusseserė mokytoja
Julija  Radvilienė; 5. pavardės neži-
nau – L. R.).

1945 m. birželio 3 d.
Neseniai gavau Jūsų laišką, o va-

kar gavau banderolę su 10 lietuviškų
laikraščių.

Laimei, šiandien mums poilsio
diena, nedirbame. Susirinkome visi
čia esantys lietuviai ir skaitome laik-
raščius gimtąja kalba, nuo pirmosios
iki paskutinės raidės. Mums viskas
labai įdomu, o ypatingai žinios apie
mūsų tėvynę. Mes dabar tiksliau  ži-
nojome, kokie Jūsų sunkumai, kaip
gyvenate.

Jei nesunku, siųskite man laik-
raščius tokiu pačiu būdu ir dažnai.

Juozo Siručio laiškai 
iš Sibiro lagerių 
(1945—1950)

Nr. 2

Tęsinį skaitykite kitame šeštadienio
numeryje.

Atkelta iš 5 psl. Spektaklio metu
dalyvavo ir keturi statistai. 

Scenos priežiūra rūpinosi ir 18
,,Morton H. S.” dramos studijos mo-
kinių. 

Linkėta gyvuoti dar 
ilgus metus

Gana daug apie „La Traviatos”
premjerą buvo kalbėta sekmadienio
vakare Jaunimo centre įvykusiame
pabaigtuvių renginyje – vakarienėje.
Čia kalbėjęs ČLO operos valdybos
pirmininkas V. Radžius dėkojo vi-
siems prisidėjusiems prie premjeros
(jie buvo išvardyti ir programos lei-
dinyje). 

Svečių ir talkininkų iš Lietuvos
vardu žodį tarė dirigentas V. Viržonis.
Gražių sveikinimo žodžių pabėrė Lie-
tuvos gen. konsulas Čikagoje Arvydas
Daunoravičius, palinkėjęs kolektyvui
gyvuoti dar ilgus metus. 

Vakaro metu buvo apdovanotas
50 metų kolektyve dirbantis Julius
Savrimas ir iždininkė Elena Ablingy-
tė. 

Skanią vakarienę visiems susi-
rinkusiems paruošė „Kunigaikščių
užeigos” restoranas. Dalyviams nuo-
taiką kėlė operoje pasirodę „Sukti-
nio” šokėjai bei R. Soko vadovauja-
mas orkestras, raginęs visus jungtis į
šokio sūkurį. 

Tikimės, kad kitą pavasarį vėl
sulauksime naujos ČLO premjeros.

Linkime šiam kolektyvui įveikti visas
kliūtis ir toliau savo pastatymais
džiuginti mūsų tautiečius. Netekus
ČLO kolektyvo Čikagos lietuvių
kultūrinė padangė žymiai patamsėtų.
O šiuo metu, kada Čikagos ir apy-
linkių lietuvių šeima gerokai pasi-
pildė naujais, jaunais veidais, toks
praradimas būtų neatleistinas.

Praeities žiupsnelis

Norisi grįžti į praeitį ir pažvegti į
pirmąjį (dabartinis buvo jau trečiasis)
,,La Traviatos” pastatymą. Jis įvyko
prieš 42 metus – 1966-jų pavasarį.
Tuomet prireikė net 5 spektaklių, no-
rint patenkinti visus operos gerbėjus,
nors tada jie buvo rengiami Marijos
aukšt. mokyklos salėje, kuri gerokai
mažesnė už Morton gimnazijos audi-
toriją. Šiuose spektakliuose dainavo
buvusi ,,Metropolitan” operos solistė
Lilija Šukytė, kurios partneriu buvo
lenkų kilmės dainininkas Stefan
Wicik, mat mūsiškis Stasys Baras
nesiryžo dainuoti Alfredo vaidmens.
Taip pat scenoje pasirodė gerai žino-
mi atlikėjai: Algirdas Brazis (irgi
rodesis ,,Metropolitan” operoje), Al-
gimantas Grigas, Daiva Mongirdaitė,
Roma Mastienė ir kiti (tada skirtin-
guose spektakliuose dainavo kiti
žmonės). Operai dirigavo Aleksan-
dras Kučiūnas, o režisavo neseniai
mirusi rašytoja Birutė Pūkelevi-
čiūtė.

Iš 1966 m. Verdi ,,Traviatos” spektaklio. Daiva Mongirdaitė – Violeta; Stefan
Wicik – Alfredas.

,,La Traviatos” operos garsai
pradžiugino mūsų tautiečius

,,La Traviatoje” sukosi ,,Suktinio” šokėjos.     Jono Kuprio 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

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

Aptarnaujame Čikagą ir jos apylinkes 
daugiau kaip 25 metus

INDEPENDENT REALTORS
OF ILLINOIS INC.

Reda Blekys
708-299-6622

Peter Paulius
708-214-5284

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

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

Caregiver – Arlington Heights.
FT live-in for 83 yr old F. 

Some English req. 
Call 847-577-9229

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.

Senelių namai Los Angeles, CA,
laukia gyventojų. Garantuojame

draugišką aplinką, skanų maistą, gerą
priežiūrą, nuostabų klimatą. Leidimas:

197605898.  Tel: (323) 353-2140, fax:
(323) 931-4576, Jūratė Ezerskienė.

Ieškome žmogaus, kuris
galètû rinkti skelbimus

,,Draugui”. 
Dèl sâlygû praõome skambinti

Silvijai

tel. 773-585-9500

IÕNUOMOJA

IÕPARDAVIMAS

Joliet rajone, nuosavam name
iõnuomojami 7 dienom arba

savaitgaliams 1 arba 2 kambariai.
Tel.: 815-919-7188 Lina

Didysis naudotų daiktų išpar-
davimas šeštadienį, gegužės 17
d. nuo 9 v. r. iki 4 v. p. p. ir sek-
madienį, gegužės  18 d. nuo 10
v. r. iki 4 v. p. p. Francis W. Parker

School, Lincoln Park, 2233 N.
Clark St., Webster. Įvairūs daiktai

kiekvienam, žaislai, elektros
prekės, baldai, meno dirbiniai ir

daug daug visko. Dėl informacijos
skambinti 773-797-5516.

Parduodame tik už grynus pinigus.
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LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto 

apylinkèse ir priemiesçiuose. Patarnavimas 24 val.

• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632   

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

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

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

,,Still Proudly Serving Lithuanian Families”

HILLS
FUNERAL HOME

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

Other Locations Available
(708) 598-5880

“Formerly of Roseland”     “Family Owned & Operated”

Pas Viešpatį iškeliavęs dr. PETRAS KISIELIUS
yra didelė netektis ne tik Lietuvos ateitininkijai, kuriai
tiek daug pasitarnavo, bet ir visai Lietuvai. Jis buvo reto
idealizmo vyras, visą savo gyvenimą paskyręs kitiems.
Daugelis lietuvių ne tik girdėjo reikalingą žodį, bet ir
patyrė jo paramą. Dėkoju Dievui už turėtą galimybę
pažinti ir bendrauti su šiuo didžios dvasios žmogumi.

Mišių aukoje meldžiu Viešpatį jam amžinos ramybės
ir džiaugsmo.

Dr. Petro artimųjų skausmą tenumaldo suvokimas,
kad jų tėvelis iškovojo šaunią gyvenimo kovą ir iš
Viešpaties gavo garbės vainiką.

Maldos vienybėje
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė liūdi netekus dar-
bštaus, iškilaus Pasaulio Lietuvių Bendruomenės na-
rio, buvusio PLB valdybos vicepirmininko, PLB Seimo
nario, ilgamečio Ateitininkų Federacijos vadovo, įvai-
rių lietuviškų organizacijų aktyvaus dalyvio ir rėmėjo,
puikaus gydytojo dr. PETRO KISIELIAUS. Jo iš-
kilūs darbai, pasiaukojimas ir atsidavimas savo dar-
bui, lietuviškai veiklai, atjauta ir pagalba artimui, iš-
liks mūsų atmintyje kaip pavyzdys prasmingo ir gar-
baus gyvenimo.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos, taip
pat savo vardu, reiškiu nuoširdžią užuojautą Velionio
šeimai ir artimiesiems.

Dr. Petro Kisieliaus šviesus atminimas liks mūsų
širdyse.

Regina Narušienė
Pasaulio Lietuvių  Bendruomenės

valdybos pirmininkė

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
Brangiausi žmonės ima ir palieka...
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
Ir atminty gyva išlieka...

Mirties angelui į Amžinuosius Viešpaties Namus
išsivedus vieną iš Lietuvių Fondo įkūrėjų, ilgametį LF
Tarybos narį

A † A
dr. PETRĄ KISIELIŲ,

nuoširdžiai užjaučiame liūdinčius jo mylimuosius:
žmoną STEFĄ, dukrą dr. JOLITĄ NARUTIENĘ, sūnų
dr. PETRĄ V. KISIELIŲ, jų šeimas ir visus artimuo-
sius.

Lietuvių Fondo Taryba ir Valdyba

Didžiadvasiui lietuviui
A † A

dr. PETRUI KISIELIUI

mirus, giliai užjaučiame visus Velionio artimuosius ir
liūdime kartu su jo žmona STEFA, dukra dr. JOLITA
bei žentu dr. VYTAUTU NARUČIAIS, sūnumi dr.
PETRU, marčia DAIVA KISIELIAIS bei jų šeimomis.

XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos 
siumpoziumo rengimo komitetas
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MAN MENAS MAN MENAS –– TAI MĄSTYMO BŪDASTAI MĄSTYMO BŪDAS
Balandžio 22 d. išeivijos daili-

ninkui Kęstučiui (Kes) Zapkui su-
kako 70. Buvęs čikagietis dabar gyve-
na New York ir yra atsidėjęs vien
kūrybai. Dailininkui maloniai suti-
kus, kalbame apie meną ir apie gy-
venimą.  

–  Leiskite pasveikinti Jus su
gražia sukaktimi. Ką šiuo metu
veikia čikagiečiams  pažįstamas
dailininkas Kęstutis Zapkus?

–  Kaip visuomet ieškau tinkamo
sprendimo ir būdų begalinėms mąs-
tymo mįslėms įminti. Esu turbūt ne
dailininkas, nes ne ,,dailinimais” už-
siiminėju,  o menu ir tapyba, kurie
yra labiau priimtinas terminas kūry-
bai apibūdinti.

–  Atrodo, kad jaunystėje tu-
rėjote du pomėgius – smuiką ir
piešimą. Kodėl pasirinkote pieši-
mą? Ar smuikas liko draugu, ar
yra užmirštas?

– Mane visada traukė menas ir
muzika, o ne instrumentalizmas. Ins-
trumentai ne visada ,,draugiški”, nes
su jais reikia technologiškai ,,imtis”
ir juos fiziškai nugalėti.

Daugiau draugysčių gali ieškoti
muzikinėje struktūroje, nes ji veikia
emociškai ir neurologiškai. Pavyz-
džiui, Olivier Messiaen šiais laikais
mane jaudina, panašiai kaip Bach
arba Babbitt. Ir tapyboje ieškau gre-
timumo tokioms kompozicinėms
struktūroms. Surasti – kitas reika-
las, bet ieškoti – smagu.

– Šiais laikais menas persi-
pynė su komercija. Daugelis me-
nininkų dirba tik tam, kad kuo
greičiau savo darbus parduotų.
Ką Jūs apie tai manote ir kas
Jums yra menas?

– Menininkai yra tokios profesi-
jos žmonės, kurie negauna nuolatinio
atlyginimo. Tačiau žmonėms reikia
pragyventi, ir čia įsipina komercija.

Man  pačiam menas – tai mąsty-
mo būdas, vartojant vizualias prie-
mones, bandant pratęsti naujai ir iš-
radingai seniai vartojamą vizualinę
kalbą. Šia kalba mes kalbamės, ben-
draujame su tais, kurie ją supranta.
Aišku, išradus fototechnologiją, tapy-
bai nebereikia pristatyti įvaizdį, ta-
čiau lieka kitos ypatybės ir užduotys,
su kuriomis galima bandyti ieškoti
tai kalbai (tam mokslui) tęstinumo.

Deja, komercija surišta su varto-
tojų norais, kuriais lengvai žaidžiama
ir kurie šiais laikais retai sutampa su
moksliniais ieškojimais visose srityse.
Per amžius visi mokslai vystosi grei-
čiau ir yra toliau pažengę nei mėgėjų
valia arba ,,skonis”. Menas atrodė
prieinamesnis ar suprantamesnis,
kai jo pagrindinis tikslas buvo tik
,,nupaveiksluoti” arba ,,užregistruo-
ti” regio vaizdą. Anksčiau meninin-
kus samdydavo aristokratai ar baž-
nyčios. Sovietų valdžia naudojo meni-
ninkus savo politikai įtvirtinti. De-
mokratinėse šalyse žmonės įprato
menines vertybes vertinti finansiš-
kai. Jokia naujiena – kai kurie dai-
lininkai ,,nuperkami” (ypač – ko-
mercinio meno). O gal ir meilę šiais
laikais galima nusipirkti?

–  Esate vienas žinomiausių
JAV lietuvių dailininkų, dažnai
pasirodantis tarp amerikiečių
dailininkų. Parodos garsiose ga-
lerijose, darbai žymiausiuose
muziejuose, apdovanojimai. Ar
lengva buvo pasiekti aukštumas,
kuriose dabar esate?

– Tiesiog dirbau savo darbą. Kas
atlikta – nebūtinai pripažinta. Bet
nesutinku, kad  įvertinimas iškelia
žmogų ,,aukštyn”.  Jei tik komercija
nustato vertybes ir jeigu tie pirkiniai
papildo muziejus, tai žmonių intere-
sai nelabai kilnūs ir, aišku, jokio
,,aukščio” tai dar nereiškia. Aš ,,Dan-
gaus” sąvokos nesuvokiu. ,,Aukš-
tyn” – turbūt senųjų mitologijų reiš-
kinys, reiškiantis prispausto, pa-
vergto žmogaus supratimą ir norus.

– Kas tapant Jums yra svar-
biausia – mintis, koloritas, jaus-
mas?

–  Viskas – Visata.  Bet mąstymo
teisybė ir savas supratimas tapybos
veiksme – svarbiausia.

– Jūsų darbuose nematyti et-
ninio paveldo ženklų (nebent
ankstyvojoje kūryboje). Kas nulė-
mė Jūsų kelią į avangardizmą?
Ar laikote save kosmopolitu?

– Kokie ženklai yra etniniai?  Pa-
gal C. G. Jung, visa pasaulio žmonijos
atmintis yra bendra, išsivysčiusi iš
bendrų šakų. Nenaudinga gėrėtis  kai
kuriais ženklais kaip savireiškiais,
jeigu antropologija visai kitaip nuro-
do. Tradicijos, papročiai veikia atsi-

kartojimų principu, o atpažinimai su-
kelia sentimentus. Bet tie reiškiniai
nesiremia gyva patirtim, o tik atsi-
kartojimo patogumu. Aišku, kiek tai
sugebu, noriu būti viso šio pasaulio
žmogumi. Lietuvos ženklais ar užuo-
minom marginti savo reiškinį – tik
pridengtų jo trūkumus ar net doru-
mą, užuot sukėlusi lietuvio dvasios
tapatybę. Mano darbuose  aiškiai ma-
tosi ženklai – lietuvio žmogaus pergy-
venimai ir kryžkelės karų ir neteisy-
bių pasaulyje. Bet tai – psichologiniai
ženklai, besireiškiantys formoje.

,,Kosmopolitas” – tai įdomus ter-
minas, dažnai vartojamas norint so-
vietų priespaudoje paneigti žmogų,
kuris sugebėjo bendra pasaulėžiūra
mąstyti ir kurti. LTSR buvo leidžia-
ma ,,liaudiškai” ir provinciškai reikš-
tis, nes byrančiai USSR įtakai nebe-
buvo kitos išeities. Tas terminas užsi-
likęs menuose tarsi siekiant varžyti
naujoviškumus lyg ir antipatrioti-
niais sumetimais. Tikras menininkas
nepriklauso nei politinei, nei prievar-
tos vergystei  ir save dažnai suranda
pasipriešintojo vaidmenyje. 1989 me-
tais Vilniaus  dailės akademijoje
mačiau tokią drąsuolę, jauną tapyto-
ją, besitaškančią geltonai, žaliai, rau-
donai  (tai-tik) didžiulėse drobėse, kai
dar Lietuvos trispalvė buvo uždraus-

ta. Tai jaudinanti saviraiška – emo-
cinė, įspūdinga ir be dailinimų. Man
atrodė esminiai kaip menas.

– Esate gyvenęs ir dėstęs
Lietuvoje. Ką Jūs galite pasakyti
apie šiuolaikinę Lietuvos  dailę?
Jūsų nuomone – ar Lietuvos dai-
lininkai yra tik provincijos dai-
lininkai, ar Jūs tarp jų matote ir
Europos lygio dailininkų?

– Provincijos ar Europos lygio?
Vargšė Lietuva, neturėjusi laiko tęs-
tinumo atsikratyti sovietinių bei
uždarumų įtakos. Nepriklausomybės
laikais Lietuvos menas turėjo impre-
sionistinės-ekspresionistinės mokyk-
lų bruožą (tai, aišku, prancūzų, vo-
kiečių ir Akademistų įtaka).  Reikia
daug laisvės ir kultūrinės savibran-
dos, kad galėtum sukurti savo iden-
titetą, kuris sukurtų tautinį atspindį
be svetimos įtakos ženklų.  Tam, kad
tai atsitiktų, reikalinga leisti me-
nams ieškoti, klestėti, augti, o ne kul-
tūriniu režimu reikalauti įprastų
simbolių atkartojimo. Pasaulio kultū-
roms jungiantis ir visos žmonijos
informacijai susiliejant, vargiai be-
sitęs tolimesnis vietinių kultūrų vys-
tymasis. Bet gal geriau ieškoti sub-
tilesnio ženklinimo tarp eilučių, kad
numalšintumei tą alkį, kuris yra tur-
būt tautos svarbos pripažinimo ilge-
sys, aišku, svarbus pavergtoms tau-
toms. Menas gi pagrįstas asmens psi-
chologinėmis ir filosofinėmis savy-
bėmis, giliu humanizmu, ir tas jaunai
lietuviškai mąstysenai dabar galima.

–  Tiek Lietuvoje, tiek Ame-
rikoje Jūs dirbote (gal ir dabar
tebedirbate?) dėstytoju. Esu gir-
dėjusi lietuvių dailininkus sa-
kant, kad esate labai geras moky-
tojas. Ar Jus tas darbas traukia,
ar dirbate ,,tik iš bėdos”?

– Labai palankiai žiūriu į bend-
radarbiavimą su studentais ieškant
asmeninių ir bendražmogiškųjų  hu-
manistinių tiesų, siekiant išreikšti
žmogaus pagrindinius klausimus me-
nu. 

Lietuvoje dėsčiau be užmokesčio.
Man atrodo, kad  bendradarbiavimas
tarp skirtingų kartų nėra paprastas,
nes laikmečio  idėjos ir aistros keičia-
si, o kūryba veikli ir tikra tik dabar-
tyje.

Šiuo metu nebedėstytojauju, už-
siimu tik kūryba.

–  Ar turite progos stebėti
lietuvių dailininkų, gyvenančių
Amerikoje,  darbus? Jei taip, ar
matote tarp jų perspektyvius
jaunų, neseniai  iš Lietuvos atvy-
kusių dailininkų veidus?

– Čia, Amerikoje, dirba  5 daili-
ninkai, buvę mano studentais Vil-
niuje. Kiti (ne visi) dirba Lietuvoje.

Menas visada  blaškomas idėjų ir
komercijos. Neįmanoma aiškiai pama-
tyti jo ateities. Mano buvę  studentai
dažniausiai yra ištikimi gabumams ir
Menui bei jaučia atsakomybę.  

–  Koks Jūsų gyvenimo credo?
– Atgyvenk savo gyvenimą iki gi-

liausio supratimo savęs, žmogišku-
mo, praeities ir dabarties ir  prieina-
mos teisybės.

– Ačiū už pokalbį ir ilgų,
kūrybingų Jums metų.

Kalbino Laima Apanavičienė

Kęstutis Zapkus.                                            
Vytauto Maželio nuotr.

Kęstutis Zapkus. ,,Study on Embers (Children of War)”, 1985.
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VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
REGINA

KREIVĖNIENĖ

2008 m. gegužės 9 d. sueina vieneri metai, kai Amžinybėn iške-
liavo mano Mylima žmona ir Teta mirusių brolių vaikams bei jų
šeimoms.

Nors laikas bėga, bet mes labai pasigendame Jos. Už a. a.
Reginą šv. Mišios bus atnašaujamos sekmadienį, 2008 m. gegužės 11
d. 9 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio lietuvių katalikų misijoje
Lemont, IL. Gimines ir draugus kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir
pasimelsti už a. a.  Reginą.

Liūdintis vyras, giminės ir artimieji

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
MINKA ZIZAS

2008 m. gegužės 12 d. sueina penkeri metai, kai mirė
mano dėdė Minka Zizas.

Prašau jį prisiminti savo maldose.

Advokatas Jonas Gibaitis

Iškiliam tautos geradariui ir nepamainomam bičiuliui

A † A
dr. PETRUI KISIELIUI

į Amžinybę iškeliavus, širdingą užuojautą reiškiame
žmonai STEFAI, sūnui dr. PETRUI VYTENIUI ir
šeimai, dukrai dr. JOLITAI NARUTIENEI ir šeimai,
giminėms ir artimiesiems.

Liūdime su jumis.

Justas Vytautas
Kristina Ona JD, PhD

Myles ir Ramona su šeima
Justinas ir Regina Pikūnai

Visuomenininkui, ateitininkui,
mūsų šeimos gydytojui

A†A
dr. Petrui Kisieliui

mirus, reiškiame gilią užuojautą 
jo žmonai Stefutei, dukrai Jolitai ir 
sūnui Petrui, jų šeimoms, giminėms 

ir artimiesiems.

Elena ir Eduardas Olšauskai
Dalia ir Vincas Olšauskai

Marija Kuprienė
Vida Kuprytė
Jonas Kuprys

Roma ir Saulius Kupriai

63 METŲ MIRTIES SUKAKTIS

ROKIŠKIO KRAŠTO PARTIZANAS

A † A
ANTANAS 
GRAŽYS

Neseniai sužinojome, kad buvęs partizanas Antanas Gražys,
slapyvardžiu „Kiškis” žuvo 1945 m. gegužės 9 d. netoli  Šarkių kai-
mo (kuris buvo taip pat ir partizanų brolių Kemeklių – Antano,
Alekso, Broniaus, Prano, Juozo, Jono ir Petro tėviškė).  Algimanto
apygardos, K. Margio rinktinės, Ąžuolo būrio (vadovaujamo Juozo
Kemeklio – „Roko”) partizanai Antanas Gražys „Kiškis” ir  Antanas
Masiulis „Vanagėlis” žuvo kautynėse su Užpalių stribais. Abu pa-
laidoti Pladiškių kapeliuose ir paminėti ant paminklo Šarkiuose tos
apylinkės partizanams pagerbti.

Šv. Mišios už abu partizanus bus atnašaujamos Tėvų Jėzuitų
koplyčioje Čikagoje.

Prašome pasimelsti už visus partizanus, kentėjusius ir žuvusius
už Lietuvos laisvę.

A. a. Antano Gražio „Kiškio” ir Antano Masiulio „Vanagėlio”
atminimui šeima aukoja Lietuvos Partizanų Globos fondui ir Tėvų
Jėzuitų gimnazijoms Vilniuje ir Kaune, kur mokosi būsimi Lietuvos
mokslininkai, kultūros darbuotojai, verslininkai, o gal net ir Lie-
tuvos vadovai.

Jokūbas Gražys ir šeima

Skaudi  netektis palietė Lietuvių Fronto Bičiulius,
2008 m. gegužės 4 d. su šiuo pasauliu atsiskyrė ilga-
metis LFB vadovas ir aktyvus lietuviškosios visuo-
menės veikėjas.

A † A
dr. PETRAS KISIELIUS

Netekome ilgo kelio bendražygio, bendraminčio
LFB taryboje,  „Į Laisvę” fondo filiale Lietuvoje, „Į
Laisvę” žurnalo nuoširdaus talkininko. Nuveikti arti-
mo meilėje, lietuvybės išlaikyme darbai išlieka mums
šviečiančiu ir nebepamirštamu pavyzdžiu.

Gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškiame jo brangiai
žmonai STEFAI, dukrai dr. JOLITAI ir dr. VYTUI
NARUČIAMS, sūnui dr. PETRUI VYTENIUI ir
DAIVAI su šeimomis bei kitiems velionio artimiesiems
ir kartu liūdime.

Lietuvių Fronto Bičiulių taryba

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ VAKARÂ 

nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242
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�FSS Čikagos skyriaus sueiga
įvyks š. m. gegužės 16 d. 6:30 v. v. Pa-
saulio lietuvių centre, Lemonte, Vy-
dūno fondo patalpose. Programoje ar-
chitekto Rimo Griškelio pašnekesys.
Visi nariai kviečiami dalyvauti.

�Padėkite Lietuvos vaikams,
sergantiems cukriniu diabetu, atvyk-
dami į Pasaulio lietuvių centre gegu-
žės 17 d. 5 val. v.  organizuojamą lab-
daros vakarą ,,Nelik abejingas!”  Bi-
lietus galite užsisakyti: ,,www.vaka-
rai.us”; parduotuvėje ,,Lietuvėlė”,
kavinėse ,,Smilga” ir ,,Bravo”. Visos
lėšos gautos pardavus bilietus bus iš-
siųstos į Lietuvą. Tel. pasiteiravi-
mui: 630-824-0303.

�Gegužės 17 d., šeštadienį, 7 val.
v. Verve Gallery (156 N. La Brea Ave,
Los Angeles, CA 90036) atidaroma
lietuvės dailininkės Saulės Piktys,
šveicarų John Goetz, Cedar Miller
tapybos bei lietuvių kilmės skulpto-
riaus David Carmichael paroda ,,ost
nach west”. Ji vyks nuo gegužės 17
iki birželio 21 d. Tel. pasiteirauti:
323-937-0325, arba tinklalapyje
www.Verve-Gallery.com

�Visus kviečiame į tėvo Antano
Saulaičio, SJ knygos ,,Esame vieni
dėl kitų” knygos pristatymą gegužės
23 d., penktadienį, 7:30 val. v. Vaka-
ras su trumpa menine programėle ir
vaišėmis vyks Lietuvių dailės muzie-
juje, PLC. Pageidaujantys galės įsi-
gyti knygą su tėvo Antano autografu.

�Žvilgsnis į XIII Lietuvių tau-
tinių šokių šventę rengiamas šešta-
dienį, birželio 14 d., 6:30 v. v. Pasaulio
lietuvių centro Jaunimo rūmų salėje.
Šioje ,,mini šventėje” kartu sutiko
pašokti Čikagos ,,Grandies” ansamb-
lis, Čikagos ,,Lėtūnas”, Lemonto
,,Spindulys” ir Madison, WI ,,Žai-
bas”. Bilietai į birželio 14 d. vakarą
bus platinami prie durų ir Pal. Jurgio
Matulaičio misijoje prieš ir po šv.
Mišių. Kviečiame lietuvių tautinių
šokių mėgėjus ir rėmėjus! Savo daly-
vavimu programoje paremsite gru-
pes, kurios su dideliu entuziazmu ir
pasišventimu ruošiasi dalyvauti pir-
mą kartą Californijoje vykstančioje
šokių šventėje.

�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.

�Lietuviškos Mišios Waukegan/
Lake county apylinkėje vyks  gegužės
18 d. sekmadienį  1 val. p. p. St. Pa-
trick senojoje (baltoje) bažnyčioje,
15000   Wadsworth  Rd.,  Wadsworth,
IL 60083. Šiose  iškilmingose šv. Mi-
šiose melsimės kartu  su kunigu  Jau-
niumi Kelpšu, specialiai atvykstančiu
pas mus iš Čikagos. Šv. Mišių metu
melsimės už savo artimuosius ir  Ge-
dimino  Lituanistinės (GL) mokyklos
mokinius, sėkmingai baigusius mok-
slo metus. Šių  šv. Mišių metu net  8
mažieji  mūsų  apylinkės lietuviukai
priims Krikšto Sakramentą, o  10  GL
mokyklos mokinių Pirmąją Komuni-
ją. Kviečiame  visus  šiaurinio  Illi-
nois lietuvius aktyviai dalyvauti lie-
tuviškose šv. Mišiose.  Tel.  papild. in-
formacijai: 847-244-4943 (Violeta)

�Š. m. gegužės 30 d., penktadie-
nį, University of Wisconsin Memorial
Union, Main Lounge rengiamas Ma-
dison-Vilnius Sister Cities, Inc. meti-
nis pokylis. Programoje: 6 val. v. –
kokteiliai, 7 val. v. – vakarienė. Šių
metų pokylio viešnia-kalbėtoja –
,,Draugo” vyr. redaktorė Dalia
Cidzikaitė, kuri kalbės apie mažumų
įvaizdį lietuvių kultūroje. Vietas po-
kyliui prašome užsisakyti iki gegužės
19 d. Kaina asmeniui – 27 dol. Čekius
rašyti: Nijole Gaucys, 2210 West
Lawn Ave., Madison, WI 53711.
Daugiau informacijos galite rasti
apsilankę tinklalapyje: madisonvil-
nius.org

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
Visos kriminalinès bylos
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

Kaip ir kiekvieną vasarą Baltų vasaros studijų institutas (BALSSI)
kviečia mokytis lietuvių, latvių ir estų kalbų ir baltų kultūros. Inten-
syvūs kalbos kursai šį kartą rengiami nuo birželio 23 d. iki rugpjūčio 15
d. University of California, Los Angeles. Lietuvių kalbą dėstys PLB Li-
tuanistikos katedros doktorantė Daiva Litvinskaitė. Studentų laukia
įdomi kultūrinė programa, susitikimai su žymiais Baltijos šalių moks-
lininkais, bus gera proga apsilankyti ir XIII Lietuvių tautinių šokių šven-
tėje, kuri šiais metais vyks Los Angeles mieste.

Studentams siūlomos stipendijos. Dėl išsamesnės informacijos kreip-
tis į Dan Ryan, UCLA BALSSI co-director: danryan@ucla.edu arba apsi-
lankykite tinklalapyje: ww.international.ucla.edu/languages/projects/
balssi/.

Studentai, praleiskite vasarą turiningai!
Nuotraukoje: praeitų metų BALSSI intensyvių lietuvių kalbos kursų

studentai su dėstytoja Daiva Litvinskaite (viduryje).

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke
maloniai kviečia jus į 

ROLANOS ČEČKAUSKAITĖS-NORKŪNIENĖS
tapybos parodos atidarymą  

2008 m. gegužės 14 dieną, trečiadienį, 6 v. v. – 8 v. v.
Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Niujorke 

420 Fifth Ave (37 gatvės kampas) 3 aukšte
Telefonas pasiteirauti – 212 354 7840, ext.18

Rolana Čečkauskaitė–Norkūnienė savo darbuose naudoja sluoksninės
tapybos techniką. Drobė, medis arba kartonas padengiami keliais sluoksniais
dažų (senovėje – aliejinių, šiais laikais – juos pakeitė akrilas), o pabaigoje
darbo paviršius nulakuojamas, todėl įgauna tam tikrą blizgesį.

Anot autorės, ši paroda – tarsi nuotraukų albumas. Šiose savotiškose nuo-
traukose užfiksuotos įvairių gyvenimo etapų – vaikystės, jaunystės, brandos ir
senatvės – akimirkos, nuotaikos ir emocijos, skirtingi žmonių charakteriai ir
archetipinės gyvenimo situacijos, išreikštos tik autorei būdingu žaismingu ir
nuotaikingu stiliumi. Menininkė nemėgsta niūrumo, todėl jos darbai linksmi ir
optimistiški. Jos personažai primena vaikiškų pasakų herojus, kurie nepaisy-
dami nesėkmių ar sunkumų, po akimirkos, regis, vėl pasiruošę šelmiškai mirk-
telėti ir plyšti juokais.

Rolana Čečkauskaitė 1990 m. baigė Vilniaus M. K. Čiurlionio meno mo-
kyklą. 1990–1991 m. studijavo Šiaulių pedagoginiame universitete. 1995 m.
baigė Vilniaus dailės akademiją, keramikos specialybę. Nuo 1999 m. Lietuvos
dailininkų sąjungos narė. Nuo 1993 m. rengia asmenines parodas ir dalyvau-
ja grupinėse, respublikinėse ir tarptautinėse parodose. Daug darbų sukaupta
privačiose kolekcijose Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 2001 m. menininkė dalyvau-
ja tarptautiniuose simpoziumuose ir konkursuose.

www.draugas.org

Tautos neišnyksta tik tuomet, kai išsaugo savąją kalbą,
kultūrą, papročius, kai ugdo jaunąją kartą, kuri ateityje
prisiims atsakomybę už tolimesnį Tautos išlikimą...

Lietuvių Fondas sveikina abiturientus, drąsiai žengiančius
į naują savo gyvenimo tarpsnį.

Narystės įnašai ir palikimai Lietuvių Fondui 
padeda tęsti stipendijų teikimo programas ir
išlaikyti lietuvių kalbą, kultūrą bei tradicijas. 
Lietuvių Tautos ateitis yra mūsų pačių rankose!

LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
630-257-1616  *  admin@lithfund.org   *

www.lithuanianfoundation.org


