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Į Kanados Civilizacijų muziejaus salę susirinko per 700 šventės dalyvių.
LR ambasados Kanadoje nuotr.

Vilnius, gegužės 8 d. (Balsas.lt/
BNS) – Europos Sąjunga (ES) nenori
sumaišties savo pašonėje ir siekia pa-
dėti rytinėms savo kaimynėms, ta-
čiau Maskva tai vertina kaip kišimąsi
į jos įtakos sferą.

Nepaisydama Rusijos susierzini-
mo, ES Prahoje surengė susitikimą
su šešių buvusių sovietinių respub-
likų atstovais. Susitikimo tikslas –
pasirašyti pareiškimą dėl naujos Rytų
partnerystės programos, kuri sustip-
rins ES ir šių šalių – Armėnijos, Azer-
baidžano, Baltarusijos, Gruzijos, Mol-
dovos ir Ukrainos – politinį bei eko-
nominį bendradarbiavimą. Tačiau
neramumai kai kuriose šių šalių ir
smunkanti jų ekonomika keičia pag-
rindinius tikslus – dabar svarbiausia
palaikyti stabilumą neramiame regio-
ne prie rytinių ES sienų.

Rusijos užsienio reikalų minist-
ras Sergej Lavrov dieną prieš tai per-
spėjo, kad Prahos susitikimas yra
brovimasis į Rusijos interesų sferą.
,,ES turi užtikrinti, kad jokiais savo
veiksmais nesikiš į posovietinę erd-
vę”, – pareiškė jis. ES užsienio politi-
kos vadovas Javier Solana sakė, kad
tokia mintis net nebuvo kilusi.

Nors į susitikimą atvyko Vokie-
tijos kanclerė Angela Merkel, nei
Prancūzijos prezidentas, nei Didžio-
sios Britanijos premjeras, nei Ispani-
jos vyriausybės vadovas jame nedaly-
vavo. Rusijos spaudžiami neatvyko nei
Moldovos, nei Baltarusijos vadovai.

Aktyvią politiką Rytų kaimynių
atžvilgiu vykdžiusi Lietuva pasiuntė į

Prahą užsienio reikalų ministrą Vy-
gaudą Ušacką.

Ministras pabrėžė, kad naujas
bendradarbiavimo formatas ypač
svarbus dabar, esant sudėtingoms
ekonominėms sąlygoms.

,,Reikšmingų rezultatų galima
pasiekti tik veikiant kartu, todėl ne
tik ES šalys, bet ir Rytų kaimynės tu-
rėtų dėti visas pastangas, kad būtų
įgyvendintos reikalingos pertvarkos
ir įvykdyti prisiimti įsipareigojimai”,
– kalbėjo V. Ušackas.

Skurdžios ES Rytų kaimynės,
kurių dauguma ribojasi ir su Rusija,
išgyvena aštrią ekonomikos krizę ir
puoselėja skirtingus planus dėl suar-
tėjimo su ES. Rytų partnerystės prog-
rama, kuriai numatyta 600 mln. eu-
rų, atveria kelią šioms šalims pasira-

šyti su ES asociacijos sutartis, numa-
tančias glaudesnį bendradarbiavimą.
Viena konkreti projekto nuostata –
supaprastinti vizų režimą.

Po Rytų partnerystės iniciatyvai
skirto susitikimo ES rengia dar vie-
nerias svarbias derybas, kurios, pa-
sak apžvalgininkų, dar labiau rūpi
Maskvai – jose bus svarstomi energe-
tikos klausimai.

Į šį susitikimą atvyksta dujų tur-
tingos Vidurinės Azijos valstybės. Eu-
ropa tikisi atsikratyti pernelyg dide-
lės energetinės priklausomybės nuo
Rusijos ir pritarti vadinamojo Pietų
koridoriaus kitiems energijos ištek-
liams programai, numatančiai, kad
ateityje Kaspijos regione išgaunamos
dujos pasieks Europą ,,Nabucco” du-
jotiekiu.

Kanados sostinèje paminèta
Konstitucijos diena

Į Kanados Civilizacijų muziejaus
paradinę salę susirinko per 700 Ka-
nados politikų, ambasadorių, kores-
pondentų, Lietuvių ir Lenkų Bend-
ruomenės narių.

Renginio garbės viešnia, Kana-
doje besilankanti Lenkijos pirmoji
ponia Nukelta į 6 psl.

Ottawa, gegužės 8 d. (LR amba-
sados Kanadoje info) – Ottawa gegu-
žės 7 d. buvo paminėta Abiejų Tautų
Respublikos Konstitucijos diena iš-
kilmingu priėmimu, lietuvių ir lenkų
dailininkų paroda bei vaizdo ir mu-
zikos programa apie Sąjūdžio ir Soli-
darumo judėjimus.

Europa tiesia rankâ Rytû kaimynèms

Ukrainos prezidentas Viktor Juščenko ir Vokietijos kanclerė Angela Merkel Prahoje.
Reuters/Scanpix nuotr.

Vilnius, gegužės 8 d. (BNS) –
Sostinėje prasidėjo 3 dienas truksian-
tis 22-asis Europos kultūros žurnalų,
priklausančių sąjungai ,,Eurozine”,
susitikimas. Susitikimas vyks gegu-
žės 8–10 d. Vilniaus universitete, jis
yra programos ,,Vilnius – Europos
kultūros sostinė 2009” (VEKS) dalis.

Tokie susitikimai rengiami kas-
met vis kitoje šalyje. Tarptautinio gar-
so intelektualai, akademinių sluoksnių
atstovai ir kultūros leidinių redakto-
riai juose svarsto europiniam tapatu-
mui reikšmingas temas – pernai Pa-
ryžiuje aptartos daugiakalbystės
problemos.

Vilniaus susitikimo tema – ,,Eu-
ropos istorijos” – pasirinkta atsižvel-
giant į gilias daugiakultūrines Lie-
tuvos sostinės tradicijas. Į Vilnių at-
vyko daugiau kaip 70-ies Europos
kultūros žurnalų leidėjai iš 34 šalių.

Per susitikimą vyksiančioje kon-
ferencijoje pranešimus skaitys žino-
mas disidentas, Čekijos ir Prancūzi-
jos intelektualas, kino istorikas ir
kritikas Antonin J. Liehm, garsus
JAV istorikas, LDK tyrinėtojas Ti-
mothy Snyder, vengrų rašytoja Esz-
ter Babarczy, JAV istorikė Marci
Shore, Europos kultūros žurnalų
tinklalapių ,,Eurozine” vadovas Carl
Henrik Fredriksson ir kiti.

,,Tikimės, kad diskusija apie Eu-
ropos praeitį, dabartį ir ateitį suteiks
naujų minčių svarstant kultūros lei-
dinių galimybes. Tai gera proga pasi-
keisti patirtimi, kaip išgyventi virtu-
alizacijos ir globalizacijos laikais, kaip
nesužlugti krizės akivaizdoje”, – sakė
žurnalo ,,Kultūros barai” vyriausioji
redaktorė Laima Kanopkienė.
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Europos kult∆ros
žurnal¨ leid∂jai
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Mano kartai pasakymai, jog
kažkas buvo „didesnis už patį
gyvenimą”, buvo lietuviškos
veiklos „ramstis”, primena mo-
kyklos vadovėliuose skaitytus
pasakojimus apie didžiuosius
tautos žadintojus. Tačiau net ir
šiandien esame liudytojai, kaip
vadovėlinės tiesos nužengia į
mūsų gyvenimus – yra asme-
nybių, kurias apibūdiname bū-
tent tais žodžiais. Viena jų – dr.
Petras Kisielius, kurio vienerių
metų mirties metines minime
šį savaitgalį. Ta proga šią savai-
tę ,,Drauge” spausdiname du
straipsnius – V. Kleizos ir B. Nai-
nio, skirtus dr. Kisieliaus nuveik-
tiems darbams ateitininkijoje,
PLB ir JAV LB prisiminti. Paminėti
būtina dar bent dvi daktaro
veiklos sritis – jo veiklą ,,Drau-
ge” ir Lietuvių Fonde. Viliuosi,
jog ir jos netrukus sulauks pla-
tesnio ir atidesnio mūsų dėme-
sio.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

Šiaurės Amerikos ateitininkų ta-
ryba priėmė ir patvirtino Pro-
gramos komisijos pasiūlytą

2008/2009 veiklos metų šūkį: ,,Kurki-
me kultūrą Kristaus tiesoje!”

Platesniam šios temos susipaži-
nimui, Ateitininkų sendraugių sąjun-
gos CV su Detroit sendraugių sky-
riaus valdyba pakvietė dr. Aldoną
Lingertaitienę kalbėti šia tema balan-
džio mėn. 26 d.

Po šv. Mišių, gražus būrys susi-
rinko Dievo Apvaizdos parapijos Kul-
tūros svetainėje, Southfield, MI. Sen-
draugių Centro valdybos pirmininkė
Janina Udrienė pristatė prelegentę,
pabrėždama, kad dr. Lingertaitienė
įsigijo daktarato laipsnį teologijos ir
švietimo srityje Boston College 2007
m. Jos disertacijos tema: Bendruo-
menės rolė formuojant pasauliečių
apaštalavimą. Pereitų metų rudenį
jai buvo įteiktas žymuo už išskirtinį
dalyvavimą pasauliečių pastoracijoje.
Tai buvo vyskupo Cheverus prestiži-
nis žymuo Boston arkivyskupijoje.
Pastaruoju metu dr. A. Lingertaitienė
yra Šv. Jono seminarijos direktorė,
priklauso įvairioms profesinėms or-
ganizacijoms, įskaitant Lietuvių ka-
talikų mokslo akademiją ir JAV LB
Religinių reikalų tarybą.

Prelegentė pasidžiaugė atvykusi į
Detroit, kur turi daug draugų ir ma-
lonių prisiminimų. Temą pradėjo su-
minėdama mums kenksmingas kul-
tūras. Mums reikia joms atsispirti,
gyventi krikščioniškoje kultūroje.
Kas sudaro krikščionišką kultūrą? Ar
penktadienio pasninkas? Ar geguži-
nės pamaldos? Ar Dievo Kūno pro-
cesijos? Šiomis dienomis išgyvename
ekonominę krizę. Tai nepasotinamo
godumo pasekmė. Kristus mirė ir pri-
sikėlė, kad suteiktų kančiai prasmę.
Mums duota nešti mylinčio Dievo
meilę visam pasauliui. Dievas kviečia
mus pasidalinti savo talentais visų
gerovei.

Šių dienų pasauliečio rolė Bažny-
čioje vis didėja. Kas verčia mus būti
katalikais? Kas svarbu?

Pirmiausia, mūsų asmeniškas
santykis su Dievu. Kiekvienas esame
sukurtas pagal Dievo paveikslą. An-
tra, žmogus iš esmės yra geras. To-
liau, esame krikščoniškos bendruo-
menės nariai, esame dalis Kristaus
Kūno. Tai mums svarbiausias sak-
ramentas. Mums svarbus šv. Raštas,
jo skaitymas, pažinimas. Mums svar-
bu išlaikyti Kristaus žodį. Tikime,
kad esame sukurti mylėti, pažinti ir
tarnauti Dievui. Mūsų gyvenimas
turi būti persunktas Dievo meile.

Tikėjimas iš mūsų reikalauja visiškos
mūsų būties. Katalikiškumas apima
visus tikėjimo išraiškos įvairumus.
Dievo Motina mums ypač svarbi. Mes
patys turime apsispręsti, kaip būti
katalikais kasdieniniame gyvenime,
šeimoje, giminėje. Kaip galime liudyti
krikščionybę? Tai užduotis ir asme-
niui, ir šeimai, ir visuomenei. Nėra
vieno bendro atsakymo. Mums pa-
tiems lieka atskirti svarbias nuo šalu-
tinių tradicijų.

Po paskaitos vyko gyvos diskusi-
jos, kurios palietė politiką, etiką, ku-
nigų elgesį. Baigus J. Udrienė įteikė
prelegentei dovanėlę-paveikslą, su-
kurtą dr. Kriaučiūno, o Nijolė Lap-
šienė įteikė dovaną Detroit sen-
draugių skyriaus vardu. Vyko vaišės
ir tolimesnis pabendravimas.

Gražina Kriaučiūnienė

Krikščioniškos
kultūros kūrimas

Iš Ateitininkų gyvenimo
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 • el. paštas: draugas@ateitis.org

Laikas registruotis
vasaros stovykloms

Dainavoje
Jaunųjų ateitininkų stovykla

liepos 5-15 d.
Moksleivių ateitininkų stovykla

liepos 15-26 d.
Sendraugių ateitininkų stovykla

liepos 26-rugp. 2 d.

Ateitininkų studijų savaitgalis
rugsėjo 4-7 d.

Visa informacija:
www.ateitis.org

Dr. Aldona Lingertaitienė pas Detroit ateitininkus

Detroit ateitininkai su paskaitininke Aldona Lingertaitiene. Iš k: Pranas Zaranka, Sendraugių ateitininkų pirm. Janina Udrienė, Birutė Bublienė, Aldona
Lingertaitienė, Nijolė Lapšienė, Gražina Kriaučiūnienė, Rusnė Kasputienė ir Romualdas Kriaučiūnas. Jono Urbono nuotraukos

Dr. Aldona Lingertaitienė.

Šeimos šventės
Detroit
Detroito ateitininkų Šeimos šventė
įvyks š.m. gegužės 31 d. Dievo Apvaiz-
dos parapijos bažnyčioje ir svetainėje.
Visi Detroito ateitininkai, jų idėjoms
prijaučiantys ar norintys susipažinti su
ateitininkų veikla kviečiami dalyvauti.

Čikagoje
Čikagos ateitininkų Šeimos šventė į-
vyks birželio 7 d. 9 val. – šv. Mišios Pal.
Jurgio Matulaičio misijoje. 10:30 val. –
iškilmingas posėdis Pasaulio lietuvių
centro didžiojoje salėje. 12:00 val.
Ateitininkų namų gegužinė. Visi malo-
niai kviečiami dalyvauti.

Ateitininkų Sendraugių
poilsio savaitė rugp. 1-8

Tėvų Pranciškonų sodyboje
Kennebunkport, Maine

Registruotis užsisakant kambarį per raštinės
administraciją, paminėdami, kad atvykstate į
,,Ateities savaitę — Ateitis Week”

Adresas: Franciscan Guest House
PO Box 273, 26 Beach Avenue
Kennebunkport, ME 04043
Telefonas (207) 967-4865

El. pašto adresas:
franciscanguesthouse@yahoo.com

Kilus klausimams prašome kreiptis į
Eligijų Sužiedėlį tel: 781-982-0765

el. paštas Suziedelis@aol.com Ateitininkų skyrius tęsiasi 11 psl.
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APIE JONĄ DAMASKIETĮ

Jonas Damaskietis buvo sirų ir
graikų krikščionybės nykimo liudi-
ninkas toje islamo nugalėtoje Bizan-
tijos imperijos dalyje, kurią šiandien
vadiname Artimaisiais Rytais. Gimęs
turtingų krikščionių šeimoje, jaunys-
tėje, panašiai kaip ir tėvas, tarnavo
kalifo dvare. Tačiau dvaro gyvenimas
greit jam pasirodė esąs tuščias ir be-
prasmis. Damaskietis subrandino
savyje troškimą atsidėti vienuolio
gyvenimui. Tapęs šv. Sabos, netoli Je-
ruzalės, vienuolyno bendruomenės
nariu, visą savo likusį gyvenimą sky-
rė maldai, studijoms, kūrybai ir sielo-
vadinei veikai. Šį rytų tradicijos teo-
logą popiežius Leonas XIII 1890 me-
tais paskelbė visuotinės Bažnyčios
mokytoju.

Didžiausio dėmesio nusipelnęs
Jono Damaskiečio kūrinys yra trys
„Kalbos prieš šventųjų paveikslų
niekintojus”. Šie tekstai susilaukė
didelio dėmesio jau po Damaskiečio
mirties, kai VIII amžiaus antroje pu-
sėje prasidėjo ikonoklastų judėjimas,
galiausiai pasmerktas Nikėjos II su-
sirinkimo 787 metais.

Pagrįsdamas šventųjų atvaizdų
garbinimą, Damaskietis pabrėžia
skirtumą tarp Dievo garbinimo
(latreia) ir ikonų gerbimo (proskyne-
sis), tarp dvasinio kulto, skiriamo
vien Dievui, ir pagarbos iš medžiagos
pagamintam atvaizdui. Šis skirtumas
tam tikra prasme atspindėjo ir pe-
rėjimą nuo hebrajiškos tradicijos prie
krikščionybės. Judaizme draudžiama
naudoti atvaizdus kulto reikalams. Šį
draudimą iš judaizmo perėmė ir isla-
mas. Tačiau atvaizdų kūrimas ne-
prieštarauja krikščionybei. Nes juk
Viešpats, kurio nieks anksčiau nebu-
vo matęs, įsikūnijo, priėmė materi-
alųjį pavidalą ir kaip toks laimėjo
mums išganymą. Argi ne medžiaga
yra triskart šventas kryžiaus medis?
– klausia Damaskietis. Argi ne me-
džiaga yra rašalas, kuriuo parašytos
šventosios Evangelijos? Ir svarbiau-
sia, argi ne medžiaga švenčiausias
Viešpaties Kūnas ir brangiausias
Kraujas?

Pagaliau ir visa medžiaga yra
Dievo kūriniai, tad ar galima būtų
niekinti tai, ką pats Dievas sukūrė. Ir
jei pagerbiame iš Dievo sukurtos

medžiagos pagamintą atvaizdą, tai
tuo pačiu visų pirma atiduodame pa-
garbą Kūrėjui. Damaskietis savo
samprotavimuose taip pat pamini
šventųjų relikvijas. Prieš mus gyvenę
šventieji – tai ne šiaip numirėliai. Jie
ypatingu būdu dalyvavo Viešpaties
prisikėlime. Tad pagerbdami relikvi-
jas tų, kurie ilsisi Dieve, pagerbiame
Dievą, kuris yra šventuosiuose. 

Apie popiežiaus kelionę 
į Šventąją Žemę

Tėvas David Jaeger, pranciš-
konas, gimęs ir didžiąją gyvenimo
dalį praleidęs Izraelyje, laikomas
autoritetingu Izraelio, Bažnyčios ir
Šventojo Sosto santykių apžvalgi-
ninku, žinių agentūrai „SIR” komen-
tavo būsimą popiežiaus Benedikto
XVI kelionę į Šventąją Žemę, vyk-
siančią gegužės 8–15 dienomis.

Anot t. Jaeger, visų Šventojoje
Žemėje apsilankiusių popiežių pirma-
sis tikslas buvo Gerosios Naujienos
išpažinimas ir patvirtinimas. Tačiau
kiekvienoje kelionėje, priklausomai
nuo aplinkybių, yra įvairių pabrėžti-
nų dalykų: religinių, politinių, kul-
tūrinių ar istorinių.

Pranciškono nuomone, lyginant
popiežiaus Benedikto XVI kelionės
programą su jo pirmtakų kelionėmis,
negalima teigti, jog yra iš tiesų es-
minių skirtumų. Žinoma, programos
nėra vienodos. Antai, kadangi per
vieną popiežiaus kelionę neįmanoma
aplankyti visko ir susitikti su visais,
tai per kitą kelionę neretai siekiama
„papildyti” trūkstamus susitikimus.

Dabartinės popiežiaus kelionės
programoje t. Jaeger mato labiau iš-
ryškintus susitikimus su kitų, ne-
katalikiškų konfesijų atstovais, žydų
ir musulmonų religijų išpažinėjais.
Jų buvo ir kitų popiežių kelionėse,
tačiau Benedikto XVI kelionėje jiems
skiriamas dar didesnis dėmesys. 

Nors popiežiaus kelionė, kaip
minėta, visų pirma yra religinė, tai
piligrimystė, tačiau ji gali turėti ne-
tiesioginių atgarsių ir kitose Arti-
mųjų Rytų gyvenimo srityse. Tai pri-
klausys nuo popiežiaus pasisakymų
ir įžvalgų. Kalbant konkrečiai apie
Šventojo Sosto ir Izraelio santykius,
tikėtina, kad Šventojo Tėvo susitiki-
mas su Izraelio prezidentu ir minis-
tru pirmininku paskatins Šventojo
Sosto ir Izraelio jau pasirašytų su-
tarčių įgyvendinimą ar dabar vyks-
tančias derybas fiskaliniais ir nuo-
savybės klausimais.

Agentūra „SIR” taip pat praneša
apie gegužės 5 d. Jeruzalėje įvykusią
spaudos konferenciją, kurioje su žur-
nalistais susitiko apaštalinis Šventojo
Sosto nuncijus Izraelyje Antonio
Franco, lotynų patriarchas Fouad
Twal, Šventosios Žemės kustodas
pranciškonas Pierbattista Pizzaballa.

Spaudos konferencijoje buvo pa-
brėžta, jog popiežius Benediktas XVI
atvyksta kaip „ganytojas ir taikos
piligrimas”, kuris aplankys ne tik
šventąsias vietas, susijusias su Kris-
taus gyvenimu, bet ir „gyvuosius ak-
menis” – krikščionių bendruomenes,
kurios yra dvasinio Bažnyčios rūmo
dalis.

,,Vatikano radijas”

Gyvenimas nėra 
lenktynės, nors visi

skubame 
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Šiais metais švenčiame ,,Draugo” šimtmetį. Šimtas metų gal ir
nedidelis laiko tarpas žmonijos istorijoje, bet per tą laiką tikrai
šuoliais pasistūmėjome moksle bei technologijoje. Pateikiu keletą

faktų iš Amerikos gyvenimo prieš šimtą metų.

Prieš šimtą metų gyvenimo trukmės vidurkis buvo 47 metai. Tik 14
proc. namų turėjo vonias. Tik 8 proc. namų turėjo telefonus. JAV tada
buvo vos 8,000 automobilių ir 144 mylios grįstų kelių. Greičio riba dauge-
lyje miestų buvo 10 mylių per valandą. Vidutinis uždarbis Amerikoje buvo
22 centai per valandą. Vidutiniškai darbininkas uždirbo nuo 200 dol. iki
400 dol. per metus. 

Buhalteris uždirbdavo 2,000 dol. per metus, dantistas – 2,500 dol., ve-
terinaras nuo 1,500 dol. iki 4,000 dol., o mechanikos inžinierius apie 5,000
dol. per metus. Daugiau nei 95 proc. visų gimimų buvo namuose. 90 proc.
visų gydytojų neturėjo aukštojo (kolegijos) išsilavinimo. Vietoje to jie
lankė taip vadinamas medicinos mokyklas. Daugelis tų mokyklų spaudos
ir valdžios nuomone neatitiko standartų.

Svaras cukraus kainavo 4 centus. Tuzinas kiaušinių – 14 centų. Sva-
ras kavos – penkiolika centų. Penkios svarbiausios mirties priežastys
buvo plaučių uždegimas,  gripas, džiova, dizenterija, širdies ligos ir insul-
tas. JAV vėliava turėjo 45 žvaigždes. Las Vegas, Nevada gyveno 30 asme-
nų. Prieš šimtą metų nebuvo nei Motinos, nei Tėvo dienų. 18 proc. gyven-
viečių turėjo bent vieną pilnu laiku dirbusius tarnaitę ar tarną. Visame
krašte per metus buvo įvykdyta 230 žmogžudysčių.

Daugelio visų šių pokyčių liudininkais esame ir mes. Dauguma šių
pokyčių įvyko ir tebevyksta be mūsų žinios ar pritarimo. Tuo pačiu šian-
dien ir kasdien daugelis mūsų į šalį nustumiame užsiėmimus, apie ku-
riuos net nepagalvojame. Tie užsiėmimai nėra įrašyti mūsų kalendoriuje,
neįtraukti į mūsų kasdieninį grafiką. O prie to grafiko esame prisirišę,
kartais tiesiog tapę jo vergais.

Kaip dažnai mūsų vaikai užsuko mus aplankyti, kai buvome įnikę į
savo mėgiamą televizijos programą? Ar jie turėjo palaukti savo eilės, kad
gautų mūsų dėmesį? Nebeatsimenu, kiek kartų skambinau savo sesutei,
kviesdamas ją į restoraną vidurdienio užkandžiui. Visada ji turėjo ką nors
svarbesnio: skalbiniai buvo džiovintuve, plaukai neplauti, ką tik buvo
pavalgiusi vėlyvus pusryčius, atrodė, kad gali lyti, arba negalinti, nes šian-
dien yra pirmadienis. Prieš porą metų ji mirė. Mes tam vidurdienio už-
kandžiui niekad taip ir nesusiėjome.

Amerikiečiai ir prie jų gyvenimo stiliaus prisitaikę lietuviai yra per-
krovę savo kasdieninį kalendorių. Juokaujama, kad ir galvos skausmui
reikia kalendoriuje iš anksto įrašyti laiką. Gyvename tuščiais pažadais,
kad viską atliksime, kai turėsime laiko.

Aplankysime savo vaikų senelius, kai Jonukas išaugs iš vystyklų. Pa-
sikviesime draugus, kai pakeisime seną kilimą. Važiuosime antram me-
daus mėnesiui, kai paskutiniai du vaikai baigs universitetą.  O gyvenimas
savo greitį didina su mūsų amžiumi. Dienos atrodo trumpesnės, o sau
padarytų pažadų sąrašas ilgėja. Vieną dieną atsibundame ir prieš akis
matome įvairiausių pažadų litaniją, prasidedančią su ,,aš padarysiu…”,
,,aš planuoju…”, ,,vieną dieną aš…”.

Kai kas paskambina, griebkime tą progą. Turiu draugą, kuris visada
pasiruošęs naujiems nuotykiams, naujoms mintims. Jo entuziazmas gy-
venimui yra tiesiog užkrečiantis. Su juo pakalbėjęs keletą minučių esu pa-
siruošęs ant savo ištinusių kojų užsimauti riedučius ir bėgti pasivažinėti.
Esu pasiruošęs nebenaudoti keltuvų, bet laiptais užbėgti į ketvirtą aukštą...

Smagiai praleiskime dieną. Atlikime tai, ką mes tikrai norime padary-
ti. Ilginkime norimų įvykių sąrašą ir trumpinkime iš šalies primestų pa-
reigų grandines. Jei mirtis būtų prieš akis ir tegalėtume tik vieną telefono
numerį surinkti, kam skambintume ir ką sakytume? Kodėl delsiame ir
kodėl kažko laukiame?

Kada paskutinį kartą stebėjome vaikus ant sūpynių arba klausėmės
lietučio, besibeldžiančio į namų stogą? Kada paskutinį kartą atidžiai se-
kėme beplasnojantį drugelį ar džiaugiamės besileidžiančios saulės spin-
duliais? Ar kiekviena diena prabėga mums kažką besivejant? Kai kito
klausiame ,,Kaip gyvenate?”, ar išgirstame jų atsakymą? Kaip jau buvo
minėta, gyvenimas nėra lenktynės. Pristabdykime jo greitį. Išgirskime
gyvenimo muziką prieš jai pasibaigiant.

Šias mintis gavau iš vienos bendradarbės Draugystės savaitės proga.
Net nežinau, kada ta savaitė yra ar buvo. Iš tikrųjų tai nesvarbu. Savo
laišką ji baigė primindama, kad gyvenimas gal nėra baliukas, kurio norė-
jome ar tikėjomės, bet išnaudokime progą ir eikime pašokti.

Su geriausiais Motinos dienos sveikinimais visoms mamytėms ir
močiutėms, be kurių nebūtų buvę jokio gyvenimo baliuko. 

Trečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje popiežius kalbėjo apie
VII-VIII amžių Artimųjų Rytų teologą ir Bažnyčios mokytoją šv. Joną Da-
maskietį.

Šv. Jonas Damaskietis Pivašiūnų Švč.
Mergelės Marijos Ėmimo į dangų pa-
rapijos bažnyčioje.
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Amerikiečiai turi posakį „Love –
hate relationship”, lietuviškai turbūt
būtų meilės-neapykantos jausmas.
Prisipažinsiu, kad tokiais jausmais
dažnai gyvenu ir aš. O gal ir ne aš vie-
nas. Bepigu tiems, kurie visas bėdas
suverčia ant Lietuvos valdžios, nes-
varbu, kokia ji bebūtų. Tad ir pilame
paklodės didumo straipsnius apie
Lietuvėlės valdžias. Juk ir saugiau, ir
geriau įtikti skaitytojams, kai kaltini
valdžią, užuot pirštu rodžius į tris su
puse milijono tautiečių. Negi kaltinsi
juos, nors jie tas valdžias patys išsi-
renka? Keisčiausia, kad gyvename
krašte, kurio Kongreso nariai ir sena-
toriai savo nedorybėmis tikrai pra-
lenkia Lietuvos seimūnus. Net ir ka-
denciją bebaigiančiam Lietuvos pre-
zidentui prikišame, kad jis juo tapo
negyvendamas Lietuvoje pagal Kons-
tituciją nustatytą laiko tarpą. Bet da-
bartinis JAV prezidentas iki šiol ne-
pateikė savo gimimo metrikų, tvirti-
nančių, kad jis tikrai gimė Amerikoje.

Baltimore miesto apylinkėse yra
kelios rusų/žydų parduotuvės, kurio-
se galima nusipirkti lietuviškų mais-
to produktų. Paskutiniu laiku jų žen-
kliai sumažėjo ir  vyrauja jau tik ru-
siški produktai. Bet visada džiau-
giuosi, nes randu „Vičiūnų” bendro-
vės silkių. Perku jas jausdamasis, kad
padedu bendrovei ir joje dirban-
tiesiems, ypač šiais sunkiais Lietuvai
laikais. Deja, džiaugsmas tampa ne
tik nusivylimu, bet ir pykčiu. Pirma-
dienį, pirmą dieną po Velykų, norė-
dama išpildyti gautus užsakymus,
moderni ,,Vičiūnų” įmonė Plungėje
paskelbė darbo dieną su dvigubu at-
lyginimu. Ir ką gi, darbininkai atsi-
sakė dirbti. Jie priklauso profesinei
sąjungai (unijai) ir net du trečdaliai
jų nubalsavo nedirbsią. Jau esu rašęs,
jog atvykę į Ameriką džiaugdavo-
mės, kad nepasirodžius juodaodžiui į
savo pamainą fabrike, turėjome pro-
gą likti antrajai pamainai ir gauti
viršvalandžius, nes žinojome, kad
nuo uždarbio didės ne tik pajamos,
bet ir pensija senatvei atėjus. O aš,
daugelį metų vadovavęs gamybai
Amerikoje, užjaučiu „Vičiūnų” ben-
drovės vadybininkus, nes esu paty-
ręs, ką reiškia neišpildyti užsakymų.
Ši bendrovė jau svarsto galimybę
kurti skyrių Kaliningrado srityje.

Tikrai nesigailėčiau tų darbininkų ir
nekaltinčiau bendrovės, jei tai įvyk-
tų.

Savo laiku „Lietuvos ryte” pasi-
rodė anonimo laiškas iš Baltimore,
JAV, kad vietinei LB apylinkės valdy-
bai pirmininkaujantis pats nedirba ir
savo vietos neužleidžia kitiems. Iš
tikro naujai atvykusieji visada buvo
kviečiami ir tik po prašymų prieš ke-
letą metų naujieji įsijungė ir šiuo me-
tu valdyboje sudaro daugumą. O Bal-
timore Lietuvių namuose jau kelioli-
ka metų, kai tų namų „menedže-
riais”, tvarkytojais, baro aptarnauto-
jais dirba naujai atvykusieji. Džiau-
gėmės visi, kad namų vidus buvo tai-
somas, puošiamas, bet... Ir vėl tas
„bet”. Per vienerius metus Lietuvių
namai buvo apiplėšti tris kartus. Pir-
muosius kartus įsibrovėliai nieko ne-
rado, bet trečią kartą surado ir pa-
grobė apie 5,000 dol., kurie buvo su-
rinkti po renginio. Policija nustatė,
kad  visus kartus tai buvo „inside
job”, t. y., vagys ar vagis puikiai žino-
jo, kaip apeiti signalizaciją, kurią sie-
ną griauti, kad prieitų prie pinigų.
Vagys neišaiškinti, apdrauda nuos-
tolius padengė, bet juk draudimo
kaina bus pakelta ir net yra pavojus,
kad ji vėliau gali būti nutraukta ir

sunkiai gaunama. 1921 metais senų-
jų emigrantų statytuose Lietuvių
namuose per visą laiką tokių dalykų
nėra buvę. Alkoholizmas ir jo sukel-
tos pasekmės – didžiausia visos Lie-
tuvos rykštė. Atsekė ji ir į Baltimore
atvykusius. Per tai vienas jau buvo
deportuotas į Lietuvą, kitas – dabar
suimtas ir greičiausiai susilauks to
paties likimo.

Rašydamas šias eilutes kompiu-
teriu iš tinklalapio „Muzika.draugau-
ki.me” klausau „Muzikos senjo-
rams”. Per „You Tube” groja ir dai-
nuoja grupė „Rondo”. Klausydavau
jų jaunų, kai jie susikūrė 1976 metais

APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIOAPMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIO
Meilė ir neapykanta

JUOZAS GAILA
gaila1@verizon.net

Šiluvoje, o dabar klausau jų senstelė-
jusių. Patinka jų atliekama daina
„Žingsniai”: „Kur eini, kur eini? Jau
nutilo žingsniai tolumoj. Gal diena,
gal naktis, pasiklysti gali platumoj.
Žingsniai tavo greit nutils, ką turėjau
viską pasiliks...” Pasirodo, patinka ši
daina ir kažkokiam Shahreyarf, kuris

komentaruose, nors ne visai teisingai
angliškai rašo: „Wow. I have been
searching for this song for 3 years
now. I have talk over the internet
with a Lithuanian girl, and she sent
me this song, which I liked. I’m Ira-
nian can anybody tell me abit what
he is singing about? Thanks.” Ir štai
komentaruose atsiranda lietuvaitė
Spanguolle, kuri išverčia jam dainos
posmus. Smagu, kad net iš tokio
tolimo krašto atsiranda susidomėji-
mas mūsų atlikėjais. Ieškau kitų
dainų ir susirandu kitą savo mėgiamą
dainą „Laisvė”. Dažniausiai ją klau-
sydavau atliekamą Jurgos, bet čia
dainuoja Violeta Riaubiškytė. Dai-
nuoja žiemą, vakare, Katedros aikštė-
je įsisupus į kailinukus, miniai mo-
sikuojant į taktą trispalvėmis. Vaiz-
das, bent man, nuostabus, o daina –
tokia patriotiška. Nors Violeta, mano
manymu, palyginti santūriai kraiposi
dainuodama, bet tarp komentatorių
atsiranda pasipiktinusių ir vienas
rašo: „tokia daina, o Riaubiškytė vai-
posi kaip apie kokias ramunėles dai-
nuodama, fu”. Skaitydamas tai, aš
net džiaugiuosi, kad atsiranda jaut-
resnių už mane. Bet. Vėl ,,bet”. Už-
sidedu kitos grupės, pasivadinusios
YVA vardu, dar negirdėtą dainą. Na,
tokios nešvankybės dar nesu girdėjęs.
Trys gražios merginos, tarp jų pag-
rindinė Natalija Zvonkė-Natashenka,
bet iš jų lūpų sklindantys žodžiai re-
tai girdimi net pasigėrusių  tarp vy-
rų.

Vieną lietingą dieną beieškoda-
mas ,,IKEA” parduotuvėje spintelių

virtuvei, susitikau jauną lietuvaitę.
Prieš keletą metų ji kartais skaityda-
vo su manimi dienos skaitinius per
lietuviškas Mišias. Tuo laiku gana
gražus būrelis neseniai iš Lietuvos
atvykusių merginų ir vaikinų sekma-
dienio rytais rinkdavosi į lietuviškas
Mišias. Vaikinai buvo įsidarbinę ma-
žose firmose, bekeičiančiose senus
langus naujais plastikiniais, o mergi-
nos valydavo amerikiečių namus,
butus. Manau, sekmadieniais į baž-
nyčią jie rinkdavosi ne tiek iš pamal-
dumo, kiek iš noro po sunkios sa-
vaitės sueiti kartu, pabendrauti, na,
ir susiporuoti. Laikui bėgant kai
kurie iš jų sukūrė šeimas, pradėjo
dirbti privačiai, išsikėlė į miesto
pakraščius. Retai dabar jie pasirodo
mūsų Mišiose: ir per toli važinėti, ir
per anksti, pusą devynių sekmadie-
nio ryte atsirasti bažnyčioje. Mano
sutiktoji taip pat sukūrusi šeimą su
lietuviu Mindaugu. Dirbusi padavėja
restorane, tapo menedžere, dabar net
direktore. Uždirbanti labai gerai, bet
darbo valandos nepaprastai ilgos,
tenka dirbti ir sekmadieniais, ir net
naktimis, vyras tebededąs langus, bet
dirba „ant savęs”. Supažindina ji ma-
ne su ,,IKEA” pardavėju, kuri praby-
la į mane lietuviškai. Nustembu. Lie-
tuvis? Ne, jis tik šiek tiek pramokęs iš
lietuvaitės, žaidusios krepšinį kolegi-
joje. Jam labai patinka lietuviai. Il-
giau negalime kalbėti, jis užsiėmęs.
Atsisveikinu su juo, atsisveikinu su
pažįstama lietuvaite.

Išsirinkęs spinteles leidžiuosi že-
myn prie kasų. Vienas iš kasininkų
prišoka prie manęs prabildamas lie-
tuviškai: „Jūs lietuvis?” Žiūriu nu-
stebęs, o jis: „Man iš viršaus skambi-
no, kad yra du lietuviai.” Kalbam pu-
siau lietuviškai, pusiau angliškai. Jis
buvęs Lietuvoje, čia tik dirbąs laiki-
nai, vėl važiuosiąs į Lietuvą dėstyti
anglų kalbą vidurinėje mokykloje.
Girdžiu „beautiful country... I love
Lithuanians ....can’t wait getting
there again...” Mane tiesiog stebina
šis jaunas besišypsantis vaikinas, taip
pamėgęs Lietuvą. Būtų malonu dau-
giau pasikalbėti, bet negaliu jo dir-
bančio trukdyti ir palinkiu jam geros
dienos, jis man lietuviškai – „Viso
gero”.

Lauke lyja, niūru. O man širdy
neišpasakytai gera, nors parduotuvė-
je atsisveikinau su keturiais tūkstan-
čiais dolerių.

(...) saugiau ir geriau įtikti skaitytojams, kai kaltini
valdžią, užuot pirštu rodžius į tris su puse milijono tau-
tiečių. Bepigu tiems, kurie visas bėdas suverčia ant Lie-
tuvos valdžios, nesvarbu, kokia ji bebūtų. 

Lietuvių namai Baltimore mieste. J. Gailos nuotr.

Violeta Riaubiškytė (viduryje) su baltimoriečiu Vytautu Brasausku (k.) ir vyru
Viliumi Tarasovu (d.).                                     Eugenijos Misevičienės nuotr.



DRAUGAS, 2009 m. gegužės 9 d., šeštadienis  5

BRONIUS NAINYS

Daugialypė buvo prieš metus iš
šios žemės iškeliavusio dr. Petro Ki-
sieliaus veikla, ir jai aptarti prireiktų
net kelių storų knygų. Ten, kur veik-
la sukosi apie lietuvybę, lietuvių tau-
tą, jos valstybę ir katalikybę, kartu
sukosi ir Petras. Šiuo rašiniu bandy-
siu paliesti jo veiklą srityje, kurią
geriausiai pažįstu aš pats, ir kurioje,
mano pastebėjimu, jis buvo irgi kaip
namie. Tai – Pasaulio Lietuvių Bend-
ruomenė (PLB). Čia jis nuo pačių
pirmųjų jos dienų. Ir kažin, ar be jo ji
būtų ėjusi tokiu keliu, kokiu ėjo, ir ar
būtų buvusi tokia, kokia yra šian-
dien? 

Atsigabenome ją mes, Antrajam
pasaulinam karui baigiantis raudo-
nojo okupanto iš Tėvynės išvyti lietu-
viai, sukūrę, gyvendami Europoje,
laikinam mūsų aprūpinimui įsteigto-
se stovyklose. Ji turėjo jungti visus po
laisvąjį pasaulį išblaškytus lietuvius
ir siekti dviejų pagrindinių tikslų:
tarp užsienyje nuolat ar laikinai
gyvenančių lietuvių išlaikyti tautinę
gyvybę ir dirbti Lietuvos išlaisvini-
mui. Lietuvių Bendruomenė nebuvo
kuriama kaip dar viena organizacija
tarp organizacijų, bet ji telkė visus
užsienyje gyvenančius lietuvius po
vienu stogu į organizacinius rėmus,
panašiai, kaip valstybė jungia visus
tėvynėje gyvenančius žmones. Lietu-
vių Bendruomenė – tai lyg už tėvynės
ribų gyvenančios lietuvių tautos da-
lies valstybė.

Amerikoje jau gyvenę prieškari-
niai ateiviai, pasiskirstę į kelis šimtus
įvairiausių organizacijų, šio naujųjų
ateivių darinio priimti nenorėjo. Stip-
riai priešinosi politinės grupės, ypač
keturios pagrindinės, susijungusios į
Amerikos Lietuvių Tarybą (ALT). O
mes stengėmės Lietuvių Bendruome-
nės idėją įgyvendinti. Tačiau darbas
pasirodė sunkokas. Ypač stigo priemo-
nių, nes pagrindinės iš jų – spauda ir
radijas, buvo prieš Bendruomenę nu-
siteikusiųjų rankose. Ir čia į talką
atėjo jaunas medicinos gydytojas, ką
tik savo profesija verstis pradėjęs dr.
Petras Kisielius. 

Didžiausią ir įtakingiausią JAV
lietuvių dienraštį leido vienuoliai
marijonai. Du jauni vienuolijos na-
riai, nauji atvykėliai kunigai Pranas
Garšva ir Viktoras Rimšelis įsitvir-
tino šio dienraščio redakcijos viršūnė-
je. Jie abu buvo Petro klasės draugai.
Todėl ir nesunku buvo Petrui juos
įtikinti Bendruomenę remti. Tuo la-
biau, kad ir jie ptys jos nesipurtė. Ir
šiame dienraštyje apie Bendruomenę
pasipylė rašiniai, pranešimai, skelbi-
mai, kita medžiaga, kurios jau nebe-
galėjo sulaikyti ir tuo laiku dar buvęs
vyriausias redaktorius, ALT’os pirmi-
ninkas Leonardas Šimutis. Ar be dr.
Kisieliaus pagalbos mes tai būtume
pasiekę? Vargiai. Labai uoliai į Bend-
ruomenės veiklą įsijungęs Petras į ją
atvedė ir abu šiuos savo draugus.
Kun. Garšva buvo išrinktas net JAV
Lietuvių Bendruomenės (LB) tarybos
nariu. 

Savo bendruomeninę veiklą dr.
Kisielius pradėjo iš apačios, JAV LB
Cicero apylinkėje, nes čia buvo jo gy-
dytojo kabinetas ir gyvenvietė. Visuo-
met dalyvaudavo apylinkės susirinki-
muose, renginiuose, aukodavo pini-
gų. Per šią apylinkę kandidatuodavo į

JAV LB tarybas, PLB seimus. Kaip
Cicero apylinkės atstovas būdavo ren-
kamas ir dalyvaudavo JAV LB Vidu-
rio vakarų (Čikagos) apygardos suva-
žiavimuose. Ir buvo labai uolus, nors
į valdžias nesiverždavo. Tikrai nėra
praleidęs nė vieno apylinkės susirin-
kimo, apygardos suvažiavimo, JAV
LB tarybos sesijos ar PLB seimo. Ir
juose sėdėdavo ne kaip posėdininkas -
šio ,,amato” mėgėjų niekada nestig-
davo, bet turėdavo ir ką nors pras-
mingo pasakyti. Dažnai jo mintys
virsdavo rezoliucijomis ar vykdomais
nutarimais. Dėl savo būdo savybių –
visada draugiškas, malonus, kalbus,
gerai nusiteikęs – žmonių buvo mė-
giamas ir rinkimuose visada gaudavo
daugiausia balsų. Mokėdavo rinki-
mus organizuoti ir kitų naudai, o
veiklai – telkti lėšas. Čia Petras buvo
nepakeičiamas. Jis taip pat buvo
stiprus bei įtakingas bendruomeni-
nių idėjų puoselėtojas. 

PLB gimė itin būdingose aplin-
kybėse. Pagal vieno iš žymiausių Lie-
tuvos politikų prel. Mykolo Krupavi-
čiaus iškeltą idėją ir jai vystyti nusta-
tytus principus į gyvenimą ją išvedė
Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo ko-
mitetas (VLIK), tvirtai ,,prisaikdin-
damas” nesikišti į politinį darbą, nors
jis būtų siejamas ir su Lietuvos
laisvinimu, tuo labiau – su vadovavi-
mu jam. Iš Seimo laikais Lietuvoje
veikusių partijų likučių susidaręs šis
politikų telkinys tai laikė savo
privilegijuotu uždaviniu, ir niekas ki-
tas ,,neturėjo” teisės į šį lauką verž-
tis. Bendruomenė – lietuvybės išlai-
kymui kultūrinėmis priemonėmis.
Savaime aišku, Bendruomenė šios
,,priesaikos” niekada nepriėmė, teig-
dama, kad Lietuvos laisvinimas yra
kiekvieno lietuvio ne tik teisė, bet ir
pareiga, net pati aukščiausia. Tuo ke-
liu ji ir suko, nors pirmuosius kelio-
lika metų, savo organizvimosi bei
tvirtėjimo laikotarpiu vengdama
priešpriešos su VLIK’u, šios srities
viešai neryškino. Tačiau 1969 metais
JAV LB Krašto valdyba, kuriai man
teko pareiga vadovauti, prieš Lietu-
vos nepriklausomybės šventės – Vasa-
rio 16-osios minėjimą sausio 26-tos
bendraraščiu Bendruomenės padali-
niams pranešė apie savo pasiryžimą
imtis Lietuvos laisvinimo darbo, pa-
skelbė jo vykdymo programą ir kvietė

padalinius prie jo prisidėti. VLIK, o
kartu su juo ir ALT bei šiuos veiks-
nius remiančios partijos sukilo. Tuo
laiku Čikagoje sušauktos JAV LB
tarybos sesijoje pareikalavo bendra-
raštį atšaukti arba Krašto valdybai
atsistatydinti. ,,Ne” – prisimenu tvir-
tą žodį iš dr. Kisieliaus lūpų. Bend-
ruomenė Lietuvos laisvinimo darbą
dirbs. Jo įtaka ir kitų bendraminčių
parama Krašto valdybą išlaikė. Toks
dr. Kisieliaus viešai ir tvirtai pareikš-
tas nusiteikimas šiam darbui buvo
didelė atrama.

Kitas, dar didesnis Bendruome-
nės sukrėtimas, jau PLB mastu, įvy-
ko 1973 metais. Vašingtone sušauk-
tame PLB seime pasirodė VLIK’o
užmačios Bendruomenės vadovybę
perimti į savo rankas. Kandidatavo
visi jo vadai. Dr. Kisielių pakvietėme
vadovauti bendruomenininkų grupei.
Tai buvo mūšis, vėliau sakė Petras.
Didelis mūšis, pridedu, ir didelė jo

baigtis. VLIK čia visiškai pralaimėjo,
nes nė vienas nei jo valdybos narys,
nei partijos kandidatas į PLB valdybą
išrinktas nebuvo. Bendruomenės po-
sūkis į Lietuvos laisvinimo kelią
baigtas ir, kaip vėliau pasirodė, buvo
labai naudingas. Didžiausi nuopelnai
čia – dr. Kisieliui. 

Bendruomenėje Petras ėjo ir vyk-
domąsias pareigas. Keletą kartų va-
dovavo lėšų telkimui didiesiems jos
renginiams, Pasaulio lietuvių jauni-
mo kongresams, PLB seimo organi-
zaciniam komitetui (1983 m. Čika-
goje), Bendruomenės 50 m. sukakties
minėjimo komitetui, keletui mažes-
nius renginius ruošiusiems komite-
tams, buvo kelių kitų komitetų na-
rys. Stambiausias jo darbas – vadova-
vimas 1992 metais Čikagoje įvykusios
Devintosios tautinių šokių šventės
komitetui. Šventėje dalyvavo 53 gru-
pės su 2,200 šokėjų iš JAV, Kanados,
Vokietijos, Argentinos, Brazilijos,
Lietuvos, stebėjo apie 8,000 žiūrovų.
Vieną kadenciją dr. Kisielius pirmi-
ninkavo PLB Garbės teismui.

Jo darbai visur buvo sėkmingi,
tačiau bent kartą teko patirti ir
skaudulį. Po daugelio metų jo darbo
JAV LB ir PLB žemesnėse pakopose,
artimesni jo bendradarbiai arba jo
paslaugomis naudojęsi buvę Bend-
ruomenės vadovai jutome reikalą
kilstelti Petrą į pačią aukščiausią pa-

kopą. Prikalbėjome jį 1988 metais To-
ronte vykusiame PLB seime kandi-
datuoti į PLB valdybą pirmininko
pareigoms. Ir čia iš kažkur kažkokie
vėjai atpūtė didelį nesusipratimą.
Kažkokia nešvari politika. Fronto
bičiulių, tarp kurių jis tikrai buvo nr.
1, pastangomis pirmininku išrinko-
me Bendruomenėje ne tik neveiklų,
bet net mažai žinomą dr. Vytautą Bie-
liauską, o ne daugiausiai jai davusį,
dėl to joje populiariausią dr. Kisielių.
Net ir jaunimas, kuriam savo nuo-
pelnais dr. Kisieliaus niekas negali
pralenkti, buvo įtikintas balsuoti
prieš jį. Va, tau ir atlygis. Keturiolika
seimo narių frontininkų už mane
nebalsavo, vėliau dažnai primindavo
mums Petras. Aišku, skaudoka. Ir
visiškai nesuprantama.

Paskiausias mano bendruome-
ninis sąlytis su dr. Kisielium buvo
PLB valdyboje 1992–1997 metais. O
čia jau ir asmeniškai pajutau jo tau-

rumą, žmogišką didybę ir drąsą
grumtis su melu. Turbūt dar daug
kas atsimena sukeltą, tiesiog absur-
dišką triukšmą, smerkiantį PLB
valdybą, o ypač mane, už pirmąjį
,,Lietuvos kovų ir kančių istorijos”
tomą, kai Jonas Dainauskas ,,Drau-
ge”, vyr. red. Danutei Bindokienei
pritariant, begėdiškai apšmeižė jį
kaip klastotę, kai ir tada jau buvo
aišku, kad Dainausko teiginiai –
nieko daugiau, tik grynas melas. Bet
visuomenė, juo patikėjusi, mane
visaip niokojo. Petras drąsiai ir viešai
mane gynė. Net kai jam buvo stipriai
grasinama: ,,Atsiribok nuo Nainio,
nes tau net draugai rankos nebe-
duos.” Ko jie nori, Petras net naktį
šoko iš lovos, perskaitęs vieną tokį
,,klastotą” dokumentą, kuriame ap-
rašoma, kaip Sibiro lageriusoe iš
šalčio ir bado tinsta tremtiniai, kaip į
buvusius gyvulių tvartus sugrūsti
miršta jų vaikai. Kaip tokį dr. Ki-
sieliaus taurumą, manęs užstojimą
tokiu laiku, kai visi kiti tik kilpą ant
kaklo nėrė, galėčiau užmiršti?

Kalendorius skelbia metus nuo
Tavo mirties, mielas Petrai. Bet… ne
man. Man tu gyvas, toks, koks buvai
prieš metus, dvejus, penkerius. Ir čia
minėtas Tavo žmogiškas taurumas
visada šalia manęs. Visada. Jo nie-
kada neprarasiu.

Dr. Petras Kisielius kalba JAV LB tarybos suvažiavime.

DR. PETRĄ KISIELIŲ PRISIMENANT
Petras Kisielius Bendruomenėje
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Lietuva sveikina Rusijos nuostatâ�
d∂l Antrojo pasaulinio karo auk¨�

Vilnius, gegužės 8 d. (BNS) – Į
Vilniuje vyksiantį parlamentarų susi-
tikimą atvykusios Lenkijos delegaci-
jos vadovas teigia, jog baigėsi lenkų
kantrybė dėl Lietuvoje nevykdomų
įsipareigojimų užtikrinant jų tautie-
čių teises.

,,Aiškiai norime pasakyti savo
partneriams lietuviams, kad mūsų
kantrybė baigėsi”, – laikraščiui ,,Kurier
Vilenski” sakė Lenkijos parlamentarų
delegacijos vadovas, Seimo pirmi-
ninko pavaduotojas Jaroslaw Kali-
nowski.

Seime šeštadienį prasidėjo Lie-
tuvos ir Lenkijos parlamentų narių
asamblėjos 19-oji sesija tema ,,Pen-
kiolika Lietuvos Respublikos ir Len-
kijos Respublikos draugiškų santykių
ir gero kaimyninio bendradarbiavimo
sutarties metų. Kas toliau?”

,,Mes norime kalbėti apie tris su-
tarties punktus, kurių Lietuva ne-
vykdo”, – J. Kalinowski cituoja Len-
kijos naujienų agentūra PAP.

Sutartyje numatyta, jog lenkiš-
kos pavardės Lietuvoje, o lietuviškos
Lenkijoje turėtų būti rašomos origi-
naliais rašmenimis, taip pat numaty-
ta, jog tautinės mažumos kalbą vie-
tovėse, kur tautinės mažumos atsto-
vai sudaro daugumą, turėtų būti gali-
ma vartoti visuomeniniame gyveni-
me.

J. Kalinowski teigimu, Lenkija
šias lietuvių tautinės mažumos teises
visiškai užtikrina, o Lietuvos lenkai
šiuo požiūriu yra skriaudžiami.

Į asamblėją savaitgalį iš viso at-
vyko 14 lenkų parlamentarų, kurie
susitiko su 20 kolegų iš Lietuvos Sei-
mo.

Amanas, gegužės 8 d. (AFP/
BNS) – Popiežius Benediktas XVI at-
vyko į Jordaniją, kur pradės 8 dienas
truksiančią kelionę po Šventąją Žemę.
Popiežius, kuris sakė, kad atvyksta
kaip ,,taikos maldininkas”, šios kelio-
nės metu taip pat lankysis Izraelyje ir
palestiniečių teritorijose bei aplankys
Betliejų okupuotame Vakarų Krante.

Benediktas XVI šį pirmąjį savo
popiežiškąjį apsilankymą Šventojoje
Žemėje vadina dvasine piligrimine
kelione, tačiau jai teikiama ir didelė

politinė bei diplomatinė reikšmė.
Kai kurios regiono politinės ir re-

liginės grupės jau leido suprasti, jog
iš popiežiaus, kuris vadovauja 1,1
mlrd. pasaulio katalikų vienijančiai
Bažnyčiai, tikisi daugiau nei banalių
frazių.

Jordanijos opozicinis Islamo vei-
kimo frontas yra sakęs, kad popie-
žius nėra laukiamas, jei neatsiprašys
už 2006 m. pareikštus komentarus,
kurie, šios partijos teigimu, buvo nu-
kreipti prieš islamą.

Vilnius, gegužės 7 d. (ELTA) – Į
Almos Adamkienės labdaros ir para-
mos fondo rėmėjų rankas pateks ju-
biliejinė knyga ,,Su gerumu į ateitį”.

Leidinyje, skirtame Almos Adam-
kienės labdaros ir paramos fondo de-
šimtmečiui, pasakojama apie fondo
įkūrimą, nuveiktus darbus, pagrindi-
nius projektus, akcijas, konkursus,
šventes. Pamąstymais apie gerumą,
labdarą dalijasi iškilios asmenybės:
prezidentas Valdas Adamkus, Šiaulių
vyskupas Eugenijus Bartulis, poetas
Justinas Marcinkevičius.

Knygoje gausu fondo steigėjos
ponios A. Adamkienės minčių, fondo
rėmėjų pasisakymų, taip pat paramos
gavėjų – fondo remiamų mokyklų,
vaikų globos namų – sveikinimų ir
linkėjimų.

,,Mūsų fondas buvo įkurtas tam,
kad bent dalis Lietuvos kaimo vaikų
ir jaunuomenės neprarastų vilties ir
tikėtų, jog galės siekti mokslo”, –
knygoje rašo A. Adamkienė.

A. Adamkienės labdaros ir para-
mos fondas buvo įkurtas 1999 m. ir
per 10 veiklos metų nuveikė daug
gražių ir prasmingų darbų: remtos
Lietuvos kaimo mokyklos, jose besi-
mokantys vaikai ir vaikų globos na-

mų auklėtiniai, steigtos popamokinio
ugdymo, fizinio lavinimo klasės, pa-
remti gabūs kaimo mokiniai, sudary-
tos sąlygos jiems dalyvauti konkur-
suose, projektuose, stiprinta mokyk-
lų materialinė bazė ir suteikta gali-
mybė ugdyti visavertę kūrybinę as-
menybę.

Fondas rengė jau tradicija tapu-
sias geros valios akcijas ir šventes –
Kalėdų, Atvelykio, Vaikų gynimo ir
Tėvo dienos. Įgyvendinti vaikų savi-
raiškos ir ugdymo projektai, dešimt-
metį trukęs projektas ,,Su nauja kny-
ga – į Naujus metus” padovanojo kai-
mo mokyklų bibliotekoms vertingų
knygų už 1 mln. 212 tūkst. litų.

Per fondo veiklos dešimtmetį iš
rėmėjų buvo gauta 11,2 mln. litų ver-
tės paramos. Didžiąją dalį sudaro fi-
nansinė parama, kuri skirta 43 kai-
mo mokykloms, 8 vaikų ligoninėms,
18 vaikų globos namų, įvairiems pro-
jektams, akcijoms, konkursams,
šventėms, aukcionams, stovykloms ir
kitiems geriems darbams.

Per 10 prasmingos veiklos metų
fondas sulaukė supratimo ir paramos
iš daugiau nei 250 verslo bendrovių ir
pavienių geros valios žmonių.

Vilnius, gegužės 8 d. (BNS) – Af-
ganistano Goro provincijos atkūrimo
grupėje (PAG) tarnaujantys Lietuvos
kariai balsuodami paštu išreiškė savo
valią Lietuvos prezidento rinkimuose.

,,Rinkimuose dalyvavo Goro pro-
vincijoje tarnaujantys Lietuvos kariai
ir Specialiosios misijos darbuotojai”,
– sakė PAG štabo viršininkas, rinki-
mų komisijos pirmininkas, PAG pul-
kininkas leitenantas Vytautas Balt-
rūnas.

Šiuo metu Afganistano Goro pro-
vincijoje tarnauja aštuntoji PAG Lie-

tuvos karių pamaina, kurią sudaro
apie pusantro šimto karių.

Lietuvos vadovaujama bendra ci-
vilinė ir karinė PAG misija Afganis-
tano Goro provincijoje pradėjo veikti
2005 m. birželio mėnesį. Kartu su
Lietuvos kariais ir civiliais Gore taip
pat tarnauja Danijos, Kroatijos, JAV,
Ukrainos ir Gruzijos kariai.

Pagrindinė PAG užduotis – pa-
dėti Afganistano valdžiai plėsti įtaką
provincijoje, užtikrinti saugumą ir
sudaryti tinkamas sąlygas provincijai
atkurti.

Lenkija priekaištauja d∂l tautieçiû�

Afganistane balsavo Lietuvos kariai

Atkelta iš 1 psl.
M. Kaczynska savo kalboje iškė-

lė Lenkijos ir Lietuvos santykių svar-
bą, pabrėždama, kad nei vienoje šaly-
je nesilankiusi taip dažnai kaip kai-
myninėje Lietuvoje, su kuria Lenkiją
sieja istoriniai ryšiai bei ištikimybė
laisvei ir demokratinėms idėjoms. 

Lietuvos ambasadorė Kanadoje
G. Damušytė perskaitė Lietuvos pir-
mosios ponios Almos Adamkienės
sveikinimą, kuriame ji rašė, kad
„nors gegužės 3 d. Konstitucijai ne-
buvo lemta ilgai gyvuoti, tačiau jos
dvasia ir mūsų tautų laisvės idėja vi-
suomet buvo gyva lietuvių ir lenkų
širdyse. Kovodamos už Lietuvos ir
Lenkijos laisvę tautinės bendruome-
nės kartu stiprinate Kanados laisvę.
Ačiū Jums, brangūs Kanados lietu-
viai, kad nors ir toli nuo Lietuvos,
Jūs gyvenate su ja, rūpinatės jos ir jos
piliečių gerove.”

Buvo prisiminti Lietuvos ir Len-

kijos laisvės judėjimai – Sąjūdis ir So-
lidarumas, kurie, pasak Lenkijos am-
basadoriaus P. Ogrodzinski, „rado de-
mokratinių vertybių ir pagrindinių
laisvių pagrindus Europos pirmoje
rašytinėje Konstitucijoje, priimtoje
1791 m. gegužės 3 d.” 

Kanados vardu minią sveikino
parlamento pirmininkas P. Milliken,
Kanados Lietuvių Bendruomenės vi-
cepirmininkė R. Kličienė ir Lenkų
Bendruomenės atstovas.

Meno parodoje dalyvavusiųjų
dailininkų, jų tarpe S. Šileikienės, P.
Grajausko ir A. Povilaičio, kūryba bu-
vo atspausdinta Konstitucijos dienos
renginio kataloge, kuris buvo dalina-
mas Civilizacijų muziejuje apsilan-
kiusiems svečiams.

Tęsdamos 2008 m. pradėtą Kons-
titucijos dienos tradiciją, Lietuvos ir
Lenkijos ambasados gegužės 1 d. iš-
kilmingai iškėlė Lietuvos ir Lenkijos
vėliavas Ottawa miesto rotušėje.  

Kanados sostinèje paminèta
Konstitucijos diena

A. Adamkien∂s fondo dešimtmetis –
jubiliejin∂je knygoje

Vilnius, gegužės 8 d. (BNS) –
Lietuvos užsienio reikalų ministerija
pasveikino Rusijos atstovų sprendi-
mą Antrojo pasaulinio karo pabaigą
Vilniuje minėti ne tik gegužės 9-ąją,
bet ir gegužės 8-ąją kartu su visa Eu-
ropa, ir pabrėžti ne Sovietų Sąjungos
pergalės, bet visų kare žuvusiųjų at-
minimą.

Rusijos ambasada Lietuvoje
penktadienį pakvietė diplomatinį
korpusą dalyvauti ekumeninėse Mi-
šiose, kurios skirtos visų žuvusiųjų
per karą atminimui.

Pamaldose dalyvavęs užsienio
reikalų ministras Vygaudas Ušackas
sakė tikįs, kad toks renginys taps
gražia tradicija, kai įvairių konfesijų

atstovai kartu išreiškia pagarbą įvai-
rių šalių piliečiams ir įvairių tautybių
žmonėms, žuvusiems Antrojo pasau-
linio karo metu.

,,Tai taip pat liudija, kad Rusija
yra linkusi pažymėti Antrojo pasau-
linio karo pabaigą kartu su europie-
čiais gegužės 8 d. Manau, kad tai la-
bai gražus ženklas, jog Rusija nori
būti su Europa”, – sakė V. Ušackas.

URM atstovų teigimu, ,,tikimasi
šiuo klausimu tolesnių Lietuvos ir
Rusijos Federacijos istorikų komisijos
diskusijų, taip pat viliamasi, kad tin-
kamai bus pagerbta ir įamžinta nuo
totalitarinių režimų nukentėjusių lie-
tuvių atmintis”.

Popiežius atvyko î Jordanijâ�

Vilnius, gegužės 8 d. (ELTA) – Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) oficialiai
paskelbus Europos Parlamento rinkimuose dalyvaujančių partijų sąrašą ir
joms burtų keliu suteiktus numerius, penktadienį prasidėjo rinkimų agitacijos
kampanija. ELTOS nuotr.

Lenkijos Seimo vicepirmininkas Jaroslaw Kalinowski (k) ir Lenkijos ambasadorius
Janusz Skolimowski Vilniuje.                              Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
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mainų užsienio politikos srityje ne-
reikia. Kita vertus, jis tikina, jog ypač
svarbu gerinti santykius su Rusija.
,,Jie turi būti lygiaverčiai, pagrįsti
abipusiais ekonominiais, politiniais ir
kultūriniais interesais. Kategoriškai
būtina naujų eksporto rinkų paieška
bei veiksminga naujoji ekonominė
diplomatija”, – rašo kandidatas.

,,Kiekvienas suaugęs valstybės
pilietis turėtų būti pasirengęs ginti
Tėvynę, bet profesionaliai kariuome-
nei šiuo metu nėra alternatyvos, tad
jos parengtis turėtų būti toliau nuo-
sekliai stiprinama”, – tvirtina atsar-
gos brigados generolas.

V. Mazuronis: ,,Grąžinti 
piliečiams tai, kas iš jų pavogta

– mūsų Tėvynę Lietuvą”

,,Šiandien iš mūsų visų pavogė
mūsų Tėvynę Lietuvą. Šiandien mū-
sų Lietuva priklauso pralobusiems
oligarchams, taip vadinamiems ‘vals-
tybininkams’, teismams ar slapto-
sioms tarnyboms, tačiau mūsų vals-
tybė Lietuva nepriklauso mums –
Lietuvos piliečiams”, – savo rinkimų
programą pradeda partijos ,,Tvarka
ir teisingumas” kandidatas 55 m. Va-
lentinas Mazuronis. – Pagrindinė ma-
no, kaip prezidento, užduotis yra grą-
žinti Lietuvos piliečiams tai, kas iš jų
pavogta ir priklauso jiems – mūsų Tė-
vynę Lietuvą”.

Vardydamas pirmuosius darbus
prezidento pareigose V. Mazuronis
pareiškė reikalausiąs, kad nedelsiant
būtų priimti įstatymai, užkertantys
kelią nepamatuotiems kainų kėli-
mams pirmojo būtinumo prekėms bei
paslaugoms.

Jis žada daryti viską, kad visos
korupcinės sutartys bei susitarimai
būtų pripažinti niekiniais ir valstybei
grąžintas užvaldytas valstybės tur-
tas, o kaltieji būtų nubausti.

V. Mazuronis tikina stiprinsiąs
tėvų vaidmenį šeimose ir didinsiąs
bausmes tėvams, nemokantiems ali-
mentų, griežtai kovosiąs su smurtu
šeimose, visokeriopai skatinsiąs įsi-
vaikinimo procesus, kovosiąs už vie-
nodą moterų ir vyrų atlyginimą už
vienodą darbą.

Kandidato nuomone, antrasis Ig-
nalinos atominės elektrinės (IAE) II
blokas nebūtų uždaromas, kol gali

saugiai dirbti.
Anot jo, valstybė privalo kurti

valstybinį komercinį banką, kuriame
būtų laikomos visos mūsų valstybės
biudžetinės sąskaitos, ir įsteigti apy-
vartinių lėšų garantinį fondą, užtikri-
nantį verslo apyvartinių lėšų kredita-
vimą.

V. Tomaševskis: ,,Nepateisinu
politikos, jeigu ji nepadidina
džiaugsmo žmonių širdyse”

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos
vadovas ir šios partijos kandidatas į
prezidentus 44 m. Valdemaras To-
maševskis savo rinkimų programoje
pabrėžia socialinį solidarumą.

Jis ragina panaikinti politikų
imunitetą kriminalinėse ir korupci-
nėse bylose.

Laimėjęs prezidento rinkimus
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos
vadovas žada inicijuoti įstatymus ir
įsteigti vadinamuosius 24 valandų
teismus. Jo teigimu, šie teismai
nagrinėtų bylas, už kurias gresia ne
didesnė kaip 2 metų laisvės atėmimo
bausmė.

,,Siekdamas padidinti nešališku-
mą, taip pat sumažinti bet kokį spau-
dimą teismams, aš pasiūlysiu įvesti į
Lietuvos teisės sistemą prisiekusiųjų
teismo instituciją”, – pareiškė politikas.

Ekonomikos skyriuje jis tvirtina,
kad Vyriausybės vidutinio laikotarpio
strategijos svrabiausias uždavinys tu-
rėtų būti euro įsivedimas.

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos
pirmininkas mano, kad būtina per-
žiūrėti valstybės bendradarbiavimo
su komerciniais bankais santykius,
nes ,,sąskaitose, kuriose kaupiasi mi-
lijardai litų, priklausančių valstybei
pakeitus einamųjų sąskaitų palūka-
nų normas, biudžetas gautų daugiau
nei 100 mln. litų papildomų pajamų!”

Jis sako palaikąs dabartinės Vy-
riausybės vykdomus žingsnius dėl
nacionalinio investuotojo ,,Leo LT”,
kurio pirminė idėja buvo neskaidri ir
žalinga Lietuvos ūkiui.

,,Aktyviai pasisakau už tradici-
nės šeimos vertybes, jos palaikymą ir
stiprinimą, ypatingą dėmesį vaikams,
ypač iš mažiau aprūpintų šeimų, bei
negimusių vaikų apsaugai”, – tvirti-
nama kandidato programoje.

Balsuotojas.lt, BNS

Kandidat¨ î prezidentus programose – daug pažadû�  
Iki LR Prezidento rinkimų liko

tik gera savaitė. Rinkimų kampanija
kaip niekad pilka ir nieko naujo
nepasakanti. Kandidatų požiūrį į
rinkimus parodo jų programos.  Ta-
čiau viešai jas yra paskelbę dar ne visi
kandidatai. Savo kandidatūrą ke-
lianti valstietė liaudininkė 66 m. Ka-
zimira Prunskienė savo programą ža-
da paskelbti artimiausiu metu.

Grąžinti buvusias mokesčių leng-
vatas, priimti įstatymus prieš nemo-
tyvuotą kainų kėlimą būtiniausioms
prekėms ir paslaugoms, kiekvienam
dirbančiajam 500 litų per metus su-
mažinti mokesčius, sujungti teisingu-
mo ministro ir generalinio prokuroro
pareigybes, įkurti prisiekusiųjų teis-
mą bei vadinamus 24 valandų teis-
mus, pratęsti IAE darbą, – šie ir įvai-
rūs kiti siūlymai įrašyti kandidatų į
prezidentus rinkimų programose.

A. Butkevičius: 
,,Svarbiausia – žmogus”

Lietuvos socialdemokratų parti-
jos (LSDP) vadovas ir jos kandidatas
į prezidentus 50 m. Algirdas Butke-
vičius, jeigu taptų prezidentu, žada
vadovautis sąžiningumu, teisingumu,
išmanymu, įsiklausymu į žmonių rū-
pesčius ir tinkamu atstovavimu vals-
tybei.

,,Prezidentas nėra vien tik sim-
bolinis asmuo. Jis gali ir turi daryti
įtaką, naudodamasis visomis Konsti-
tucijos suteiktomis galiomis, kad ge-
rėtų Lietuvos žmonių gyvenimas”, -
teigia socialdemokratas.

Jo teigimu, valstybės vadovas tu-
ri siekti, kad būtų įgyvendinti trys
svarbiausi valstybės raidos tikslai –
laisvė, socialinis teisingumas ir soli-
darumas.

Savo programoje A. Butkevičius
žada skatinti ekonomikos atsigavimą
panaudojant Europos struktūrinių
fondų, Europos rekonstrukcijos ir
plėtros banko lėšas.

Anot jo, pirmiausia socialines
garantijas privalu užtikrinti mažiau-
sias pajamas gaunantiems, negalima
mažinti atlyginimų mokytojams,
gydytojams ir kitiems iš biudžeto
išlaikomiems asmenims, išskyrus val-
dininkus.

Kandidatas tvirtina, kad būtina
grąžinti panaikintas lengvatas smul-
kiam ir vidutiniam verslui, vaistams,
knygoms, laikraščiams ir kitiems pe-
riodiniams leidiniams, kai kuriems
maisto produktams, šildymui bei ke-
leivių vežimo paslaugoms. Reikia
peržiūrėti akcizus kurui, kad jo kai-
nos nebūtų didesnės nei kaimyninėse
šalyse.

A. Butkevičius siūlo įvesti nekil-
nojamojo turto mokestį didelės vertės
turtą turintiems fiziniams asmenims,
numatyti didesnius turto mokesčius
prabangiam turtui.

,,Kuo greičiau, remiantis ES ša-
lių patirtimi, įvesti gyventojų pajamų
progresinių mokesčių dydžių siste-
mą”, – ragina socialdemokratas.

L. Graužinienė: ,,Valstybę –
į patikrintas, darbščias rankas

ir tėvynę mylinčią širdį”

Opozicinės Darbo partijos kelia-
mos kandidatės 46 m. Loretos Grau-
žinienės viešai skelbiama programa –
bene trumpiausia.

Joje skelbiamas narystės ES ir
NATO tęstinumas, išlaikant pragma-
tiškus santykius su kaimyninėmis

valstybėmis.
L. Graužinienė skelbia esanti už

energetinę nepriklausomybę, atomi-
nės energetikos plėtrą, naujų elekt-
ros tiltų projektų įgyvendinimą.

Ji pabrėžė būtinybę stiprinti
Valstybės kontrolės galias.

,,Pilietybės klausimu pasisakau
už tai, kad kiekvienas lietuvis, kad ir
kokioje šalyje gyventų, turi teisę tu-
rėti Lietuvos pilietybę”, – rašoma
,,darbietės” programoje.

Vienu iš svarbiausių uždavinių ji
tvirtina laikanti tautinio identiteto ir
valstybingumo, lietuvybės išsaugoji-
mo ir puoselėjimo klausimus, tauti-
nio kultūros paveldo išsaugojimą.

,,Surengsiu aktyvią diskusiją ir
skatinsiu peržiūrėti valdžių galių pa-
sidalijimo ir veiksmingo valstybės
valdymo klausimus, referendume ap-
sisprendžiant, kokios prezidento insti-
tucijos reikia Lietuvai”, – žada politikė.

D. Grybauskaitė: ,,Valstybė –
patikimose rankose”

,,Skaudu, tačiau privalu pripa-
žinti: šiandieną esame nuosmukio ke-
lyje, kurį gaubia šešėliai, vyrauja dvi-
veidė moralė, nedorovinga politika,
iškreipta ekonomika. Tai – pražūtin-
gas kelias, vedantis į dvasinį ir eko-
nominį skurdą”, – teigiama save iš-
kėlusios kandidatės eurokomisarės
53 m. Dalios Grybauskaitės progra-
moje.

Ji kviečia rinktis kitą kryptį – vil-
tį, dorą, teisingumą, gerovę. Konkre-
tesnių pažadų vengianti politikė rašo
siekianti įtvirtinti ,,tikrą demokrati-
ją, kurioje valstybės likimą balsuoda-
mi spręstų piliečiai, o ne oligarchinių
grupuočių pinigai”.

,,Ūkio demonopolizavimas – ke-
lias į civilizuotus ekonominius santy-
kius. Sąžininga konkurencija – atkir-
tis monopolininkų godumui ir gro-
buoniškam lupikavimui”, – pabrėžia-
ma programoje.

Pasak D. Grybauskaitės, valsty-
bės ir piliečių saugumu besirūpinan-
čios struktūros turi būti depolitizuo-
tos, jų pareigūnai – apsaugoti nuo ne-
pagrįsto politikų kišimosi ir oligar-
chinių grupių įtakos jų veiklai.

Be kita ko, eurokomisarė pabrė-
žia būtinybę baigti liustracijos proce-
są. Jos teigimu, tai – kelias galutinai
išsilaisvinti iš praeities šešėlių.

,,Geografinė ir politinė pusiaus-
vyra – privalomas reikalavimas užsie-
nio politikai, grindžiamai modernios
demokratijos vertybėmis. Siekdami
pirmavimo Rytuose, privalome tapti
aktyvesni, veiksmingesni ir profesio-
nalesni Vakaruose. Turime rasti pa-
tikimų sąjungininkų ES, kur daromi
Lietuvai svarbūs sprendimai”, – rašo
D. Grybauskaitė.

Č. Jezerskas: ,,Tvirta LR 
prezidento institucija”

Savo kandidatūrą iškėlusio at-
sargos brigados generolo 60 m. Česlo-
vo Jezersko nuomone, Lietuvos pre-
zidento galios yra vienos didžiausių
regione, todėl ,,būtina veiksmingiau
jas įgyvendinti priimant ryžtingus
strateginius sprendimus ir keičiant
esamą padėtį”.

Savo tikslą ir misiją šiuo metu
kandidatas mato sutelkiant visuo-
menę, valstybės įstaigas, socialiai at-
sakingą verslą kritinėms užduotims
pasaulinės krizės sąlygomis.

Anot Č. Jezersko, esminių per-
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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

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

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

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415
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

Akiû ligos

Vidaus ligos 

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

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.

Internetas jau seniai tapo viena
populiariausių mokyklinio amžiaus
vaikų bei paauglių laisvalaikio pralei-
dimo formų. Deja, mažai kas susi-
mąsto, jog apgavysčių aukomis gali
tapti ne tik pagyvenę žmonės, į kurių
pažeidžiamumą dėmesys atkreipia-
mas pakankamai dažnai, paprastai
teigiant, jog jų tapimą aukomis sąly-
goja būtent naujausių technologijų
neišmanymas ir ,,senais gerais lai-
kais” išsiugdytas bendras pasitikėji-
mas žmonėmis. 

Deja, vaikai bei paaugliai, pui-
kiausiai nusimanantys apie kompiu-
terinių technologijų subtilybes bei
einantys koja kojon su šiuo pašėlusiu
laiku, taip pat ne mažiau rizikuoja
tapti apgavikų aukomis – net neiš-
kėlę kojos iš saugios namų aplinkos.
Kažkada jau rašėme apie pavojus, ty-
kančius jaunuolių socialinio pobūdžio
tinklapiuose (MySpace, Facebook ir
kt.) bei ,,gyvo” bendravimo svetai-
nėse (chats). Šiais būdais apgavikai
dažnai naudojasi, siekdami išvilioti
aukų asmeninius duomenis, sugun-
dyti susitikti, apsimetus jų draugais,
o po to įvykdyti nusikaltimą, šanta-
žuoti ir pan. Panašūs atvejai buvo ne
kartą aptarinėjami žiniasklaidoje.

Deja, retai pagalvojame, jog net
paprastas naršymas internete gali su-
kelti pavojų. Visas su internetu susi-
jusias, vaikams bei paaugliams skir-
tas apgavystes galima suskirstyti į
kelias rūšis:

Reklaminiai pasiūlymai inter-
nete, viliojantys itin pigiai įsigyti
arba ,,išlošti” kokį nors paauglių
trokštamą elektroninį žaisliuką. Su-
krapštę savo santaupas ar netgi be
tėvų žinios pardavę ką nors iš turimų
daiktų, aukos skuba siųsti apgavi-
kams pinigus už neegzistuojantį
daiktą ar, patys to nežinodami, įsi-
velia į abejotinų loterijų, reikalau-
jančių įvykdyti kokias nors papildo-
mas sąlygas (įsigyti narystę kokių
nors paslaugų tiekėjų puslapiuose ar
pan.), tinklus. Be to, neretai tokios
apgavystės panaudojamos ir asme-
ninei informacijai išvilioti (kaip ir
įvairūs internetiniai konkursai, lote-
rijos ir pan.).

,,Talentų programų” apgavystės.
Vaikui ar paaugliui yra pažeriama
krūva pagundų tapti modeliu, lankyti
pasauliniu mastu pripažintą futbolo
mokyklą. Kartais apie tai pranešama
elektroniniu paštu (kaip apie tam

tikro apdovanojimo laimėjimą ar
pan.). Kartais gali būti prašoma at-
likti internetu kokį nors testą, siū-
lant galimybę gauti stipendiją. Be-
veik visos be išimties tokio pobūdžio
,,programos” reikalauja, kad būsimos
žvaigždės tėvai sumokėtų nemažą
pradinį mokestį. Deja, net ir sumo-
kėjus pinigus, galiausiai aukos šeima
sužino, jog minėta galimybė iš tiesų
neegzistuoja arba jog ja pasinaudoti
nebus galima dėl tam tikrų ,,papil-
domų salygų”, apie kurias iš anksto
nebuvo deramai pranešta. 

Deja, pasitaiko, jog vaikai tampa
ne tik apgavysčių aukomis, bet ir jų
bendrininkais. Žinomi atvejai, kai
nepilnamečiai yra įviliojami į sukčių
tinklus, platinančius neegzistuojan-
čias paslaugas ar pardavinėjančius
tariamas prekes interneto aukcio-
nuose. Interneto įsilaužėlių (hackers)
amžius taip pat nuolatos ,,jaunėja”,
dėl augančio jaunųjų protų susido-
mėjimo šia sritimi bei nepilname-
čiams taikomų švelnesnių bausmių,
jei ,,verslas” nenusisektų. 

Niekam ne paslaptis, jog vaikai
bei paaugliai itin nemėgsta, kai suau-
gusieji mėgina kištis į jų laisvalaikį
bei kontroliuoti, ką jie veikia virtua-
lioje erdvėje. Todėl norėdami nepra-
rasti ryšio su atžala, užuot veržęsi
tuojau pat viską uždrausti bei pakeis-
ti, į šį jų pasaulį turėtumėte ,,įsėlinti”
itin atsargiai. Nepamokslaukite ir
nebūkite kategoriški, drausdami bei
ribodami interneto naudojimą – tuo
tik paskatinsite vaikus būti atsarges-
niais ir daryti tai, kas jums nepatin-
ka, paslapčia. O užgriuvus nemalonu-
mams, sužinosite apie juos vėliausiai.
Kur kas geresnė išeitis būtų ramiai ir
įtikinamai nuolatos kalbėtis su atža-
lomis apie interneto pavojus, pabrė-
žiant asmens bei šeimos duomenų
privatumo, pagarbos kitiems svarbą,
pratinant nepasitikėti nepažįstamais
žmonėmis bei pernelyg viliojančiais
pasiūlymais. Būtinai paaiškinkite
vaikams apie atsakomybę už nedera-
mą veiklą, kartu sukurkite leistino
elgesio virtualioje erdvėje taisykles.
Pagaliau, stenkitės surasti daugiau
laiko atžaloms bei skatinti jas neap-
siriboti vien kompiuteriu, tačiau
surasti ir kitų laisvalaikio praleidimo
būdų. 

Pagal žiniasklaidos informaciją
parengė Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

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

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

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

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

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

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

Valandos pagal susitarimâ

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�

VAIKAI IR INTERNETO APGAVYSTĖS:
VIRTUALŪS PAVOJAI IR REALYBĖ

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
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
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

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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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

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

Ginekologija

Kryžiažodžio atsakymas — frazė iš raidžių skaičiais pažymėtuose lange-
liuose.

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

Kryñiañodis Draugas Nr. 051

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

* Moteris, gyvenanti Chicago Ridge,
ieško darbo su grįžimu namo tik šeš-
tadieniais. Tel. 708-220-3202.

* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevai-
ruoja, minimali anglų kalba. Tel. 630-
552-4169.

* 21 m. studentas ieško bet kokio
darbo su kompiuteriais, gali dirbti
statybose. Tel. 630-670-6570.

* Ieškau darbo prižiūrėti vaikus,
globoti senelius ar kitokio darbo.  Bū-
tų šaunu, kad galėčiau kartu atsivesti
savo dukrytę. Tel. 708-945-0005.

* 41 m. moteris ieško žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu kartu.
Buitinė anglų kalba, rekomendacijos,
vairuoja. Tel. 708-974-9167.

* Lietuvė medikė ieško pakeitimų
birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais.
Tel. 630-863-0958.

Vertikaliai:
1. Nemuno dešinysis intakas Žemaitijoje. 2. Irklakojai jūrų žinduoliai. 3.

Vieta už ančio. 5. Įrenginys elektros energijai skirstyti ir transformuoti. 6.
Lietuvos apskrities centras. 7. Didžiausia Europoje etninė bendrija. 8. Tiksliai
nustatytas prekių įkainis, tarifas. 9. Visuomenės uždara luominė grupė. 10.
Kultūriniai grūdiniai augalai (bendrai). 11. Istorinė prūsų žemė. 18. Supusty-
ta smėlio kalva. 19. E. Hemingway apysaka „Senis ir …”. 20. Panaši į miegą
psichikos būsena. 21. Nedidelis baldas, sudarytas iš atvirų lentynėlių, knyg-
dėtė. 22. JAV valstija. 23. Iš odos suraukta senovinė avalynė. 24. Kietai su-
šalusi žemė, sušalęs purvynas. 25. Degant susidarančios nuodingos dujos. 27.
Akių liaukų skysčio lašas. 28. Lyg ... nuo širdies nusirito (palengvėjo). 33. Tri-
jų muzikantų ansamblis. 34. Nuostolis dėl prekių džiūvimo laikant ar vežant.
39. Vidinis gėris, džiaugsmas. 40. Įstaigos raštinė. 42. Įgeidis, įnoris, kaprizas.
43. Miškų, sodų vaiskrūmiai sultingomis uogomis. 44. Tikimybė, galimybė.
45. Skysčio dujinė būsena. 46. Reta vieta, retuma. 47. Mėlynai žydintys auga-
lai, dažnai minimi lietuvių liaudies dainose. 48. Malderio partnerė TV seriale
„X failai”. 49. Popietės poilsis Italijoje, Ispanijoje, Lotynų Amerikos šalyse.

Horizontaliai:
1. Vienas iš legendinių Lietuvos lakūnų, perskridusių Atlantą. 4. Keliomis

kryptimis skalus, neblizgus mineralas. 8. Vengriškas desertinis vynas su
duonos plutelės ataskoniu. 12. Prievartinis valstybės izoliavimas. 13. Apsau-
gojimas, gynimas. 14. Jauniausia Europos valstybė. 15. Smėlio grūdelis. 16.
Dumble augantis labai nuodingas augalas. 17. Ankštinis medis ar krūmas. 20.
„Kūdikių lūpomis kalba ...”. 23. Ungurį primenantys vandens gyvūnai. 26.
Didinamasis stiklas su aptaisais. 28. Styginis muzikos instrumentas, turintis
46 stygas. 29. Siuvėjo darbo priemonė. 30. Smulkus žuvies kaulas. 31. Pikta-
darių, nenaudėlių grupė. 32. Nemirtingas žmogaus pradas. 33. „…, Bėruti, …
greičiau, poną einant pamačiau”. 35. … visų kiaušinių į vieną pintinę (kinų
patarlė). 36. Smilkalams vartojama medžiaga. 37. Vieta dykumoje, kur yra
augalų ir vandens. 38. Žmogaus jėga, pajėgumas. 41. Niežėjimą kelianti liga.
45. Stambios žmoginės beždžionės. 50. Klaipėdos rajono kaimas, kurį sudegi-
no hitlerininkai. 51. Žaidimas – tekintus stulpelius stengiamasi numušti
rutuliu. 52. Apskritas statinys su kupolu ir kolonomis. 53. XVII a. Nyderlandų
filosofas. 54. Neapdailinta didelė uolienų atplaiša. 55. Į žiogus panašūs šiltųjų
kraštų vabzdžiai. 56. Tailando ankstesnis pavadinimas. 57. Plėviasparnių
būrio geliantis vabzdys.

IŠRINKIME GERIAUSIUS
atstovus į JAV Lietuvių Bendruomenės

XIX TARYBĄ
Rinkimai vyks 2009 m. gegužės mėn. 9–17d.

Balsuokite savo apylinkėje paštu ar internetu. 
Balsavimo informaciją rasite http://www.javlb.org arba 
kreipkitės į savo apylinkės rinkimų komisiją ar valdybą.

JAV Lietuvių Bendruomenė yra visų lietuvių organizacija – 
ji mums reikalinga. Visų lietuvių pareiga yra balsuoti. 

Parodykim savo vienybę!
JAV LB Krašto valdybos rinkimų komisija

29 Fox Hill Lane, Milton, MA 02184
617-698-2162 arba 617-212-2460

Email: tarybosrinkimai2009@gmail.com

Vytautas Kondrotas, gyvenantis Richmond Hill, NY, pratęsė
„Draugo” metinę prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai ačiū.

Vytautas P. Aukstinaitis, gyvenantis Orland Park, IL, pratęsė
kasmetinę „Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką.
Esame Jums labai dėkingi.

Irena Veleckis, gyvenanti Chicago, IL, pratęsė „Draugo” metinę
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Kun. John A. Kuzinskas, gyvenantis Palos Park, IL, pratęsė me-
tinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. auką laikraščio išlaidoms
sumažinti. Nuoširdžiai Jums dėkingi už dosnią auką.

Antanina Salcius, gyvenanti Manchester, CT, pratęsė kasmetinę
„Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Labai ačiū.

Jonas Spurgis, gyvenantis Chicago, IL, kartu su metinės „Drau-
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.
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Gegužės 2 d., šeštadienį, tautinių šokių ansamblis
,,Grandis” (vadovė Violeta Fabianovich) aštventė savo 50-
metį, Mother McAuley gimnazijos teatre surengęs sukaktuvinį
koncertą „Eina saulelė apie dangų“, o po jo – puotą Pasaulio
lietuvių centre, Lemont.

Programoje dalyvavo viešnia iš Lietuvos, dainininkė
Veronika Povilionienė,  penkių muzikantų kapela ,,Biru Bar”
iš Indianapolis (vadovė Adrija Beleckienė) ir, žinoma, gausus
būrys grandiečių: vaikučių, vaikų, jaunučių, jaunių, jauni-
mo/studentų ir pagyvenusiųjų ratelių šokėjai. 

Siūlome Jono Kuprio fotoreportažą iš renginio.

,,Grandis” sulaukė 50–ties,,Grandis” sulaukė 50–ties
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Šiemet, kaip niekad anksčiau, Lie -
tuva turi kuo džiaugtis: šven -
čiamas Lietuvos vardo tūkstant -

mečio paminėjimas, Vilnius tapo Euro -
pos kultūros sostine, o gegužės 1-3 d.
vyko Taizé pasitikėjimo piligrimystė
Vilniuje. Ir kas galėjo pagalvoti, kad čia
susirinks net 8,000 piligrimų ne tik iš
visos Lietuvos, bet ir iš Latvijos, Ukrai -
nos, Baltarusijos, Lenkijos, Didžiosios
Britanijos, Rusijos, Skandinavijos šalių
bei kitų Europos vietovių. Šio jaunimo
renginio organizatoriai buvo Taizé ben -
druomenė (Prancūzija) ir Vilniaus
arkivys kupijos jaunimo centras.

Nuo pat ankstaus penktadienio
ryto piligrimai plūdo į paskirtas para -
pij as. Visame mieste kabėjo plakatai bei
nuorodos, padedančios nepasiklysti sve -
timame mieste. Mes, Panevėžio kraš to
ateitininkai, buvome paskirti į šv. Tere -
sė lės parapiją, kurioje mus sutiko su

arbata, užkandžiais ir gyvai atliekama
saksofono muzika parapijos kiemelyje.
Vienas iš svarbiausių dalykų Taizé –
ben drystė. Vilniečiai mums atvėrė savo
namų duris ir beveik visi piligrimai ga -
lėjo apsigyventi šeimose, iš kurių į na -
mus persivežėme naujus patyrimus.
Die ną miesto centre vyko įvairūs temi -
niai susitikimai – dvasiniai, socialiniai,
kultūriniai. Vakare Sereikiškių parke
jau nimo laukė kareiviška košė su arba -
ta. Visą parką nusėdo šimtai piligrimų,

kurie pavieniai ar susėdę ratukuose
dali nosi ne tik maistu, bet ir mintimis. 

Kadangi piligrimų buvo išties
daug, pamaldos vyko keturiose didžio -
siose Vilniaus senamiesčio bažnyčiose
— Arkikatedroje, Šv. Jonų, Pranciš -
konų konventualų ir Bernardinų. Taizé
pamaldos pasižymi savo paprastumu ir
giesmėmis, kurios jaunimui yra labai
artimos. Ateitininkai iš viso Panevėžio
krašto susirinko į Arkikatedrą, kur
įvai riomis kalbomis piligrimus pasvei -
kino Vilniaus arkivyskupas metro poli -
tas kardinolas Audrys Juozas Bačkis.
Jis teigė, kad „piligrimas nėra turistas,
kuris mėgaujasi nematytose vietose pa -
tirtais vienadieniais įspūdžiais. Pili -
grimą veda tikslas”. Jis skatino atrasti
atsakymus į klausimus: „Koks yra šių
dienų jaunimo tikslas? Ko ieškote? Ko
trokštate?” Tik eidami greta su Dievu
galime rasti atsakymus. Jis vienintelis

gali padėti mums atrasti savąjį gyve ni -
mo tikslą, pašaukimą. Brolis Alois savo
apmąstyme prisiminė pirmuosius
piligri mus iš trijų Baltijos šalių, atvy -
kusius į Taizé 1989 m., dėkojo kardi -
nolui už kvietimą atvykti, džiaugėsi
galimybe drauge švęsti Evangelijos
žinios atėjimo į Lietuvą tūkstantmetį.

Šeštadienio rytas išaušo kaip nie -
kad triukšmingai — mieste vyko tradi -
cinė ,,Gatvės muzikos” diena. Šimtai
vilniečių nusėdo įvairias Vilniaus vietas

ir stebino klausytojus įvairia muzika.
Piligrimai pasidalinę mintimis tarp tau -
tinėse grupelėse ap lankė „vilties vie -
tas”. Nuėjome iki Aušros Vartų Švč.
Mergelės Marijos, Gailestingumo Mo ti -
nos koplyčios, kurioje ilgėliau nega lė -
jome pasilikti, nes tūkstančiai lenkų
piligrimų atvyko melstis prie Aušros
Vartų Gailestingumo Motinos ikonos.
Apsilankėme Švč. Trejybės (unitų)
bažnyčią. Tą dieną nueiti iš vie nos
Vilniaus vietos iki kitos buvo tikras iš -
šūkis — gatvėse būriavosi minios klau -
sy tojų. Be šių trijų įvykių čia dar vyko ir
bai kerių sezono atidarymas. Taigi
žmonių mieste netrūko. Vakarinių pa -
maldų dvasią galėjo pajusti ir negalėję
dalyvauti pasitikėjimo piligrimystėje
Vilniuje — susitikimo pamaldos buvo
tiesiogiai transliuojamos per LRT
programą.

Greitai atėjo ir trečioji piligri -
mystės Vilniuje diena. Ryte šv. Tere -
sėlės parapijoje vyko tautų pasiro -
dymai. Buvo dainuojamos ir grojamos
liaudies dainos, taip pristatant savo
tautą. Turėjome itin retą galimybę
pasirodyti piligrimams ir praeinan -
tiems miestiečiams iš Aušros Vartų
kop lyčios. Buvo labai keista ten, prie
švč. Mergelės Marijos dainuoti ir trypti
lietuvių liaudies dainas. Vėliau koply -
čioje vyko ir šv. Mišios, kurių metu gie -
dojo parapijos choras, prie kurio buvo
prisijungusi ir Panevėžio krašto ateiti -
ninkų vicepirmininkė Irena Bikulčienė.
Po šv. Mišių laukė paskutinis pasibu -
vimas su šeimomis. Atsisveikinę visi
nukeliavome į Arkikatedrą, kur vyko
paskutinės pasitikėjimo piligrimystės

Vilniuje Taizé pamaldos. Jų metu brolis
Alois kalbėjo: „Esame labai dėkingi už
šiomis dienomis patirtą svetingumą.
Dėkojame bažnyčių vadovams, parė -
musiems susitikimą. Iš visos širdies
dėkojame tiems, kurie atvėrė savo
namų duris. O ypač norime padėkoti
Vil niaus arkivyskupijos jaunimo cen -
trui ir visiems savanoriams. Jų svetin -
gu mas yra aiškus ženklas, kad Baž -
nyčia gyva”. Po pamaldų pilni vidinio
džiaugsmo, ramybės grįžome į savo na -
mus, kur galime dalintis savo patirtimi,
išgyvenimais su kitais.

Šis susitikimas yra nepaprastas
Lie tuvai, tai tapo net istoriniu įvykiu.
Pirmą kartą į Lietuvą suplūdo tiek
daug skirtingoms konfesijoms priklau -
san čių jaunų krikščionių. Brolis Alois
savo laiške jaunam Lietuvos žmogui
rašė: „Kartu su daugeliu kitų Tu esi
kviečiamas kurti taikią ateitį. Priklau -
sai tautai, kuri yra pajėgi statyti tiltus
tarp Rytų ir Vakarų Europos, tarp
vakarykščios ir rytojaus kartų, tarp
praei ties Lietuvos ir šiandien beuž -
gimstančios. Tikrai, Tu gali prisidėti
prie pasitikėjimu, o ne įtarumu grįstos
civilizacijos kūrimo. Skleisk draugystę
ten, kur gyveni! Eik pas kitus! Eik pas
tuos, kurie kenčia! Pasaulį kur kas
labiau keičia ne įspūdingi darbai, o
kasdienis ištvermingas žmogiškas ge -
rumas”. Tad belieka tik didžiuotis šiuo
įvykiu ir kurti taikią ateitį.

Viktorija Čybaitė
Panevėžio Juozo Balčikonio

gimnazijos ateitininkė 

Iš Ateitininkų gyvenimo (atkelta iš 2 psl.)

Nuotraukoje: Čikagos moksleivių ateitininkų susirinkime. Priekyje Dovas Lietuvninkas.
Mergaitės iš k: Žara Kisieliūtė, Vaiva Lagūnavičiūtė, Vilija Aleksaitė, Lija Siliūnaitė,
Andrėja Siliūnaitė ir Emilija Pranckevičiūtė.

Pasitikėjimo
piligrimystė Vilniuje

Dievas nori ateiti pas žmones per žmones

Čikagos Kun. A. Lipniūno/Prez. A. Stulginskio moksleivių ateitininkų kuopos
kandidatai  ištisus metus dalyvavo kursuose, ruošdamiesi duoti moksleivio
ateitininko įžodį. Kursus vedė Moksleivių ateitininkų sąjungos pirmininkė
Dainė Quinn. Balandžio 17 d. kandidatai susirinko Ateitininkų namuose,
Lemonte, pasidalinti savo parašytomis temomis. Temų buvo įvairių, kaip pvz,
Lija Siliūnaitė atsakė į klausimą  ,,Ar aš dar būsiu ateitininkė už 20 metų?”
Moksleiviai temas skaitė, svarstė ir diskusijose toliau vystė iškeltas mintis. Po
įtempto pasiruošimo, šie kandidatai yra pasiruošę duoti  ateitininko įžodį:
Vilija Aleksaitė, Siga Kisieliūtė, Dovas Lietuvninkas, Alena Pranckevičiūtė,
Vytautas Prunskis, Viktoras Rušėnas, Simona Sidaugaitė, Audra Siliūnaitė,
Lija Siliūnaitė, Lukas Siliūnas ir Ieva Vizgirdaitė.  Iškilmės įvyks per Čikagos
ateitininkų šeimos šventę birželio 7 d. Lemonte. 

Ateitininkai Taizé susitikime su globėjomis I. Bikulčiene ir E. Globiene. 

Ateitininkai Taizé susitikime kartu su Panevėžio krašto ateitininkų pirmininke V. Kiau-
niene ir vicepirmininke I. Bikulčiene.                        Martynos Bikulčiūtės nuotraukos

Čikagos moksleiviai ruošiasi
ateitininko įžodžiui
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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

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

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

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055
770088--227755--22007700

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

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

Gardening AngelGardening Angel

Cemetery Plantings
Seasonal Floral Plantings and

Maintenance For Family Graves

LEE WHITTINGTON
(312) 786-1299

whit_44@yahoo.com
Flowers are planted and maintained

Memorial Day thru Labor Day

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.

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai î Vilniû, Kaunâ, Palangâ.
• Poilsinès kelionès, pažintiniai turai î Las Vegas,
Floridâ, Havajus, Meksikâ, Dominikâ, Karibû salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3WWW. SKYTRIP.NET
info@skytrip.net

Siuvėja, turinti ilgametę 
patirtį, siuva užuolaidas, lovos
uždangalus, pagalves, taip pat
įvairius „cushions”, gali būti ir
laivui. Tel. 708-692-7039.

CNC COURSES
Symbol Job Training, Inc.

Machine Shop School 
(847) 674-1109
GRANTS AVAILABLE

8106 N. Ridgeway, Skokie, IL 60076

Always with FlowersAlways with Flowers Atributikos pokyliams
nuoma, pristatymas JAV,

Lietuvoje ir visame
pasaulyje

Tel. 630 257 0339
1138 B  State St., Lemont, IL
www.alwayswithflowers.com

teleflora
FTD

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
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Buvo dienų, nebūdingų šiam amžiui
LOLITA KALÈDA
Specialiai ,,Draugui’’
iš Australijos

Linksmiausios naujienos būtų
tos, kad australiško dolerio kursas
vėl pradėjo kilti ir kad Australijos
valdžia pradėjo dalinti 12,2 milijardų
ekonominę paramą australams, kurie
moka mokesčius ar turi mažų vaikų.
Ne visi australai sutinka, kad 900
dol., išmokėti kiekvienam individui,
padės Australijos ekonomikai, nes
žmonės pinigus panaudos namų mo-
kesčiams, kelionėms į kitas šalis ar
tiesiog jų neišleis. Dalies nuomonė
yra ta, kad už šiuos pinigus valdžia
geriau atstatytų nukentėjusiųjų nuo
gaisrų Viktorijos valstijos žmonių
sudegusius namus, pastatus bei pa-
dėtų atlyginti Queenslando bei Nau-
jojo Velso valstijos žmonių patirtus
nuostolius dėl potvynių, kurie nesi-
baigia ir dabar.

Australai nuo gimimo pratinami
padėti vieni kitiems. Tai matosi ir
dabar. Per įvairias labdaras nuo gais-
rų nukentėjusiems suaukota 180 mil-
ijonų. Pinigus aukojo ne tik vaikai po
– 100 dol. vos ne kiekvienas, organi-
zacijos, bet ir žvaigždės – aktorė Ni-
cole Kidman su vyru dainininku
Keith Urban (pusę milijono) ir kiti.
Žinant, kad žemyno saloje gyvena tik
21 milijonas žmonių, dabartinė val-
džios piniginė injekcija nėra tokia
didelė, kai visi piliečiai gaisrų gniauž-
tuose atsidūrusiems žmonėms plačiai
atvėrė savo pinigines sausio mėn. Iš
CNN žinių žinau, kad Amerikoje
žmonėms buvo išmokėta 300 dol., bet
pinigai neturėjo ypatingos įtakos
ekonomikai. Abejonių kelia ir šis
mūsų valdžios postūmis ekonomi-
kai. 

Pragaro siaubas

Gaisrų siaubo nematę ar nepa-
tyrę žmonės jau kuris laikas gali nu-
važiuoti/nuskristi į Viktoriją. Tik ką
atidaryti keliai leidžia pašaliečiams,
turistams pamatyti, kaip nuskriausta
gamta, išvysti juodai baltus nuo pe-
lenų virtusius žemės plotus. Aš pati
prieš penkerius metus esu buvusi
Canberroje (Australijos sostinė), kur
nuo Sniego kalnų atšokavusi liepsna
mieste supleškino daugiau kaip 200
namų. Pro fotoaparato linzes vaizdas
buvo įstabus ir visos išdegusios vietos
spinduliavo kažkokia keista, bet
nauja, nepažinta energija. Tas pats
dabar vyksta ir prie Melbourno.
Žmonės su fotoaparatais važiuoja fo-
tografuoti, nes vaizdai įspūdingi.
Nežinau kodėl, bet prieš penkerius
metus nufotografuotų Canberros
gaisrų nuotraukų nesu iki šiol pada-
riusi ir dabar būnant Melbourne vidi-

nis stabdis neleido vykti ,,gėrėtis’’
gaisrų liekanomis. Nesinori net vaiz-
duotėje su gaisru susidurti ar patirti
tokį pragaro siaubą, kokį patyrė Vik-
torijos gyventojai.

Kelis mėnesius gaisrų liežuviai
tūkstančių kilometrų ilgio zonoje
gyventojus gąsdino vos ne kiekvieną
dieną. Temperatūra laikėsi aukščiau
nei 40 laipsnių Celsijaus, bet pagrin-
dinis nerimo veiksnys buvo staigūs
vėjo krypties pasikeitimai ir vėjo
stiprumas. Ne tik nukentėjusieji, bet
ir namus turintys žmonės ne vieną
naktį buvo priversti išvažiuoti iš
namų ir naktį praleisti kažkur ant
kelio automobiliuose ar palapinėse,
ar bendruomenės centruose. Jau
nekalbant apie ligonines, kitas val-
stybines įstaigas ar bankus. Gaisrų
paliestose vietose neveikė 500 mo-
kyklų, 234 ikimokyklinės įstaigos.
Namus praradusiems tėvams buvo
neįmanoma surasti darbus, nes rei-
kėjo prižiūrėti savo vaikus. O ir į
griuvėsiais likusius namus nebuvo
galima grįžti iki neseniai, nes grėsė
apylinkėse vis dar besišvaistantys
liepsnų liežuviai.

Iki pat Melbourno priartėjusi
liepsna pridarė žalos ir miesto žmo-
nėms, ir įstaigoms. Pusė miesto ne-
teko elektros energijos, reikėjo iškelti
žmones iš didžiųjų pastatų, kaip
Crowne Plaza kazino Melbourne,
šviesa užgeso aplinkiniuose vieti-
niuose dangoraižiuose. Pusės mili-
jono gyventojų šaldytuvai nustojo
veikti, technologinis pastatų valdy-
mas sutriko ir pridarė didelių nuos-
tolių. Degėsių rūkas ilgas savaites
kabojo virš visų Melbourno ir Gee-
longo teritorijų. Buvo dienų, nebū-
dingų šiam amžiui.

Netektys

Žmonių susitelkimas ir suprati-
mas buvo žodžiais nenusakomas,
nors ir prasiverždavo karti kritika
valdžios atstovams. Greitai buvo
atstatytas elektros tiekimas, gaisro
pavojingose zonose suveikė sena, o
kai kur jau naujai įvesta radijo pavo-
jaus sistema. Šiuo metu siekiama
įvesti mobilų telefonų ryšį visose
atokiose vietovėse ir, žinoma, geriau
prižiūrėti miškų ūkį. Pastarasis buvo
apleistas, nes gaisrai kilo nuo įkai-
tusių ir medžių šakas liečiančių elek-
tros perdavimo linijų. Po juodojo šeš-
tadienio (sausio 13 d.) didžiausio
gaisro ir aukų skaičiaus pavojaus sis-
tema buvo atgaivinta ir ji buvo nau-
dojama taip dažnai, kad kai penktą
kartą buvo įsakyta žmonėms palikti
na-mus, nes pakilo stiprus liepsnų
vėjas, ne visi pakluso ir ne visi išvaži-
avo iš grėsmę keliančios teritorijos. 

Tik neseniai išvargę ir nežino-

mos ateities sujaudinti žmonės grįžo į
savo pelenais virtusius namus, kur
surado ne daug ką: kokį vieną puo-
duką, žaislą ar susilydžiusį seifą,
kuriame jau ne kas belikę iš nesude-
gusių vertybių, nes kažkas jau pabu-
vojo anksčiau ir jas pasisavino. Po-
licija visko nesužiūrėjo ir neapsaugo-
jo. Emocinė žmonių savijauta yra
neišpasakyta, ypatingai tų, kurie
neturi už ką atstatyti savo namų ar
prarado artimuosius. Psichologinė
pagalba teikiama nemokamai. Likę
sveiki ir nudegimo žaizdas besigy-
dantys piliečiai maloniai priėmė po
10,000 dolerių paramą iš valdžios, bet
kai kuriems tai nepakeis jų per
gyvenimą sukauptų turtų.

Pradėti naują, 
geresnį gyvenimą

Istorijų girdime įvairiausių. Pa-
vyzdžiui, kaip namų draudimo lapelis
taip ir liko prisegtas ant šaldytuvo
durų, nes šeimininkai sumokėti drau-
dimą vis atidėliojo kitai dienai. Kiti
savo brangiose namų valdose turėjo
įsirengę vandens sistemą prieš neti-
kėtus gaisrus, kuri nesuveikė. Tre-
čiųjų didžiuliai pastatai ir namas
sudegė, bet visa šeima išsisaugojo,
visi gyvuliai bei šunys, katės liko
sveiki. Automobilių detalės išsilydė
taip, kad sunku net patikėti, jog liep-
sna galėjo vietomis siekti 1,500 laip-
snių Celcijaus. Apdegusiems ir kitaip
susižalojusiems žvėrims: kengūroms,
koaloms bei paukščiams – nacionali-
nių gyvūnų organizacijų globėjai
suteikė prieglaudą bei medicininę
pagalbą.

Pradėti nuo visiško nulio su
plikomis rankomis, be stogo ir be pas-
tovių finansinių įplaukų – labai
sunku, ir fiziškai, ir morališkai. Žino-
ma, atsirado ir tikrų herojų, kurie į
savo namus neribotam laikui prig-
laudė ir viskuo aprūpina šeimas, ne-
reikalaudami jokio atlyginimo. Mais-
to, rūbų bei kitokios reikalingos tech-
nikos labdara tęsiasi iki šiol. Nemo-
kami koncertai, įvairių Australijos
žvaigždžių, valdžios ir bažnyčios ats-
tovų apsilankymai padeda kelti nu-
kentėjusiųjų dvasią. Vienaip ar kitaip
visi australai kasdien mintyse ir mal-
dose padeda nukentėjusiesiems su-
stiprėti ir atstatyti per akimirką su-
naikintus gyvenimo pamatus. 

Visi pasiryžę iš pelenų prikelti
dešimtis miestelių ir atkurti dar ge-
resnį, dar turtingesnį gyvenimą.
Viktorijos valstija kiekvienai šeimai
atstatyti jų prarastą namą kovo mėn.
paskyrė neatlyginamą 50,000 dol.
paramą bei pasižadėjo padėti laiku

gauti iš bankų draudimo išmokas.
Valdžia įsipareigojo padėti atstatyti
ne tik gyventojų namus, bet ir ben-
druomeninius pastatus su gaisrų
saugumo sistemomis. 

Truputis statistikos

Per šių metų Viktorijos gaisrus
išdegė 400,000 hektarų žemės, žuvo
daugiau kaip 210 žmonių, sudegė
2,029 pastatai/namai 78 miesteliuose.
Iki šiol dar dega neužgesinti 4 gaisrai
1,200 kilometrų ilgio teritorijoje,
2,000 gaisrininkų dar ir dabar gesina
gaisrus, veikia 5 gaisrų koordinacijos
centrai. Praėjusį antradienį stiprūs
vėjai ir lietūs gaisrų teritorijose
sutrukdė elektros tiekimą 25,000
namų. 

Gaisrai Australijoje buvo kilę
prieš milijonus metų. Daugumą gais-
rų sukelia žaibai (46 proc.), žmonės
padegėjai (16 proc.), įvairi žemės
technika (7 proc.), planuoti gaisrai,
įmonių sukelti ir kitokie atvejai.
Aborigenai nuo senų senovės degin-
davo miškus įvairiais tikslais: norė-
dami išvalyti miškingas vietas nuo
žolės, atverti takus medžioklėms.
Nuo 1851 m. renkama statistika yra
užregistravusi juodąsias dienas, kai
minėtų metų vasario 6 d. gaisruose
sudegė 12 žmonių ir išdegė 5 milijo-
nai hektarų žemės. 1938–1939 m.
vasaros gaisruose išdegė 2 milijonai
plotų, gaisrai pasiglemžė 7 žmones
bei 650 namų. 1965 m. vasaros gais-
rai be išdegusių plotų pasiglemžė
4,000 gyvulių. 1985 m. Centrinėje
Viktorijos dalyje gaisruose gyvybes
prarado 3 žmonės, sudegė 500 fermų
ir 46,000 gyvulių. Rytų Viktorijos
gaisruose (Kalnų Alpėse) 2003 m.
septynis gaisrus sukėlė žaibai, kurie
degė 56 dienas, išdegino 1,3 milijonus
plotų, pasiglemžė 41 gyvenamąjį na-
mą ir 9,000 gyvulių. Jau nekalbant,
kiek tūkstančių kilometrų tvoros
buvo sunaikinta ir kiek per visus
gaisrus žūsta laukinės gyvūnijos. 

Didysis naudotų daiktų išpar-
davimas šeštadienį, gegužės 16
d. nuo 9 v. r. iki 4 v. p. p. ir sek-
madienį, gegužės  17 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.

PARDUODA

Australijoje visi pasiryžę iš pelenų prikelti dešimtis miestelių ir atkurti dar
geresnį, dar turtingesnį gyvenimą. 



Zat leris dažnai viešumai pasirodo
tautiniu kostiumu, Estijos Prezi -
dentas Tomas Hendrikas Ilvesas ne
kartą įvairiuose priėmimuose vilkėjo
tautinį apdarą.

J. Mikutavičius teigia, kad anks-
čiau tokių drabužių dėvėjimas bu vo
moterų privilegija, tačiau šis požiūris
keičiasi ir vis dažniau taip ap siren-
gusius galima pamatyti ir vy rus. 

„Mane ypač džiugina, kad tauti -
niais drabužiais pasipuošia ne tik
auk ščiausio lygio vadovų antrosios
pu sės, bet ir jie patys. Esu tikras, kad
toks elgesys prisideda prie patrio tiš -
kumo skatinimo ir liaudies kultūros
po puliarinimo. Pavyzdžiui bilietai į

Lat vijoje vykstančią dainų šventę
paprastai išperkami per vieną dieną.
Mūsų šalyje tai būtų neregėta...”, –
teigia direktoriaus pavaduotojas.

„Tikimės, kad kuo toliau, tuo
labiau didės visuomenės susidomėji-
mas tautiniais drabužiais. Juk jų dė -
vėjimas yra vienas geriausių būdų pa -
rodyti didžiavimąsi savo valstybe, pa -
garbą jos praeičiai. Neabejoju, kad
prie Lietuvos tautinės kultūros popu -
lia rinimo prisideda ir  Tūkstantmečio
dainų šventė. Tikiuosi, kad jos metu
tautiniais apdarais pasipuoš ne tik
šventės dalyviai, bet ir žiūrovai”, –
apibendrino J. Mikutavičius.

Balsas.lt
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Dzūkijos krašto tautinis kostiumas. 

Vitalio Čepkausko tapybos ir skulptūros darbų parodos atidarymas įvyks
2009 m. ge gužės 14 d., ketvirtadienį,  6–8 val. v. Lietuvos Respublikos gene-
raliniame konsulate New York, 420 Fifth Ave  3rd floor, New York, NY 10018.
Tel. pasiteiravimui: 212-982-1335 arba 212 354 7840 ext. 18.

Vitalis Čepkauskas gimė Kėdainiuose, baigė Kauno Stepo Žuko dailės
technikumą, po to privačiai studijavo menus Vokietijoje ir Prancūzijoje. Jis
apibūdinamas kaip universalus šiuolaikinis menininkas –  skulptorius, asam-
bliažų ir koliažų meistras, dailininkas ir tapytojas. Iš viso Vitalis yra surengęs
20 asmeninių parodų, pusę iš jų – Prancūzijoje. Jo darbai buvo eksponuoti
grupinėse parodose Vokietijoje, Danijoje, Italijoje, Nyderlanduose, JAV ir
daugelyje kitų valstybių.

Menininko kūriniai teigia gyvenimo džiaugsmą, meilę ir tikėjimą, stebina
daugiaprasmėmis metaforomis, universalios minties ir nematomos tikrovės
paieškomis. V. Čepkausko darbuose – daugybė simbolių, rodančių gilius išgy-
venimus. 

Nuotraukoje: ,,Angelo erdvė”, 2008.
LR Generalinio konsulato New York info

Dainų šventei atkurti autentiški tautiniai kostiumai
Lietuvos vardo paminėjimo tūk-

stantmečio dainų šventės „Amžių
sutartinė” Pradžios koncerte (liepos
1-ąją) bus galima pamatyti Lietuvos
tautinių kostiumų pasirodymą nuo I
amžiaus iki mūsų dienų.

Šių kostiumų kirpimo būdas,
išvaizda ir spalvos atkurti remiantis
naujausiais archeologų tyrinėjimais,
medžiaga austa rankomis.

„Šią autentišką 12 kostiumų ko -
lekciją pirmą kartą pristatysime Dai -
nų šventės atidarymo proga. Tai bus
unikali galimybė išvysti tautinio
apdaro evoliuciją iki mūsų dienų”, -
teigia Lietuvos liaudies kultūros cen-
tro Tautodailės poskyrio vyriausioji
specialistė Danutė Keturakienė.

Tautinis kostiumas – geriausias
būdas pristatyti Lietuvą

D. Keturakienė pasakoja, kad
Lietuvos liaudies kultūros centro
Tautodailės poskyryje dabar pats dar-

bymetis, nes kiekvienas Tūkstant me -
čio dainų šventės dalyvis klausia pa -
tarimo: kaip ir kokį pasisiūti kos tiu -
mą, kokias spalvas derinti, kokią me -
džiagą pasirinkti. Galima pasidžiaug -
ti, kad esame prisidėję prie visų mė -
gėjų meno liaudiškos muzikos ir šo -
kių kolektyvų aprangos. Tiek patari-
mais, tiek pagalba audžiant ar dažant
medžiagas.

„Mes ne tik siuvame autentiškus
tautinius kostiumus, bet ir pritai ko -
me juos individualiems poreikiams.
Pavyzdžiui, šokėjų kostiumai paga -
minti iš lengvesnės medžiagos, jie
plonesni nei įprasti, tačiau spalvos ir
kirpimo būdas yra autentiškas. Vie -
nam sijonui išausti sunaudojama ma -
žiausiai kilogramas siūlų arba dau-
giau nei 3 metrai audeklo, nors iš pir -
mo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tau-
tinis kostiumas yra primityvus... ” –
pa sakoja Tautodailės skyriaus vy -
riausioji specialistė.

Šiuo metu itin jaučiamas visuo -
me nės susidomėjimas tautiniais kos -
tiumais: ambasadoriai, politikai ir vi -
suomenės veikėjai Lietuvos liaudies
kultūros centre pasisiūdino tautinius
kostiumus, kuriais pasipuošę daly-
vauja įvairiuose tarptautiniuose ren -
giniuose.

„Tautinis kostiumas – vienas ge -
riausių būdų pristatyti savo šalį. Da -
bar tokie kostiumai beveik nedėvimi,
todėl vien pažvelgus galima pasakyti,
kokiai šaliai atstovauja tas žmogus”,
– teigia D. Keturakienė.       

Didėja visuomenės
susidomėjimas 

tautiniu kostiumu                                   

Lietuvių liaudies kultūros centro
direktoriaus pavaduotojas Juozas Mi -
kutavičius įsitikinęs, kad pastebimas
ir kaimyninių valstybių vadovų susi -
domėjimas tautiniu kostiumu. Pa -
vyzdžiui, Latvijos Prezidentas Valdis

Čikagos lituanistinės mokyklos pirmokai (iš kairės): Deividas Abrutis, Urtė
Zakarauskaitė, Aurimas Bikulčius, Elena Galentaitė sveikina visas mamytes ir
močiutes su gražia pavasario švente – Motinos diena.

Laimos Apanavičienės nuotr.

Vitalio Čepkausko paroda

Kapsės (Marijampolės raj.) merginos
kostiumas. XIX a. antroji pusė. 

Norintiems daugiau sužinoti apie lietu-
višką tautinį kostiumą siūlome pavar-
tyti Teresės Jurkuvienės knygą ,,Lie tu -
vių tautinis kostiumas”, kurią 2008 m.
išleido leidykla ,,Baltos lankos”. 

Irene Ulpa, gyvenanti S. Boston, MA, pratęsė „Draugo” metinę
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums ačiū.

Elena E. Jasaitis gyvenanti St.  Petersburg, FL, kartu su kas-
metinės prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 50 dol. auką.
Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Onilė Šeštokienė, gyvenanti Media, PA, atsiuntė 100 dol. auką
laikraščiui paremti. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dosnumą.

Ona ir Valdas Vaitkai, gyvenantys Juno Beach, FL atsiuntė 50
dol. auką „Draugo” dienraščiui paremti. Labai dėkojame už Jūsų paramą.
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• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632   

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

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

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

ERNESTINA GRAŽIENĖ

Mirė 1999 m. gegužės 9 d.
Panevėžietė a. a.  Ernestina su vyru Juozu Gražiu (rokiškiečiu)

daug metų gyveno Žemaitijoje, kurią pamilo – jos žmones ir jos
gamtą.

A. a.  Ernestina mokėjo daug kalbų ir daugeliui pabėgėlių padėjo
vertėjaudama karo metais ir po karo.

Kaip daugelis čia neseniai atvykusių, didelę savo kuklios algos
skyrė siuntiniams į okupuotą Lietuvą.

Šv. Mišios už a.a. Ernestiną bus aukojamos tėvų jėzuitų koply-
čioje Čikagoje gegužės 9 d.

Prašom gimines ir draugus pasimelsti už a. a. Ernestiną Gra-
žienę.

Nuliūdęs sūnus Jokūbas su šeima

VAIŽGANTO ATMINIMUI PASODINTI
JUBILIEJINIAI ĄŽUOLAI

DR. ALDONA KAÇERAUSKIENÈ

Rugsėjo pabaigoje minėsime li-
teratūros klasiko Juozo Tumo-Vaiž-
ganto (1869–1933) 140-mečio jubilie-
jų. Šią sukaktį Vaižganto gimtinėje
gegužės 2 dieną paminėjo ir ąžuolus
pasodino Lietuvai pagražinti draugija
(valdybos pirmininkas Juozas Din-
gelis), kuri buvo įkurta dar 1921 me-
tais. Tarp steigėjų – Lietuvai pasi-
aukojusių žmonių buvo miškininkas
prof. Povilas Matulionis (1860–1932),
teisingumo ministras ir Valstybės ta-
rybos pirmininkas Stasys Šilingas
(1885–1962), gamtininkas prof. Ta-
das Ivanauskas (1882–1970) ir kiti.
Pirmasis draugijos centro valdybos
pirmininkas buvo kanauninkas Juo-
zas Tumas-Vaižgantas. 1995 metų va-
sarą draugija vėl buvo atkurta ir iš-
augo į vieną didžiausių ir veikliausių
organizacijų Lietuvoje.

Renginys prasidėjo Svėdasuose,
gimtojoje Vaižganto parapijoje, kur
šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje bū-
simasis lietuvių literatūros klasikas
buvo pakrikštytas. Čia jis aukojo pir-
mąsias šv. Mišias, čia palaidoti jo
tėveliai. Svėdasų Kultūros namuose
susirinko svėdasiškiai ir daug kitų
garbingų svečių: Anykščių rajono
meras Sigutis Obelevičius, Svėdasų
seniūnas Valentinas Neniškis, J. Tu-
mo-Vaižganto gimnazijos direktorius
Alvydas Kirvėla, LPD valdybos pir-
mininkas Juozas Dingelis, rašytojas
publicistas Vilius Bražėnas, aktorius
Tomas Vaisieta, Kauno LPD skyriaus
pirmininkas, J. Tumo-Vaižganto mu-
ziejaus vedėjas Alfas Pakėnas, miš-
kininkas prof. Stasys Karazija, aktorė
Kristina Kazakevičiūtė, žurnalo
„Naujoji romuva” vyr. redaktorius
Andrius Konickis, poetas Vladas
Vaitkevičius ir kiti.

Skambiomis liaudies dainomis
svečius pasitiko Svėdasų etnografinis
ansamblis (vadovė Rožė Lapienienė),
taip pat dainavo iš Vilniaus atvykęs
folkloro ansamblis „Giedra” (įkūrėjas
Petras Labanauskas, vadovė Milda
Andriulienė). Po svetingų mero ir se-
niūno sveikinimo žodžių renginio
dalyviai kalbėjo apie Vaižganto idėjas,
lietuvių spaudos reikšmę minint jos
atgavimo 105-ąsias metines, apie
grėsmes ir pavojus tautos išlikimui.
Ypač dėmesingai buvo sutiktas vete-
ranas Bražėnas, neseniai atšventęs
96-ąjį gimtadienį

Prasmingos patriotinės kalbos,
jausmingos aktorių skaitytos eilės
išliks atmintyje, o tą dieną pasodinti
keturi ąžuoliukai sužaliuos ir žmo-
nėms neleis pamiršti, kad Svėdasai –
Vaižganto žemė. Rašytojo gimtinė –
senas gatvinis Malaišių kaimas, ku-
riame išlikę keletas etnografinių tro-

bų. Tumų sodyba neišliko, tačiau jos
vieta nepamiršta – pirmiausia pasi-
tinka didelis ąžuolinis kryžius (auto-
rius Romualdas Šimkūnas). Vietoj
gyvenamo namo pamatų draugijos
narių rūpesčiu įrengta akmens ir
metalo konstrukcijų tvorelė. Viduryje
– ant aukšto pakilimo – Vaižganto
biustas. Nuo šiol žmonės, atvykę į
Vaižganto skaitymus ar Vaižganto
premijų įteikimo iškilmes, be abejo,
ieškos ką tik sodyboje pasodinto
ąžuoliuko, įsiterpusio į senų, galingų
medžių kaimynystę šalia „Juodžio”
akmens.

Eidamas dešimtuosius metus,
Tumų Juozukas pradėjo lankyti Ku-
nigiškių dviklasę mokyklą, esančią
tik už kilometro nuo gimtojo kaimo.
Savo mokyklos rašytojas nepamiršo
iki gyvenimo pabaigos: palaikė ryšius
su mokytojais ir mokiniais, šelpė
vargingesnių šeimų vaikus, o 1929
metais davė sutikimą mokyklą pa-
vadinti jo vardu. Mokyklos pastatas
išliko, nuo 1987 metų čia veikia Svė-
dasų krašto muziejus, žmonių vadi-
namas „Vaižganto muziejumi” (di-
rektorius Vytautas Bagdonas). Mu-
ziejaus kieme, netoli aukšto, dailaus
kryžiaus (autorius Jeroslavas Vėtens-
kis) ir buvo pasodintas jubiliejinis
Vaižganto ąžuoliukas.

Jau dešimt metų Svėdasų vidu-
rinė mokykla turi J. Tumo-Vaižganto
vardą; prieš keletą metų jai suteiktas
gimnazijos statusas. Trečiąjį ąžuo-
liuką moksleiviai su svečiais pasodino
prieš pat gimnazijos rūmus. Savomis
rankomis sodintas medelis tikriausiai
bus mylimas ir gerai prižiūrimas.

1937 metais Svėdasai pasipuošė
skulptoriaus Bernardo Bučo sukur-
tu paminklu Vaižgandui. Ketvirtas
ąžuoliukas pasodintas prie šio pamin-
klo.

Pasodinus ąžuoliukus jaunimas
davė priesaką būti ištikimiems auš-
rininkų-varpininkų idealams, mylėti
Tėvynę, ja didžiuotis ir jos neapleis-
ti. 

Anykščių rajono meras Obele-
vičius padėkojo minėjimo dalyviams
bei organizatoriams ir pakvietė visus
vėl atvykti į Svėdasus 2009 m. birže-
lio 28 dieną, į šv. Petro ir Povilo at-
laidus, didelę šventę, kurios metu
Svėdasų centriniame skvere bus ati-
dengtas didingas paminklas kovoto-
jams už Lietuvos laisvę (skulptorius
Jonas Jagėla), taip pat bus žurnalisto
Vytauto Bagdono fotografijų albumo
„Nusilenkime Vaižganto Žemei...”
sutiktuvės. Paminklo idėjos autorius,
jo statybos ir fotografijų albumo lei-
dybos fundatorius, garbusis mūsų
tautietis, gyvenantis Ohio valstijoje
JAV dr. Zenonas Prūsas.

Iki pasimatymo Svėdasuose. 

Literatūros klasiko Juozo Tumo-Vaižganto 140 metų sukaktį Vaižganto gimtinėje
gegužės 2 dieną paminėjo ir ąžuolus pasodino Lietuvai pagražinti draugija.
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�Amerikos lietuvių katalikių mo -
terų 20-os kuopos metinis susirinkimas
vyks gegužės 10 d. po 10 val. r. lietu-
viškų šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo parapijos Mo -
zerio salėje. Narių dalyvavimas būti-
nas. Bus kavutė.

�Lietuvių Bendruomenės Mar-
quette Parko ir artimųjų apylinkių
rinkimai į JAV LB XIX Tarybą įvyks
gegužės 9–10 ir 16–17 dienomis nuo
10 val. r. iki 1 val. p. p. 9 ir 16 die-
nomis „Seklyčioje”, 2711 West 71st
St., Chicago, IL 60629. 10 ir 17 die-
nomis Švč. Mergelės Marijos Gimi-
mo parapijos bažnyčioje 6812 S. Wa-

shtenaw Ave.,  Chicago, IL 60629.
Norinčius balsuoti paštu, prašome
skambinti JAV LB Vidurio Vakarų
apygardos rinkimų komisijos pirmi-
ninkei  Aušrelei Sakalaitei (tel.: 630-
243-6302).

��Gegužės 15–16 dienomis Re -
naissance M Street Hotel, 1143 New
Ham pshire Ave., Wa shing ton, DC, vyks
aštuntoji Jung tinio Bal tijos Ame rikos
na cionalinio ko miteto kon fe rencija
„Bal tijos re gio no saugumas – senos
grės mės ir nau ji iššūkiai”.  

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
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

IÕ ARTI IR TOLI...

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

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

�Baltijos jėzuitų plėtros Tary bos nariai tėvas Antanas Saulaitis, SJ ir dr.
Mindaugas Vygantas maloniai kviečia norinčius Lemonto apylin kė se stebėti
pavasarinį paukščių gyve ni mą. Stebėjimui vadovaus paukščių žinovas Tadas
Birutis. Susitikimas pla  nuojamas šeštadienį, gegužės 16 d., nuo 9 val. r. iki
pusiaudienio, po stebėjimo – priešpiečiai ir pabendra vi mas. Norinčius prisi-
jungti prašome pranešti el. paštu: lithjesuit@hotmail.com arba palikti ži-
nutę tel. 630-243-6234. Visa smulkesnė infor macija bei patarimai bus suteik-
ti užsire gistravusiems. 

Gegužės 3 d. Čiurlionio galerijo-
je, Jaunimo centre, Čikagoje, įvyko
,,Draugo” šimtmečiui skirta įdomi
paroda ir simpoziumas. Kal bėtojas
kun. dr. Kęstutis Trimakas pabrėžė
,,Draugo” steigėjo kun. Antano Sta -
niukyno ir pirmojo redaktoriaus An -
tano Kaupo tikslą. Jų sumanymu
laik raštis buvo skirtas katalikybei ir
lietuvybei. Taip tęsiasi iki šių dienų.
Prelegentas prof. dr. Stasys Goš tau-
tas apžvelgė kultūrinį priedą ,,Moks-
las, kultūra ir literatūra”.  Per visus
60 metų jis išliko tikru kul tūriniu prie-
du. Temos ir tekstai buvo ir yra ne žur-
nalistinio, bet kūrybinio po būdžio.

Dar viena prelegentė, ,,Draugo”
vyr. redaktorė dr. Dalia Cidzikaitė,
vedė pašnekesį su auditorija. Buvo
įdomu išgirsti ,,Draugo” skaitytojų
nuo monę, pageidavimus, tačiau nė
vienas iš jų nepateikė recepto, kaip
padidinti prenumeratorių skaičių.
Kas padės išlaikyti dienraštį ,,Drau-
gas” – kasdien laukiamą sve čią, jei ne
jo prenumeratoriai?

Prasidėjo pavasarinis Draugo
fon do vajus. Atrodo, kad tobulybei ir
pi nigų rinkimui galo nėra. Draugo
fon das  ir toliau lieka pagrindine fi -
nansine parama dienraščio leidybai.
Tačiau tenka pripažinti, kad vyres-
niesiems skaitytojams vis dažniau
iškeliaujant į amžinybę, jaunesnieji ir
neseniai atvykę nesijungia į skaityto-
jų gretas ir netampa Draugo fondo
na riais, nors redakcijoje dirba vien

trečiosios bangos lietuviai. 
Simpoziumo dalyviams dar rū pė -

jo ,,Draugo” likimas. Ne kartą ,,Drau -
ge” teko rašyti, kad ,,Draugas” bus
leidžiamas ir toliau, nesvarbu, kurio-
je pastogėje jis apsigyvens. ,,Drau gas”
sustos tik tada, kai neliks skai ty tojų ir
nebebus Draugo fondo rėmėjų.  

Su vajaus čekiais ateina ir skaity-
tojų laiškai, kur rėmėjai reiškia savo
nuomonę, kaip pvz., siūlymą, kad
,,Draugas” būtų  leidžiamas 3 kartus
per savaitę. Galima manyti, kad
,,Draugas” net ir dabar nebe dienraš-
tis – dėl blogo pašto darbo skaitytojus
jis pasiekia pavėluotai, kartais kele-
tas numerių vienu metu. Su mažinus
leidimų skaičių, sumažės iš laidos ir
galbūt administracija suba lansuos
savo biudžetą.

,,Draugui” savo šimtmetį pasiek-
ti padėjo tik Draugo fondas.  Pava sa -
rio vajaus laiškai buvo išsiųsti vi siems
,,Draugo” penumeratoriams. Tarp jų
yra dar nemažai nepriklausančių
Draugo fondui. Tad raginame ir kvie -
čiame kiekvieną skaitytoją įs toti į
Draugo fondą atgimstančio pa va sario
proga su didesniu ar mažesniu įnašu.

Visiems, jau atsiuntusiems savo
aukas į pavasarinį Draugo fondą, ta -
riame nuoširdžią padėką.

Rašydami testamentus, nepa -
mirš kime dalį turto paskirti Draugo
fondui.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

,,Draugo” šimtmetis ir 
Draugo fondas

Su 200 dolerių:
Juozas Mikulis, garbės narys,

iš viso 5,400 dol., Westchester, IL
Stasys ir Milda Tamulioniai  iš

viso 490 dol.,  St. Petersburg, FL
Su 100 dolerių:
Dr. Romualdas ir Gražina Kriau -

čiūnai, garbės nariai, iš viso 4,300
dol., Lansing, MI

Teklė Bogušienė, garbės narė,
iš viso 3,600 dol., Boston, MA

Jonas ir Janina Mikulioniai, gar-
bės nariai, iš viso 2,500 dol., Ster -
ling Heights, MI

Dr. Ona Garūnienė, garbės
narė, iš viso 2,400 dol., Lemont, IL

Vytautas ir Ona Koliai, garbės
nariai, iš viso 2,100 dol., Palos Hills, IL

Kun. Alfonsas Babonas, garbės
narys, iš viso 1,500 dol., Detroit, MI

Asta Veličkaitė, iš viso 900 dol.,
Chicago, IL

Dr. Antanas Sužiedėlis, iš viso
675 dol., Annapolis, MD

Ramunė Račkauskienė, iš viso
650 dol., Oak Lawn, IL

Julius D. Staniškis, iš viso 100
dol., Macedonia, OH

Aleksas ir Anelė Masaičiai, iš viso
200 dol., Dearborn, MI

Su 60–50 dolerių:
Faustas ir Teresė Strolios, gar-

bės nariai, iš viso 1,000 dol., Oak
Forest, IL

Gediminas ir Sigita Damašiai,
gar bės nariai, iš viso 1,505 dol., Li -
bertyville, IL

Narimantas ir Janina Udriai,
garbės nariai, iš viso 1,000 dol.,
Far mington Hts., MI

Enata Skrupskelytė, iš viso 905
dol., Chicago, IL

Kęstutis ir Dalia Ječiai, iš viso
884 dol., Villa Park, IL

Gražina Damijonaitienė, iš viso
650 dol., Clarendon Hills, IL

Maksiminas Karaška, iš viso 550
dol., Fredericksburg, VA

Henrikas ir Ilona Lauciai, iš viso
690 dol., Union Pier, MI

Danguolė Kviklytė, iš viso 250
dol., Chicago, IL

Saulius ir Stefanija Mikaliukai, iš
viso 250 dol., St. Clair, MO

Irena Veleckytė, iš viso 180 dol.,
Chi cago, IL

Frank ir Danutė Jarai, iš viso 50
dol., Chesterton, IN

Su 40–35–30 dolerių:
Aleksas Smilga, garbės narys,

iš viso 1,090 dol., Chicago, IL
Teodoras ir Ritonė Rudaičiai,

gar bės nariai, iš viso 1,235 dol., Le -
mont, IL

Vladas ir Raminta Sinkiai, garbės
nariai, iš viso 1,030 dol., Le mont, IL

Su 25–20–10 dolerių:
Genovaitė Trečiokas, iš viso 225

dol., Union, IL
Regina Juškaitis, iš viso 175 dol.,

Oak Lawn, IL
Regina ir Richard Goebel, iš viso

25 dol., Livonia, MI
Genovaitė Narbutienė, iš viso

380 dol., Vista, CA
Stasys ir Marytė Erlingiai, iš viso

200 dol., Dearborn Heights, IL
Ona Žilionienė, iš viso 465 dol.,

North Olmsted, OH
Eleonore J. Dachota, iš viso 10

dol., Oak Lawn, IL

Visiems aukotojams nuoširdžiai
dėkojame.

PAVASARIO VAJAUS ĮNAŠAI DRAUGO FONDE

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų
globos būrelis, dėkoja už aukas padė-
ti našlaičiams, beglobiams ir su nega-
lia vaikams, daugiavaikėms šeimoms
bei studentams Lietuvoje. Aukojo: Lee
Whittington $50, Monicare Nannies
$35, Ginger Houghton $360 tęsiant
mergaitės metinę paramą, Elena Ro-
žėnienė $1,300 Kybartų gimnazijai
premijos moksleiviams, pasižymėju-
siems moksle ir paremti skautų veik-
lą. Labai ačiū. „Saulutė” (Sunlight
Orphan Aid), 414 Freehauf St.,
Lemont, IL 60439, tel. (630) 243-
6435.


