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Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir
visuomenės vienybės diena Lietuvoje
minima gegužės 17-ąją. Eltos nuotr.

Klaipėda, gegužės 15 d. (BNS) –
Lietuvos pajūryje viešintis Rusijos
transporto ministras Igor Levitin tei-
gia esąs maloniai nustebintas, kad
Lietuvos užsienio reikalų ministerijo-
je (URM) pasikeitė intonacijos Rusi-
jos atžvilgiu.

Paklaustas, ar tokie pasikeitimai
gali tapti postūmiu spręsti sudėtin-
gesnius, ne tik pragmatiškus dviša-
lius Lietuvos ir Rusijos klausimus, I.
Levitin sakė: ,,Aš būtent tai ir turė-
jau omenyje.”

Pasak jo, per įvykusias derybas
Lietuvos užsienio reikalų ministras
Vygaudas Ušackas jį maloniai nuste-
bino, o pasiūlymai, kuriuos jis patei-
kė, ir atviras pokalbis rodo, jog gali-
ma padidinti politinio lygio pasitikė-
jimą tarp Vilniaus ir Maskvos.

,,Mūsų šalių gyventojai pasitiki

vieni kitais, žmonės nori bendrauti,
judėti, dirbti kartu. Jei tarp mūsų ša-
lių bus teigiamas nusiteikimas, tai la-
bai palengvins gyvenimą mūsų pilie-
čiams. Kalbėdami apie paprastų žmo-
nių problemas, mes galvojome, kaip
padaryti, kad politiškai skirtingai
spręsdami klausimus, vienodai atsi-
žvelgtume į Lietuvos ir Rusijos pilie-
čius”, – kalbėjo I. Levitin.

V. Ušackas taip pat teigė, kad Lie-
tuvos ir Rusijos santykiuose gali at-
sirasti daugiau pasitikėjimo.

,,Viskas prasideda nuo pasitikėji-
mo, atvirumo ir gebėjimo pažiūrėti į
akis savo kolegai ir spręsti tuos klau-
simus, kurie svarbūs Lietuvos ekono-
mikai, bei tuos, kurie yra jautrūs, su-
siję su istoriniu teisingumu”, – sakė
Lietuvos URM vadovas.

Jis teigė pasiūlęs įsteigti pasiti-

kėjimo forumą tarp Lietuvos ir Rusi-
jos, kuriame dalyvautų intelektualai,
mokslininkai, istorikai ir, kalbėdami
svarbiais istoriniais klausimais, rastų
bendrą supratimą.

V. Ušackas ir I. Levitin dalyvavo
Palangoje vykusiame Lietuvos ir Ru-
sijos tarpvyriausybinės komisijos
(TVK) susitikime. Per jį ministrai ap-
tarė galimybes aktyviau bendradar-
biauti, plėtojant Lietuvos ir Rusijos
ryšius transporto bei energetikos sri-
tyse. V. Ušackas pakvietė Rusiją akty-
viau dalyvauti transporto koridoriaus
Rytai-Vakarai projekte.

Ministrai taip pat apsikeitė no-
tomis dėl Lietuvos Vyriausybės ir Ru-
sijos Vyriausybės susitarimo dėl lai-
vybos Kuršių mariose bei Lietuvos ir
Rusijos Kaliningrado srities vandenų
keliais patvirtinimo. Apsikeitus no-
tomis susitarimas pradeda galioti.

Per susitikimą daug dėmesio
skirta sienos demarkavimo ir pasie-
nio infrastruktūros plėtros klausi-
mams, tartasi, kaip tobulinti pasienio
regionų bendradarbiavimą, plėtoti
verslo, turizmo, žmoniškuosius ry-
šius su Kaliningrado sritimi. V.
Ušackas pasiūlė surengti pasitarimus
dėl bendros pasų patikros galimybių
Nidos pasienio punkte.

Sutarta, kad rudenį vykstant
TVK posėdžiui reikia surengti ir Lie-
tuvos bei Rusijos verslo forumą. Anot
ministrų, bendradarbiavimą verslo
srityje paskatins ir birželį abiejų šalių
verslininkų Vilniuje rengiama konfe-
rencija.

Pagerbti gynusieji Lietuvos
laisvê ir nepriklausomybê

Kreipdamasis į laisvės gynėjus,
jų artimuosius ir iškilmių svečius
prezidentas pabrėžė, kad šie metai
žymi keletą labai svarbių Lietuvos is-
torijai sukakčių: pirmojo valstybės
paminėjimo tūkstantmetį, Lietuvos
laisvės kovų sąjūdžio Deklaracijos še-
šiasdešimtmetį ir Lietuvos narystės
NATO penkmetį.

,,Šiuos įvykius vienija bendra
laisvės dvasia, bendros pastangos
laisvai ir oriai gyventi saugant įvai-
riapusį savo šalies paveldą. Ne gink-
luotė ir ne moderniausia technika, o
būtent kovos dvasia yra tas kariuo-
menės pagrindas, nuo kurio praside-
da tikroji gynybinė galia”, – sakė V.
Adamkus.

Atkreipęs dėmesį, kad kasmetis
Partizanų pagerbimo, kariuomenės
ir visuomenės vienybės dienos minė-
jimas yra vertybė, kurią būtina
skleisti jaunimui, valstybės vadovas
sakė besidžiaugiąs, jog ši diena vis
tvirčiau įleidžia šaknis į mūsų visuo-
menės kultūrinį gyvenimą ir liudija
didžiulį dėkingumą visų laikų laisvės
gynėjams.

Vilnius, gegužės 15 d. (ELTA) –
Partizanų pagerbimo, kariuomenės
ir visuomenės vienybės dienos proga
prezidentas Valdas Adamkus Vyčio
Kryžiaus ordinais apdovanojo gink-
luoto ir neginkluoto pasipriešinimo
(rezistencijos) dalyvius, didvyriškai
gynusius mūsų šalies laisvę ir nepri-
klausomybę.

Tikimasi daugiau pasitik∂jimo
Lietuvos ir Rusijos santykiuose

Rusijos transporto ministras Igor Levitin (k) ir Lietuvos užsienio reikalų ministras
Vygaudas Ušackas. Eltos nuotr.

Vilnius, gegužės 15 d. (Lietu-
viams.com) – Uždarame Užsienio rei-
kalų komiteto posėdyje buvo aptartos
Lietuvos Respublikos konsulinės tar-
nybos veiklos problemos. Informaciją
pristatė Užsienio reikalų ministerijos
Konsulinio departamento direkto-
rius Vytautas Pinkus.

Pristatytos pagrindinės su Lie-
tuvos ir užsienio piliečių aptarnavi-
mu susijusios problemos bei jų spren-
dimo būdai. V. Pinkus pranešė apie
baigiamus suderinti susitarimų pro-
jektus su Baltarusijos Respublika ir
Rusijos Federacija dėl supaprastinto
vizų režimo, kuris leistų Lietuvos ir
Rusijos bei Lietuvos ir Baltarusijos
pasienio gyventojams kirsti LR sieną
supaprastinta tvarka. Buvo pranešta
apie atstovavimo susitarimų su kito-
mis Šengeno valstybėmis dėl vizų iš-
davimo pasirašymą. Minėti susitari-
mai padėtų LR piliečiams gauti visą
reikiamą konsulinę pagalbą tose val-
stybėse, kuriose LR neturi diploma-
tinių atstovybių.

V. Pinkus pranešė apie rengia-
mus teisės aktus, numatančius gali-
mybę konsuliniams pareigūnams iš-
duoti pasus (priimti sprendimus dėl
paso išdavimo bei atlikti užsakymą
dėl paso gamybos). Tai palengvintų ir
pagreitintų šios procedūros atlikimą.

Taip pat siekiama supaprastinti
LR piliečių palaikų parvežimą iš Eu-
ropos valstybių patvirtinant 1973 m.
Strasbūre priimtą susitarimą dėl mi-
rusiųjų kūnų pervežimo. Artimiausiu
metu planuojama pavesti dokumentų
tvirtinimo pažyma Apostille funkciją
vykdyti notarams, kad Lietuvos pilie-
čiai galėtų gauti šias pažymas visuose
Lietuvos regionuose, o ne vykti kiek-
vienu atveju į sostinę.
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Ir vėl, tarsi ir be mūsų sutiki-
mo, laiko ratas apsisuko – rytoj
daugelyje JAV lituanistinių mo-
kyklų nuskambės paskutinis
skambutis. Jaunieji mokinukai,
pamiršę nenorą keltis anksti
šeštadienio ryte, baigiantieji –
egzaminų baimę ir įtampą, o
mokytojai ir direktoriai – per
mokslo metus susikaupusius ir
naujaisiais metais jų laukiančius
rūpesčius (o jų visuomet yra, ir
su kaupu) – visi susirinks pras-
mingai šventei. JAV aukštosiose
mokyklose tokiomis progomis
mokslų metų užbaigimo kalbą
pasakyti pakviečiami įžymūs,
visuomenei nusipelnę žmonės,
politikai. Ar nebūtų gražu tokią
tradiciją įvesti ir lietuviškose
lituanistinėse mokyklose? Gal-
būt tokio svečio žodžiai giliau
įkristų į jaunųjų širdis, paskatin-
tų dar vieneriems metams sug-
rįžti į mokyklą, o ją pabaigusius –
pernelyg nenutolti nuo lietu-
viškos veiklos?

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

Kaip ir kiekvieną pavasarį, taip ir šį vyko moksleivių
ateitininkų pavasario akademija. Joje dalyvavome ir mes
— keturios Gargždų šv. arkangelo Mykolo ateitininkų
kuopos narės. Akademija vyko balandžio 16–19 d. gra-
žiame Lietuvos kurortiniame miestelyje – Birštone. Aka-
demijos tema buvo „Tikėjimas ir bažnyčia”, kurią gvilde-
nome visos akademijos metu.

Paskaitas mums vedė žymūs paskaitininkai: Vilniaus
universiteto, teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevi-
čius, Paulius Subačius, jau seniai moksleivių ateitininkų
akademijose pamėgtas kunigas Kęstutis Kėvalas, mek-
sikietis Artūras Soto, LTV muzikos prodiuseris Jonas Vi-
limas.

Paskaitose vyravo šv. Mišių, popiežiaus autoriteto
temos. Po kunigo Kęstučio Kėvalo paskaitos buvo su-
rengtas susimąstymas, kurio metu visi bendrai turėjome
išrinkti svarbiausią klausimą ir į jį atsakyti. Tai yra kiek-
vieno asmens nuomonės įvertinimas, nesiekiant jos gin-
čyti. Šis pamąstymas mums leido patiems save įvertinti,
pateisinti, atsižvelgti į kitų nuomones, mokėti jas to-
leruoti.

Kiekvieną dieną dalyvaudavome šventose Mišiose, iš-
mokome naujų giesmių, klausėmės įdomių pamokslų.

Studentai ateitininkai pasidalino savo patirtimi
studijuojant įvairiuose universitetuose. Kiekvienas galėjo
pasirinkti, į kokią paskaitėlę eiti, kur norima studijuoti.
Galėjome užduoti įvairius rūpimus klausimus ir daugiau
sužinoti apie norimą specialybę.

Vakaro programos, kaip ir kiekvienoje akademijoje,

būdavo įdomios. Pirmąjį vakarą buvo susipažinimas
lygiuose pagal klases, kurie turėjo sugalvoti vaidinimą,
atspindėsiantį akademijos temą. Antrąjį vakarą MAPU
(Moksleivių ateitininkų pavasario universiteto) pagalba
mokėmės, kaip geriau parašyti rašinį, norint patekti į
akademiją. Paskutinė akademijos vakaro programa buvo
pati geriausia. Jos metu buvo atvažiavusi jaunimo folk-
loro grupė „Ale va”, kuri mums gražiai padainavo ir
pamokė lietuvių liaudies šokių. Kai po šios triukšmingos
vakaro programos beveik visi sumigome maždaug už
valandos, šaunusis komendantas Benas visus netikėtai
pažadino savo grėsminguoju pliušiniu plaktuku, liepė šil-
tai apsirengti ir ateiti į aktų salę. Ten sužinojome jog daly-
vausime naktiniame žygyje. Vadovams suskirsčius mus į
grupeles, pasileidome į kelionę naktinėmis Birštono
apylinkėmis.

Kelionės tikslas buvo apkeliauti visas „žvaigždes” –
vadovus. Kelionės metu darėme įvairias užduotis, pro
teleskopą matėme net Saturną. Šis žaidimas paliko didelį
įspūdį. Kitą rytą buvo gan sunku atsikelti, nes žinojome,
jog jau greit turėsime vykti namo.

Akademija mus labai sužavėjo ir suteikė daug žinių,
patirties. Daug ko išmokome, daug sužinojome iš pas-
kaitų, diskusijų, apmąstymų, dvasiškai sustiprėjome. Su
nekantrumu laukiame vasaros akademijos.

Vitalija Pundziūtė ir
Kristina Liutkutė

Gargždų šv. arkangelo Mykolo kuopos ateitininkės

Moksleivių ateitininkų akademija

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 stovykla • liep. 26-rugp. 2 d. (visos vietos užimtos)

Ateitininkų studijų savaitgalis •rugsėjo 4-7 d.
Visa informacija: www.ateitis.org

Sendraugių poilsio savaitė
Tėvų Pranciškonų sodyboje,

Kennebunkport, Maine

Registruotis užsisakant kambarį per raštinės administraciją, paminėdami,
kad atvykstate į ,,Ateities savaitę — Ateitis Week”. Telefonas (207) 967-
4865 El.p. franciscanguesthouse@yahoo.com

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

Čikagoje
Čikagos ateitininkų Šeimos šventė įvyks birželio 7 d. 9 val. –
šv Mišios Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. 10:30 val. – iškil-
mingas posėdis Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje.
12:00 val. Ateitininkų namų gegužinė. Visi kviečiami.

Čikagos jaunučiai ateitininkai Lukas Kubilius ir Juozas Mikužis su
savo vadovais Andriumi Kubiliumi ir Rimu Petraičiu balandžio 25 d.
iškylavo dviračiais po Čikagos priemiesčių miškus.
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Stalas ir
(atsiprašau) lovys

VYTAUTAS VOLERTAS

Šie du rakandai yra gerai žinomi kiekvienam iš mūsų. Tačiau jų
sukeliami įvaizdžiai pjaunasi. Stalas – švaros, duonos kepalo, laik-
raščio, knygos, mąstant atremtų alkūnių vieta. Tai būtinas baldas,

gerų namų šilumą primenąs. Lovys yra kur nors pakiemy ištremtas ra-
kandas, neturintis jokio ryšio su žmogaus sielvarto, meilės ar džiaugsmo
mintimis. Tai naminių gyvulėlių susibūrimo, jų būties užtikrinimo vieta.
Prie lovio renkasi įvairūs keturkojai, prie jo stumdosi, drabstosi ėdalu,
žviegia. Ypač kiaulių giminės sutvėrimėliai čia pasižymi.

Bet laikas bėga, omnia mutant et nos mutantur. Tarp tų „omnia”
įkliuvo ir mūsų sąvokos. Šiandien, jei ką išrinko į Lietuvos Respublikos
Seimą, sakome, kad jis prilindo prie lovio, o jei kas turi valdišką tarnybą,
tasai jau srebia iš to valdžios lovio. Šie posakiai, dažnokai vartojami, kelia
siaubą. Ar Seimo nariai ir valdininkai krito iki lovio lygmens? (O gal už-
sieny mes nesuskubome bėgti su kalbos kaita ir gerai nesuprantame?)
Kopūstgalvis, valdžios tranas, mokslinis praskydėlis, taukuota špyga –
dažni epitetai, Lietuvos spaudoje nusaką kuo nors politikoje pasižymėju-
sius asmenis. Spjovė veidan, melavo, apgavo – taip yra aprašomi šių žmo-
nių veiksmai.

Rinkome Seimo narius (esu LR pilietis, tad ir aš šiose apeigose daly-
vauju), mūsų valia jie atsirado svarbioje valstybės institucijoje, balsavo-
me už pačius geriausius, o kai jie spėjo prieiti prie jiems skirtų darbo kė-
džių, tuojau šiuos mūsų įgaliotuosius ir įpareigotuosius siunčiam prie lo-
vio... Valstybė pasirenka darbininkus, partijos net prakaituodamos perša
geriausių geriausius, o kai jie pradeda dirbti, juos apšaukiame šiokiais ir
tokiais, blogiausiais iš blogiausiųjų minios.

Kas yra? Balsavę, nubalsavę ir išrinktuosius staiga apmėtydami že-
mėmis niekiname ne tik juos, bet ir patys save. Esame akli piliečiai? Jei
vienąkart apsirikome, pasiteisinkime suklydę. O šis išrinktųjų niekinimo
įprotis mus valdo jau daugel metų. Lietuvoje laisvi rinkimai, bet Lietu-
voje tie laisvai išrinkti piktai sustumiami į pelkę. Lietuvoje sudaromos
vyriausybės, bet Lietuvoje tuojau pat laipiojama purvinais aulais ant jų
galvų.

Galbūt mūsų tėvynėlėje jau neliko dorų žmonių, o gal ten išklibo lo-
gikos stulpai? Negali būti, kad trijų (daugiau) milijonų tautoje nėra pasi-
šventėlių, o tik įvairūs paklaidūnai slampinėja. Negali būti, kad visi yra
kopūstgalviai, tranai, savanaudžiai, kad lovys liko vieninteliu iškilesnių
lietuvių siekiu. Niekiname valstybės vyrus, niekiname visus piliečius. Pa-
čioje atsikūrusios nepriklausomybės pradžioje gal ir pakliūdavo koks nors
keistuolis į svarbesnį sostą, bet iki šiol toks vargdienis ar gudrautojas pats
save tinkamai išsireklamavo ir sugrįžo slėptis į namus. Tiesa, kiekviena-
me pasaulio kampe valdžiose pasitaiko nesąžiningų ar pasimetusių žmo-
nių, bet tik vagis reikia vadinti vagimis, sukčius – sukčiais, o doruosius
vertinti ir juos kviesti prie garbingų darbų stalo, bet ne prie lovio siųsti.

Lietuvoje, viešame gyvenime ir spaudoje, iki šiol dar vyrauja grubus
kalbėjimo stilius, perimtas iš Rusijos, carinės ir bolševikinės. Jei nežino-
moje vietoje žmogus pataiko ne į tas duris, nesakome jam: „Atsiprašau,
čia negalima”, bet surinkame pikto brigadininko balsu: „Ko čia lendi kaip
kiaulė?” Kai stotelėje į autobusą lipa daugiau keleivių, nemalonu klau-
sytis prie lango patogiai įsitaisiusio paauglio, garsiai nustembančio – „Ko
čia reikia tiems sudribėliams seniams.”

Tai yra stiliaus reikalas. Užuot pasispaudus, kad autobuse pasidary-
tų daugiau erdvės, praveriama piemeniška burnelė. Bet gyvenimo stilius
kuria gyvenimo aplinką. Kur daugiau grubumo, ten daugiau pykčių ir
nelaimingų žmonių. „Rusiškų bobų” šūkaliojimų ir net jų sijonų kilnoji-
mų Lietuvoje šiais laikais labai labai nereikia.

Neturėtų būti remiama grubioji spauda. Juk ji yra todėl grubi, kad ti-
kisi daugiau skaitytojų. „Nupirksiu tą šlamštą, pasijuoksiu”, dažnokai pa-
galvoja ne vienas praeivis, kurio akys užkliūva už kioske išplėtoto skan-
dalingo puslapio. Bet juk tasai šlamštas pratina skaitytojus prie bjauraus
kalbėjimo ir net galvojimo būdo. Nereikia politikos ir administracijos
žmonių rišti prie lovio, netinka pažįstamus kopūstgalviais vadinti. Kultū-
ra, net ir „vakarietiška”, tokio elgesio vengia. O kai skaitai amerikiečių
dienoraštinius pasakojimus apie šiandienines keliones Rusijoje, ypač
Maskvoje, pasijauti, lyg būtų kalba apie Vilnių ar Kauną. Bet Maskva yra
už tūkstančio kilometrų. O koks atstumas tarp žmonių elgesio Maskvoje
ir Vilniuje?

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  

KAD KASDIEN SPINDĖTŲ
KRISTAUS VEIDAS

„Dievas taip pamilo pasaulį, jog
atidavė savo viengimį Sūnų, kad
kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų,
bet turėtų amžinąjį gyvenimą” (Jn 3,
16) – šią džiugią žinią pasauliui
paskelbė Jėzus Kristus. Jis buvo pir-
masis Evangelijos – Gerosios naujie-
nos nešėjas. Po prisikėlimo įpareigojo
savo mokinius nešti išgelbėjimo žinią
į visą pasaulį: „Eikite ir padarykite
mano mokiniais visų tautų žmones.” 

Šiandien, iškilmingai švęsdami
Evangelijos žinios tūkstantmetei Lie-
tuvai jubiliejų, prisimename labai
uolų Evangelijos nešėją šv. Brunoną
ir jo kankinystę Lietuvos pasienyje.
Šv. Brunonas pažino Kristų ir jį pa-
milo, o pamilęs negalėjo Jo neskelbti.

Prieš tūkstantį metų, kai beveik
visa Europa jau buvo krikščioniška,
prie Baltijos jūros gyvenę žmonės dar
buvo stabmeldžiai. Šv. Brunonas ži-
nojo, kad misija į baltų šalis yra labai
pavojinga, nes ankstesnio misionie-
riaus šv. Vaitiekaus žygis pasibaigė jo
kankinyste. Tačiau tikra meilė visuo-
met yra stipresnė už mirtį. Gavęs po-
piežiaus Silvestro II palaiminimą šv.
Brunonas su būreliu palydovų iške-
liavo Lietuvos link. Atkeliavęs prie
Lietuvos–Rusios sienos, jis baltų
žmonėms paskelbė Evangeliją ir pa-
krikštijo kunigaikštį Netimerą bei jo
aplinkos žmones. 

Mūsų švenčiamas Evangelijos
žinios tūkstantmetei Lietuvai jubilie-
jus yra proga patikrinti savo tikėjimą
ir meilę Jėzui Kristui. Kartais ją ban-
doma matuoti sukalbėtų maldų ar
aplankytų šventų vietų skaičiumi.
Taip, maldos ir šventos vietos turi
savo vertę, tačiau tikroji meilė Dievui
ir už mus mirusiam Jėzui Kristui ma-
tuojama kitokiu matu – meile šalia
mūsų ar toliau nuo mūsų esantiems
žmonėms.

Šiandien šalia savęs matome
daugybę žmonių, kuriuos nėra lengva
mylėti: šiukšlių konteineriuose bu-
telius renkantys ar tiesiogiai centų
prašantys girtuoklėliai, alaus bam-
balius apsikabinę ir per dienas alų ar
sidrą sriubčiojantys ir aplinką ter-
šiantys paaugliai, be krepšinio jokios
kitos religijos nepažįstantys, dažnai
pikti ir visus kaltinantys mūsų tau-
tiečiai – jie visi yra panašūs į tuos
mūsų protėvius, pas kuriuos rizikuo-
damas gyvybe keliavo šv. Brunonas.
Ar mylime savo laiko žmones? Ką da-
rome, kad tie žmonės būtų išgelbėti? 

Jeigu tikintis žmogus, matyda-
mas kitų netikėjimą, dėl to neišgyve-
na ir nemąsto, kaip jiems padėti, tuo-
met diagnozė labai aiški – nėra nei

tikėjimo, nei meilės. Nėra tikėjimo,
nes Kristų pažinęs žmogus visuomet
spinduliuoja tikėjimu ir meile.

Šios mintys gali sudrumsti ne
vieno klausytojo sąžinę, nes mes su
savo silpnu tikėjimu ir silpna meile
esame taip apsipratę, jog sukalbėję
per dieną kokią nors maldelę ar pa-
aukoję Bažnyčiai kelis litus, kartais
manome, jog mūsų tikėjimas geras.
Jeigu mes tikrai pažinome Jėzų
Kristų ir suvokėme, kad jis yra mūsų
didysis turtas, kad tik su juo gyven-
dami mes būsime gyvos vynmedžio
šakelės, pajėgios nešti gausių vaisių,
tuomet mes negalėsime likti abejingi
tam, ką matome aplinkui. 

Krikščionis yra pašauktas ne de-
juoti, ne pykti ir kaltinti, bet mylėti.
Pykdami dėl nesėkmių, mes nepakei-
sime pasaulio. Pasaulį keičia tik mei-
lė, kylanti iš tvirto tikėjimo, ir tikėji-
mas, kylantis iš meilės ir gerų darbų.

Jėzus Kristus kartą palygino
žmones su vynmedžio šakelėmis, ku-
rios, būdamos gyvos, neša vaisius, o
sudžiūvusios būna sudeginamos. Jė-
zus kalbėjo: „Aš esu vynmedis, o jūs
šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš
jame, tas duoda daug vaisių; nuo ma-
nęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nu-
veikti” (Jn 15, 5). Nedejuojantys ir
nelaukiantys, kad tik kiti darytų ge-
rus darbus, bet patys juos darantys,
yra iš Kristaus išaugusios ir gerus
vaisius nešančios šakelės. 

Ačiū Dievui, Lietuvoje yra daug
žmonių, kurie, būdami vienybėje su
Dievu, su Jėzumi Kristumi, nuolat
daro gerus darbus. Kiekvienoje tikin-
čiųjų bendruomenėje yra pasiauko-
jusių žmonių, kurie randa stiprybės
pačiomis nedėkingiausiomis sąlygo-
mis daryti gera. Nuo pat Nepriklau-
somybės pradžios matau beveik vi-
sose parapijose ,,Caritas” moteris,
besirūpinančias vargingais žmonė-
mis, pastaraisiais metais jos dalija
nepasiturintiems ES maisto produk-
tus. Tuo metu, kai vieni rūpinasi tik
savimi ar net vagia iš valstybės, ,,Ca-
ritas” nariai, dažnai be jokio atlygio,
dienų dienas aukoja, kad kitiems da-
rytų gera. 

Tikėjimas yra gyvas tik darbuo-
se. Šventinės nuotaikos greitai nu-
tols, ir liks pilka kasdienybė. Tačiau ji
gali būti ne pilka, bet šviečianti.
Evangelijos žinia kviečia mus kiek-
vieną dieną padaryti švente, kad kas-
dien spindėtų Kristaus veidas tuose,
kurie daro gerus darbus. Tik taip mes
tampame Kristaus Evangelijos nešė-
jais ir liudytojais.

Arkivysk. S. Tamkevičiaus homilija 
Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje 2009 m. gegužės 10 d.

Skaitykime ir remkime ,,Draugâ”!

Apsilankykite
www.draugas.org
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VITALIJA DUNÇIENÈ

Dvigubos pilietybės klausimas
aptarinėjamas ir nagrinėjamas taip
seniai, kad jau pradeda visiems atsi-
bosti. Deja, to aptarinėjimo apčiuo-
piamų rezultatų vis dar nematyti.
Aptarinėjimai vyksta toliau.  Gegužės
2 d. ,,Drauge” iškeltas klausimas ,,Ar
ne per griežtas PLB nusistatymas dėl
pilietybės įstatymo projekto?” sugun-
dė ir mane pasisakyti.  Mano giliu įsi-
tikinimu, PLB (Pasaulio Lietuvių
Bendruomenė), JAV LB (Lietuvių
Bendruomenės) išrinktieji atsto-
vai visur ir visada turi vieningai
ir vienareikšmiškai išreikšti sa-
vo atstovaujamų kraštų daugu-
mos išeivijos lietuvių norą – iš-
likti visaverčiais, pilnateisiais
Lietuvos piliečiais. Kokiu įstaty-
mu, kokiais žodžiais turėtų būt
išreikšta galimybė lietuviams išlikti
Lietuvos piliečiais, nepakenkiant
Lietuvos saugumui,  turėtų nuspręst
Lietuvos teisininkai.

Išeivijos vadovybė neturėtų pa-
siduoti gundymams rūšiuoti išeivijos
lietuvius į kategorijas pagal jų išvyki-
mo iš Lietuvos laiką.  Sunku suprasti
logiką, kodėl šiandien Lietuvos pilie-
tybę gauna užsienio šalies pilietis,
kurio vienas iš keturių senelių 1919-
–1940 metais išvyko iš Lietuvos.
Bet Lietuvos pilietybė nepaliekama
tiems, kurie išvyko iš Lietuvos po
1991 m. Nesuprantama, kodėl Lietu-
voje ,,neliko vietos” tiems, kurių tė-
vai/seneliai priešinosi okupacijai,
klampojo po Sibiro sniegynus, ėjo
baudžiavą sovietų kolūkiuose, savo
kūnais stabdė sovietinius tankus
1991 m., patyrė Nepriklausomybės
atgavimo džiaugsmą,  pasirašinėjo po
Lietuvos Konstitucija… Pasiūlymai
sudaryti trečiabangiams lengvatas,
atsisakant įgytos gyvenamos vietos
pilietybės ar pagaminant jiems spe-
cialią kortą, juos žemina ir žeidžia.
Juk visi išeiviai gali atsisakyti turi-
mos pilietybės, deja, kažkodėl to rei-
kalaujama tik iš trečiabangių.  

Niekada neturim pasiduot sava-
naudiškai pagundai ir pradėti galvoti,
kad tik mūsų asmeninė išvykimo iš
Lietuvos priežastis buvo svarbi ir pa-
teisinama, o visų kitų išvykimas nusi-
pelnė tik pasmerkimo. Visokių žmo-
nių iš Lietuvos išvyksta ir su įvai-
riausiais tikslais:  išvyksta paprasti
nuotykių ieškotojai, išvyksta nusi-
kaltėliai, kurie tikisi greitai pratur-
tėti apvoginėdami ,,turtingus” užsie-
niečius, išvyksta pakviesti draugų,
išvyksta, nes tai madinga... Bet ne-
reikia kažin kokios vaizduotės, kad
suprastum, jog daugeliui ir iš trečia-
bangių nebuvo didelio pasirinkimo.
Kokia  ateitis laukia kaimiečio vaiko,
kurio tėvai bando išgyventi iš trijų
hektarų žemės ir neturi pinigų išnuo-
muoti vaikui kambarį mieste, nupirk-
ti drabužių, valgyti, kad tas galėtų
studijuoti?  Kokį pasirinkimą turėjo
mafijos persekiojamas žmogus? Kokį
pasirinkimą turėjo subankrutavusių
įmonių darbuotojai?  Kokį  pasirinki-
mą turėjo savo butelį ir visą savo tur-
telį bankams užstatę verslininkai,
kurių verslas subankrutavo?  Kokia

ateitis laukė gabaus mokslininko,
kurio bet kokie siekiai ir iniciatyva
buvo begėdiškai slopinami vyresniųjų
kolegų?  Tikrai tikiu, kad dauguma
išvykusiųjų, bent jau išvykimo metu
galvojo, kad jie nelabai turėjo kitokį
pasirinkimą.  Iškeliavo svetur, kad
galėtų užsidirbti pinigų kasdieninei
duonai. Ir todėl, man atrodo, yra bū-
tina gerbti visų žmonių pasirinki-
mus, nebadant vieniems kitų pirštais
ir nenurodinėjant, kas privalo grįžti į
Lietuvą, o kas gali pasilikti svetur;
kas turi atsisakyti turimos pilietybės,
o kas nusipelnė dviejų.

Nepasiduokime pagundai ki-
tiems patarti nepriimti gyvenamos
vietos pilietybės, kai mes patys ja

naudojamės! Aš suprantu, kad Euro-
pos Sąjungos šalyse gyvenantiems
Lietuvos piliečiams gauta gyvenamos
vietos pilietybė nedaug ką pakeistų.
Tai puiku! Deja, gyvenantiems JAV,
Amerikos pilietybė yra reikalinga.
Be Amerikos pilietybės žmogus nega-
li ilgesniam laikui išvykti iš šalies,
negali dirbti valstybinėse įstaigose
(valdiškose ligoninėse, mokyklose,
pašte, policijoje), už mažiausią eismo
taisyklių pažeidimą gali būt ištrem-
tas iš šalies be teisės sugrįžti, mirus
tėvams (ne JAV piliečiams) didžiau-
sią paliekamo turto dalį paima valsty-
bė, o ne tavo vaikai.  JAV gyvena mi-
lijonai Amerikos piliečių (rusų, len-
kų, žydų…), kuriems niekad nebuvo
atimta gimtųjų kraštų pilietybė. Ko-
dėl lietuviai tokios galimybės neturi?

Nespręskime apie Lietuvos pilie-
čių, gyvenančių už Lietuvos ribų, pat-
riotizmą iš jų balsavimo statistikos.
Daugelis išeivių – Lietuvos piliečių
mano, kad jie neturi moralinės teisės
keisti Lietuvos rinkėjų daugumos,
kuriems išrinktieji į valdžią turės tie-
sioginį poveikį jų gyvenimams, pasi-
rinkimo. Kodėl JAV gyvenantis 20–50
m. Lietuvos pilietis turėtų rinkti Lie-
tuvoje gyvenantiems valdžią? Užsie-
nyje gyvenančių Lietuvos (viengubi-
nių) piliečių kasdien daugėja. Gali
ateiti tokia diena, kai Lietuvos val-
džios rinkėjų daugiau gyvens užsie-
nyje, negu Lietuvoje.  Rinkimus suor-
ganizuoti po visą pasaulį išsibarsčiu-
siems Lietuvos piliečiams Lietuvai
kainuoja daug pinigų ir laiko.  Prob-
lema egsistuoja, kurią anksčiau ar vė-
liau reikės spręsti.  Rinkimų teisę su-
siejus ne tik su Lietuvos pilietybe, bet
ir su gyvenama vieta – rinkiminės
problemos išsisprendžia.

Kodėl išeivių iš Lietuvos galimy-
bės turėti Lietuvos pilietybę visiškai
nepriklauso nuo jų pačių šiandieninio

elgesio, norų, siekių? Kodėl šiandie-
ninio išvykėlio Lietuvos pilietybės li-
kimą nusprendžia jų protėvių elge-
sys? Kodėl nekreipiamas dėmesys į
skirtumą  tarp žmonių, planuojančių
kuo greičiau asimiliuotis užsieniečių
(jau nutautėjusių), ir tarp žmonių,
kurie deda dideles pastangas ir kuria
Lietuvą savo aplinkoje, augina lietu-
viškai savo vaikus? Kodėl Lietuvos
pilietybė taip nupiginama, kad ,,lai-
mingiesiems” ji siūloma be jokių są-
lygų (kalbos mokėjimo, istorijos egza-
mino), o tie, kurių seneliai/tėvai ,,ge-
ru” laiku neemigravo iš Lietuvos, ne-
turi jokių galimybių Lietuvos piliety-
bę turėti, nepaisant to, kokias jie tam
pastangas deda?

• • •
Lietuvos įstatymai, vyriausybės

politika, turėtų skatinti tarp viso
pasaulio lietuvių draugiškumą, vie-
nybę, tarpusavio pagarbą, norą vie-
nytis ir darbuotis kartu, kad lietuvių
kalba ir pati Lietuva niekada neiš-
nyktų nuo žemės paviršiaus. Deja,
šiuo metu vykdoma politika skatina
kaip tik priešingus lietuvių jausmus:
tarpusavio neapykantą, pavydą, ne-
pasitikėjimą, įtarumą.

Ar PLB, JAV LB atstovai planuo-
ja pateikti Lietuvos vyriausybei ko-
kių nors konkrečių pasiūlymų pluoš-
tą, kurių įgyvendinimas padėtų už-
tikrinti išeivijoje egzistuojančių LB
gyvybingumą?  Juk tiek metų LB vie-
nijęs ir jungęs aiškus tikslas – va-
duoti Lietuvą – pradingo.  Kaip PLB
vadovai ruošiasi prisitaikyti prie nau-
jos padėties, naujų iššūkių ir suvie-
nyti visus lietuvius naujiems tiks-
lams siekti? Šiandieniniai lietuviai
nemato prasmės jungtis į LB, nes pa-
silinksmina su savo draugais, o ryšius
su Lietuva palaiko kompiuterių pa-
galba. Lietuvos žiniasklaidoje nesun-
ku užtikti straipsnių (pokalbių su
,,žinovais”), kuriuose išeivijos LB pri-
statomos kaip žemo intelekto asme-
nų, nesugebančių pritapti prie aplin-
kos ir todėl užsidariusių lietuviš-
kuose getuose, organizacijos. 

Kokia Lietuvos vyriausybės poli-
tika užsienio lietuvių atžvilgiu prisi-
dėtų prie naujų tikslų siekimo ir įgy-
vendinimo? Pvz., ar Lietuvos valdžios
nutarimas, kad Lietuvos pilietybė
bus paliekama tik tiems Lietuvos
piliečiams, priėmusiems gyvenamos
vietovės pilietybę, kurie bus aktyvūs
vietinėje Lietuvių Bendruomenėje, ku-
rie gaus geras vietinės LB rekomen-
dacijas, nepaskatintų išsibarsčiusių
lietuvių labiau jungtis į bendruome-
nes?  Ar nutarimas, kad Lietuvos pi-
lietybė bus paliekama tik tos šeimos
nariams, kurie deda pastangas savo
vaikus auginti lietuviška dvasia, ne-
sutrauktų lietuviukų į lietuviškas
mokyklas?  Ar nutarimas, kad kiek-
vienas išeivijos lietuvis, kuris nori va-
dintis Lietuvos piliečiu, privalo kaip
nors (laiku, konkrečia pinigų suma,
darbu) prisidėti prie Lietuvių Bend-
ruomenės, lietuviškos parapijos, mo-
kyklos, lietuviško laikraščio išlaiky-
mo neatgaivintų LB gyvybės? Ar gy-
venantis toliau nuo LB lietuvis, bet
norintis būti Lietuvos piliečiu, nega-

lėtų atitinkamą pinigų sumą paauko-
ti Lietuvoje esančiai labdarai savo
nuožiūra, sudalyvauti kokioje nors
talkoje Lietuvoje ar pasiūlyti savo
laiką kokiam nors internetiniam
ryšiui plėtoti bendram lietuvių labui?
Ar tokia kryptinga politika nesustip-
rintų išeivijoje lietuviškų bendruo-
menių, nesuteiktų joms daugiau
autoriteto ir galimybių?

PLB, JAV LB vadovai turėtų dėti
pastangas, kad išeivijos lietuviai būtų
pristatomi žiniasklaidoje kaip garbin-
gi, sąžiningi, savarankiški, nusiteikę
pasirūpinti savimi ir konkrečiais dar-
bais prisidėti prie sėkmingos Lietu-
vos ir viso pasaulio lietuvijos ateities.
Deja, dabar kuriamas atvirkščias
vaizdas. Lietuvos žiniasklaidoje regu-
liariai pasirodantys straipsniai skel-
bia, kaip išeivijos atstovai prašo ir
prašo pinigų savo vaikų knygoms,
stovykloms, mokykloms ir kaip Lie-
tuvos vyriausybė tuos pinigus skiria.
Žinome pasakymą, kad ,,Veiksmai
kalba aiškiau, negu žodžiai”. Kai
PLB atstovai vieną dieną prašo pi-
nigų, tai kitos dienos tvirtinimas, kad
Lietuvos pilietybė mums reikalinga
tik emociniam ryšiui (ne materiali-
niam) su Lietuva patenkinti,  nieko
nebeįtikina. Kalbos apie išeivių meilę
Lietuvai pradeda skambėti veidmai-
niškai.  Sunku suvokti, kodėl mažiau
uždirbantys žmonės Lietuvoje turėtų
šelpti daugiau uždirbančius išeivijoje!

Išeiviams nepadės Lietuvos val-
džios atkišta žuvis! Išeiviams reikia
meškerės!  Keli šimtai ar net tūkstan-
čiai Lietuvos valdžios skiriamų litų
neišgelbės išeivijos mokyklų, parapi-
jų, laikraščių, lietuvių namų. Reikia
ne pinigų, o  bendros Lietuvos politi-
kos, kuri skatintų žmones jungtis į
bendruomenes, nepriklausomai nuo
jų gyvenamos vietos, nelikti abejin-
gais lietuvybei ir įkvėptų kurti gra-
žesnę, teisingesnę Lietuvą savo gyve-
namoje aplinkoje.

Lietuvos valdžia, PLB vadovai
turėtų vieningai dirbti ir įtakoti
Lietuvos valdžią, kad būtų sukurtos
prielaidos, jog kiekvienas (ne tik
saujelė įžymiausių rašytojų, meni-
ninkų, sportininkų, turtuolių...) lie-
tuvis, norėdamas neprarasti Lie-
tuvos pilietybės, jos ir nepraras-
tų, pvz., ,,už nuopelnus Lietu-
vai”. Lietuva turės gražią ateitį tik
tokiu atveju, jeigu nebus atstumia-
mas nė vienas lietuvis, kuris ne tik
žodžiais, bet ir darbais yra nusiteikęs
kurti Lietuvos ateitį pasaulyje.  

Ar trečiabangių norai –
pagalys ,,geros” politikos 

ratuose?

PLB, JAV LB vadovai turėtų dėti pastangas, kad išeivi-
jos lietuviai būtų pristatomi žiniasklaidoje kaip garbin-
gi, sąžiningi, savarankiški, nusiteikę pasirūpinti savimi ir
konkrečiais darbais prisidėti prie sėkmingos Lietuvos ir
viso pasaulio lietuvijos ateities.  Deja, dabar kuriamas
atvirkščias vaizdas.  

Šoka ,,Grandies” šokėjėlė, Lemont, IL.
Jono Kuprio nuotr.
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AURELIJA TAMOŠIÙNAITÈ

Specialiųjų agentų veikla dauge -
liui mūsų dažnai siejasi su vaidybi -
niais filmais apie nenugalimąjį agen-
tą James Bond. Šių filmų sukurtas
mi tas toks gajus, jog tikrame gyveni -
me susipažinus su šios profesijos
atstovais, negali patikėti, jog jie tikri,
to kie pat žmonės kaip ir mes, gy -
venantys čia pat šalia mūsų. Vienas iš
tokių nepaprastų – paprastų žmo nių
– Amerikos lietuvis Bronius Moge-
nis, 24 metus išdirbęs Federal Bu-
reau of Investigation (FBI) specia-
liuoju agentu. Broniui teko dirbti
kontržvalgyboje, vėliau diplomati nėje
tarnyboje tuo metu, kai Lietuva buvo
vienoje, o jis – kitoje ,,geležinės už -
dangos” pusėje. Apie savo darbą FBI
ir slaptojo agento profesijos paslaptis
Mogenis sutiko pasidalinti ir su
,,Draugo” skaitytojais.

Į JAV atbloškė Antrasis 
pasaulinis karas

Bronius Mogenis gimė Klaipė -
doje. Vaikystėje su šeima teko gyven-
ti įvairiose Lietuvos vietose Kaune,
Vilniuje, Tauragėje. Padedant US
Edu  cation Department po Antrojo
pa   saulinio karo Mogenis, jo motina
Ire  na (medicinos sesuo), tėvas Bro -
nius (pašto viršininkas), dėdė Aloy -
zas Rudzitas (mokyklos direktorius)
ir jaunesnis brolis Raymond atvyko į
JAV. Šeima apsistojo Elizabeth, NJ. Į
JAV Mogenis atvyko kalbėdamas lie -
tuviškai, lenkiškai, vokiškai (mokėjo
austrų ir bavarų tarmes) ir čia 9 gim-
nazijos klasėje Roosevelt Junior High
School (Elizabeth, NJ) pramoko an -
gliškai. Mogenio teigimu, lenkiškai jį
išmokė Lietuvoje prižiūrėjusi auklė.
Tuo tarpu lietuvių kalbos visą šį lai ką
neleido pamiršti mama, kuri šiuo at -
žvilgiu buvo griežta: namuose liepda-
vo kalbėti tik lietuviškai. 

Šiuo metu Bronius su žmona gy -
vena Virginia valstijoje. Dažnas sve -
čias jis ir Cape May, kur mėgsta pail-
sėti savo paties pasistatytame name.
Mat, kaip prisipažino pašnekovas,
sta tyti namą – jo mėgstamiausias už-
siėmimas. 

Mogenis užaugino tris dukras:
Ju lie, Ona ir Andrea. Julie dirbo tei -
sėja Harris County, TX, o šiuo metu
va dovauja ūkiui (rančai) Texas valsti-
joje, netoli San Antonio; Ona dirba
Hu man resource direktore vienoje
naf tos bendrovėje Texas valstijoje, o
jau niausia Andrea – povandeninių
lai vų inžinierė. Ji viena iš nedaugelio
mo terų inžinierių, dirbanti povande -
niniuose laivuose.

Pabaigęs gimnaziją, Mogenis pa -
si rinko tarnybą JAV kariuomenėje.
To kį apsisprendimą nulėmė finan si -
nės priežastys. Kaip teigia Mogenis,
,,man reikėjo G. I. Bill, kad galėčiau
su simokėti už aukštojo mokslo studi-
jas. Taip galėjau įgyti bakalauro,
magistro ir daktaro laipsnius”. Vė liau
American University (Washin gton,
DC) Mogeniui teko dėstyti įvai rius
teisės kursus policininkams, tei sės
darbuotojams. Mogenis turi psicho-
logijos ir viešojo administravimo
mok slų daktaro laipsnį, taip pat du
ma gistrus: žmogiškųjų išteklių (hu -
man resource) ir vadybos (manage-
ment) srityse. 

Ar visada lydi pavojai?

Dirbti FBI Mogenis pradėjo nuo
paprasčiausio darbo – rinko informa-

ciją apie įvairius žmones, tikrino jų
dosjė. Vėliau teko dirbti bėglių gau -
dymo būryje, o iš čia Mogenis buvo
per vestas į Washington, DC, dirbti
kontr žvalgyboje. Nemažai savo tar -
nybos laiko Mogeniui teko pra leisti
užsienyje. 6 metus jis dirbo Švei ca -
rijoje, Vokietijoje, nes FBI turi savo
įstaigos atstovybes kiekvienos šalies
sostinėje. 

,,Čia paprastai būna nuo vieno
iki 3 FBI žmonių, atsakingų už skir -
tingas sritis. Kadangi FBI darbuoto-
jai kitoje šalyje būna su diplomati -
niais pasais, jie negali imtis jokios
operatyvinės veiklos, nes taip įgytų
persona non grata statusą toje šaly-
je”, – pasakojo Mogenis. Tik neseniai
JAV Kongresas priėmė įstatymą, jog
tam tikri FBI pareigūnai galėtų imtis
operatyvinių veiksmų tuose kraštuo -
se, kur nužudomas amerikietis. 

Mo geniui teko dirbti užsienio
kontr žvalgybos tarnyboje, todėl ben-
dradarbiavo su įvairiomis organizaci-
jomis. Pagrindinis jo tikslas buvo su -
sekti ir pagauti šnipus, šiems dar
prieš atvažiuojant į Ameriką. Apie
kon krečius atvejus Mogenis negalėjo
papasakoti, nes dauguma bylų dar
nėra sulaukusios senaties termino,
todėl negali būti paviešintos. 

Dauguma FBI agentų, kurie yra
ap mokomi FBI Academy (Quantico,
VA), yra 29 metų, turi magistro ar
daktaro laipsnius teisės, finansų ar
tik sliųjų mokslų srityse. Specialiojo
agento tarnyba prasideda nuo pasi -
ruo šimo, pirmuosius trejus darbo me -
tus dirbama Washington, DC, tik vė -
liau agentai siunčiami dirbti į kitas
šalis ar vietas. Pasiruošimas nėra
lengvas, reikia ne tik gero fizinio, bet
ir psichologinio pasirengimo. Išma ny -
ti žmonių psichologiją dirbant tokį
darbą, Mogenio teigimu, esminė už -
duotis. Psichologinės žinios ypač pa -
deda ieškant serijinių žudikų. 

Paklaustas, į kokią pavojingiau -
sią padėtį jam teko pakliūti dirbant
FBI, Mogenis paminėjo vieną atsiti -
kimą Indianapolyje, Indianoje. Teko
persekioti du banko plėšikus, gink -
luotus M-16 automatiniais šautuvais.
Apieškojus vieną ūkį tik vėliau, kai
jau plėšikai buvo suimti, sužinota,
kad visą laiką apieškant teritoriją,
nu sikaltėliai buvo nukreipę į agentus
gin klus. Tad bet kurią akimirką jie
galėjo būti nužudyti.

Ankstyva pensija – 
ne kliūtis

FBI darbuotojai į pensiją išeina
gana anksti – 55 metų, kartais šį ter-
miną dar galima pratęsti dvejiems
me tams. Nenorintys taip anksti pra -
dėti ,,atostogauti” paprastai susiran-
da kitą darbovietę, kur gali panau-
doti sukauptą patirtį. Mogenis, pa -
likęs FBI, dirbo kitose įmonėse. Jis ir
dabar nemažai važinėja ne tik po JAV,
bet ir po užsienį, skaito paskaitas, pa -
deda diegti saugumo sistemas. Štai ir
2008 m. rugpjūčio 22–26 d. Phoe nix
vykusioje 90th Annual National
Convention of the American Legion
jis, kaip garbės svečias, buvo pakvies-
tas skaityti pranešimą apie šian -
dienines antiteroristines technologi-
jas. 

Dabar, išejęs į pensiją, Mogenis
užsi ima įvairia veikla. Viena jų – įvai -
rios programos nukentėjusiems ka -
riams. Mogenio šeima Texas valstijo-
je turi ūkį (rančą), kur buvusiems
kariams organizuoja įvairias reabi li -
tacijos programas. Kaip pasakojo

Mogenis, ,,dauguma karių, kuriuos
pa sikviečiame dalyvauti šioje progra -
moje, grįžę iš Irako, yra traumuoti,
ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai”.
Šiuos projektus rengia ir ūkiui vado-
vauja vyriausia Mogenio dukra Julie. 

Ūkyje organizuojamos 3 pro-
gramos: 2 savaičių programa 12–14
me tų vaikams, savaitės programa
mo terims ir jau minėta programa ka -
riams, grįžusiems iš Irako. Mogenio
teigimu, didžiausias atlygis už šią
programą, tai jaunų karių veiduose
atsiradusi šypsena. Daugeliui jų bu -
vimas ūkyje grąžina pasitikėjimą sa-
vimi, savo jėgomis, gyvenimo džiaug -
smą, mat čia jie patiria ir išgy vena
tai, ko, manė, jau niekada ne patirsią.
Dauguma sužeistų karių į ūkį daly-

vauti programoje pasikvie čiami tie-
siai iš ligoninių. 

Kita vertus, Texas įkurtame ūky -
je Mogenio šeima vykdo ir kito kią
veiklą. Be turizmo (į ūkį galima atva -
žiuoti pailsėti, pamedžioti), čia šeima
au gina ir nykstančius gyvūnus, atsi -
vežtus iš Indijos, Afrikos. Kiek pa -
auginę ir sulaukę jų palikuonių, juos
vėl grąžina į tas vietas, iš kur jie buvo
atvežti. Vienas iš didžiausių nyks-
tančių gyvūnų, kuris buvo augintas
ūkyje, – vandens buivolas. 

Texas esantį ūkį dabar prižiūri
vy riausia Broniaus Mogenio dukra –
Julie. 3 kartus per savaitę per ,,Out -
door Channel” galima pamatyti su ja
sukurtą laidą ,,Huntin with the
Judge”.

2007 metais Bronius Mogenis (viduryje) už darbą su sužeistais JAV kariais,
grįžusiais iš Irako ir Afganistano, buvo apdovanotas The Chapel of Four
Chaplains Legion garbės apdovanojimu (Honor Award). 

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutampa
su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius, ypač
elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir telefono
numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

PREZIDENTO METRIKAI

Kas slepiasi po slaptojo agento profesija?

Savo apmąstymuose iš Ellicott
miestelio Juozas Gaila rašo: „Bet
dabartinis JAV prezidentas iki šiol
nepateikė savo gimimo metrikų,
tvirtinančių, kad jis gimė Amerikoj”.
(„Meilė ir neapykanta”, ,,Draugas”
2009 m. gegužės 9 d., 4 psl.) Tą svar-
bų dalyką buvau jau užmiršęs. Tokių
metrikų Prezidentas Obama nepa-
teikė ne tik Gailai, bet ir man, tačiau
aš vis tiek už jį balsavau.

Galimas dalykas, kad Obama čia
„apdūmė” ne tik Gailą ir mane, bet ir
daugybę kitų, kurie tuo reikalu patri-
otiškai rūpinosi ir visokias bylas kėlė,
ir tą liberalų apniktą Vyriausiąjį
Amerikos Teismą, kuris visas tokias
bylas atmetė. Taigi, balsavau už kan-
didatą, kuris sakėsi buvo gimęs Ha-
vajuose, o Havajai vis tik yra – nors ir

nesena ir paskutinė atsiradusi – JAV
valstija. Jokiu būdu negalėjau prisi-
versti balsuoti už John McCain, nes
buvo aiškiai žinoma, jog jis buvo gi-
męs Panamos teritorijoj, kur jo tėvas,
JAV laivyno karininkas, su žmona
tuo metu gyveno. Panama nėra ir nie-
kad nebuvo Amerikos valstija, o Ame-
rikos konstitucija sako, kad preziden-
tas turi būti gimęs Amerikoj. Atrodo,
kad taip galvojo ir dauguma Ameri-
kos balsuotojų ir štai dabar turime
prezidentą, nors ir be gimimo met-
rikų. Su „popieriais” prezidentas ar
be jų, bet gal Dievas, kurio taip ilgai
prašėme Ameriką laiminti, pagaliau
mūsų išklausė.

Arvydas Barzdukas
Falls Church, VA
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Rusijai îteikta diplomatinè nota 

Vilnius, gegužės 15 d. (BNS) –
Penktadienį Lietuvos bendrojo lavini-
mo mokyklose nuaidėjo paskutinis
skambutis.

,,Mokyklose skamba paskutinis
skambutis, greitai prasidės brandos
egzaminų sesija. Tai laikas, kuomet
abiturientai turės parodyti – pir-
miausia patys sau – kaip išmoko nau-
dotis įgytomis žiniomis, patirtimi ir
gebėjimais. Tikiu, kad visa tai, kas
sukaupta per 12 metų, padės sėkmin-
gai išlaikyti egzaminus”, – sveikinda-
mas paskutinio skambučio proga sa-
kė švietimo ir mokslo ministras Gin-
taras Steponavičius.

Jis tvirtino, kad šį rudenį prasi-
dėsianti aukštojo mokslo pertvarka

sudarys geresnes studijų sąlygas
aukštosiose mokyklose. ,,Šių metų
abiturientai pajus augančią studijų
kokybę, naudosis turtingesne moky-
mo baze, sutiks daug profesionalių,
savo darbui atsidavusių dėstytojų”, –
sakė G. Steponavičius.

Pirmadienį prasidės brandos eg-
zaminų sesija. Pirmąjį valstybinį eg-
zaminą abiturientai laikys gegužės
20 d. Egzaminus šiemet ketina laiky-
ti daugiau kaip 50,000 kandidatų. 

Norint gauti brandos atestatą
reikia išlaikyti 3 vidurinio ugdymo
programos dalykų brandos egzami-
nus: lietuvių (gimtosios ar valstybi-
nės) kalbos ir 2 pasirenkamuosius eg-
zaminus.

Vilnius, gegužės 15 d. (BNS) –
Lietuvos atstovas Dima Šavrovas-
Sasha Son(g) tarptautiniame Euro-
vizijos dainų konkurse pateko į finalą.

Pagal Eurovizijos taisykles ket-
virtadienį balsavo tik 19 valstybių,
kurių atstovai jau pasirodė Maskvos
scenoje, gyventojai. Kiek balsų kuri
daina surinko, neskelbiama.

Devynis finalo dalyvius lėmė
žmonių balsai, o dešimtąjį išrinko
speciali vertinimo komisija.

Šiandien vykstančiame konkurso
finale dalyvauja pirmąjį konkurso
pusfinalį įveikę Armėnijos, Bosnijos
ir Hercegovinos, Islandijos, Izraelio,
Maltos, Portugalijos, Rumunijos, Suo-
mijos, Švedijos ir Turkijos atstovai.

Prancūzijos, Vokietijos, Didžio-
sios Britanijos, Ispanijos ir Rusijos,
kaip praėjusių metų Eurovizijos lai-
mėtojos, atstovai į finalą patenka be
konkurso.

54-ajame Eurovizijos dainų kon-
kurse dalyvauja 42 valstybių atsto-
vai. Finale iš viso dalyvauja 25 šalių
atstovai.

Pastaruosius dvejus metus Lie-
tuvos atstovai į Eurovizijos finalą ne-
patekdavo. 2006 metais ,,LT United”
iškovojo aukščiausią per šalies daly-
vavimo šiame konkurse istoriją šeš-
tąją vietą.

Vilnius, gegužės 15 d. (Balsas.lt)
– JAV biotechnologijų bendrovė
„Replikins” pranešė sukūrusi sinteti-
nę vakciną nuo kiaulių gripo (A/
H1N1), kurios gamybą būtų galima
pradėti per 7–10 dienų nuo klinikinių
tyrimų pabaigos.

Boston įsikūrusios bendrovės
„Replikins” vadovas Samuel Bogoch
leidiniui „Boston Business Journal”
sakė, kad masinę šios vakcinos gamy-
bą būtų galima pradėti iš karto po to,
kai JAV sveikatos apsaugos specialis-
tai patvirtins jos tinkamumą naudoti.

Pasak jo, ši vakcina dar nebuvo
išbandyta su žmonėmis. „Replikins”
esą aktyviai ieško farmacijos bendro-
vių ir akademinių institucijų, su ku-
riomis bendradarbiaujant būtų gali-
ma pradėti vakcinos klinikinius tyri-
mus.

„Replikins” sukurta vakcina yra
sintetinė, todėl, pasak bendrovės va-
dovo, ją galima paruošti naudojimui
100 kartų greičiau nei įprastas. Nors
šiuo metu nėra pradėti nė vienos vak-
cinos nuo A/ H1N1 viruso klinikiniai
tyrimai, JAV Užkrečiamųjų ligų cent-
rų duomenimis, ją stengiasi sukurti
mažiausiai 7 bendrovės.

„Replikins” pabrėžia dar prieš
metus perspėjusi, kad kiaulių gripo

virusas tampa aktyvesnis ir kyla pa-
vojus, kad jis gali plačiai išplisti.

Sintetinės vakcinos laikomos ne
tokiomis veiksmingomis, kaip sukur-
tos naudojant susilpnintą virusą, ta-
čiau jų pranašumas yra tas, kad jos
gali būti parengtos naudoti kur kas
greičiau.

JAV Užkrečiamųjų ligų centrų
biuro atstovas Tom Skinner sakė,
kad masinė vakcinos gamyba šalyje
bus pradėta po to, kai ją patvirtins
JAV federalinė Vaistų ir maisto ad-
ministracija.

Vilnius, gegužės 15 d. (BNS) –
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK)
iš kandidatų į Europos Parlamentą
(EP) rinkimų sąrašų išbraukė du
teistumo nenurodžiusius kandidatus
– ,,Fronto” partijos atstovą Sergejų
Ivanovą ir Žemaičių partijos atstovą
Darių Bidvą.

Minėti atstovai VRK posėdyje ne-
dalyvavo, tačiau pasiaiškinimus pa-
teikė. D. Bidva tvirtino buvęs įsitiki-
nęs, jog teistumo fakto nurodyti ne-

reikėjo, nes jis buvo atleistas nuo
bausmės. Tačiau įstatymas nurodo,
kad anketoje šį faktą būtina nurodyti
nepaisant to, ar teistumas išnykęs ar
panaikintas.

Tuo tarpu S. Ivanovas tvirtino,
jog teistumo esą neturėjęs nurodyti,
nes jį nuteisė ne Lietuvos, o Latvijos,
Rygos apygardos teismas. Tačiau an-
ketoje būtina nurodyti teistumą bet
kurioje ES šalyje.

Nuskambèjo paskutinis skambutis

Iš sârašo išbraukti nenurodê� teistumo 

Vilnius, gegužės 15 d. (BNS) –
Aukšto rango NATO generolas, įver-
tinęs Lietuvos kariuomenės pertvar-
kos procesą, išreiškė paramą profe-
sionalios kariuomenės kūrimui.

NATO transformacijos vadavie-
tės vadas generolas James N. Mattis
laiške Lietuvos kariuomenės vadui
generolui leitenantui Valdui Tutkui
rašo neabejojąs, kad profesionali ka-
riuomenė sugebės vykdyti šalies te-
ritorinę gynybą.

J. N. Mattis teigimu, perkelia-
mos, suderinamos, gebančios išsilai-
kyti, modulinės ir ekspedicinės pajė-
gos gali būti panaudojamos daugelyje
operacijų tiek Lietuvoje, tiek už šalies
ribų, o jų vystymas nėra nukrypimas
nuo nacionalinių uždavinių.

Perėjimo prie profesinės karo
tarnybos modelį netrukus turėtų tik-

rinti Konstitucinis Teismas. Krašto
apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė
teigia, kad aiški karo prievolės įgy-
vendinimo programa bus kuriama
sulaukus KT išaiškinimo.

Generolas D. N. Mattis savo laiš-
ke paminėjo ir iššūkius, su kuriais, jo
nuomone, teks susidurti Lietuvos ka-
riuomenei įgyvendinant pertvarkos
planus. Vienas jų – tai, kad neturima
tinkamo dydžio karinėms pratyboms
skirtos vietovės. Taip pat paminėta ir
mūšio infrastruktūros stoka bei nau-
jų veiksmingų ir našių informacinių
technologijų įdiegimo būtinybė ap-
rūpinimo ir išteklių valdymo srityse.

Kaip sakė kariuomenės vado at-
stovas spaudai kapitonas Ričardas
Uzelka, į generolo pastabas bus atsi-
žvelgta.

Sukurta vakcina nuo kiauliû gripo

Vilnius, gegužės 15 d. (BNS) –
Rusijos ambasados Vilniuje atstovui
penktadienį Lietuvos užsienio reika-
lų ministerijoje (URM) įteikta diplo-
matinė nota dėl stebėjimo skrydžio
fotojuostos neteisėto paėmimo Mask-
vos oro uoste iš Lietuvos kariuome-
nės atstovų. Lietuva teigia, kad šiuo
veiksmu buvo pažeista Atviros oro
erdvės sutartis.

Nota įteikta Rusijos ambasados
ministrui patarėjui Jevgenij Mina-
kov. Jis žadėjo iš Lietuvos URM gautą
informaciją perduoti Maskvai, kad
artimiausiu metu Lietuvai būtų pa-
teikti paaiškinimai.

Anot krašto apsaugos ministrės
Rasos Juknevičienės, apie įvykį pra-
nešta prezidentui, Seimo komitetui,
informacija pateikta ir Lietuvoje rezi-
duojantiems gynybos atašė.

,,Manau, kad Rusijos Federacijos
atstovai paaiškins priežastis, dėl ko
taip atsitiko, o mes savo ruožtu ima-
mės atitinkamų diplomatinių prie-
monių. Tikiuosi, kad tai buvo kokia

nors apmaudi klaida”, – sakė R. Juk-
nevičienė.

Krašto apsaugos ministerija
(KAM) penktadienį pranešė, kad ket-
virtadienį Maskvos Šeremetjev oro
uoste iš Lietuvos kariuomenės atsto-
vų neteisėtai paimta fotojuosta su
Lietuvoje atlikto stebėjimo skrydžio
medžiaga. Rusijos ginkluotės kontro-
lės specialistai kartu su Baltarusijos
atstovais skrydį pagal Atviros oro
erdvės sutartį virš Lietuvos teritori-
jos atliko gegužės 7 d. lėktuvu AN-
30B.

Pagal Atviros oro erdvės sutartį
rengiamų skrydžių metu atliekamas
stebėjimas iš oro, kaip šalyje laikoma-
si galiojančių ginkluotės kontrolės
susitarimų. Po skrydžio parengiama
ir kitoms sutarties narėms išplatina-
ma abiejų šalių pasirašyta ataskaita.
Šalies, kurios teritorijoje vyko skry-
dis, atstovai taip pat stebi fotojuostų
ryškinimą, jiems perduodama juostos
kopija. Skrydžių juostą gali įsigyti ir
kitos sutarties šalys.

Lietuvis pateko Eurovizijos finalâ�

NATO remia profesionalios
kariuomen∂s k∆rimâ� LietuvojeDainininkas Sasha Son(g) pateko į

,,Eurovizijos” konkurso finalą. 
EPA-ELTA nuotr.

Scanpix nuotr.
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partijos jau galanda rinkimų kovos
kalavijus. Norėdamos suvilioti rin-
kėjus kai kurios jų nevengia žarstyti
ir sunkiai įgyvendinamų pažadų.

Savo rinkimų programose į EP
išrinktos mūsų šalies partijos dau-
giausia dėmesio žada skirti ekonomi-
nio stabilumo, energetinės nepriklau-
somybės užtikrinimo, geros kaimy-
nystės plėtojimo ir socialinės gerovės
skatinimo klausimams. Tarp šių nuo-
latinių rinkimų ,,arkliukų” atsidūrė
ir pažadai tobulinti euro įvedimo rei-
kalavimus ar siūlymai atsikratyti ne-
visavertiškumo komplekso ES nevar-
tojant tam tikrų terminų.

Tai, kas svarbu Europai

Konservatoriai daugiausia dėme-

sio skiria pagrindinėms ES proble-
moms ir iššūkiams: ekonominei kri-
zei ir jos įveikimo priemonėms, kli-
mato kaitai, saugumui. ,,EP yra pan-
europiniu lygmeniu dirbanti organi-
zacija. Naivu sakyti, kad eidami ten
dirbti išspręsime nacionalines proble-
mas. Dėl to savo rinkimų programoje
pabrėžiame visai Europai svarbius rei-
kalus”, – aiškino vienas programos
autorių Seimo narys Egidijus Vareikis.

Vilios socialine ramybe

Socialdemokratų partija (LSDP)
į EP rinkimus žygiuos remdamasi
programa, parengta pagal Europos
kairiųjų politinių judėjimų mani-
festą. Partiją į rinkimus vedanti Sei-
mo narė Vilija Blinkevičiūtė pasako-
jo, kad šis dokumentas labai platus,
apimantis svarbiausias sritis: ekono-
miką, finansus, socialinius reikalus,
lyčių lygybės klausimus, aplinkosaugą.

Nepamirštų ir jėgainės

Partijos ,,Tvarka ir teisingumas”
rinkimų programoje – keli pagrindi-
niai punktai. Į EP patekę ,,tvarkie-
čiai” žada tramdyti bankų, prekybos
ir energetikos monopolijas, rūpintis
mūsų krašto energetine nepriklauso-
mybe, mažinti eurobiurokratiją, stip-
rinti ES regioninę politiką. Jie taip
pat sieks, kad Lietuva taptų geros
kaimynystės santykių iniciatore,
bandys pagreitinti Bendrijos remia-
mų infrastruktūrinių projektų plėtrą.

Partijos pirmininkas ir pirmasis
,,tvarkiečių” kandidatas į europarla-
mentaro mandatą Rolandas Paksas
tikino, kad patekę į EP jie nepamirš-
tų ir Ignalinos atominės elektrinės
veiklos pratęsimo klausimo. 

Ketina daug ką keisti

Liberalų ir centro sąjunga (LiCS)
savo rinkimų programoje daug dėme-
sio skiria ne tik mūsų kraštui svar-
biausiems klausimams, bet ir ambi-
cingiems sumanymams.

Liberalcentristus į EP rinkimus
vesiantis partijos pirmininkas Artū-
ras Zuokas pasakojo, kad vienas pag-
rindinių jų ketinimų – vienyti naujo-
sioms ES valstybėms atstovaujančius
europarlamentarus. Į EP patekę libe-
ralcentristai taip pat siektų pakeisti
vadinamuosius Mastrichto reikalavi-
mus, būtinus norint įsivesti eurą,
mažintų biurokratinį aparatą, rūpin-
tųsi veiksmingesniu energetikos
problemų sprendimu.

Svarbu ir pačiam

Per praėjusius EP rinkimus dau-
giausia mandatų iškovojusi Darbo
partija                     Nukelta į  9  psl.

Politikai negaili europietiškû pažadû
Pareiškinius dokumentus daly-

vauti rinkimuose į Europos Parla-
mentą (EP) pateikė 15 partijų iš 17-
kos, kurioms Teisingumo ministerija
leido dalyvauti rinkimuose.

Rinkimuose dalyvauja: partija
,,Tvarka ir teisingumas”, Žemaičių
partija, Darbo partija, Centro partija,
Lietuvos lenkų rinkimo akcija, Lietu-
vos socialdemokratų partija, Lietuvos
liberalų sąjūdis, Liberalų ir centro są-
junga, Fronto partija, Lietuvos vals-
tiečių liaudininkų sąjunga, Pilietinės
demokratijos partija, Krikščionių
konservatorių socialinė sąjunga, Tė-
vynės sąjunga-Lietuvos krikščionys de-
mokratai, Tautinė partija ,,Lietuvos
kelias”, Tautos prisikėlimo partija.

Kandidatų sąraše negali būti
mažiau kaip 5 kandidatai, bet jų skai-
čius negali daugiau nei 2 kartus vir-
šyti Lietuvoje renkamų EP narių
skaičiaus, t. y., jų gali būti ne daugiau
kaip 24.

Gegužės 8 d. VRK paskelbė rin-
kimuose dalyvaujančių partijų ir
koalicijų sąrašą, joms burtais suteik-
tus rinkimų numerius ir prasidėjo
rinkimų agitacijos kampanija.

Rinkimai į naujos kadencijos 736
vietų EP visoje Europoje vyks 2009
m. birželio pradžioje, Lietuvoje – bir-
želio 7 d. Lietuvoje renkama 12 euro-
parlamentarų.

Žinomi užsienio specialistai, itin
tiksliai nuspėję ankstesnių rinkimų į
EP rezultatus, jau pateikė ir šių rin-
kimų prognozę. Ji labai skiriasi nuo
to, ką žada Lietuvoje atliktos apklau-
sos, ir šiek tiek glumina mūsų krašto
politikus.

Garsūs akademikai Simon Hix ir
Nick Vivyan iš Londono ekonomikos
mokyklos bei Michael Marsh iš Dub-
lino Šventosios Trejybės koledžo ne-
seniai paskelbė prognozę, kiek ir ko-
kių partijų atstovai pateks į EP. Jie
įsitikinę, kad Lietuvoje rezultatai bus
labai panašūs į praėjusių metų Seimo
rinkimų rezultatus.

Tikisi pasirodyti geriau

Akademikai mano, jog 2004 m.
rinkimuose 2 mandatus iškovojusi
Tėvynės sąjunga, vėliau susijungusi
su Lietuvos krikščionimis demokra-
tais (TS-LKD), šiemet į EP išsiųs 3
atstovus. Tačiau TS-LKD rinkimų į
EP štabo vadovas Arvydas Vidžiūnas
spėjo, kad užsienio specialistai nėra
pakankamai įsigilinę į padėtį. ,,Mūsų
rezultatai tikrai bus kur kas geresni
nei numatoma”, – sakė jis.

Daug geresnio rezultato nei
numatoma tikisi ir 1 mandatą EP tu-
rinti ,,Tvarkos ir teisingumo” partija.
Užsienio akademikai spėja, kad šie-
met ji gaus 2 mandatus. ,,Mes galvo-
jame apie 3”, – sakė ,,tvarkiečių” rin-
kimų štabo vadovas Vytautas Kamb-
levičius. 

Vietų iškovos ir TPP?

Užsienio specialistai skelbia, jog
Lietuvos socialdemokratų atstovų
skaičius EP nesikeis, jie į šią institu-
ciją siųs 2 savo narius. Partijos rinki-
mų štabo vadovas Juozas Olekas tvir-
tino, kad tikisi geresnio rezultato.
,,Toks skaičius yra mažiausias. Ma-
nome, jog turėtume iškovoti 3 arba 4
mandatus”, – pareiškė jis.

Rekordines žemumas pasieku-
sios Tautos prisikėlimo partijos
(TPP) vertinimas, specialistų many-
mu, nepakiš šiai politinei jėgai kojos į

EP išsiųsti 2 atstovus. ,,Apklausų
duomenys mums piešia kur kas liūd-
nesnes galimybes. Būčiau sužavėtas,
jei pasitvirtintų užsieniečių spėjimai”,
– aiškino pirmas į TPP sąrašą įrašytas
parlamentaras Saulius Stoma.

Nenori per daug

Didžiausią nuostolį užsienio spe-
cialistai numato per praėjusius rin-
kimus daugiausia mandatų iškovoju-
siai Darbo partijai – vietoj 5 europar-
lamentarų ji gali tikėtis tik vieno.
,,Darbiečių” vadovas Viktoras Uspas-
kichas tvirtino ir nenorintis pakarto-
ti ankstesnės sėkmės, mat 3 Darbo
partijos atstovai Europarlamente pa-
liko politinę jėgą. ,,Tikimės 2 vietų.
Užsakėme apklausas ir manome, kad

tiek turėsime. O kam reikalingos 5
vietos? Kas iš to, kad turėjome 5
mandatus. Žinome Lietuvos europar-
lamentarų galimybes EP, todėl nieko
ypatingo nesiruošiame daryti”, – tvir-
tino pirmas sąraše esantis V. Uspas-
kichas. 

Užsienio specialistai po 1 manda-
tą EP numato ir Liberalų sąjūdžiui
bei Liberalų ir centro sąjungai. Tuo
metu Valstiečių liaudininkų sąjunga
(VLS), turinti 1 atstovą EP, per šiuos
rinkimus esą neiškovos nė vieno
mandato. VLS vadovaujantis Ramū-
nas Karbauskis teigė, jog užsienio
specialistai veikiausiai nežino, kokie
pokyčiai vyksta Lietuvoje po Seimo
rinkimų. ,,Mes vieninteliai galime ti-
kėtis žmonių požiūrio pokyčio”, –
dėstė jis.

Apklausos nesutampa

Lietuvoje atliktų naujausių tyri-
mų duomenys piešia kiek kitokį vaiz-
dą po EP rinkimų nei užsienio specia-
listai. Apklausos rodo, kad daugiau-
sia palaikymo gali tikėtis socialdemo-
kratai – 12,2 proc., TS-LKD – 9,8
proc., partija ,,Tvarka ir teisingu-
mas” – 8,9 proc. rinkėjų. ,,Darbie-
čius” remia 7,2 proc., liberalcentris-
tus – 4,4 proc., Liberalų sąjūdį – 3,3
proc., VLS – 2,3 proc., TPP – 2,3 proc.
rinkėjų.

Politikai negaili 
europietiškų pažadų

EP šturmuoti besirengiančios

Nemaža dalis darbų, kuriuos Lietuvos partijos tiki-
na nuveiksiančios EP, sunkiai arba visai neįgyven-
dinami. Daug pažadų į rinkimų programas įtraukta
tik tam, kad patrauktų visuomenės dėmesį. Juk
didelė dalis rinkėjų dar menkai supranta, kokia EP
kompetencija.



8                 DRAUGAS, 2009 m. gegužės 16 d., šeštadienis

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 

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

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

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�

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

SOCIALINĖ RŪPYBA LIETUVOJE

Vilniaus arkivyskupijos „Carito”
Vaikų ir paauglių dienos centras „Vil-
ties angelas” vykdo projektą „Pa-
rama per atstumą Lietuvoje”. Šeimos
ir pavieniai asmenys kviečiami daly-
tis ir paremti mažiau galimybių tu-
rinčius vaikus, konkrečiam vaikui
skiriant 500 litų paramą per metus. 

Nauju projektu „Parama per ats-
tumą Lietuvoje” siekiama ugdyti
Lietuvos šeimų pilietiškumą ir visuo-
meniškumą, padedant labiausiai pa-
žeidžiamiems visuomenės sluoks-
niams – socialinę atskirtį ir kitus
sunkumus išgyvenančių šeimų vai-
kams. Pagrindinis projekto tikslas –
ugdyti šių vaikų gabumus, atkurti
pasitikėjimą savimi bei kitais žmo-
nėmis.

Paramos prašoma vaikams, au-
gantiems nepilnose ar daugiavaikėse
šeimose, kurių šeimos turi nedideles
pajamas, tėvai yra linkę į priklauso-
mybes ir pan. 

Rėmėjas įsipareigoja vieną ar du
kartus per metus pervesti projekto
nustatytą sumą – 500 Lt į Vilniaus

arkivyskupijos „Caritas” sąskaitą
savo globojamam vaikui. Galima per-
vesti ir didesnę pinigų sumą, kuri bus
įvardijama kaip dovana. Rėmėjas,
susipažinęs su siūlomu remti vaiku,
turi teisę gauti papildomą informaci-
ją apie šeimą, tačiau nepažeidžiant
konfidencialumo principo, t. y. jam
nepateikiami duomenys apie vaiko
gyvenamąją, mokymosi vietas ar kiti
asmens duomenys. Duomenis apie
rėmėją žino tik projekto koordinato-
rius ir ši informacija remiamai šeimai
neteikiama. Rėmėjai su vaikais ir jų
šeimomis gali bendrauti laiškais ar
tarpininkaujant projekto koordinato-
riui. Atsižvelgiant į šeimos padėtį bei
aplinkybes, pinigai gali būti perduo-
dami ne vaiko šeimai, o darbuoto-
jui/savanoriui, individualiai bendrau-
jančiam su vaiku, kad būtų užtikrin-
tas tikslingas paramos panaudojimas.

Daugiau informacijos galite su-
žinoti paskambinę tel. 8~5 262 1519,
mob. tel. 8~68 581 088 arba parašę
el. laišką – vilties.angelas@centras.lt

Bernardinai.lt

„Parama per atstumą Lietuvoje” 

Bernardinų socialinių paslaugų centras 
Gegužės 15 dieną Šv. Pranciš-

kaus Asyžiečio (Bernardinų) bažny-
čioje Vilniuje įvyko Bernardinų socia-
linio paslaugų centro (BSPC) pris-
tatymas visuomenei. 

Pasak Lietuvos pranciškonų pro-
vincijolo kunigo Astijaus Kungio, no-
ras padėti stokojantiems, silpnes-
niems buvo ryškus nuo pat Mažes-
niųjų brolių ordino atsikūrimo Lietu-
voje. 1998 metais Lietuvos pranciško-
nai įsteigė viešąją įstaigą „OFM Ma-
žesnieji broliai”, kurios svarbiausia
misija turėjo būti socialinių paslaugų
teikimas. Buvo vykdomos įvairios so-
cialinės pagalbos akcijos, tačiau ilgai-
niui nuspręsta, jog reikia imtis nuo-
seklesnės veiklos. Taip išsirutuliojo
Bernardinų socialinių paslaugų cen-
tro idėja.

2005 metais pradėti pirmieji
BSPC projektai su priklausomybe
turinčiais, su grįžusiais iš įkalinimo
įstaigų žmonėmis. Tai buvo nedidelės
apimties socialinės integracijos pro-
jektai, vykdyti bendradarbiaujant su
Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terija. Kaip teigia BSPC direktorė
Aida Jančiauskienė, pradėjome nuo
nedidelių veiklų, bet kartu stengėmės
gauti paramą iš Europos Sąjungos
fondų. Pranciškonai davė svarbų im-
pulsą kuriantis, vėliau jau bandėme
išsilaikyti savo jėgomis. 2006 m. pra-
dėti du didelės apimties negalią tu-
rintiems ir nuo priklausomybių ken-
čiantiems žmonėms pagalbos projek-
tai.

Pasak A. Jančiauskienės, šiuo
metu BPSC dirba aštuoni žmonės.
Centre veikia 4 dienos centrai: Vaikų
dienos, Neįgaliųjų, Priklausomų as-
menų, Vyrų krizių.

Vaikų dienos centre yra gali-
mybė dirbti su keliolika vaikų. A.
Jančiauskienė: „Dirbame komplek-
siškai su visa šeima. Jei šeima yra
socialinės rizikos grupėje, tai sten-
giamės įtraukti visus joje augančius
vaikus. Šiaip labiau savo dėmesį tel-
kiame  į septynerių – dešimties metų
vaikus, tačiau, kai tai tikslinga, įtrau-
kiame ir vyresnius.”

Neįgaliųjų dienos centre sten-
giamasi padėti proto negalią turin-
tiems asmenims. Pasak A. Jančiaus-
kienės, šiuo metu į šio centro veiklą
įtraukti penki neįgalieji. Jie ateina iš
ryto, ir visą dieną specialistai juos

prižiūri, veda specialius užsiėmimus.
Labai svarbu, jog centre dirba profe-
sionalus psichologas.

Pasak Bernardinų parapijos kle-
bono pranciškono kunigo Arūno Peš-
kaičio, labai svarbu, jog neįgalieji ta-
po pažįstami ir šiltai priimami para-
pijoje. Jie organizuoja renginius, vai-
šina parapijiečius arbata, rengia lab-
daros muges, kartu su kitais mel-
džiasi. Pasak A. Peškaičio, labai svar-
bu, jog neįgalieji tapo savi, jaučiasi
priimti. Praėjusiais metais jie kartu
su profesionaliais aktoriais parengė
nuostabią misteriją, šiemet vėl rengia
Tėvo dienai specialų vaidinimą, į kurį
bus kviečiami ir visi parapijoje besi-
rengiantieji Pirmajai komunijai.

Priklausomų asmenų dienos
centro dalyviai šiuo metu, kai nėra
vykdomi didesni projektai, renkasi po
darbo, nes daugelis žmonių buvo
įjungti į darbo rinką ir susirado dar-
bą. Tačiau jiems reikalingas nuolati-
nis palaikymas, nes kartkartėmis
jiems būna krizių, iškyla problemų,
todėl svarbu reguliariai susitikti su
socialiniu darbuotoju, aptarti proble-
mas. 

Vyrų krizių centre pagalbos
ieško smurtauti linkę vyrai. Jie daly-
vauja terapiniuose užsiėmimuose.
Vyrai taip pat mielai lankosi BSPC
organizuojamuose žymių psichologų,
kitų specialistų renginiuose. Vyrų
krizių centras veikia antrus metus ir,
pasak A. Jančiauskienės, tikrai gali-
ma pasidžiaugti, jog pavyko pasiekti
gerų rezultatų. 

A. Peškaitis taip pat pabrėžė, jog
jam, kaip klebonui, svarbu, kad Cent-
re darbuojasi profesionalus psichote-
rapeutas. „Labai daug žmonių šian-
dien kenčia nuo psichologinių prob-
lemų ir ieško pagalbos. Neretai jiems
reikalingas ne pokalbis su kunigu,
bet bendravimas su profesionaliu
specialistu. Džiugu, kad pagal sutartį
pirmi penki užsiėmimai parapijie-
čiams yra nemokami. Teko girdėti
tikrai daug dėkingų žmonių atsi-
liepimų, kuriems tokios pagalbos la-
bai reikėjo. Tikrai esu patenkintas,
jog psichoterapeutas Giedrius Marke-
vičius yra tikintis žmogus, todėl
nekyla jokių trinčių tarp psichote-
rapijos ir religijos dalykų.

Parengė Andrius Navickas
Bernardinai.lt
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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

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

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

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

Sudoku Nr. 13 atsakymai

Îvairenybès

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 atsives-
ti 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.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo, namų ar ofisų valy-
mo. Gali išleisti atostogų bet kuriuo
laiku.  Tel. 630-863-0958.

* Vyras ieško darbo. Gali pakeisti
žmonių priežiūroje kiekvieną savait-
galį. 6 metai darbo patirtis. Tel. 773-
621-1271.

* Reikalingi CDL vairuotojai darbui
su konteineriais arba tolimiems rei-
sams. Tel. 630-863-5151 arba 630-
362-0335.

* Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo 5 dienas per savaitę. Gali būti
su gyvenimu arba gali išleisti atos-
togų nuo vieno iki 3 mėn. Vairuoja.
Tel. 708-248-0050.

* Moteris ieško pastovaus dviejų
parų pakeitimo žmonių priežiūros
darbe. Tel. 708-691-8681.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo ar ruošos darbo
namuose. Gali pakeisti bet kurią
dieną. Tel. 312-307-4619.

* Maloni, ramaus būdo moteris ieš-
ko senelių slaugos darbo su gyveni-
mu.Vairuoja, gali dirbti ir kitoje vals-
tijoje. Tel. 630-999-9505.

* Moteris gali pakeisti senelių prie-
žiūros darbe nuo šeštadienio vakaro
iki sekmadienio vakaro. Vairuoja,
anglų kalba, patirtis. Tel. 630-312-
8455.

* Sąžininga ir tvarkinga moteris,
turinti medicinos seselės padėjėjos
sertifikatą (CNA), ieško slaugos dar-
bo su gyvenimu arba su grįžimu.
Anglų kalba, legalūs dokumentai,
patirtis.  Tel. 773-454-2467.

* Moteris, su minimalia anglų kalba
ieško pastovaus darbo ar pakeitimų.
Siūlyti įvairius variantus.  Tel. 630-
272-6535 arba 630-863-0958.

* Rimta moteris gali išleisti atostogų
bet kuriame darbe nuo birželio 13 d.
iki liepos 13 d. Tel. 630-765-1352.

* College of DuPage studentė
norėtų išsinuomoti nebrangų butuką
netoli koledžo dvejiems metams Lis-
le, Wheaton, Glenn Ellyn, Lombard,
Downers Grove rajonuose. Siūlyti
įvairius variantus. Esu tvarkinga
nuomininkė. Tel. 630-205-9328.

,,Draugo” sudoku Nr. 12 dar teisingai išsprendė 
ir mums atsakymus atsiuntė 

K. J. M., Chicago, IL
Ona Rušėnienė, Palos Hills, IL

Visiems primename, kad tiek sudoku, tiek kryžiažodžių atsakymus mums
galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el.
paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

Atkelta iš 1 psl.           savo
rinkimų programoje daugiausia dė-
mesio skiria Lisabonos sutarčiai ir
būsimam jos įgyvendinimui, socia-
linės gerovės užtikrinimui.

DP akiratyje atsidūrė ir mūsų ša-
lyje įsisenėję žmogaus teisių pažeidi-
mai. Į EP rinkimus ,,darbiečius” ve-
siantis partijos pirmininkas V. Uspas-
kichas neslepia, kad pažaboti tuos pa-
žeidimus Europos mastu jį skatina ir
asmeninė patirtis. 

Dėmesiui patraukti

Politologas Algis Krupavičius
partijų europinius rinkimų pažadus
siūlo vertinti kritiškai. EP nėra svar-
biausia ir daugiausia galių turinti ES
institucija, todėl reikia gerai pasverti,
ar politikų garsiai žarstomi ketinimai

gali būti įgyvendinti.
A. Krupavičius teigiamai vertina

mūsų šalies politinių partijų ketini-
mus mažinti pagrindinėse ES įstai-
gose išsikerojusią eurobiurokratiją.
Tačiau politologui abejonių kelia ke-
tinimai skatinti gerą kaimynystę.
Anot jo, šie reikalai – daugiausia Eu-
ropos Komisijos uždavinys.

Politologas Tomas Jakeliūnas
taip pat sutinka, jog nemaža dalis
darbų, kuriuos Lietuvos partijos tiki-
na nuveiksiančios EP, sunkiai arba vi-
sai neįgyvendinami. ,,Daug pažadų į
rinkimų programas įtraukta tik tam,
kad patrauktų visuomenės dėmesį.
Juk didelė dalis rinkėjų dar menkai
supranta, kokia EP kompetencija”, –
aiškino jis. 

Parengta pagal BNS, Balsas.lt ir
Lietuvos žinių informaciją

Politikai negaili europietiškû pažadû

„The Art Newspaper“ pastebėjo 
Vilniaus meno mugę

Įtakingas meno savaitraštis „The
Art Newspaper” parašė apie liepos
mėnesį Vilniuje įvyksiančią dailės
mugę „ArtVilnius’09”.

Savaitraštis cituoja mugės vady-
bininkės Ilmos Nausėdaitės žodžius,
kad projektui pasisekė, nes dažniau-
siai tokios didelės regiono mugės

vyksta Vienoje ir Maskvoje, bet šią
vasarą maskvietiška mugė neįvyks ir
Vilnius atsidūrė palankioje situacijo-
je.

Į „ArtVilnius’09” savo kūrinius
atveš 101 galerija iš 31 šalies. „The
Art Newspaper” pažymi, kad Lietu-
vos vyriausybė mugei (ji yra „Vilnius
– Europos kultūros sostinė 2009”
dalis) skyrė 880,000 dolerių, ir gale-
rijoms, dalyvausiančioms ,,Litexpo”
parodų centre nereikės mokėti nuo-
mos mokesčio.

Vilniaus meno mugė taps didžiau-
sia šiuolaikinio meno muge ne tik
Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Pro-
jektą kuruoja Vilniaus dailės akade-
mijos profesorė Raminta Jurėnaitė.

Balsas.lt 
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Kūrybos dvasia Neringos Meno dienose
Meno8Dienos – 2009 laukia jūsų

LIUDA ŽIAUGRIENÈ

Ne kartą lietuviškoje spaudoje
buvo aprašyta dvasinga ir meniška
nuotaika, kuri viešpatauja vasaros
gale Vermonte. Čia nuo 2005 metų
Neringos stovykloje vyksta Meno8-
Dienos – kūrybos savaitė suaugu-
siems, skirta įvairių profesijų žmo-
nėms, kurie mokosi meno, bendrauja,
ilsisi, pasineria į kūrybos sūkurį.
Nors kartą pabuvojusieji šioje stovyk-
loje netrunka pajusti, kad polėkis
kurti yra užkrečiamas, – jiems vėl
norisi sugrįžti kitais metais.

Ne menininkai apie
Meno8Dienas – 2008

Pereitais metais stovykla buvo
ypač gausi meno šakų įvairumu, buvo
gana sudėtinga viską sutalpinti į
dienotvarkę ir visur suspėti. Orga-
nizatorių ir dėstytojų būrys dirbo su
dideliu entuziazmu, o tai užtikrino
puikią nuotaiką, gerų dienų ritmą ir
visų džiaugsmui atnešė nuostabių
kūrybos vaisių. Dirbo šie būreliai:
Aušrinė Kerr (oda), Danguolė Kuo-
lienė (grafika), Dainius Macikėnas
(skaitmeninė fotografija), Linas Vait-
kus (juodai-balta fotografija), Rolan-
das Kiaulevičius (piešimas), ses. Onu-
tė Mikailaitė (poezija), Alberta Ast-
ras-Singh (juvelyrika), Norbertas
Lingertaitis (sidabro juvelyrika,
drama), Živilė Vaitkienė ir Ona Dau-
girdienė (juostų audimas), Irena Ku-
bilienė (mezgimas), Janė Zirlienė
(ikebana). Aldona Lingertaitienė
padėjo dvasiškai susikaupti, o Regina
Giniotienė vedė jogos pratimus bei
mankštą. Kaip visada, Jonas Kunca
rūpinosi visus mus gardžiai pavalgy-
dinti.

Pasisekimo susilaukė išvyka į
MassMOCA ir tradicinė iškilminga
vakarienė, šį kartą pavirtusi kaimo
vakaruška. Išradingos vakaronių
ruošėjos Esteros Sužiedelienės pas-
tangų dėka, kiekvienas vakaras buvo
skirtingas ir įsimintinas.

Paprastai ne menininkai retai
pasisako apie kūrybą ir kūrybišku-
mą. Todėl šįkart pakalbinau penketą
M8D–2008 dalyvių, prašydama jų
pasidalinti savo įspūdžiais. Tarp jų

yra ilgamečiai Neringos stovyklauto-
jai, čia užaugę, taip pat ir neseniai
atvykę iš Lietuvos: Ona Daugirdienė
(OD) iš Chicagos, IL, Nijolė Balčiū-
nienė (NB) – Cleveland, OH, Žilvinas
Ramašauskas (ŽR) – Lemont, IL,
Liudvika Leišytė (LL) iš Olandijos,
Dainius Macikėnas (DM) iš Bostono,
MA.

– Kaip sužinojote apie šią
stovyklą?

OD: Tiksliai net neatsimenu,
kaip sužinojau apie stovyklą, bet
suintrigavo meno programa, suau-
gusiųjų aplinka. Paskatino noras sug-
rįžti į Neringą po daugiau nei 30
metų nebuvimo. Stovykloje dalyvauju
trečią kartą.

NB: Ruošiant pirmąją M8D sto-
vyklą Neringoje gavau lankstinuką,
kad tokia ,,meno” stovykla yra ruo-
šiama. Tuoj pat užsiregistravau, pri-
siminusi tuos laikus, kai vaikai buvo
maži. Tada kas vasarą važiuodavome
į Neringos stovyklą – vaikai stovyk-
laudavo, aš būdavau namelio ,,ma-
myte”. Kai vaikai tapo gimnazistais,
važiuodavome visi vadovauti Nerin-
gos stovyklose. Ši yra trečioji Nerin-
gos M8D stovykla.

ŽR: Apie šią stovyklą sužinojau
iš Gintaro Jociaus straipsnių ,,Ame-
rikos lietuvyje”. Stovykloje dalyvauju
antrą kartą su žmona Živile, pirmoji
buvo 2007 metais. Gaila, kad tada ne-
turėjau galimybės pabūti visą savai-
tę, tik tris dienas, tad šį kartą jau bu-
vo planuota ir ruoštasi iš anksto visai
savaitei.

LL: Apie stovyklą sužinojau iš
Neringos stovyklos direktorės pava-
duotojos Dainoros Kupčinskaitės.
Esu mokslininkė iš Twente univer-
siteto Olandijoje, kur dirbu jau penk-
ti metai. Prieš tai studijavau Lie-
tuvoje, JAV, Anglijoje ir Norvegijo-
je.

DM: Per draugus Amerikos Lie-
tuvių Bendruomenėje. Pažiūrėję ma-
no fotografijos darbus, jie pasiūlė
man pasikalbėti su viena iš stovyklos
organizatorių. Gyvenu Bostone, tad
Neringos stovykla praktiškai pašonė-
je. Dalyvauju pirmą kartą, anksčiau
negirdėjau apie tokios stovyklos
egzistavimą.

– Ką tikėjotės nuveikti?
OD: Lūkesčiai dėl stovyklos pa-

sitvirtino: galėjau išbandyti savo jė-
gas įvairiose meno šakose, bendrauti
su naujais, įdomiais žmonėmis, atsi-
palaiduoti nuo miesto ir namų kas-
dienybės, pasidžiaugti kalnų gamta ir
su namelio draugėmis juoktis iki
panakčių.

NB: Mano tikslas yra pažadinti
tuos talentus ar sugebėjimus, kurie
slypi manyje. Mes visi esame jais
apdovanoti, bet gyvendami kasdie-
ninį gyvenimą nerandame progos ar
laiko jų atkasti. Nuostabu, kiek ta-
lentingų ir kūrybingų meno profe-
sionalų atvyksta į Neringos M8D da-
lintis savo talentais su mumis. Ar tai
būtų odos dirbiniai, ar tapyba, mezgi-
mas, audimas, fotografija, poezija,
juvelyrika ir kiti darbeliai, kuriais,
pagaminę Neringoje, parsivežę į
namus, didžiuojamės, kad štai – ma-
no meno kūrinys, kurį tuoj kabiname
ant sienos ar pastatome, kad visi
matytų. Ši kartą vykau į M8D stovyk-
lą norėdama sukurti kokį nors pa-
veikslą ant medžio iš gintaro. Su
Norberto Lingertaičio pagalba par-
sivežiau 2 darbus. 

ŽR: Stovykloje pirmiausia tikė-
jausi susitikti su įdomiais žmonėmis,
išmokti kai ko, pasižiūrėti, kaip daro
kiti. Na, ir pailsėti, paklaidžioti po
miškus, pažvejoti. Manau, kad tikrai
pavyko pilnai įgyvendinti visus savo
planus.

LL: Labai norėjau išmokti kera-
mikos, juodai baltos fotografijos, ike-
banos meno. Keramikos kurso nebu-
vo, tačiau buvo labai įdomus juodai
baltos fotografijos kursas. Taip pat
galėjau daugiau lankyti skirtingus
užsiėmimus – ikebanos, poezijos, pie-
šimo, juvelyrikos, spausdinimo ant
popieriaus, mezgimo. Programa buvo
lanksti ir tai man labai patiko. 

DM: Tikėjausi išbandyti meno
šakų, kurių dar nesu bandęs (juve-
lyrika, oda, krakmolinio popieriaus
darymas), bet taip pat ir pabendrauti
su panašiai mąstančiais ir menu be-
sidominčiais, ką tik sutiktais žmo-
nėmis, kurių paprastai nesutinki
įsivėlęs į kasdienių darbų sūkurį.
Pavykti pavyko, ir dar daugiau.

– Kaip prisidėjote prie pro-
gramos?

OD: Stovykloje su savo seserimi
Živile mokiau juostų vijimo. Tai yra
mokslininkų pripažintas pats archa-
jiškiausias juostų audimo metodas.
Šis būdas yra įdomus tuo, kad visos
,,staklės” (specialių kortelių kaladė)
telpa į kišenę, o užmetus siūlus
nereikia rinkti rašto. Vijant juostą,
galima raštus ten pat kaitalioti, mar-
ginti ir labai smagiai savo kūrybin-
gumą išreikšti. Aš pati lankiau labai
įdomias Aušrinės Kerr odos meno
pamokas, o pas Norbertą Lingertaitį
nusikaliau sidabrinį žiedą. O pas
Danguolę Kuolienę mokiausi spaus-
dintų vaizdų perkėlimo ant popie-
riaus technikos.

NB: Važiuoju į Neringos M8D
stovyklauti. Ramiai, be jokio spaudi-
mo ar skubėjimo dalyvauti būre-
liuose. Visada dalyvauju poezijos,
meno ir juvelyrikos būreliuose. Šioje
stovykloje daug laiko praleidau Nor-
berto dirbtuvėje, dirbdama su gin-
tarais. Kiekvienoje stovykloje yra
ruošiamas poezijos vakaras, kuriame
skaitome savo sukurtus eilėraščius. 

ŽR: Hmm, na, gana aktyviai ir
su dideliu malonumu dalyvavau Nor-
berto dramos būrelyje, taip pat – se-
selės (ses. Onutės Mikailaitės – L. Ž.)
haiku poezijos klube. Pareigų jokių
neturėjau, buvau tik pavyzdingas
studentas.

LL: Aš stovyklavau, prisidėjau
prie vakarinės programos. Kaimo
dienos vakare grojau liaudišką muzi-
ką, per poezijos vakarą grojau smui-
ku bei skaičiau savo eiles, taip pat
prisidėjau per susikaupimo vakarą
kvietimu susikaupti ir pamąstyti.
Mano meno projektai buvo skirtingi.
Juodai baltos fotografijos klasėje
fotografavau peizažus, kuriuos norė-
čiau išlaikyti atmintyje, jei išvyksiu į

Ona Daugirdienė (iš d.) ir Živilė Vaitkienė (iš k.) moko Janę Zirlienę juostų
audimo.                                                                L. Žiaugrienės nuotr.

M8D – 2008 stovyklautojai.                                                                                         Dainiaus Macikėno nuotr.
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kitą planetą. Ryškinome juosteles ir
darėme nuotraukas. Taip pat turėjo-
me dvi iškylas į Phelps kapinaites bei
prie prūdo. Per piešimo pamokas teko
sukurti menišką ,,bar code”, piešti su
angliuku (piešiau Neringą) bei su-
kurti kiek galima daugiau kūrinių/
daiktų iš trikampio ir skritulio. Buvo
labai įdomu atspėti, ką piešia mūsų
mokytojas (Rolandas Kiaulevičius –
L. Ž.) ir piešti kartu. Poezijos klasėje
kūrėme haiku įvairiomis temomis, o
per ikebanos pamoką sužinojau apie
įvairias ikebanos rūšis ir sukūriau
dvi skirtingo dydžio ikebanas. Per
mezgimo užsiėmimą pirmą kartą
gyvenime numezgiau pirštinių porą!
Galiausiai, trumpai išbandžiau, kaip
suverti apyrankę iš karoliukų bei įdo-
mia krakmolo technika nudažiau
popieriaus lapą, kuris vėliau grįžus
namo virto paveikslo rėmeliais.

DM: Vedžiau skaitmeninės fo-
tografijos klasę, o savaitės gale visi
kartu padarėme fotografijos parodą.
Taip pat bandžiau prisidėti prie va-
karų meninės programos: skaidrių
paroda pagyvino poezijos vakarą.
Įvykdžiau ir konkretų projektą – vie-
no iš menininkų asmeninę fotosesiją.
Esu tikras, kad nuotraukos pagyvins
jo reziume. Be fotografijos bandžiau
griebtis visko, kas įmanoma, kur ga-
lėjau suspėti: juvelyrika, odos gami-
niai ir technologija, grafika; ypatin-
gai susidomėjau sidabro apdirbimu ir
juvelyrika, parsivežu namo keletą
sidabro pakabukų ir žiedų. Galvoju
toliau tobulintis, dirbti su metalu.

– Kas labiausiai patiko?
OD: Stovykloje man ypač patin-

ka vyraujantis atvirumas:  mezgame
naujas pažintis, diskutuojame, ben-
draujame, išbandome naujų meno rū-
šių, rašome, vaidiname, dainuojame.
Jaučiasi tikra dvasios atgaiva.

NB: Kadangi Neringoje stovyk-
lauja žmonės tik nuo 18 metų, tai
suteikia progą artimiau bendrauti be
klegančių jaunuolių, vaikų, reikalau-
jančių tėvų dėmesio. Nepaprastai
vertinu ir džiaugiuosi ta ramia aplin-
ka ir dalyvaujančiųjų draugyste,
humoru, paslaugumu vienas kitam.
Kasmet tampame artimesni vienas
kitam, kaip viena Neringos M8D šei-
ma. 

Šiais metais išvydome Norberto
Lingertaičio surežisuotą Radvilaitės
vaidinimą, kuris po pirmo veiksmo
virto komedija. Linkiu rengėjams to-
limesnės sėkmės rengiant šią stovyk-
lą, o norintiems išbandyti savo talen-
tus kviečiu atvykti į šią stovyklą būti
stovyklautojais ar rengėjų komando-
je.

ŽR: Apskritai, patiko viskas –
puikus oras, nuostabus Jono (Kuncos
– L. Ž.) maistas, šauni kompanija. Ko
gali reikėti daugiau gerai meno
stovyklai? Kuriu planus ateinančiai
stovyklai.

LL: Patiko visų mokytojų ir kitų

dalyvių geranoriškumas, aktyvus
dalyvavimas stovykloje, mokytojų
lankstumas ir sudominimas savo
dalyku. Šaunu, kad buvo laiko tiek
proginiams vakarams, tiek susikau-
pimui ir pamąstymui. Gerai, kad bu-
vo skirta laisvalaikio, per kurį buvo
galima pabaigti projektus bei pasi-
ruošti vakarinei programai. Patiko
vakarinės programos – ypač susitiki-
mas su menininku (N. Lingertaičiu –
L. Ž.), kaimiškas bei poezijos vakarai.
Reikia taip pat paminėti ir stovyklos
virtuvę – labai šaunus virėjas Jonas
(Kunca – L. Ž.). Dėkoju už nepapras-
tai skanius pietus ir vakarienes sto-
vyklos sąlygomis. Ačiū visiems daly-
viams ir organizatoriams už šaunų
renginį – linkiu vystyti šią stovyklą ir
toliau ir pritraukti dar didesnį ratą
lietuvių, besidominčių menu.

DM: Žmonės, gamta, tyla ir tele-
fono signalo nebuvimas. Galimybė
išbandyti naujų menų ir amatų, nein-
vestuojant į tam reikalingą įrangą.
Mokytojai tikrai turėjo ko išmokyti ir
rimtai žiūrėjo į savo darbą, visados
galėjai gauti patarimą ir pagalbos.
Norėtųsi pritraukti daugiau žmonių
kitais metais. Galbūt reikėtų daugiau
informacijos ir spaudoje, ir ypač
internete (pabandžius paieškoti in-
ternete, nieko nesugebėjau rasti).
Norėtųsi matyti daugiau jaunų veidų,
nors, manau, jaunimui gan sunku
surasti savaitę laiko atostogų ir
kažkur padėti vaikus visai savaitei.

Ko galima tikėtis iš 
Meno8Dienų – 2009

Šių metų rugpjūčio 23–30 die-
nomis įvyks penktoji Meno8Dienų
kūrybinė savaitė suaugusiems Nerin-
goje. Ir šioje stovykloje bus bendrau-
jama, dalijamasi meistriškumo pas-
laptimis, kūrybiniais sumanymais ir
kuriama drauge su profesionaliais
dailininkais. Nepaprastai džiugu, kad
lietuviai menininkai nėra tik svečiai
mūsų telkiniuose. Jau penktą vasarą
jie suranda laiko atkeliauti ir į šį
miškais apaugusį kalnuotą Amerikos
kampelį, pasišvęsti mokymui ir bend-
rai kūrybai. Savo ruožtu organizaci-
nis komitetas pasistengs atsižvelgti į
pageidavimus. Tikimės, kad aplinka
ir laikas bus palankus ir paskatins
vystyti dvasinį kūrybingumą, kad
kiekvienas dalyvis vėl išsivežtų gra-
žius įspūdžius ir šviesius atsimini-
mus apie stovyklą.

M8D – 2009 registracijos forma
ir smulkesnė informacija apie progra-
mą bei sąlygas yra paskelbta Nerin-
gos tinklalapyje adresu: www.nerin-
ga.org/meno.html. Užpildytą for-
mą galite nusiųsti internete nurody-
tu adresu. Su siūlymais ar klausimais
rašykite: danguole@kuolas.com.
Iki pasimatymo Meno8Dienų Nerin-
goje, kur jau tvirtai įsikūrusi laukia
Kūrybos dvasia!

M8D grafikos ir odos darbų paroda.                          L. Žiaugrienės nuotr.

Šiandien nuoširdžiausiai sveikiname tėvą Antaną
Saulaitį, SJ jo kunigystės 40 metų jubiliejaus proga. Šven-
čiame šią gražią sukaktį dėkodami Dievui už mūsų sielų
ganytojo begalinį atsidavimą savajam pašaukimui, už
kantrybę ir entuziazmą telkti draugėn tikinčiųjų bendruo-
menę – Kristaus Bažnyčią, už mokymą ir skatinimą atrasti
ją ne tik prie altoriaus, bet ir savo bei artimo širdyje.

Linkime tėvui Antanui Dievo malonės ir palaimos vi-
suose jo darbuose ir sumanymuose, nesibaigiančio Šven-
tosios Dvasios įkvėpimo, fizinės ir  dvasinės stiprybės. Te-
gul kunigo pasirinktasis tikėjimo bei šventumo kelias ir
toliau bus gražus bei prasmingas liudijimas, jog čia esame
vieni dėl kitų, kiekvienas pašauktas tam, kad gyventume
Dievo meilėje, ją priimtume patys ir drįstume parodyti
kitiems...

Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
Lietuvių Katalikų Misija

„Bažnyčioje stengia-
mės visokiais būdais su-
daryti sąlygas, kad žmo-
nės jaustųsi mylimi ir turė-
tų drąsos kitus mylėti...”

(T. Antanas Saulaitis, SJ,
„Esame vieni dėl kitų”)

Šilumą skleidžiantys linai
VIRGINIJA PAPLAUSKIENÈ

Lietuva šiemet mini savo vardo
1000-mečio jubiliejų. Nejučiomis su-
simąstai: kaip gyvena šių dienų Lie-
tuva ir jos daugelį amžių puoselėtos
tradicijos? Ar dar yra, kas pateisina
darbštumu ir rankdarbių dailumu
garsėjusių lietuvaičių vardą? Ar ne-
pamiršti senolių dainose apdainuoti
linai?

Visagalio interneto erdvėje akys
užkliuvo už kuklios ir nepretenzingos
nuorodos: www.linenkids.com. Ati-
dariusi šį puslapį nustebau, pama-
čiusi, kad esantys joje gaminiai yra iš
LINO. Džiugu, kad šių dienų ekono-
minio sunkmečio fone Lietuvoje at-
siranda ne tik lietuviškų lininių
rankdarbių tradicijų puoselėtojų, bet
ir globalių verslo idėjų, kurių dėka
apie lietuvišką liną ir iš jo kuriamus
stebuklus gali sužinoti visas pasaulis!
Tėvai, besirūpinantys savo mažųjų
sveika ir laiminga vaikyste, šioje
elektroninėje parduotuvėje gali išsi-
rinkti savitus, lietuviškais rankdar-
biais padabintus natūralaus lino ga-
minius.

Smalsiai apžiūrinėdama ir tyri-
nėdama ypatingus gaminius kilo
noras pakalbinti šio projekto suma-
nytoją ir vykdytoją Jūratę Stani-
šauskienę, auginančią du vaikučius.
Kaip linas tapo Jūsų gyvenimo keliu?
Kodėl ėmėtės vykdyti šį sumanymą?

– Viskas prasidėjo prieš keletą
metų, kai savo vyresniajam sūnui
ilgai ieškojusi savitų ir natūralių
gaminių, nupirkau lietuviškus rankų
darbo lininius drabužėlius, kuriuos
jis labai pamėgo. Vėliau taip pat jam
nupirkau lininių drabužėlių iš didelio
prekybos tinklo parduotuvės užsieny-
je, tačiau sūnus jų nenešiojo. Tada
supratau, kad vaikai pirmiausiai pa-
junta drabužių ar kitų juos supančių

daiktų dvasią ir visada mieliau ren-
kasi tai, kas yra natūralu ir turi ran-
kų darbo šilumos. Mano vaikai labai
mėgsta lininius gaminius – nieko nė-
ra maloniau, nei po maudynių ap-
gaubti savo mažuosius lininiu rankš-
luosčiu, paguldyti į lininę patalynę ir
stebėti, kaip jie užmiega, glausdami
prie savęs paprastą lininį meškutį ar
katinėlį, kokius senovėje močiutės
siūdavo savo anūkams... Tada ir paju-
tau norą pasidalinti šiais nuostabiais
lino kerais ir          Nukelta į 13 psl.
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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



DRAUGAS, 2009 m. gegužės 16 d., šeštadienis  13

Nepamirštami seniai prabėgusių dienų įvykiai
PETRAS PETRUTIS

Anais, nepamirštamais 1944 me-
tais, sovietų ordoms antrą kartą uži-
mant Lietuvą, tūkstančiai lietuvių
veržėsi į Vakarus. Vieniems buvo
lemta surasti prieglobstį Vokietijoje
ar kituose artimesniuose kraštuose, o
pora šimtų tautiečių, likimo vedami,
per Vokietiją ir Austriją pasiekėme
Slovėniją. Kai kurie mūsiškiai, pajutę
pavojingą susidarančią politinę pa-
dėtį, „išsipirko” ir išvažiavo kitur.
Mes gi, keliasdešimt vyrų, moterų ir
paauglių, pasikliaudami likimo valia,
likome vietoje, tikėdamiesi šviesesnės
ateities. Tenka pridurti, jog mes ne-
išsigandome aplinkui siaučiančių gin-
kluotų partizanų.

Vieną vėlyvą rudens dieną kelio-
lika mūsiškių (nori nenori) sunkve-
žimiu buvome nugabenti į tolėliau
esantį Marburg miestą. Marburg,
kaip ir visa apylinkė, priklausė  Slo-
vėnijai, o Slovėnija buvo Jugoslavijos
dalis. Čia šeimininkavo vokiečių val-
džia. Daugelis vietos gyventojų kal-
bėjo vokiškai. Jų kalboje aiškiai gir-
dėjosi austriška tarsena. Nenuosta-
bu, Slovėnija buvo ilgametė Austrijos
kaimynė. Mus lydėję uniformuoti pa-
lydovai sakė, jog mums teks padirbėti
statybose.

Pasiekę  Marburg miestą išsisky-
rėme. Mat aš ir Zigmas (mano drau-
gelis), neblogai kalbėdami vokiškai,

tikėjome savarankiškai surasti tin-
kamesnį darbą ir apsigyventi mieste.
Deja, mums nepavyko „užsikabinti”.
Gerokai vėliau (visą dieną nevalgiu-
sius ir negėrusius) nukreipė nakvy-
nėn – į prie geležinkelio stoties stovė-
jusius medinius barakus. Visiškai su-
temus pasigirdo oro pavojų skelbian-
čių sirenų garsai. Mudu, išbėgę į
lauką, bėgome drauge su kitais bė-
gančiais žmonėmis.

Gerai pamenu, šliauždami drėg-
me persunktu grioviu, pusbalsiai kar-
tojome Viešpaties maldos žodžius:
„Tėve mūsų, kurs esi danguje, te-
ateina Tavo karalystė, teateina Tavo
valia...” Tuo tarpu danguje (virš
mūsų) jau kabėjo lėktuvų nusodintos
„eglutės”, apšviesdamos  visą „ašarų
pakalnę”. Aplink (atrodė visiškai ne-
toli) sproginėjo bombos. Atviriau kal-
bant, nebuvome pamaldūs, bet išti-
kus pavojui, stvėrėmės maldos.

Bombardavimas užtruko porą
minučių, bet mums atrodė, jog jis
buvo be pradžios ir pabaigos. Sire-
noms atšaukus pavojų pajutome
troškulį ir norą užtraukti tabako
dūmą. Vienam vokiškai kalbėjusiam
pasiūlius, prasidėjo nuorūkų ieškoji-
mas. Paskui, tabaką supylę į pypkę,
pamainomis traukėme dūmą. Pama-
žu atgiję, pradėjome judėti atgalios.
Daugelis ėjo į savo gyvenamąsias vie-
tas, o mes dūlinome į aną dieną
nurodytą laikiną prieglobsčio vietą.
Eidami ėmėme rūpintis savo tautie-

čiais, kurie, kaip ir mes abu, buvo at-
gabenti į Marburg. Išaušus paaiškėjo,
jog mūsiškiai buvo apgyvendinti kito-
je miesto dalyje. Visiškai išaušus, at-
vyko uniformuotas motociklininkas
ir mudu abudu nuvežė į mums skirtą
darbovietę. Čia atradome ir kitus
mūsiškius, jau spėjusius susirūpinti
mudviejų likimu. Tačiau buvo ir to-
kių, kurie sau leido pasišaipyti iš mū-
sų nepavykusių pastangų. Visokių
yra ir visokių reikia.

Mums teko tvarkyti bombų ap-
griautą trijų aukštų mūrinį namą.
Anksčiau šiame name veikė nacių
partijos centrinė būstinė. Teko ne-
šioti išlikusius baldus ir rakandus.
Taip pat rinkti ir dėlioti išsimėčiusias
plytas.

Vieną dieną buvome nustebinti
atvykusių talkininkų. Tai buvo ame-
rikiečių kareivių (belaisvių) būrys.
Vokiečių teigimu, atvykę amerikiečiai
buvo statybos specialistai. Ar jie to-
kiais buvo ar nebuvo – ne mūsų rei-
kalas. Tačiau, reikėtų pasakyti, kad
amerikiečių atsiradimas savotiškai
praskaidrino mūsų darbo dienas.

Ne vienas mūsų kalbėjo lenkiš-
kai. O vienas lenkų kilmės amerikie-
tis šiek tiek suprato ir kalbėjo lenkiš-
kai. Nors buvo griežtai draudžiamas
bendravimas su amerikiečiais, vis
dėlto užsimezgė ryšys. Sužinojome,
kad jiems trūksta duonos, o mus
slėgė rūkalų stoka. Mes, lietuviai, iš
amerikiečių (belaisvių) gaunamas
„Luckey Strike” cigaretes keisdavo-
me į pusbaltę duoną. Tais laikais duo-
na buvo retas skanėstas. O ameri-
kietiškos cigaretės prilygo didžiulei
retenybei. Atsimenu, vieną dieną

rūkydami „Luckey  Strike” užėjome į
vieną netoli buvusią parduotuvę.
Vokiečiai, užuodę neįprasto skonio
dūmą, išvijo mus laukan. Tačiau pa-
vyko netikėtai suartėti su raišu, bat-
siuvyste užsiiminėjusiu karo vetera-
nu. Jo pavardė skambėjo vokiškai,
bet mums atrodė, jog jis nebuvo vo-
kiečių tautybės. Šis batsiuvys, tik jam
žinomu būdu, parūpindavo duonos, o
mes atsilygindavome cigaretėmis. Jis
nežinojo, iš kur mes kilę, o mes „nu-
davėme”, jog mums nėra svarbu gau-
namos duonos šaltinis. Šis batsiuvys
ne kartą mus įspėjo nerūkyti jo dirb-
tuvėje. Jo galvai, amerikietiškų ciga-
rečių dūmų kvapas yra pavojingas ir
griežtai draudžiamas užsiėmimas.

Vieną dieną atsirado proga sma-
giai pasijuokti, kai amerikiečių že-
myn leidžiamas pianinas nukrito ir
sudužo. Nežinia, kas buvo kaltas.
Galbūt nutrūko virvė, o gal ameri-
kiečiai tyčia leido nukristi? Tuosyk
vokiečiai labai pyko, o mes paty-
liukais šaipėmės iš tuščių pastangų.

Anais nepamirštamais metais,
sovietų ordoms nebe pirmą kartą
kėsinantis į Lietuvos Respublikos
laisvę, tūkstančiai lietuvių veržėsi į
Vakarus. Vieniems buvo lemta su-
rasti prieglobstį Vokietijoje ir kitose
artimesnėse valstybėse. Kitiems rei-
kėjo pasiekti tolimesnius kraštus.
Mums (palyginti nedidelei žmonių
grupei), netikėtai prireikė pasiekti ir
ilgėliau pagyventi Slovėnijoje, vokie-
čių okupuotose Jugoslavijos žemėse.

Dabar Slovėnija yra savarankiš-
ka ir nepriklausoma valstybė.

Maribor (vokiškai Marburg) yra antras pagal dydį Slovėnijos miestas.

Maribor miesto rotušė.

Atkelta iš 11 psl.   lietuviškų tradi-
cijų paveldu su kitais mylinčiais
tėvais, kad ir jie galėtų suteikti savo
vaikams daug džiaugsmo ir apsupti
juos natūralumu ir rankų darbo
šiluma.

Jūratė po Linenkids.com vėliava
subūrė geriausius Lietuvos gaminto-
jus, turinčius ilgametės darbo su linu
patirties, žinomas bei dar tik prade-
dančias madų kūrėjas, tautodaili-
ninkes. Kiekvienas gaminys yra pa-
gamintas moterų, kurios ne tik pui-
kios siuvimo ir rankdarbių meistrės,
bet ir myli savo darbą ir juo didžiuo-
jasi. Čia galima rasti siuvamų labai
mažais kiekiais ir rankų darbo lino
gaminių vaikams, kur ypač didelis
dėmesys skiriamas gaminių kokybei
– rūbų, rankšluosčių, įvairių priedų
ir, žinoma, lininių rankų darbo žais-
lų. Kiekviena ,,Linenkids” prekė turi
ką nors ypatingo – savitą modelį,
mielą detalę ar neįtikėtino grožio siu-
vinėjimus ar nėrinius. Dauguma rū-

belių yra labai patogūs, juos vaikai
mielai dėvi kas dieną. 

Tačiau didžiausias Jūratės pasi-
didžiavimas – rankų darbo lininių
krikšto drabužių rinkinys, kuri pri-
mena tuos ypatingus krikšto drabu-
žius, kuriuos senovėje mamos siūda-
vo savo kūdikiams, sudėdamos į juos
visą rankdarbių grožį, savo meilę ir
šilumą. Šio rinkinio drabužiai neabe-
jotinai taps šeimos relikvija ir bus
perduodami iš kartos į kartą. 

Jūratė teigia matanti dvi savo
verslo puses: „Viena – tėvams pasiū-
lyti natūralius, rankų darbo lininius
gaminius, kurie yra ekologiški ir
patinka vaikams. Kita pusė – paro-
dyti pasauliui Lietuvos paveldą, su
linu susijusias rankdarbių tradicijas
bei paskatinti talentingų, kuriančių
mažus šedevrus iš lino, moterų ver-
slumą ir padėti jų gaminiams patekti
į pasaulinę rinką.” 

Maloniai kviečiu apsilankyti šioje
krautuvėje. 

Šilumą skleidžiantys linai
2009 m. gegužės 19 d. Šiuo-

laikinio meno centre (ŠMC) pradeda
veikti „ŠMC skaitykla” – nauja, atvi-
ra ir neformali erdvė, skirta skaity-
mui, bendravimui ir įvairiems ren-
giniams.

„ŠMC skaityklos” priešistorė
siekia 1999 m., kuomet ŠMC buvo
įkurtas „Info labas”, kuriame buvo
sukaupta daugiau nei pusantro tūks-
tančio pavadinimų knygų, katalogų,
žurnalų ir vaizdo bei garso įrašų.
Pirmaisiais gyvavimo metais „Info
labas” garsėjo tuo, jog čia buvo gali-
ma rasti naujausių knygų apie šiuo-
laikinį meną, architektūrą ir dizainą,
kurių taip trūko Lietuvos biblio-
tekose, pavartyti kitur neprenume-
ruojamų tarptautinių meno žurnalų
ir nemokamai panaršyti internete.
Sparčiai didėjant meno leidinių skai-
čiui, buvo nuspręsta išplėtoti ir
atnaujinti „Info labo” veiklą. 2008 m.
pavasarį buvo paskelbtas tarptauti-
nis jaunų architektų konkursas nau-
jai ŠMC skaityklos vizijai sukurti.

Atnaujintą „ŠMC skaityklos” leidinių
rinkinį sudaro ne tik meno, architek-
tūros ir dizaino žurnalai, menininkų
monografijos ir parodų katalogai, bet
ir menininkų sukurti leidiniai bei
platesnis kultūros teorijos ir meno
istorijos knygų skyrius. Čia taip pat
bus galima rasti rekomenduojamų
leidinių rinkinius. Visus skaityklos
leidinius bus galima rasti naudojantis
elektroniniu katalogu.

„ŠMC skaityklos” darbo laikas:
antradienis – šeštadienis, 12 – 7 val.
v. Įėjimas nemokamas.

Sutrumpinta
ŠMC info 

ŠMC atidaro skaityklą
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,,Man pačiam di džiausią įtaką 
padarė liaudies menas” 

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Šaltą šios žiemos vasario 19-osios
dieną kaip perkūnas iš giedro dan-
gaus nuskambėjo į ,,Draugo” redakci-
ją paskambinusios Dalios Šlenienės,
Lietuvių dailės muziejaus direktorės,
žinia: ,,Vasario 18 d. mirė Vytautas
Ignas”.  Dar vienas freiburgietis, su
kuriais man teko laimė susitikti čia,
Čikagoje, staiga, netikėtai iškeliavo
am žinybėn. Vis dar turėjau viltį, kad
kada nors, nuvažiavusi į Lietuvą, ap -
lankysiu dailininką, susipažinsiu su
juo iš arčiau, pasikalbėsiu. Deja... taip
ir nespėjau. Tad pasveikinti V. Igną
su 85-uoju gimtadieniu teks tik laik -
raščio puslapiuose, o švęs jis jį mums
nepažįstamuose toliuose ir į savo
gim tadienį mūsų jau nepakvies.

Gyvenimo takeliams atvedus ma -
ne arčiau lietuvių išeivijos meno ne -
retai susimąstau, kaip atsitiko, kad
karo negandų iš savo gimtųjų vietų
išvyti menininkai iki pat mirties šir -
dyje ,,nešiojo” Lietuvą? Kodėl šiais
lai kais jaunieji menininkai, išvažiavę
iš Lietuvos, kuo greičiau nori prarasti
savo šaknis, stengiasi tapti kosmopo -
litais, tarsi skuba atsikratyti sa vas -
ties? 

Bet šį kartą ne apie jaunuosius.
Šį kartą apie V. Igną (iki 1958 m. – Ig -
natavičius) – tvirtą lietuvį žemaitį,
tiek gyvenime, tiek kūryboje. 

Menininkas iš pašaukimo nuo
pat jaunystės pasuko meno keliu. Be -
simokydamas Vilniaus dailės akade -
mijoje (1941–1943 m.) jis sutiko gar-
sius to meto dėstytojus: J. Vieno žin s -
ką, A. Gudaitį, L. Vilimą. Pasitraukęs
į Vakarus, 1946–1948 m. meno studi-
jas tęsė Freiburg (Vokietija) Ecole des
Arts et Métiers (Dailės ir amatų mo -
kykla, labiau žinoma kaip Frei burg
me no mokykla) mokykloje. Ta py bos
mokėsi pas V. Vizgirdą ir A. Valešką,
piešimo – pas V. K. Jonyną ir V. Ka -
siulį. 1948 m. baigė mokyklą dailiųjų
menų magistro laipsniu. 1949 m. to -
bu lino raižybos įgūdžius pas T. Valių.  

Su didžiule ,,Displaced Persons”

armija 1950 m. atvyko į JAV.  Žinia –
reikėjo maitinti šeimą, svečioj šaly iš
meno nepragyvensi. Tačiau ir sun kiai
dirbdamas V. Ignas niekada ne pa-
miršo savo pašaukimo – būti me -
nininku. Kūrė taip, kaip liepė širdis –
žavėdamasis šimtmečių nugludinto -
mis poetinėmis metaforomis, aukš -
tinančiomis gaivališką gamtos pri -
gim  tį, jis sugebėjo plačiai suvoktas
liau dies kūrybos tradicijas įpinti į
modernius pasaulio ritmus. 

„Vytautas Ignas priklauso prie
ryškiausių išeivijos dailininkų, kurie,
gyvendami svetur, puoselėjo lietuvių
liaudies meno tradicijas. Ignas su tei -
kė joms modernią raiškos formą, savo
kūryba praplėtė tautodailės sam-
pratas”, – rašo knygos ,,Vytautas
Ignas” sudarytoja Nijolė Tumėnienė.

V. Igno kūryba pilna simbolinės
pasaulio pajautos – ir tapydamas, ir
grafikos lakštuose dai li ninkas kuria
mitologinį, pasakišką pasaulį, kuria-

me ,,draugauja” an ti kos sakmės,
baltiškosios mitologijos, krikščioniš-
koji kultūra. Ypač tai iš ryškėja jo gra-
fikos lakštuose – tauti niai simboliai,
lietuviškųjų sakmių siužetai, pago-
niškosios ir krikščioniškosios kul-
tūrų samplaikos jungtys – tai vis V.
Igno Lietuva. Kažkada me notyri-
ninkė Ieva Šadzevičienė, ap žvelg-
dama dailininko parodą ,,Pa saulis
pagal V. Igną”, yra pastebėjusi: ,,Gra-
fikos estampai kupini daugybės de-
talių, linijų ir dėmių pagalba ‘au -
džiami’ kaip juodai baltas tautinis ki -
limas”.  

Nei Amerikos aplinka, nei laikas
nepajėgė pakeisti jo vertybių, nenu-
tolino nuo jaunystės prisiminimų.
Tė vynės ilgesys dar labiau sustiprino
jo tautinę pasaulėjautą. Jį, žemaitį,
ypač domino žemaičių tautodailė –
grafika, skulptūra, mažoji architek-
tūra, tekstilė, metalo dirbiniai. Tau -
todailės elementus jis perkelia į savo
kūrybą. Menininkas V. Ignas nagrinė-
ja mūsų tautos senąją ornamentiką ir
simboliką. Jam svarbu liaudiškumas.
Savo kūriniuose dailininkas tarsi pa -
sakoja mums senąsias tradicijas, seka
lietuviškas pasakas. Nors jo kūryboje
(ypač – tapyboje) galima rasti daug
eks presionistinės dailės ženklų, vis
dėl to V. Ignas savo kūryboje nėra gry-
nai ekspresionistinės mokyklos atsto-
vas. Kūryboje jis labiau linkęs į nai -
vųjį me  ną. Šio stiliaus raiškos prie -
mo  nėmis jis ir pasakojo apie Lietuvą
bei jos tradicijas.

V.  Ig no raižiniai – tai tikrai ver -
tin gos mūsų lietuviškų pasakų ir pa -
da vimų iliustracijos. „Neringa”, „Jū -
ratė ir Kastytis” „Pasaka”, „Pie me -
nėliai”, „Pavasaris” – tai paveiks lai,
įti kinančiai perteikiantys lietuvišką
išskirtinumą ir mūsų krašto au ten -
tiką. O grafikos lakšte „Senoje že mai -
čių koplytėlėje” šis pasakojimas pa -
sie kia meniškumo viršūnę. 

Dailininkas gražiausius gyveni-
mo metus praleido išeivijoje Ashford,
Connecticut, lietuvių gyvenamoje Gi -
raitėje. Paskutiniuosius trejus metus

su žmona Birute gyveno Vilniuje. 
V. Igno kūryba neliko nepastebė-

ta. 1982 metais jis buvo apdovanotas
JAV LB Kultūros tarybos premija.

Nebesutiksime V. Igno, nebesu-
lauksime jo naujų kūrinių ir su gim-
tadieniu jo pasveikinti daugiau nega -
lėsime, tačiau visada galėsime gėrėtis
jo darbais.

Lietuvoje liko 413 geriausių jo
tapybos ir grafikos kūrinių, kuriuos
jis padovanojo Vilniaus, Kauno, Plun -
gės ir Šiaulių muziejams: Lietuvos
dailės muziejui, Naciona liniam M. K.
Čiurlionio dailės muziejui, Žemaičių
dailės muziejui, Žemaičių ,,Alkos”
mu ziejui, Kauno arkivyskupijai ir
Telšių kunigų seminarijai. Pirmąjį
savo geriausių kūrinių rinkinį (30) jis
padovanojo 1971 m. po parodos Vil -
niuje, Lietuvos dailės muziejuje. 

Nemaža dalis V. Igno darbų ir čia,
Amerikoje, kur jis gyveno nu blokštas
gyvenimo negandų. Jų galima rasti
Pasaulio lietuvių muziejuje Le monte,
ALK’os archyve Putnam, CT, na, ir,
žinoma, pas privačius as menis JAV ir
Kanadoje. 

Liko ir Lietuvos dailės mu ziejaus
parengta ir išleista knyga-albumas
„Vytautas Ig nas”, kuri į Lietuvos
kultūros is toriją įėjo kaip viena gra -
žiausių lietuviškų knygų, išleistų
2001 metais. Knygos pradžioje daili -
ninkas prisipažįsta: „Man pačiam di -
džiausią įtaką padarė liaudies menas.
Jo klasiškumas ir kartu primityvu-
mas mane labai žavi, jis atsispindi vi -
soje mano kūryboje.” 

Kukliai paminėdami šio neseniai
mus palikusio menininko sukaktį į
klausimą, kodėl V. Ignas Lietuvai bran-
 gus, be jokios abejonės galime atsa-
kyti – be galo artima ir visiems lie tu-
viams suprantama savo pasaulėjauta. 

Tai vienas lietuviškiausių mūsų
ta pytojų, praplėtęs mums įprastą
tradicijų sampratą, sugebėjęs savo
tapyboje sujungti senąją baltiškąją
pasaulėjautą su XX a. profesionalaus
meno siekiais. 

Tikiu, kad dar ne vienas daili nin -
kas mokysis iš V. Igno darbų, o meno-
tyrininkai dar ne kartą rašys apie šio
dailininko lietuviškumą, kuris visiš -
kai nesutrukdė jam tapti nepakarto-
jamu, savitu, geru dailinininku.

Vytautas Ignas.
Vytauto Maželio nuotr.

Pietvakarių Lietuva. Linoraižinys,1989–1990.

,,Sužadėtiniai”. Drobė, aliejus. 1977.
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LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose 

Çikagos miesto apylinkèse ir priemiesçiuose.
Patarnavimas 24 val.

• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632   

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

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

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

GRAŽUS DR. PETRO KISIELIAUS
PAGERBIMAS

EDVARDAS ŠULAITS

,,Dr. Petras Kisielius – tai Viešpa-
ties dovana lietuvių tautai” – taip
sakė dr. kun. Arvydas Žygas, minint
lietuvybės patriarcho dr. Petro Kisie-
liaus mirties metines praėjusį šešta-
dienį. Šis dvasininkas, gerai žinomas
ne vien Amerikoje, bet ir Lietuvoje,
gimė ir užaugo dr. Kisieliaus kaimy-
nystėje – Cicero mieste esančioje Šv.
Antano parapijos bendruomenėje, o
Cicero lietuvių telkinį pavadino viena
iš gražiausių kolonijų Amerikoje.

Kun. dr. Žygas buvo vienas iš dr.
Kisieliaus prisiminimo pietų, sureng-
tų Alessandro pokylių salėje iš karto
po šv. Mišių Šv. Antano parapijos baž-
nyčioje, kalbėtojų. Minėtoje bažnyčio-
je pamaldas laikė Cicero lietuvių dva-
sios vadas kun. dr. Kęstutis Trimakas
su iš Putnam, CT specialiai atvyku-
siu kun. dr. Žygu. Pamokslo metu
kun. dr. Trimakas plačiai nušvietė ve-
lionio darbus bei jo įvairiapusę veik-
lą. Gražiai giedojo lietuvių bažnytinis
choras, vadovaujamas muz. Vilmos
Meilutytės, kai kurias maldas solo
giedojo Marius Prapuolenis. Vieną
kūrinį smuikais atliko Zigmas (11
metų) ir Mantas (13 metų) Kisieliai.

Po pamaldų apie šimtas tautie-
čių, atvykusių iš įvairių Čikagos apy-
linkių, susirinko į anksčiau minėtą
salę, kurioje buvo ne tik vaišinamasi,
bet ir išklausyta gražių žodžių prieš
metus amžinybėn iškeliavusį dr. Ki-
sielių.

Žodį tarė jo sūnus, taip pat medi-
cinos gydytojas dr. Petras V. Kisielius,
mintimis apie dr. Kisielių pasidalijo ir
kun. dr. A. Žygas, kuris prieš pietus
sukalbėjo maldą.

Prasminga B. Nainio 
kalba

Susirinkusiųjų dėmesį patraukė
gero dr. Kisieliaus bičiulio, dėkoju-
sio už 65 m. draugystę bei kitus dar-
bus, visuomenininko ir spaudos dar-
buotojo Broniaus Nainio kalba. Jos
pradžioje suminėjo čia minimo as-
mens veiklos svarbiausius faktus:
ateitininkiją, Lietuvių Bendruomenę,
Lietuvių Fondą, Lietuvių Frontą,
„Draugą”, Šv. Antano parapiją, kur
Kisielius dirbo vadovu, buvo talkinin-
kas, rėmėjas, pirmaujantis aukotojas.
Bet apie tai, kalbėtojo nuomone, jau
anksčiau yra buvę rašyta bei pasako-
ta. Tad Nainys stengėsi atskleisti
mažiau žinomas Kisieliaus veiklos
sritis. O tos sritys – sugebėjimas ki-
tiems duoti daugiau nei sau.

Nainys tai pailiustravo daug ką
pasakančiais pavyzdžiais iš Kisie-
liaus, kaip gydytojo, veiklos. Štai vie-
nas jų. Kabinete sėdi lietuvė senutė,
atvykusi kažkur iš Waukegan, suži-
nojusi apie gerą lietuvį daktarą Cice-
ro. Petras vargsta, senatvė, tų ligų,
skausmų visokių, aiškina, kaip juos
palengvinti, išrašo porą receptų. ,,Tik
kažin ar aš turėsiu pinigų liekars-
toms nusipirkti”, – sako senutė ir
žiūri į savo piniginę. ,,Ne, ne”, – sako
Petras ir duoda jai 20 dol. iš savo pi-
niginės, nieko nesakydamas apie at-
lyginimą jam. Po kelių dienų kokie
šeši, o po savaitės – jau 20 tokių pa-
cientų iš Waukegan atvyksta. Kurgi
nebus: Cicero lietuvis daktaras ne tik
nieko neima, bet dar ir prideda –
vaistams nusipirkti.

Dar vienas. Į Čikagos apylinkes
priplūdo trečiabangininkų – teisėtų,
neteisėtų, sveikų ir sergančių. Nei

draudimų, nei pinigų. Jie žmonės –
lietuviai, ištikti bėdos. Petro paslau-
gos jiems nemokamos. Sužinoję apie
tai užplūdo jį. Darbo metai baigiasi –
nuostolis tūkstančiais skaičiuojamas.
Ar kas nors žinote kitą tokį gydytoją?
O pacientai – kiek iš jų už tai padėko-
jo? – retoriškai klausė Nainys.

Prisiminta krepšininkų kelionė
į okupuotą Lietuvą

Nainys pateikė pavyzdžių ir iš dr.
Kisieliaus visuomeninės veiklos, kur
jis stengėsi būti nuosaikus, vadovau-
tis protu, o ne jausmais.

Štai vienas iš jų, kurį teko išgy-
venti ir pačiam kalbėtojui. 1967 m.
Čikagos lietuvių krepšininkų grupė
gavo pasiūlymą nuskristi į Lietuvą ir
sužaisti su keliomis Lietuvos lietu-
vių komandomis, gal net su rinktine.
Sportininkai pasiūlymą priėmė.
Bendruomenė nepritarė, tačiau lai-
kėsi nuošaliai. Partijų politikai užmo-
jį smerkė: jeigu krepšininkai į oku-
puotą Lietuvą skris, bus išmesti už
lietuviškos visuomenės ribų. Sukvie-
čiamas šių veiksnių ir bendruomenės
atstovų pasitarimas dr. Kazio Bobelio
namuose. Rezoliucija jau paruošta –
skrydį į okupuotą Lietuvą smerkiam
ir tokį tekstą visi pasirašom. ,,Ne, –
tarė Petras, – kas mums davė teisę
tuos žmones teisti ir bausti? Jeigu jie
turi kitokią nuomonę, kaip mes galim
šiuos jaunus lietuvius bausti, kai la-
bai gerai žinom, kad jie nė kiek ne
menkesni lietuviai patriotai nei mes.”
Kovėmės iki ryto. Keturi bendruo-
menininkai – dr. Kisielius, dr. Kęs-
tutis Trimakas, Dalia Tellat-Kelpšai-
tė ir Bronius Nainys buvo prieš ko-
kius 20 VLIK’o ir ALT’o narių. Ir
laimėjom.

Ir kas atsitiko? Krepšininkai į
okupuotą Lietuvą nuskrido, sužaidė
keletą rungtynių ir ne tik nieko blo-
go, bet net daug gero padarė, nes pa-
tys gerai žinojo, kaip jie turi elgtis.
Užmegzti ryšiai vėliau buvo labai
naudingi, o okupantas tokių svečių
kitą kartą į okupuotą Lietuvą nebe-
įsileido. Krepšininkai liko lietuviško-
je visuomenėje, Bendruomenėje ir
lietuvišką darbą dirbo toliau. Ir kas
būtų buvę, jei mes tada juos būtume
pasmerkę? Pasmerkę savus žmones ir
nežinia dėl ko. Kažin ar taip būtume
galėję padaryti, jei ne Petro išmintis
ir tvirta laikysena, – įsitikinęs Nai-
nys.

Kalbėtojas palietė ir kitas Ki-
sieliaus veiklos sritis, kurioms nupa-

sakoti, kaip jis sakė, reikia kelių kny-
gos tomų. Nainys pabrėžė, kad dr. Ki-
sieliaus išėjimas yra nenusakoma
netektis ne tik šeimai, bet ir lietuvių
visuomenei. „Didelė padėka jam už
paliktus pavyzdžius, kuriais galime
remtis. Belieka tik sugebėti”, – teigė
kalbėtojas.

Trumpai kalbėjo ir sudžiovintų
gėlių puokštę iš dr. Kisieliaus laidotu-
vėse buvusių vainikų šeimai įteikė
nuolatinė Cicero lietuviškų renginių
lankytoja, Jaunimo centro Čikagoje
valdybos pirmininkė Milda Šatienė.

Gaila, kad šiame renginyje
negalėjo dalyvauti dr. Kisieliaus ilga-

metė gyvenimo draugė, nuoširdi
žmona Stefanija, kuri minėjimo dieną
pasijuto blogai ir turėjo būti išvežta į
ligoninę.

Iš šio renginio išėjus į gatvę, kaip
ir prieš metus tvieskė žaluma – gyvy-
bės ir vilties ženklas, vyravo pavasa-
rinė nuotaika. Ji visiems tarsi primi-
nė, kad nors ir nebėra tarp gyvųjų
tokio lietuvybės milžino, koks buvo
dr. Kisielius, kitiems reikia stoti į jo
vietą, sekti išėjusiojo pavyzdžiu ir
darbuotis savo tautos ir žmonijos
labui. Tik tokiu būdu įprasminsi-
me dr. Kisieliaus gyvenimą šioje že-
mėje.

Dr. Petras Kisielius
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�Lietuvių Tautinėse kapinėse
(Li thuanian National Cemetery)
renginys At mi nimo dienos (Memorial
Day) proga vyks sekmadienį, gegu žės
24 d. Iškilmės prasidės 11 val. r. Ka -
pinių adresas: 8201 S. Kean Ave.,
Jus tice, IL 60458. Tel. pasiteiravi -
mui: 708-458-0638.

�Dainininkas Vytautas Šiškaus -
kas, nenorėdamas rizikuoti kiaulių
gri po užsikrėtimu, šiuo metu neat -

vyk sta į JAV. „Saulutės” planuotas jo
koncertas gegužės 31 d. neįvyks.
Atidedamas vėlesniam laikui.

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

Šis Draugo fondo pavasario va -
jus yra ypatingas tuo, kad jis vyksta
,,Draugui”  švenčiant 100-tąjį gimta-
dienį. Tokio amžiaus nėra sulaukęs
nė vienas lietuviškas laikraštis nei
Lietuvoje, nei išeivijoje.  Šimto metų
ju biliejus nėra tik nostalgiškas pat -
riotizmas, bet garbingos istorijos mi -
nė jimas, kurį galime pamatyti paro-
doje Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre, Čikagoje.

Ačiū Dievui ir Draugo fondui, ku -
ris per 17 metų ,,Draugo” leidybą ga -
lėjo paremti didesne nei milijono do -
lerių suma. Be tos paramos ,,Drau -
gas” šiais metais nešvęstų 100-ojo
gimtadienio.

Garbingo amžiaus ,,Draugas”
dar nerodo senatvės ženklų.  Jo turi -
nys ir išvaizda nuolat gerinama. Pus -
la piuose vis daugiau atsiranda naujų
bendradarbių su naujomis mintimis,
su plačia mūsų lietuviško gyvenimo
apžvalga tėvynėje ir išeivijoje straip-
snių. Gau sūs mūsų lietuviškos veik-
los aprašymai bei pranešimai apie
ren ginius aiškiai rodo, kad ,,Drau -
gas” lietuvių išeivijai dar labai
reikalingas kaip svar biausias mūsų
ryšys, kaip tiltas, mus jungiantis su
Lietuva, su jos žmo nių problemomis.

Nuo 1949 m. ,,Draugas” gali
didžiuotis kultūriniu priedu. Priedas
– nuolatinis, lietuviškos kultūros veid  -
rodis, atspindintis ne tik išeivijos, bet
ir visos Lietuvos kultūrinę veiklą.

Veik lioji kultūrinė visuomenė šio
priedo laukia, jį atidžiai skaito, ko -
mentuoja, o šis žiba tarp kitų leidžia-
mų laik raščių. Kultūrinis priedas
dabar yra išlaikomas Draugo fondo
dėka.

Šiandien reikia džiaugtis, kad tu -
rime Draugo fondą. Mirties praneši-
mai ,,Draugo” priešpaskutiniame
pus lapyje labai liūdina ,,Draugo” lei-
dėjus, nes mirusiųjų vietų nebeužima
nauji prenumeratoriai iš naujų
ateivių gretų iš Lietuvos. Gal ne vi -
siems ,,Draugo” skaitytojams pa tinka
kiekvienas ,,Draugo” numerio turi -
nys – esame skirtingų nuomonių,  iš -
augę skirtingose sąlygose bei skirtin-
gose kultūrose. Tačiau visi esame tos
pačios tautos vaikai, atsidūrę sveti-
moje žemėje ir aplinkoje.

,,Draugo” šimtmečio proga kvie -
čiame atkreipti dėmesį į seniausią,
bet jaunatvišką lietuvišką laikraštį
pasaulyje, jį prenumeruoti ir remti
Draugo fondą. Prašome ir visas lietu-
viškas organizacijas paremti DF
šimt mečio proga. Čekį ,,Draugas
Foundation” vardu siųsti adresu:
Draugo fondas,  4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629.

Nepamirškime testamentuo -
se dalį savo turto paskirti Drau -
go fondui. 

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

,,Draugo” šimtmetis ir 
nesenstantis dienraštis

Su 200 dolerių:
Kazys ir Danutė Paškoniai, gar-

bės nariai, iš viso 6,400 dol., East la -
ke, OH

Nemira Šumskienė, garbės na -
rė, iš viso 3,800 dol., Chicago, IL

Albinas ir Vita Markevičiai, iš
viso 200 dol., Santa Monica, CA

Su 100 dolerių:
Marija Vaitkienė, garbės narė,

iš viso 3,100 dol., Belleville, IL
Vytautas A. Mažeika, garbės

narys, iš viso 2,500 dol., Colbert, GA
Albinas ir Gražina Reškevičiai,

garbės nariai,  iš viso 2,500 dol.,
Omaha, NE

Dr. Vacys ir dr. Augusta Šauliai,
garbės nariai, iš viso 2,250 dol., Le -
mont, IL

Irena Ancerienė, garbės narė,
iš viso 2,200 dol., Porter, IN

Paulius ir Birutė Gyliai, garbės
nariai, iš viso 2,100 dol., Lacey, WA

Vitalis Lembertas, iš viso 500
dol., Santa Monica, CA

Aldona Aistienė, iš viso 265 dol.,
Temple Hills, MD

Jonas ir Joana Krutuliai, iš viso
100 dol., Oak Lawn, IL

Antanas ir Irena Jankauskai, iš
viso 100 dol., Germantown, MD

Antanas ir Dana Klimai, iš viso
200 dol., Rochester, NY

Leonas ir Regina Raslavičiai, iš
viso 100 dol., Elk Grove Vlg., IL

Su 50 dolerių:
Bronius Andriukaitis, garbės na  -

rys, iš viso 1,725 dol., Forest Park, IL
Jonas ir Birutė Svera, garbės na -

riai, iš viso 1,350 dol., Bloomfield, MI
Dr. Eugene ir Regina Šilgaliai,

garbės nariai, iš viso 1,150 dol.,
Willoughby, OH 

Antanas Osteika, garbės narys,
iš viso 1,000 dol., Warren, MI

Walter ir Ilona Barkauskai, iš vi -
so 675 dol., Whitestone, NY

Valerija Aukštikalnienė, iš viso
650 dol., Boston, MA

Jonas ir Juzė Daugėlos, iš viso
550 dol., Ormond Beach, FL

Dr. Aldona Baltch,  iš viso 580

dol., Menands, NY
Augusta Šaulys, iš viso 350 dol.,

Vallejo, CA
Izabelė Naujalienė, iš viso 300

dol., Cicero, IL
Algerd ir Danutė Basiuliai, iš

viso 300 dol., Redondo Beach, CA
Jurgis Kisielius, iš viso 145 dol.,

New Haven, CT
Šv. Kazimiero parapija, iš viso 50

dol., Los Angeles, CA
Julius ir Antanina Bulotai, iš

viso 50 dol., Centennial, CO
Augustas ir Aline Dravininkai, iš

viso 50 dol., Pompano Beach, CA
Su 40–30 dolerių:

Neringa E. Raila, iš viso 40 dol.,
Los Angeles, CA

Kazys Janulis, iš viso 255 dol.,
West Palm Beach, FL

Su 25–20–10–5 doleriais:
Kazys ir Rožė Ražauskai, garbės

nariai, iš viso 1,140 dol., Dearborn
Hts, MI

Juozas ir Julia Karkliai, garbės
nariai, iš viso 1,010 dol., Las Vegas, NV

Jonas ir Elena Radai, iš viso 810
dol., Livonia, MI

Margarita Petrikaitė, iš viso 665
dol., St. Petersburg, FL

Danguolė Banevičienė, iš viso
460 dol., W. Hartford, CT

Antanina Šalčius, iš viso 310 dol.,
Manchester, CT

Marija Arštikienė, iš viso 320
dol., North Riverside, IL

Emilija Kutkus, iš viso 170 dol.,
Mt. Pleasand, SC

Jonas ir Izabelė Stankaičiai, iš
viso 170 dol., Chesterland, OH

Rasa Morkevičienė, iš viso 40
dol., South Boston, MA

Kastytis ir Rita Giedraičiai, iš
viso 50 dol., Livonia, MI

K. ir K. Kazlauskai, iš viso 55
dol., W. Bloomfield, MI

Vincas Žebertavičius, iš viso 215
dol., Sunny Hills, FL

Mary Jakaitis, iš viso 5 dol., Pem -
broke Pines, FL

DF visiems aukotojams nuošir -
džiai dėkoja.

DRAUGO FONDO PAVASARIO VAJAUS ĮNAŠAI 

D ė m e s i o ,  d ė m e s i o !  
Pratęsti rinkimai į JAV LB XIX Tarybą 

Pageidaujant apygardų ir apylinkių valdyboms ir apylinkių rinkimų ko -
misijoms Tarybos rinkimai yra pratęsiami viena savaite iki 2009 m. gegu-
žės mėn. 24 d. imtinai.

Balsavimas paštu – vokai turi turėti datos antspaudą ne vėlesnį kaip
2009 m. gegužės mėn. 24 d. 

Balsavimas internetu įvyks 2009 m. gegužės mėn. nuo 9 d. iki 24 d.
Balsuoti internetu gali tik tie, kurie užsiregistravo JAV LB tinklalapyje iki
2009 m. gegužės mėn. 1 d.  Kiekvienam užsiregistravusiam balsuotojui buvo
pra nešta el. laišku, kad yra užregistruoti balsuoti internetu ir nusiųsta bal-
savimo instrukcija. Elektroniniame laiške yra balsavimo tinklalapio nuoroda
ir slaptažodis. Balsuoti galima iki 2009 m. gegužės 24 d.

Anketas ir kitą rinkimų informaciją taip pat galite rasti www.JAVLB.
org tinklalapyje.

JAV LB Krašto valdybos rinkimų komisijos info

Savings, Checking ir IRA Ac -
counts Certificates nuo 6 mėn. iki 3
metų. California Lithuanian Cre -
dit Union, 2806 Santa Monica
Blvd., Santa Monica, CA 90404.
Tel. 310-828-2095. www.clcu.org

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis, dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: dr. Li -
nas ir Rima Sidriai $100, Jonas ir
Ona Treškos $25, dr. Eligijus ir Alė
Leliai $100, Midland Federal Sa vings

$150; a. a. Casimir Okso atminimui
aukojo Aldona Ješmantienė $50 ir
Au relija Kriaučiūnienė $50. Labai
ačiū. „Saulutė” (Sunlight Orphan
Aid), 414 Freehauf St., Lemont,
IL 60439, tel. (630) 243-7275 arba
(630) 243-6435.

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos valdyba
kviečia visus į apygardos su važiavimą, 

kuris įvyks šeštadienį, 2009 m. gegužės 30 d., 
Pasaulio lietuvių centre. 

Pradžia – 9 val. r. 
Daugiau informacijos tel.: 630-243-6302 (Auš relė Sakalaitė). 

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500


