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kitą, nepasitarnauta mi-
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•Renginių kalendorius
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•Naujasis kredito korte-
lių įstatymas (p. 8)
•Mūsų šeimose (p. 10)
•Kuba (II dalis) (p. 11)
•Duris Čikagoje atvėrė
Meno instituto pastatas
(p. 14)

„Ambersail” įgula. Organizatorių nuotr.

„Tùkstantmeçio odisèja“ – Dubline

nistinės mokyklėlės „4 Vėjai” mokslo
metų uždarymo šventėje.

Šiandien bus surengta vakaronė,
kurios metu buriuotojai dalinsis savo
įspūdžiais su vietos lietuviais. Bus ro-
domas filmas apie kelionę.

Rytoj, sekmadienį, „Tūkstant-
mečio odisėjos” jachta paliks Airijos
krantus ir išplauks pas gretimos ša-
lies – Jungtinės Karalystės – lietu-
vius į Londoną.

Vilnius, gegužės 29 d. (Lietu-
viams.com) – Gegužės 29 d. į Dubliną
atplaukė „Tūkstantmečio odisėjos”
jachta „Ambersail LTU 1000”.

Iškilmingą jachtos pasitikimą
papuošė Gardos orkestras. Be Lietu-
vių Bendruomenės narių, jachtą pa-
sitiko ir sveikinimo kalbas tarė Dub-
lino merė Eibhlin Byrne ir Lietuvos
ambasadorė Izolda Bričkovskienė.
Buriuotojai apsilankė Airijos sostinės
merijoje ir dalyvavo Dublino litua-

V. Klaus patikino: Lietuva – svarbi partner∂

Vilnius, gegužės 29 d. (ELTA) – Išrinktoji Prezidentė Dalia Grybauskaitė pradėjo tiesioginę pažintį su prezidentū-
ros darbu. Penktadienį kadenciją baigiantis šalies vadovas Valdas Adamkus susitiko su išrinktąja prezidente D. Gry-
bauskaite. Prezidentas per susitikimą pasirašė inauguracinės komisijos dekretą, pagal kurį yra sudaroma komisija. Ji
ruoš šalies vadovo įgaliojimų perdavimo ir inauguracinę procedūrą. ,,Darbas prasideda”, – apie kadencijų pasikeiti-
mo procedūrą pasakė V. Adamkus. Bendroje kadenciją baigiančio prezidento ir išrinktosios šalies vadovės spaudos
konferencijoje D. Grybauskaitė teigė esanti pasirengusi peržiūrėti prezidentūros darbą ir galbūt sumažinti etatų. D.
Grybauskaitė prezidentės pareigas pradės eiti liepos 12 dieną. ELTOS nuotr.

Vilnius, gegužės 29 d. (BNS) –
Prezidentas Valdas Adamkus telefo-
nu kalbėjosi su Europos Sąjungai pir-
mininkaujančios Čekijos prezidentu
Vaclav Klaus. Lietuvos prezidentui
paskambinęs Čekijos vadovas papa-
sakojo apie praėjusią savaitę Chaba-
rovsk įvykusį ES ir Rusijos vadovų
susitikimą ir pasidalijo įspūdžiais
apie susitikime svarstytus klausimus:
energetiką, Rytų kaimynystės politiką,

tolesnių santykių su Rusija galimybes.
Čekijos vadovas tuo pačiu apgai-

lestavo, kad žiniasklaida netiksliai
perteikė jo pasakytus žodžius apie
Lietuvą. V. Klaus patikino, kad Lie-
tuva yra svarbi ir artima Čekijos
partnerė. V. Adamkus tvirtino, jog
jam sunku patikėti tokiais pareiški-
mais, kadangi oficialiuose vadovų su-
sitikimuose Čekija, anot jo, laikėsi pa-
garbos Lietuvos atžvilgiu.

Vėliau Čekijos prezidentas iš-
siuntė V. Adamkui laišką tikindamas
jį, kad žiniasklaida iškraipė jo žo-
džius. Pasak V. Klaus, interviu dien-
raščiui ,,Lidove Noviny” jis iš tiesų
nesakė, kad Rusijai reikia skirti dau-
giau dėmesio nei Lietuvai ar Estijai.
Čekijos vadovas teigia pareiškęs, kad
dėl Rusijos reikia būti ,,budresniems”
nei dėl Lietuvos, o ne pavadinęs pir-
mąją svarbesne už antrąją.

Vilnius, gegužės 29 d. (BNS) –
Lietuvos užsienio reikalų ministerija
(URM) organizuoja užsieniečiams
viktoriną apie mūsų šalies kultūrą,
politiką ir istoriją. Laimėtojui žada-
ma kelionė į Lietuvą.

Viktorinos ,,Lietuvos tūkstant-
metis: kultūra ir istorija” klausimus
galima rasti internete adresu http://
quiz.mfa.lt.

Iš viso žaidėjams pateikiama 15
klausimų anglų kalba. Pavyzdžiui,
reikia nurodyti, kas buvo pirmasis
Lietuvos karalius, kokiame mūšyje
kovėsi Lietuvos Didysis kunigaikštis
Vytautas, kuo garsi 1791 m. gegužės
3 d. Konstitucija, kaip lietuviai apei-
davo caro draudimą spausdinti kny-
gas lotyniškais rašmenimis ir kt.

Kaip pranešė URM, viktorina
vyks iki liepos 15 d. Nugalėtojai bus
paskelbti internete liepos 20 d.

Vienas iš viktorinos dalyvių, tei-
singai atsakęs į visus klausimus,
traukiant burtus laimės 4 dienų pa-
žintinę kelionę į Lietuvą dviem as-
menims. Jam žadama parodyti Vil-
nių, senąsias Lietuvos sostines Tra-
kus ir Kernavę, Lietuvos pajūrį ir
Kuršių neriją. Svečiai taip pat turės
galimybę dalyvauti ,,Vilnius – Euro-
pos kultūros sostinė” ir Lietuvos var-
do tūkstantmečio minėjimo progra-
mos renginiuose.

Dar 10 viktorinos dalyvių, teisin-
gai atsakiusių į visus klausimus, bus
apdovanoti smulkesniais URM įsteig-
tais prizais.

1009 m. Kvedlinburgo analuose
pirmą kartą buvo paminėtas Lietu-
vos vardas. Šiemet Lietuva švenčia
tūkstantmečio sukaktį ir kviečia ap-
silankyti ilgaamžę istoriją menančio-
je šalyje.
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Galimybè laimèti
kelionê î Lietuvâ
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• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu
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Oficialūs statistikos duomenys
rodo, kad pernai emigrantai į
Lietuvą parsiuntė apie 4 mlrd.
Lt., nors iš tiesų suma gali būti du
tris kartus didesnė. Vien oficia-
liai pervesti pinigai pernai su-
darė 3,5 proc. bendrojo vidaus
produkto ir prilygo socialinei
apsaugai, švietimui ar sveika-
tos apsaugai skiriamai biudže-
to daliai. Išeivių perlaidos dydis
viršija „Mažeikių naftos” indėlį į
biudžetą, bet tie sunkiai už-
sienyje tautiečių uždirbti pinigai
dažniausiai pravalgomi. Niekas
nesiūlo, kaip tais pinigais išeivija
galėtų svariau prisidėti prie
šalies ūkio gaivinimo. O kaip
jums patinka siūlymas pasekti
korėjiečiais, įgyvendinančiais
programą „Nusipirk Korėją”?
Per mėnesį korėjiečių išeiviai,
daugiausia gyvenantys JAV ir Ja-
ponijoje, įsigijo gimtinėje nekil-
nojamojo turto už daugiau nei
1,2 mlrd. JAV dolerių.

Redaktorė Loreta Timukienė

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

KALENDORIUS
Šeimos šventė
Lemonte • birželio 7
Čikagos ateitininkų Šeimos
šventė Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte, birželio 7 d. 9:00 val.
r. Šv. Mišios Pal. J. Matulaičio
misijoje. 10:30 val. r. iškilmingas
posėdis PLC didžiojoje salėje.

Ateitininkų namų
gegužinė • birželio 7
Ateitininkų namų sodelyje, Lemonte

Pradžia 12:00 val. p. p. (po
Šeimos šventės). Skanūs pietūs,
atgaiva, graži gamta, muzika ir
šokiai, loterija, draugai. Visi
maloniai kviečiami dalyvauti.

Vasaros stovyklos
Dainavoje
Jaunųjų ateitininkų
stovykla, liepos 5–15
Pasižiūrėję į Ateitininkų tinkla-
lapį www.ateitis.org, rasite
registracijos anketas ir bendrą
informaciją apie stovyklą. Jei
turite klausimų, kreipkitės į JAS
CV pirmininkę Laimą Aleksie-
nę 708-442-5869.

Moksleivių stovykla
liepos 15–26
Visą stovyklos informaciją ir re-
gistracijos anketas rasite mok-
sleivių tinklalapyje:
www.mesmas.org Jei turite
klausimų, rašykite MAS CV pir-
mininkei Dainei Quinn adresu
dainequinn@gmail.com

Ateitininkų studijų
savaitgalis
rugsėjo 4–7
Darbo dienos savaitgalį ren-
giamas Ateitininkų studijų sa-
vaitgalis Dainavoje. Kviečia-
mi studentai ir sendraugiai.
Kviečiamos ir šeimos. Vyks
paskaitos, pašnekesiai, kultū-
rinės programos ir pabendra-
vimas. Šiaurės Amerikos atei-
tininkų tarybos ir valdybos
sudarytas ruošos komitetas
jau pradėjo darbus ir netru-
kus paskelbs daugiau infor-
macijos apie savaitgalio pro-
gramą. Savaitgalio registra-
torė: Ramunė Kubiliūtė,
rkkubilius@yahoo.com

Kennebunkport, Maine
Sendraugių poilsio
savaitė rugpjūčio 1-8
Dienomis galėsite poilsiauti, o
vakarais dalyvauti turiningose
vakaronėse — koncertuose,
paskaitose, pašnekesiuose.

Prašome kreiptis į Eligijų Sužiedėlį
tel.: 781-982-0765

el. paštas Suziedelis@aol.com

Naujoji Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba,
populiariai vadinama ŠAAT, pradėjo savo trejų
metų kadenciją (2009–2012). Jos nariai nebuvo

tiek ,,išrinkti” kiek paskirti, nes norinčių apsiimti šias
pareigas atsirado tik tiek asmenų, kiek reikalauja
įstatai, būtent, dvylika. Todėl buvusi taryba, vadovau-
jama pirm. Danguolės Kuolienės, nubalsavo visą sąs-
tatą priimti, atsisakant surengti visuotinius rinkimus.
Į naująją Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybą įeina
Birutė Bublienė (Detroit), Augustinas Idzelis (Čikaga),
Rasa Kasniūnienė (Čikaga), Andrius Kazlauskas (Bos-
ton), Vida Kuprytė (Čikaga), Vytas Maciūnas (Philadel-
phia), Jolita Kisieliūtė-Narutienė (Čikaga), Marius Po-
likaitis (Čikaga), Kazys Razgaitis (Philadelphia), Aud-
rius Rušėnas (Čikaga), Vita Vilkienė (Los Angeles),
kun. Arvydas Žygas (Putnam, CT).

Vos susirinkus į pirmąjį posėdį gegužės 2 d., Atei-
tininkų namuose. Lemonte, tarybos nariai greitu tem-
pu darė sprendimus: pakvietė kun. Kęstutį Trimaką į
Tarybos dvasios vadovus, pasiskirstė pareigomis: Bi-
rutė Bublienė – tarybos pirmininkė, Vida Kuprytė –
generalinė sekretorė, sudarė valdybą. Valdybos pirmi-
ninkės pareigas entuziastingai apsiėmė Rasa Kasniū-
nienė iš Čikagos priemiesčių. Rasa jau turi nemažai
patirties dirbdama ŠAAT gretose, labai sėkmingai va-
dovavusi plėtotės komisijai pereitoje kadencijoje. Ji
taip pat ilgus metus kartu su Laima Aleksiene globojo
Čikagos Partizano Daumanto /Prano Dielininkaičio jaunučių kuopą, buvo
Studentų ateitininkų sąjungos pirmininkė. Rasa bematant sukvietė valdybą, į
kurią jau sutiko įeiti Vytas Maciūnas – vicepirmininkas, Marius Polikaitis –
iždininkas, Audrius Rušėnas ir Pranas Pranckevičius – nariai. — V.K.

Naujoji Šiaurės Amerikos
ateitininkų taryba pradėjo darbą

Sudaryta valdyba, pasiskirstyta pareigomis

Dalis AŠF tarybos ir valdybos 2008 m. kadencijos narių. Iš k: Juozas Polikaitis, Sigutė Mikrut, Marytė
Meškauskaitė, Pranutė Domanskienė, Vytenis Damušis, Jonas Korsakas. Bernie Mikrut nuotr.

Rasa Kasniūnienė
ŠAA valdybos pirmininkė

Birutė Bublienė
ŠAA tarybos pirmininkė

Ateitininkų Šalpos Fondo veikla

Š.m. balandžio 19 d. Ateitininkų Šalpos fondo taryba ir valdyba susirinko į
posėdį, kuriame buvo aptarta fondo veikla, dotacijų reikalai, pasiskirstyta
pareigomis. Marytė Meškauskaitė, baigusi savo kadenciją, pasitraukė iš AŠF

pirmininkės pareigų, bet sutiko toliau prisidėti ir remti Fondo veiklą.

Tarybos nariai pasiskirstė pareigomis: Sigutė Mikrut – pirmininkė, Šarūnas
Užgiris – vicepirmininkas, Ramunė Račkauskienė – sekretorė. Kiti tarybos nariai
yra Pranutė Domanskienė, Juozas Polikaitis, Aloyzas Pakalniškis, Petras
Kisielius ir Palmira Janušonienė. Vytenis Damušis pasiliko AŠF valdybos
pirmininku ir, iždininkui Jonui Korsakui pasitraukus, laikinai tvarkys iždo
reikalus. AŠF taryba ir valdyba patenkinta, kad nors Amerikoje ir visame pasauly-
je nukrito indėliai, fondas neblogai laikosi ir yra pajėgus remti Ateitininkų veiklą
Amerikoje, Lietuvoje ir kitose šalyse.

AŠF buvo įsteigtas 1918 metais Lietuvoje. Jis telkia lėšas remti ateitininkijos
veiklą, ypač jaunimo auklėjimą Amerikoje, Lietuvoje ir kituose kraštuose. AŠF
Šiaurės Amerikoje remia Jaunučių, Moksleivių ir Studentų sąjungų veiklą, atei-
tininkų stovyklas, remia Ateitininkų namus, Lemonte ir Dainavos stovyklavietę.
Lietuvoje AŠF remia Ateitininkų federaciją, ateitininkų kuopas bei kongresus,
taip pat – Vokietijos ateitininkus.

Fondas yra prisidėjęs prie šių leidinių išleidimo: kun. St. Ylos „Ateitininkų
vadovo”, kun. Ylos eilėraščių rinkinio, Sibiro maldaknygės „Marija, gelbėk mus”,
ir Adelės Dirsytės monografijos. Fondas kasmet sumoka už bent vieno „Ateities”
žurnalo išleidimą.

AŠF nariu gali tapti kiekvienas, kuris nuoširdžiai remia Fondo paskirtį ir tik-
slus, už kiekvieną 100 dol. auką suteikiamas vienas balsas. Aukas galima nusi-
rašyti nuo valstybės mokesčių. Adresas: Ateitis Relief Fund, 12690 Archer Ave-
nue, Lemont, IL 60439. — R.R.
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Pirmoji Lietuvos
prezidentė žada
viltingą rytojų!

STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Gegužės 18-oji lietuviams (ypač moterims) išaušo berianti mūsų
trispalvės spalvų spindulius: geltoną – Lietuvos apdirbtų laukų
klestėjimą, žalią – viltį bei ugdomą tiesą ir raudoną – meilę savo

tautai! Su šampano taure sutikome istorinį įvykį, didžiulį laimėjimą – iš-
rinkta pirmoji Lietuvos istorijoje prezidentė vesti dėkingą tautą į brėkš-
tantį, daug žadantį naują rytojų!

Ak, juk tas laimėjimas dvigubas. Pirma, mes, tėvynainiai savo krauju,
prakaitu ir skausmu permirkusioje žemėje, ir mes, likimo išblaškyti po 6
žemynus, gavome tautos vadovę Dalią Grybauskaitę. Antra, tautiečiai
parodė savo subrendimą. Pasimokę iš savo praeities klaidų, jie išrinko tin-
kamiausią kandidatę. Gausiai palikę namus, net eilėse stovėdami, jie no-
riai atliko savo pilietinę pareigą. Tuo jie palipo net keliom pakopom savo
pasirinkime. Balsuotojai įrodė, jog jie nori oriai gyventi, jie nori tvirtai
siekti ir laimėti. Laimėti ir nugalėti! Ir tai jie įvykdė savo stipriu ryžtu.
Garbė jiems!

Grybauskaitė, mums gerai žinoma politikė, buvusi Lietuvos Užsienio
reikalų viceministrė, vėliau Finansų ministrė, iki šiol dirbusi Europos
Sąjungos (ES) finansų ir biudžeto komisare. Užsienio sluoksniuose mini-
ma kaip „Iron Lady”.

Grybauskaitė gimė Vilniuje, dirbančios klasės šeimoje, motina Vita-
lija Korsakaitė, tėvas Polikarpas Grybauskas. Vilniaus Salomėjos Nėries
vid. mokykloje Dalios mėgiamiausios pamokos buvo istorija, geografija ir
fizika. Nuo 11 m. ji dalyvavo sporte, tapo aistringa krepšininke. Įstojo į
Sankt Peterburg valstybinį universitetą, tada žinomą Ždanov universite-
to vardu, pasirinkdama studijuoti politinę ekonomiką. 1983 m. baigė jį su
pagyrimu ir sugrįžo į Vilnių. 1988 m. Maskvos akademijoje apgynė savo
mokslo daktarės disertaciją. 1990 m. tęsė savo studijas Georgetown Uni-
versity (Washington, DC) School of Foreign Service. Lietuva įstojo į ES
2004 m. gegužės 1 d., tą pačią dieną Grybauskaitė tapo Europos Komisijos
nare.

2005 m. lapkritį Grybauskaitė laimėjo „Metų komisarės” titulą euro-
piečių balsavime „European Voice”. Ji priėmė tai kaip mielą staigmeną,
tačiau visą garbę priskyrė ne sau asmeniškai, bet visoms naujoms ES na-
rėms, tiek mažoms, tiek didelėms valstybėms, kaip pripažinimą už jų įneš-
tą naują ir šviežią perspektyvą į ES.

Š. m. vasario 26 d. Grybauskaitė, oficialiai paskelbdama savo kandi-
datūrą į prezidento rinkimus, savo kalboje sakė: „Aš nutariau sugrįžti į
Lietuvą, jei Lietuvos žmonės nutarė, kad aš reikalinga ten dabar. Manau,
kad mes visi ilgimės tiesos, skaidrumo ir atsakomybės savo kraštui. Mes
visi norime gyventi be jokios baimės, su pasitikėjimu savimi, vienas kitu
ir rytojumi. Aš galiu ir labai noriu padėti savo patyrimu, žinojimu ir įgudi-
mais nusviesti šešėlius nuo moralės, politikos ir ekonomikos, sukuriant
piliečių valdomą Lietuvą – piliečių valstybę.”

Vasarį surengta apklausa parodė, jog Grybauskaitė neabejotinai pir-
mavo. Ji įsirašė kaip nepriklausoma politikė (nepartinė), nors buvo remia-
ma vyraujančios konservatorių partijos, įskaitant ir Sąjūdį. Grybauskaitė
laimėjo surinkusi 68,18 proc. balsų. Laimėdama rinkimus, ji ne tik tapo
pirmąja Lietuvos moterimi prezidente, tačiau laimėjo didžiausia riba, bet
kada įregistruota prezidentiniuose rinkimuose.

Politikos analitikai tokią lengvą Grybauskaitės pergalę priskyrė fi-
nansiniams sugebėjimams ir jos mokėjimui išvengti naminių skandalų.
Tarptautinė spauda buvo labai greita ir „pakrikštijo” ją „Lithuanian Iron
Lady”! O vienas britų žurnalistas net supoetino, sugalvodamas jai „Iron
Magnolia” vardą. Europos valdžios galvos skubiai ir džiugiai ją pasveiki-
no – taip ji yra jiems gerai pažįstama ir jų vertinama.

Būsimoji Lietuvos tautos vadovė laisvai kalba 5 kalbomis: lietuvių,
anglų, prancūzų, rusų ir lenkų. Toks liežuvio miklinimas – užtikrintas tū-
zas valstybės vadovės rankose. Prisimenu vienos žymios visuomeninin-
kės Ligijos Bezumavičiūtės-Bieliukienės, 1946 m. Tarptautinės studentų
tarybos Miunchene pirmininkės, 1953 m. Pabaltijo moterų tarybos lietu-
vių atstovybės pirmininkės, Moterų klubų federacijos taryboje atstovavu-
sios lietuvėms posakį: „Priešo kalbą reikia mokėti geriau už savąją – tada
jis neparduos tavęs!” Grybauskaitė paminėjo, jog sektinais pavyzdžiais
politikoje ji laiko Margaret Thatcher ir Mahatma Gandhi. Grybauskaitė
sugeba diplomatiškai bendrauti. Kartą vienam Lietuvos piliečiui metus
ant jos nešvankų šešėlį, ji be jokio pykčio, su šypsniu tepastebėjo: „Gaila,
jam trūksta išsiauklėjimo.”

Kodėl mus domina jos asmenybė? Po švaraus, moralaus Valdo Adam-
kaus valdymo ateina stipraus būdo moteris, jau kitataučių jai pripažinta
geležinė valia, stiprus veikimas. Jos ryžto, o ne tuščių, vėjo blaškomų kal-
bų laukia Lietuva. O ji, dar neužėmusi prezidento kėdės (vadovės pareigas
perims tik liepos 12 d.), jau atidengė savo veiklos planus. Gegužės 18 d.
spaudos konferencijoje paskelbdama svarstanti pakeisti 5 ministrus, no-
rinti, kad euras būtų priimtas per jos pirmąją Nukelta į 5 psl.

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  

VILNIUJE ĮVYKO LIETUVOS
VYSKUPŲ KONFERENCIJOS

POSĖDIS
2009 m. gegužės 26–28 dienomis

Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų kon-
ferencijos plenarinis posėdis. Jame
dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, ar-
kivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai
E. Bartulis, J. Boruta, J. Kauneckas,
J. Matulaitis, R. Norvila, J. Iva-
nauskas, J. Tunaitis, J. Preikšas ir J.
Žemaitis.

Posėdyje dalyvavo naujasis Apaš-
talinis nuncijus Lietuvai arkivysku-
pas Luigi Bonazzi. Nuncijus pasveiki-
no visus posėdžio dalyvius. Padėkojo
už šiltą ir svetingą pasitikimą atvy-
kus į Lietuvą, perdavė popiežiaus Be-
nedikto XVI sveikinimus. Savo kal-
boje nuncijus pasidalino asmeninė-
mis įžvalgomis ir pastoracine patirti-
mi, išreiškė savo atvirumą ir norą
būti naudingu sprendžiant svarbius
bažnytinio gyvenimo Lietuvoje klau-
simus. Visiems dalyviams palinkėjo
sėkmingo darbo ypatingoje vysku-
piškos vienybės ir brolystės dvasioje. 

Lietuvos ganytojai aptarė  pa-
rengtus pasiūlymus Kunigų metams,
kuriuos popiežius Benediktas XVI
paskelbs Švč. Jėzaus Širdies iškilmė-
je šių metų birželio 19 dieną ir kurie
tęsis iki kitų metų birželio 19 dienos.
Pagrindinė Kunigų metų tema yra
,,Kristaus ištikimybė, kunigo ištiki-
mybė”. Kunigų kongregacijos prefek-
tas kardinolas Klaudio Humes savo
laiške prieš pradedant Kunigų metus
pabrėžia tris esminius dalykus: 1. as-
meninio kunigiškojo tapatumo atgai-
vinimą; 2. brolišką bendrystę tarp
kunigų; 3. kunigo sakramentinę ben-
drystę su savo vyskupu. Parengti pa-
siūlymai ir remiasi šiais pagrindiniais
dalykais. Vyskupai apsvarstė pateik-
tą pasiūlymų sąrašą ir dalijosi min-
timis, kaip vaisingiau išgyventi ir kuo
geriau įprasminti šiuos metus. Nu-
tarta, kad šiuos pasiūlymus ganytojai
apsvarstys vyskupijose kartu su ku-
nigais, gautus pasiūlymus atsiųs sek-
retoriatui. Apibendrinus gautą me-
džiagą bus rengiamos Kunigų metų
minėjimui skirtos gairės.

Ganytojai, išreikšdami rūpestį
dėl esamų vertybinių sunkumų, su
kuriais susiduria daugelis krikščio-
nių Europoje, nusprendė priminti ti-
kintiesiems pareigą aktyviai dalyvau-

ti rinkimuose ir įvertinti partijas
pagal atitikimą krikščioniškoms ver-
tybėms. Po įvykusių diskusijų vysku-
pai priėmė kreipimąsi artėjant rinki-
mams į Europos Parlamentą (jį skel-
biame žemiau). 

Lietuvos vyskupai buvo infor-
muoti apie kariuomenės ordinariate
susidariusią padėtį. Kariuomenės or-
dinaras ir kariuomenės vadovybė
rengiasi priimti sprendimus, kurie
pagelbės normalizuojant ordinariato
kapelionų darbą.

Ganytojai išreiškė savo susirū-
pinimą dėl vykdomos šeimos politi-
kos tęstinumo. Labai svarbu, kad iš-
rinktoji Seimo dauguma tęstų savo
rinkiminius įsipareigojimus šioje vi-
sai tautai svarbioje srityje.

Posėdžio metu buvo aptarti įvai-
rūs vykstantys jubiliejinių Evange-
lijos žinios tūkstantmetei Lietuvai
renginiai. Vysk. J. Ivanauskas pris-
tatė rengiamų jubiliejinių Evangeli-
nės žinios tūkstantmečio Lietuvai
ekumeninių pamaldų prie Kryžių
kalno projektą. Šios pamaldos vyks
šių metų liepos 26 d. 

Lietuvos vyskupai apžvelgė uni-
versitetinės sielovados klausimus.
Naujuoju universitetinės sielovados
kapelionu trejų metų laikotarpiui
paskirtas mons. A. Ramonas.

Posėdyje dalyvavęs Lietuvos ka-
techetikos centro direktorius mons.
R. Gudlinkis  pristatė parengtą 11–12
klasių tikybos mokymo programos
projektą. 

Vyskupai apsvarstė gautą polici-
jos kapeliono kun. A. Belicko siūlymą
Lietuvoje paskelbti Keliaujančiųjų ir
vairuotojų dieną, kurios metu būtų
labiau atkreiptinas dėmesys į vairuo-
tojų ir keleivių elgesį kelyje, skatina-
ma keliaujančiųjų malda, šventinami
automobiliai. Ganytojai nusprendė,
kad tokia diena Lietuvoje bus mini-
ma paskutinį rugsėjo sekmadienį.

Vyskupai pasidalijo mintimis
apie užsienio sielovados aktualijas.

Kitas plenarinis Lietuvos Vysku-
pų konferencijos posėdis bus sureng-
tas spalio 5–7  d. Birštone.

Vyskupų konferencijos
sekretoriatas

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius (k.) ir Vyskupų konferencijos generalinis sek-
retorius monsinjoras Gintaras Grušas.            Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.
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VYTAUTAS KAMANTAS
PLB fondo pirmininkas
JUOZAS LUKAS
iždininkas
JONAS TREŠKA JR.
sekretorius

2009 m. balandžio 25 d. metinia-
me Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
fondo (PLBF) direktorių posėdyje po
ilgų ir išsamių diskusijų vienbalsiai
buvo nutarta uždaryti (dissolve)
Lithuanian World Community
Foundation, kaip nepriklausomą ir
savarankišką Illinois valstijoje in-
korporuotą ir Michigan valstijoje pa-
pildomai registruotą pelno nesiekian-
čią korporaciją (Not for Profit Cor-
poration). Posėdyje dalyvavo direkto-
riai Vytautas Kamantas, Kazys Lau-
kaitis, Milda Lenkauskienė, Juozas
Lukas, Jonas Treška Jr., Laima Za-
vistauskienė ir Horstas Žibas, neda-
lyvavo direktoriai Algis Kazlauskas ir
Gražina Liautaud. Svečių teisėmis
posėdyje dalyvavo, iškeltais klausi-
mais aktyviai diskutavo bei apie juos
kalbėjo teisės patarėjas, advokatas
Saulius Kuprys ir University of Illi-
nois at Chicago profesorius dr. Gied-
rius Subačius. LWCF (PLBF) buvo
inkorporuotas Illinois valstijoje 1979
m. balandžio 13 d. 

Uždarymo darbus per ateinan-
čias savaites ar mėnesius turi atlikti
ir užbaigti PLBF pirmininkas Ka-
mantas, iždininkas Lukas ir sekreto-
rius Treška Jr. Apie uždarymą pra-
nešta Illinois įstaigoms (Secretary of
State ir Attorney General), gautos
reikalingos formos. Paskutinį prane-
šimą mokesčių (IRS) įstaigoms ruošia
Miles V. Schmidt CPA, PLC, Tax Pla-
nning & Business Consulting audito-
rių firma. Apie PLBF uždarymą siun-
čiami pranešimai įvairių fondelių ga-
vėjams.

* * *
2008 metų pabaigoje PLBF ižde

(banke, CD ir investicijose) buvo
196,534 dol. Didžiausios sumos buvo
Broniaus Bieliuko vardo stipendijų
fonde (Broniaus Bieliuko 50,000 dol.
palikimas) ir per Indrę Tijūnėlienę
gauti, dosnaus Anonimo paaukoti
100,000 dol., skirti įsteigti du atski-
rus fondus. Vienas iš jų su 50,000 dol.
suma yra Dieviškojo Kryžiaus fondas
kardinolo Audrio Bačkio geriems dar-
bams remti Vilniaus arkivyskupijoje,
o antras – Dieviškojo Kryžiaus fon-
das II, skirtas vyskupo Rimanto Nor-
vilos darbų paramai Vilkaviškio vys-
kupijoje. Visų trijų fondų suma buvo
150,000 dol., tie pinigai buvo per-
siųsti Lietuvių Fondui (LF) juos atei-
tyje tvarkyti pagal aukotojų pagei-
davimus ir LF taisykles. Nuo dabar,
norint didinti aukas šiems trims fon-
dams, savo aukas prašome siųsti
LF (Lithuanian Foundation, 14911
127th Street, Lemont IL 60439). Kiti
pinigai buvo išsiųsti pagal aukotojų iš
anksto paskirtus pinigus įvairiems
projektams remti, pvz., Vasario 16-
osios gimnazijai Vokietijoje, Pilnų
namų bendruomenei Lietuvoje, Lie-
tuvių psichologų projektams JAV, Val-
dovų rūmų paramos fondui Lietu-
voje, Lietuvių išeivijos institutui prie
Vytauto Didžiojo universiteto Kaune
(monografijų ir stipendijų projek-
tams remti), Klaipėdos universitetui
ir kitiems panašiems projektams ar
mažiems fondeliams. 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
(PLB) valdybai skirtas aukas prašo-
me ateityje siųsti PLB valdybos iždi-
ninkui (Ramutis Pliūra, 3906 Lake-
view Dr., Racine, WI 53403). JAV Lie-
tuvių Bendruomenei (LB) aukas siųs-
kite JAV LB iždininko adresu, kurį
reikia pasitikrinti www.javlb.org tin-
klalapyje. Panašiai kaip PLBF ar LF,
taip ir PLB bei JAV LB organizacijos,
yra inkorporuotos kaip pelno nesie-
kiančios korporacijos Illinois valstijo-
je, turi laikytis tų pačių įstatymų bei
taisyklių, joms galioja tokios pačios
IRS nuo mokesčių atleidimo aukoto-
jams taisyklės.

* * *
PLBF direktoriai nutarė, kad visi

PLBF archyvai, knygos ir dokumen-
tai būtų išsiųsti į Lietuvių išeivijos
institutą prie VDU Kaune, ten laiko-
mi, saugomi, tvarkomi ir prižiūrimi,
kad vėliau galėtų būti panaudoti
studijoms apie lietuviškas organizaci-
jas išeivijoje. Su Lietuvių išeivijos
institutu dėl dokumentų perdavimo
jau susitarta ir trečią gegužės mėne-
sio savaitę trečdalis tų archyvų iš-
plaukė per ,,Atlantic Express Corp” į
Lietuvą, o po kelių savaičių išplauks
ir likę du trečdaliai. 

* * *
PLBF nutarė prašyti PLB valdy-

bos pirmininkę ir valdybą ateityje
globoti, remti ir rūpintis PLB Li-
tuanistikos katedra University of Illi-
nois at Chicago (The Endowed Chair
of Lithuanian Studies at the Univer-
sity of Illinois at Chicago). Toks
prašymas buvo pasiųstas PLB valdy-
bos pirmininkei Reginai Narušienei.
Ši Katedra yra amžina ir ji veiks,
nepaisant, ar bus lietuvių „under-

graduate” ar „graduate” programos.
Lietuvių paaukoti ir Illinois univer-
siteto fondui (University of Illinois
Foundation) padovanoti pinigai yra
negrąžinami. Jų uždarbis kiekvienais
metais apmoka ir apmokės Katedroje
dirbantį profesorių ir kai kurias kitas
smulkias išlaidas. Ji negali būti už-
daryta ar panaikinta, tuo pačiu
negalima niekam padovanotų pi-
nigų pasiimti. Prieš dvejus metus
ta 600,000 dol. dovana (Endowment)
buvo išaugusi iki 1 mln. 700,000 dol.
sumos, bet per paskutinius metus su-
mažėjo iki maždaug 1,200,000 dol.,
nes finansinė krizė palietė University
of Illinois Foundation investicijas, pa-
našiai kaip ir kitų fondų. 

Pirmasis katedros vedėjas buvo
prof. dr. Bronius Vaškelis (1984–
1992), antroji vedėja prof. dr. Violeta
Kelertienė (1992–2008). Prof. Keler-
tienei išėjus į pensiją ir 2008 m. išvy-
kus gyventi į Seattle WA, Katedra
šiuo metu neturi vedėjo. UIC turi jį
surasti ir pakviesti. Šio universiteto
prof. dr. Giedrius Subačius parašė ke-
lis išsamius, padėtį paaiškinančius
straipsnius „Drauge” apie Katedrą,
lietuvių bakalauro, magistrų ir dok-
torantų programas, apie panašią kitų
tautybių programų padėtį, nes uni-
versiteto vadovybė dėl lėšų stokos
smarkiai sumažino arba uždaro tau-
tinių mažumų akademines progra-
mas. 

* * *
PLBF vadovai ir talkininkai per

30 metų savanoriškai aukojo savo
darbą, apmokėjo savo pačių smulkes-
nes telefono, pašto ar kelionių išlai-
das, patys visada aukojo remiamiems
projektams ir džiaugėsi galimybe pa-
dėti kitoms organizacijoms ar asme-
nims remti naudingus bei reikalingus
darbus ar darbelius. Iš atskirų asme-
nų, visuomenės bei Bendruomenės
veikėjų ir kai kurių organizacijų bu-
vo patirta daug nepelnytų bei netei-
singų puolimų, kaltinimų, pamokslų,
priekaištų, reikalavimų, net  šmeižtų.
Tačiau buvo sulaukta žymiai daugiau
padėkų, padėta daugeliui organizaci-
jų bei asmenų įgyvendinti jų projek-
tus be jokios biurokratijos ar sudė-
tingų taisyklių. Tą darant griežtai
laikytasi visų valdžios įstatymų ir rei-
kalavimų. Kiekvienas aukotojas gau-
davo padėkos laiškus ir kvitus. 

Per 30 PLBF veiklos metų buvo
surinkta daugiau nei trys milijonai
dolerių iš atsiųstų 15,800 aukų. Tiek
padėkų ir kvitų buvo išsiųsta aukoto-
jams. Tie gauti pinigai buvo išmokėti
lietuvybės išlaikymui, PLB seimų ir
Jaunimo kongresų paramai, studen-
tų stipendijoms, Lietuvos univer-
sitetų ir UIC paramai, įvairiems lie-
tuvybės išlaikymo projektams. Atsi-
prašome už klaidas, dėkojame už
mums atsiųstus nuoširdžius paska-
tinimus ar padėkas. 

Daug išsamios informacijos apie
PLB Fondą ir Lituanistikos katedrą
galima pasiskaityti ir nuotraukas pa-
matyti PLB X Seimo leidinyje „Kas
yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
Fondas?”, specialiame „Pasaulio lie-
tuvio” 2000 m. rugpjūčio numeryje
(8/370), 80–85 psl.; apie PLB Litua-

nistikos katedrą – „Kas yra Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės Fondas?”
specialiame 2003 m. liepos 7–11 PLB
XI Seimo leidinyje, 71–76 psl.

* * *
Apie PLBF uždarymą, lietuviškų

fondų konsolidavimą ir konkrečiai
PLBF pinigų pervedimą LF jau buvo
daug diskutuota PLBF direktorių
posėdyje prieš penkerius metus (2004
gegužės 8 d.). Tada buvo nutarta eiti
prie PLBF uždarymo ir turimų pi-
nigų fonduose ar fondeliuose perdavi-
mo LF, nes smarkiai mažėjo aukotojų
ir talkininkų. Nebuvo galima rasti
norinčių savanoriškai dirbti ar va-
dovauti. Kalbant, „kas būtų, jei...”,
dažnai sakant, „reikia ieškoti ir su-
rasti...”, „kiti tą ir tą padarys...” ir
svajojant apie geresnę ateitį, prabėgo
penkeri metai. PLBF neteko daugelio
senesnių ir nuolatinių rėmėjų, labai
sumažėjo aukų, uždarbių iš investici-
jų, o administracinės išlaidos, kaip mo-
kestis auditoriams ir ataskaitos val-
džiai, paštas, spausdinimas liko tokios
pat ar net proporcingai padidėjo. 

Kritika ir reikalavimai PLBF
buvo viešai kartojami, primenama jo
atsakomybė lietuvybei ir lojalumas
aukščiausioms lietuvių instancijoms,
nekreipiant tinkamo dėmesio į JAV
įstatymus. Ateityje istorija spręs, kas
buvo teisingas ir/ar kas ne. Praėjusių
metų pabaigoje ir šių metų pradžioje
tos diskusijos pagyvėjo. Neseniai
užsidariusio BALF’o direktorių tary-
bos buvęs pirmininkas dr. Pranas
Budininkas draugiškai padėjo mums,
perduodamas jų patirtį ir reikalingus
valdžiai pranešimus uždarant jų kor-
poraciją. Teigiamai prisidėjo „Drau-
ge” rašyti dr. Romualdo Kriaučiūno
straipsniai apie organizacijų augimą,
žydėjimą, saulėlydį ar konsolidavi-
mąsi. Turime per daug panašiems
tikslams aukas renkančių atskirų
fondų ir organizacijų. Pritariame jų
konsolidavimui, taip būtų galima su-
mažinti administracines išlaidas. Pa-
vyzdžiui, kiekviena ne pelno siekianti
korporacija turi užpildyti įvairius
pranešimus valdžiai, mokėti audito-
riams už patikrinimus bei ataskaitas
ir t.t. PLBF praktiškai vykdo tą kon-
solidaciją. 

Viską sudėjus kartu, PLBF pasi-
tinka savo saulėlydį po 30 metų ilgos,
sėkmingos darbo dienos. Esame lai-
mingi, patenkinti ir džiaugiamės, kad
PLBF direktoriai, vadovai, talkinin-
kai, savanoriškai dirbdami, visi, kaip
draugiška komanda, galėjome daug
padėti PLB, Pasaulio Lietuvių jauni-
mo sąjungai, kraštų Lietuvių Bend-
ruomenėms, lietuvių organizacijoms,
universitetams, studentams ir atski-
riems asmenims įgyvendinti jų pro-
jektus su daugiau kaip 3 mln. dol. pa-
rama. Už tuos gautus pinigus didelė
ir nuoširdi padėka priklauso visiems
aukotojams, asmenims ir organizaci-
joms, kurie per PLBF paaukojo dau-
giau nei 3 mln. dol. lietuvybės išlaiky-
mo reikalams išeivijoje. Dėkojame
lietuviškai žiniasklaidai, kurios re-
daktoriai visada informavo, rašė,
skelbė bei rėmė PLBF veiklą, leido
kitiems pasisakyti teigiamai ar nei-
giamai rūpimais klausimais. Ačiū
visiems!

Uždarytas Pasaulio Lietuvių Bendruomenės fondas

Fotoalbumą „Lietu-
vių kultūrinis paveldas
Amerikoje” galima įsi-
gyti Čikagoje, – „Lietuvė-
lėje” ir Balzeko muziejuje.
Lemonte albumą galima
pirkti PLC krautuvėlėje
„Dovanėlė”. Fotoalbumo
kaina $40. Albumą taip
pat galima užsisakyti paš-
tu atsispausdinę užsaky-
mo reklamą ir atkarpą iš
JAV LB tinklalapio: www.
javlb.org. Jei kas turi
sunkumų fotoalbumą su-
rasti ar užsakyti, galite ra-
šyti el. laišką šiuo adresu:
lukasad@verizon.net

,,DRAUGAS”: ißeivijos ir Lietuvos jungtis; ,,DRAUGAS” lietuvyb∂s ßvyturys ir sargas! 

www.draugas.org
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Mirties pirmųjų metinių sukak-
ties proga ,,Draugo” gegužės 9 d.
numeryje buvo išspausdintas Bro-
niaus Nainio straipsnis ,,Dr. Petrą Ki-
sielių prisimenant (Petras Kisielius
Bendruomenėje)”. Straipsniu išsa-
miai apžvelgtas bendruomenininko
dr. Kisieliaus asmuo, prisiminti
VLIK’o ir ALT’os vadovybių PLB ir
JAV LB priešiškumai ir statytos kliū-
tys, kai šios siekė darbuotis Lietuvos
laisvinimo srityje. Maloniai nuteikia
ir straipsnyje išryškinta Nainio ilga-
metė artima draugystė su Kisieliumi
ir pastarojo lojalumas, kai Nainys
buvo ypač įžūliai ,,kalamas prie
kryžiaus” dėl PLB išleisto pirmojo
,,Lietuvos kovų ir kančių istorijos”
tomo. Tai pasakius, drįstu teigti, kad
Nainys nepasitarnavo velionio at-
minčiai klaidinga dr. Kisieliaus ne-
išrinkimo PLB valdybos pirmininku
interpretacija:

,,Prikalbėjome jį 1988 metais To-
ronte vykusiame PLB seime kandida-
tuoti į PLB valdybą pirmininko pa-
reigoms. Ir čia iš kažkur kažkokie vė-
jai atpūtė didelį nesusipratimą. Kaž-
kokia nešvari politika. Fronto
bičiulių, tarp kurių jis tikrai bu-
vo nr. 1, pastangomis pirmininku
išrinkome Bendruomenėje ne tik
neveiklų, bet net mažai žinomą
dr. Vytautą Bieliauską, o ne dau-
giausiai jai davusį, dėl to joje po-
puliariausią dr. Kisielių. (Paryš-
kinta mano – A.G.). Net ir jaunimas,
kuriam savo nuopelnais dr. Kisieliaus
niekas negali pralenkti, buvo įtikin-
tas balsuoti prieš jį. Va, tau ir atlygis.
Keturiolika seimo narių frontininkų
už mane nebalsavo, vėliau dažnai pri-
mindavo mums Petras. Aišku, skau-
doka. Ir visiškai nesuprantama.”

Kaip JAV LB atstovas dalyvavau
Toronte vykusiame VII PLB seime.
Buvo 1988 metai ir pavergtoje Lietu-
voje stipriai buvo puoselėjama nepri-
klausomos valstybės idėja, kūrėsi Są-
jūdis. PLB seimo metu nejutau jokios
,,Fronto bičiulių” rankos. Ta ,,fronti-
ninkų” ranka – tai kadaise leisto
dienraščio ,,Naujienos” sukurtas
baubas. PLB seimo atstovų dauguma
manėme, kad Lietuvai kritišku laiku
PLB valdybos pirmininku privalėtu-
me rinkti tarptautinį pripažinimą
turintį užsienio lietuvį, pageidautinai
akademiką, sugebantį rasti kalbą su
Sąjūdyje ypač gausiai dalyvaujančiais
lietuviais intelektualais. Tokiu asme-
niu buvo filosofas, psichologas, visuo-
menininkas, profesorius dr. Vytautas
Bieliauskas, jėzuitų Xavier universi-

teto Cincinnati, OH psichologijos ka-
tedros vadovas, keturių, įvairiomis
kalbomis išleistų knygų, daugiau
kaip šimto mokslinių straipsnių auto-
rius. 1976, 1982 ir 1986 metais jis
skaitė paskaitas Vilniaus universi-
tete, tad daugelį  sąjūdininkų asme-
niškai pažinojo. Ketverius metus jo
buvo vadovauta Medicinos, psicho-
logijos ir religijos studijų tarptautinei
sąjungai, priklausoma JAV katalikų
mokslo akademijai. Balsavome už dr.
Bieliauską, manydami, kad taip
elgdamiesi geriausiai pasitarnausime
Lietuvos laisvės siekiui. Jokiu būdu
tai nebuvo prieš dr. Kisielių nukreip-
ta ,,kažkokia nešvari politika”, kaip
teigia Nainys. Žinojome, kad dr. Bie-
liauskas buvo padavęs prašymą tapti
profesoriumi emeritu. Tad būdamas
PLB valdybos pirmininku galės kur
kas daugiau laiko skirti visuomeninei
veiklai, negu sėkmingą gydytojo
praktiką Cicero mieste turintis dr.
Kisielius.

Kritikos neišlaiko ir Nainio tei-
ginys, kad dr. Bieliausko būta neveik-
laus, net mažai žinomo. Kaip galima
taip teigti apie asmenį, įsteigusį kul-
tūrinį ,,Aidų” žurnalą ir buvusį jo vy-
riausiu redaktoriumi? Jei jis nieko
daugiau nebūtų nuveikęs, veik pus-
šimtį metų išeivijoje ir vėliau, atga-
vus nepriklausomybę, Lietuvoje leis-
to ,,Aidų” žurnalo įsteigimas yra
didelis pasiekimas. Dr. Bieliausko
būta ir Cincinnati LB apylinkės stei-
gėju bei ilgamečiu jos pirmininku,
dažnu bendradarbiu lietuvių žinias-
klaidoje. Išrinktas PLB valdybos pir-
mininku dr. Bieliauskas vyko į Są-
jūdžio suvažiavimą, ten sugebėjo
rasti kalbą su Sąjūdžiu, kartu su PLB
vicepirmininku dr. Vytautu Dambra-
va ir LB kraštų bendruomenėmis tie-
sė tiltus išrūpinti užsienio valstybių
pripažinimą atkurtai Lietuvos ne-
priklausomybei. Jis buvo Vytauto
Didžiojo universiteto atkuriamojo
senato nariu, vėliau JAV LB Visuo-
meninių reikalų tarybos pirmininku,
Lietuvos Respublikos prezidento pa-
tarėju specialioms programoms, šiuo
metu jau daugybę metų yra Lituanis-
tikos tyrimo ir studijų centro Tarybos
pirmininku.

Teatleidžia man a. a. dr. Kisie-
lius, kad ryžausi netylėti, kai jį prisi-
menančiame straipsnyje buvo žemi-
namas kitas asmuo. Prisimindamas jį
kaip didelį eruditą, tikiuosi, jis su-
pras, kad jokiu būdu šis mano pasi-
sakymas nesiekia mažinti didelių jo
asmeninių nuopelnų lietuvybei, atei-
tininkijai ir Lietuvių Bendruome-
nei.

Žeminant kitą, 
nepasitarnauta mirusiojo

atminčiai

Lietuvos Respublikos Generali-
nis konsulatas Čikagoje ir Pasaulio
lietuvių centras Lemonte birželio 5–6
dienomis rengia ,,Lietuvos dieną” –
lietuvių kultūros renginį. Birželio 5
d. ,,Lietuvos diena” bus švenčiama
Daley Plaza, Čikagos centre, o birže-
lio 6 d. lietuviai klegės Pasaulio lietu-
vių centre (PLC), Lemonte. Apie
birželio 5 d. renginį Čikagos mieste
centre daugiau papasakoti ,,Draugui”
sutiko LR Gen. konsulato Čikagoje
darbuotoja Agnė Vertelkaitė. 

Pasak Vertelkaitės, konsulatas
yra labiau atsakingas už pirmosios
dienos renginius, programos kuravi-
mą, šventės dalyvius, o PLC atsakin-
gas už Lemonto renginį, kuris įvyks
šeštadienį, birželio 6 d. ,,Lietuvos
diena” – tai bendras konsulato ir
PLC projektas, kuris vyks dvi dienas
dviejose skirtingose vietose.

Birželio 5 d. Daley Plaza lietu-
višku maistu prekiaus restoranas
,,Kunigaikščių užeiga”. Žmonės galės
įsigyti iškart paruoštų ir supakuotų
maisto produktų, kuriuos bus galima
parsinešti namo. Suvenyrais pre-
kiaus ,,Lietuvėlė”, taip pat įvairius
rankų darbo gaminius pardavinės
rankdarbių menininkai. ,,Vytis
Tours”, kuri rengia turistines ke-
liones į Lietuvą, įmonės vadovė ben-
draus su visais susidomėjusiais ir
papasakos apie turizmo galimybes
Lietuvoje bei galimas keliones. Bus
paruošta įdomios medžiagos apie
Lietuvą. Tiek maistu, tiek suvenyrais
bus prekiaujama nuo 11 v. r. iki 3 val.
p. p. Tai yra oficialus penktadienio
programos laikas. Pasak Vertelkaitės,
stengtasi ,,Lietuvos dieną” miesto
centre surengti darbo dienos metu,
kad apie Lietuvą išgirstų ir daugiau
su jos kultūra bei, žinoma, Lietuvos
vardo tūkstantmečiu susipažintų ne-
lietuviška publika. Renginio metu
aikštėje pastatytuose stenduose bus
galima pamatyti ir jau ne vieną lietu-
višką renginį aplankiusias ir papuo-
šusias Mariaus Jovaišos „Neregėtos
Lietuvos” fotografijas. Taip vaizdais
bus pristatyta Lietuva.

Penktadieninės ,,Lietuvos die-

nos” perlas – kultūrinė programa,
kuri vyks nuo 12 val. p. p. iki 1 val. p.
p. Aikštėje bus įrengta scena, o pro-
gramą sutiko padėti parengti mu-
zikas Kęstutis Stančiauskas ir aktorė
Audrė Budrytė, kuri sutiko režisuoti
renginį. Apsilankiusieji galės išgirsti
,,Streetdancer” muzikavimą, lietuvių
liaudies šokius pristatys „Suktinis”
(vadovai – Salomėja ir Vidmantas
Strižigauskai), taip pat pasirodys vai-
kų Dainų ir šokio teatras „Pasaka”,
jaunieji ,,DanceDuo” kolektyvo šokė-
jai pagal lietuvišką muziką šoks pra-
moginius šokius. Teatro sambūris
,,Žaltvykslė” pristatys lietuviškąjį
teatrą – bus parodyta ištrauka iš
Kosto Ostrausko pjesės „Gyveno kar-
tą senelis ir senelė”. 

Organizatoriai tikisi, kad per
pietų pertraukos metu surengtą pro-
gramą susirinks nemažai žmonių iš
aplinkinių pastatų ir juose įsikūrusių
įstaigų. Taip bus galima pažiūrėti,
išgirsti, paragauti ir galbūt susivilioti
atvykti aplankyti Lietuvą.

Aikštėje viso renginio metu ple-
vėsuos Lietuvos trispalvė. Pasak Ver-
telkaitės, pagal galimybes konsulatui
suruošti šią ,,Lietuvos dieną” padės ir
Lietuvių studentų asociacija UIC, ku-
rios nariai padės išdalinti skrajutes
su informacija apie Lietuvą ir pro-
gramos aprašu. Konsulato darbuoto-
jos teigimu, šeštadienį, PLC, lauks
daug didesnė ir ilgesnė programa, nes
turimos ir geresnės galimybės. 

Vertelkaitės žiniomis, toks ren-
ginys, kai visa diena skiriama Lietu-
vai pristatyti, organizuojamas pirmą
kartą. Šiuo metu organizatoriams
dar belikę administraciniai darbai,
palapinių nuoma, paraiškų pateiki-
mas, reklama, iškaba. Nors ,,Lietuvos
diena” nėra oficiali Lietuvos vardo
tūkstantmečio renginių dalis, tačiau,
pasak Vertelkaitės, šią, Lietuvai itin
svarbią progą, organizuojant ,,Lietu-
vos dieną”, taip pat būtina paminėti.
Tačiau pagrindinis šio renginio tiks-
las – pristatyti Lietuvą tokią, kokia ji
yra: su muzika, šokiais, teatru, mais-
tu, suvenyrais ir fotografijomis. 

,,Draugo” info

DALEY PLAZA VISA
DIENA – VIEN LIETUVAI
,,Lietuvos diena” Čikagoje ir Lemonte

Atkelta iš 3 psl. kadenciją, o ji pati
priimsianti ne daugiau kaip pusę
prezidentinės algos (312,000 litų). O
ar mūsų filosofas, pedagogas Antanas
Maceina apie tokias moteris mąstė,
rašydamas: „Sukilusi ir kovojanti
moteris yra nenugalima, kaip nenu-
galima yra meilė!”?

Grybauskaitė pati pripažino, jog
Europoje ji buvo pagerbta už drąsą,

atvirą, dažnai sunkiai priimamą
tiesą. Linkėtina, kad naująją prezi-
dentę vieningai remtų mūsų sesės ir
broliai užsibrėžtame jos siekime,
pagerinti jų gyvenimo lygį, ypač pačių
neturtingiausiųjų, garbingai vesti
tautą, ištrauktą iš paveldėtos ekono-
minės krizės, į šviesų, kilnų, moralės
kupiną ir viltingą rytojų!

Pirmoji Lietuvos prezidentė žada viltingą rytojų!

Daley Plaza, Čikaga.
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Vilnius/Madridas, gegužės 29
d. (ELTA) – Šiais metais Lietuvos am-
basada Ispanijoje yra gavusi 9 prane-
šimus apie Lietuvos piliečius, sulai-
kytus už narkotinių medžiagų gabe-
nimą. 2008 m. buvo užregistruoti 7
tokie atvejai.

Lietuvos ambasada Ispanijoje,
pranešdama, kad padaugėjo Lietuvos
piliečių, šioje šalyje sulaikytų už nar-
kotinių medžiagų gabenimą, įspėja
nesusigundyti nelegaliu uždarbiu,
nes pasekmės gali būti skaudžios.

Nusikaltimai, susiję su narkoti-
nėmis medžiagomis, Ispanijoje yra
laikomi sunkiais ir už juos numatytos
labai griežtos bausmės.

Tokio pobūdžio nusikaltimai daž-
niausiai turi organizuoto nusikaltimo
požymių, todėl jų tyrimas Ispanijoje
užtrunka gana ilgai: pagal šios šalies
įstatymus ikiteisminis sulaikymas
gali tęstis iki 24 mėnesių. Jeigu nusi-

kaltimas laikomas sunkiu, teisėjas
gali priimti sprendimą ikiteisminį su-
laikymą pratęsti dar 24 mėnesiams.

Lietuvos ambasada Ispanijoje pas-
taruoju metu iš vietos policijos gauna
nemažai pranešimų apie šioje šalyje
sulaikytus Lietuvos piliečius, iš Pietų
Amerikos įvairiais būdais gabenusius
narkotines medžiagas.

Pasak policijos, žmonės susigun-
do nemokama kelione į egzotines Pie-
tų Amerikos šalis – Venesuelą, Ko-
lumbiją, Ekvadorą – ir nemažu už-
darbiu. Už tai jie imasi į Europą vežti
pakuotes su narkotinėmis medžiago-
mis.

Atskridę į Madrido tarptautinį
oro uostą, kuriame veikia viena pa-
žangiausių pasaulyje patikros siste-
mų, tokie piliečiai yra sulaikomi, jų
laukia ilgi metai ikiteisminio kalini-
mo, vėliau skiriama griežta laisvės
atėmimo bausmė.

Vilnius, gegužės 29 d. (BNS) –
Generalinė prokuratūra aiškinasi, ar
pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Lietu-
vos partizanų išvadinimo žydšau-
džiais. Generalinis prokuroras Algi-
mantas Valantinas žurnalistams pa-
tvirtino, kad prokurorai gavo Seimo
narių kreipimąsi, kuriame politikai
reikalauja pradėti ikiteisminį tyrimą
dėl šio atvejo, tačiau kol kas neapsi-
sprendė, ar to imsis.

,,Seimo narių pareiškimas gau-
tas, tačiau kartais neužtenka tik
trumpo pareiškimo. Reikia išsiaiškin-
ti detales, kad būtų galima pradėti
ikiteisminį tyrimą. Dabar tas pareiš-
kimas labai lakoniškas, reikia tam
tikrų tikslinimų. Vyksta darbas, ku-
ris padės priimti sprendimą”, – kal-
bėjo A.Valantinas.

Prokurorai neatskleidė, ar pa-
tikslinimų laukiama iš Lietuvos ar Iz-
raelio šaltinių. Generalinio prokuro-
ro pavaduotojo Gintaro Jasaičio tei-
gimu, sprendimas dėl ikiteisminio ty-
rimo pradėjimo turėtų paaiškėti per

20 dienų.
Viešai pranešta, kad Lietuvos žy-

dų asociacijos Izraelyje interneto sve-
tainėje skelbiamos šimtų lietuvių, esą
dalyvavusių žydų tautos genocide,
pavardės. Minėti Lietuvos partizanai
svetainėje vadinami sadistais ir žiau-
riais žudikais, aprašoma, kokiuose
nusikaltimuose prieš žydus jie daly-
vavo.

Grupė Seimo narių kreipėsi į Ge-
neralinę prokuratūrą, reikalaudama
baudžiamosios atsakomybės už, anot
jų, Lietuvai nusipelniusių asmenų
šmeižtą: Adolfo Ramanausko-Vana-
go, Liongino Baliukevičiaus-Dzūko,
Juozo Barzdos-Bradausko, Juozo
Lukšos-Daumanto.

Seimo nariai taip pat paragino
Lietuvos prezidentą, Užsienio reikalų
ministeriją ir kitas valstybės įstaigas
imtis diplomatinių priemonių, sie-
kiant užkirsti kelią nepagrįstų kalti-
nimų skleidimui ir nesantaikos kurs-
tymui.

Kvaišalû gabentojai Ispanijoje
baudžiami griežtai

Vilnius, gegužės 29 d. (ELTA) –
Išankstiniais duomenimis, pernai vai-
kų šalyje sumažėjo 20,2 tūkst., arba 3
proc., o nuo 2000 m. pradžios – 217,6
tūkst., arba 25 proc. Šių metų pra-
džioje Lietuvoje gyveno 653,7 tūkst.
vaikų iki 18 metų amžiaus, t. y. penk-
tadalis visų gyventojų. Mieste gyveno
417,1 tūkst. (63,8 proc.), kaime –
236,6 tūkst. (36,2 proc.) vaikų.

Statistikos departamento duo-
menimis, per pastaruosius 9 metus
vaikų skaičius mieste sumažėjo 27,
kaime – 22 proc. Pernai daugiausia
padaugėjo 0–4 metų amžiaus vaikų,
tam įtakos turėjo didėjęs gimstamu-
mas, tačiau kitose amžiaus grupėse
vaikų skaičius mažėjo.

Europos Bendrijų statistikos tar-
nybos (Eurostato) duomenimis, 2008
m. pradžioje Europos Sąjungos (ES)
valstybėse narėse vaikų iki 18 metų
amžiaus dalis, palyginti su bendru
gyventojų skaičiumi, sudarė 19,2
proc. Daugiausia vaikų buvo Airijoje
(24,5 proc.), Prancūzijoje (22,3 proc.),
Danijoje (22,2 proc.), mažiausia –
Bulgarijoje (16,9 proc.), Vokietijoje ir
Italijoje (po 17 proc.).

Pernai gimė 35,1 tūkst. kūdikių –
beveik 3,000 daugiau negu 2007 m.
2008 m. 1,000 gyventojų teko viduti-
niškai 10,5 gimusiojo (2000 m. – 9,8,
2007 m. – 9,6).

Pernai ES valstybėse narėse
1,000 gyventojų teko 10,8 gimusiojo
(2007 m. – 10,6), daugiausia – Airijoje
(18,1), Jungtinėje Karalystėje (13,0)
ir Prancūzijoje (12,9), mažiausia – Vo-
kietijoje (8,3), Austrijoje, Maltoje (po
9,2) ir Bulgarijoje (9,4).

Per pastaruosius 9 metus, paly-
ginti su bendru gimusiųjų skaičiumi,
pagausėjo gimusių pirmųjų vaikų,
šiek tiek sumažėjo antrųjų ir gerokai
– didesnio eiliškumo (trečiųjų, ket-
virtųjų ir paskesniųjų) vaikų dalis –
nuo 19,1 proc. 2000 m. iki 13,6 proc.
2008 m.

Pernai Lietuvoje 10 tūkst., arba
beveik trečdalis (28,5 proc.) naujagi-
mių gimė santuokos neįregistravu-
siems tėvams (2007 m. – 9,4 tūkst.,
arba 29,2 proc.).

ES valstybėse narėse šis rodiklis
labai skirtingas. 2007 m. daugiau nei
pusė naujagimių nesusituokusiems
tėvams gimė Estijoje (58,1 proc.),
Švedijoje (54,7 proc.), Bulgarijoje
(50,2 proc.), o Graikijoje jie sudarė tik
5 proc. visų gimusiųjų.

Daugėja vaikų, gyvenančių nepil-
nose šeimose. Po ištuokos be vieno iš
tėvų (dažniausiai be tėvo) vidutiniš-
kai per metus lieka apie 10 tūkst. vai-
kų. 2000–2008 m. nepilnose šeimose
liko gyventi daugiau kaip 90 tūkst.
vaikų. 

Lietuvoje maž∂ja vaik¨�

Atrinkti ,,Misija Sibiras’09“ 
bandomojo žygio dalyviai

Sprendžiama, ar tirti Lietuvos partizanû
išvadinimo žydšaudžiais atvejî�
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Vilnius,  gegužės 29 d. (ELTA) – Vilniaus senamiesčio Literatų gatvėje pristatytas
Literatų gatvės projektas. Gatvės sienose įmontuota apie 100 keramikos, metalo,
stiklo darbų, kuriuos sukūrė Lietuvos dailininkai. Meno kūriniai skirti lietuvių kil-
mės arba su Lietuva susietiems literatams.           Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Jau surengtos 5 sėkmingos ekspedicijos į Sibirą.     Organizatorių nuotr.

Per 9 metus Lietuvoje vaikų sumažėjo ketvirtadaliu.                        ELTOS nuotr.

Vilnius, gegužės 29 d. (Lietu-
viams.com) – Paaiškėjo galutinis są-
rašas žmonių, kurie bus kviečiami
dalyvauti „Misija Sibiras‘09” bando-
majame žygyje. Bandomasis žygis
vyks birželio mėn. 6–7 d. Dzūkijoje,
kartu su atrinktaisiais dalyviais žygy-
je žadėjo dalyvauti ir šią vasarą į eks-
pediciją Sibire vyksiantis muzikantas
Gabrielius Liaudanskas-Svaras.

Bandomasis žygis – antrasis at-
rankos etapas, po kurio turėtų paaiš-
kėti grupė jaunuolių, kurie šią vasarą
bus pakviesti dalyvauti ekspedicijoje į
lietuvių tremties ir įkalinimo vietas
Sibiro regione. Šiemet „Misija Sibi-
ras’09” lankys, tvarkys ir įamžins lie-
tuviškas kapavietes Buriatijos bei

Kazachstano respublikose.
66 dalyviai į bandomąjį žygį buvo

atrinkti iš beveik tūkstančio jaunų
žmonių, užpildžiusių anketas. At-
rinktųjų pavardės skelbiamos projek-
to tinklalapyje internete: www.misi-
jasibiras.lt.

„Pagrindinis projekto ‘Misija Si-
biras‘09’ tikslas – parodyti, kad jau-
nimas Lietuvoje yra patriotiškas”, –
sako Lietuvos jaunimo organizacijų
tarybos (LiJOT) prezidentas Šarūnas
Frolenko. LiJOT jau surengė 5 sėk-
mingas ekspedicijas į Sibirą 2006 m.,
2007 m. ir 2008 m. Ekspedicijų metu
jaunimas sutvarkė apie 60 lietuviškų
kapinių, susitiko su ten gyvenančio-
mis lietuvių bendruomenėmis.
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(Kon  stitucijos pr. 22), vyks ,,Draugo”
knygos sutiktuvės. Pradžia 6 val. v.
Lietuvos laiku.

Liepos 15–26 d. Dainavoje vyks
Moksleivių ateitininkų stovykla.
Daugiau informacijos www.mesmas.
org arba dainequinn@gmail.com.

RUGPJŪTIS
Rugpjūčio 16 d., sekmadienį:

Nukryžiuotojo Jėzaus seselių vie-
nuolyno kapinėse (16 Thatcher
Street, Brockton, MA) vyks naujo pa-

minklo ,,Žuvusiems už Lietuvos lais-
vę” atidengimas  ir Šaulių sąjungos
90-mečio iškilmės. Pradžia 2 val. p. p.
Daugiau informacijos tel.: 978-685-
4478 (Jonas Stundžia), 508-586-0650
(M. Bizinkauskas) arba 781-982-0765
(L. Sužiedėlis). 

– Šalia PLC JAV LB Lemonto
apylinkė rengia gegužinę.

Rugpjūčio 20–23 d. Dainavos
stovyklavietėje (už Detroit, Michi-
gan, JAV) vyks IX Dainų šventės To-
ronte paruošiamasis seminaras chor-
vedžiams. Daugiau informacijos:
www.dainusvente.org.

RUGSĖJIS
Rugsėjo 11–13 d. PLC vyks 56-

asis Santaros-Šviesos federacijos su-
važiavimas. Daugiau informacijos

tel.: 630-852-3887.
Rugsėjo 12 d., šeštadienį:

Ateitininkų namuose vyks šių namų
30 metų jubiliejaus pokylis.

Rugsėjo 13 d., sekmadienį:
Morton East High School auditorijoje
(2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL) Či-
kagos Lietuvių opera pristatys prem-
jerą – Johann Strauss operetę ,,Šikš-
nosparnis”. Pradžia 3 val. p. p. Pasi-
teirauti tel. 773-501-6573. Anksčiau
įsigyti bilietai galioja.

Rugsėjo 18 d., penktadienį:
Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje
įvyks renginys, skirtas PLB Litua-
nistikos katedros University of Illi-
nois at Chicago 25-erių metų sukak-
čiai paminėti, ir parodos atidarymas.
Pradžia 7:30 val. v.

Rugsėjo 20 d., sekmadienį:
Lietuvių dailės muziejuje, PLC, vyks
,,Draugo” knygos sutiktuvės. Pradžia
12:30 val. p. p.

Rugsėjo 26 d., šeštadienį:
Jaunimo rūmuose, PLC, vyks iškil-
mingas pokylis, skirtas Maironio li-
tuanistinės mokyklos 50-mečiui. Pra-
džia 6 val. v. Pasiteirauti tel.: 708-424-
8605 (Regina Saulienė). 

Rugsėjo 27 d., sekmadienį:
PLC didžiojoje salėje organizacija
,,Vaiko vartai į mokslą” rengia ,,Der-
liaus pietus”. Pradžia 12:30 val. p. p.

SPALIS
Spalio 9 d., penktadienį:

Carriage Greens Country Club patal-
pose (Darien, IL) vyks Akademinio
skautų sąjūdžio 85-mečio šventė.
Pradžia 7 val. v. 

Spalio 17 d., šeštadienį: Wil -
low brook pokylių salėje vyks ,,Drau -
go” 100-mečio pokylis. Pokylio pir-
mininkas – dr. Jonas V. Prunskis.

Spalio 18 d., sekmadienį: Pa-
dėkos šv. Mišios, skirtos ,,Draugo” ju-
biliejui.

LAPKRITIS
Lapkričio 8 d., sekmadienį:

PLC, Lemonte, vyks ,,Draugo” 100-
ečio  užbaigimo mi nėjimas ir dailiojo
žodžio popietė.

Lapkričio 14 d., šeštadienį:
PLC Lietuvių fondo salėje vyks
,,Skautų aido” 85 m. jubiliejinis po-
kylis. Pradžia 5 val. p. p.

GRUODIS
Gruodžio 6 d., sekmadienį:

Jaunimo centro didžiojoje salėje vyks
tradicinė Jaunimo centro metinė va-
karienė.

Did∂ja europieçiû susidom∂jimas 
Europos Parlamento rinkimais 

BIRŽELIS
Birželio 5 d. penktadienį: Či-

kagos centre Daley Plaza vyks ,,Lie-
tuvos diena”. Kultūrinė programa
vyks nuo 12 val. p. p. iki 1 val. p. p.,
mugė  – nuo 11 val. r. iki 3 val. p. p.

– Balzeko lietuvių kultūros mu -
zie ju je vyks prof. Arūno Ščiupoko pa -
s kaita tema ,,Apie lėtinį skausmą ir
jo gydymą”. Pradžia 7 val. p. p. 

Birželio 5–7 d. Neringos sto-
vykloje vyks talkos savaitgalis. Dau-
giau informacijos: vida@neringa.org.

Birželio 6 d., šeštadienį: PLC
(14911 127th St., Lemont, IL 60439)
nuo 10 val. r. iki 8 val. v. vyks ,,Lietu-
vos diena”.

Birželio 7 d., sekmadienį:
rinkimai į Europos Parlamentą. LR
Generaliniame konsulate Čikagoje
(211 East Ontario Street, suite 1500
Chicago, IL 60611) balsuoti bus gali-
ma birželio 1–7 d. PLC (14911 127th
St., Lemont, IL 60439) ir Jaunimo
centre (5620 S. Clare mont Ave., Chi-
cago, IL 60636) balsuoti bus galima
birželio 6–7 d.  Daugiau informacijos:
312-397-0382 ext. 203 arba el. paštu:
vytautas@konsulatas.org. 

– Čikagos ir jos apylinkių Ateiti-
ninkų šeimos šventė.  Pal. Jurgio Ma-
tu lai čio misijoje 9 val. r. bus aukoja-
mos šv. Mi šios.  PLC di džiojoje salėje
10:30 val. r. vyks iškil mingas posėdis.  

– Ateitininkų namuose, Le mont,
IL, vyks Ateitininkų namų ge gu žinė.
Pradžia 12 val p. p.

– Dievo Apvaizdos lietuvių kata-
likų parapijos Kultūros centre (25335
West Nine Mile Road, Southfield, MI
48033) vyks koncertas ,,Gyvybės me-
dis”, į kurį kviečia Lietuvos Dukte-
rys. Pradžia 12:30 val. p. p.

Birželio 8–19 d. PLC, Lemonte,
veiks vasaros stovykla ,,Ma žoji kino
akademija” mokyklinio amžiaus vai-
kams. Informacija ir re gistracija tel.:
708-207-8406.

Birželio 14 d., sekmadienį:
prie paminklo komu niz mo aukoms  at -
minti (Massachusetts Ave., G Street ir
New Jersey Ave. san kryžoje, Washing-
ton, DC) rengiama Baltijos atminimo
diena. Renginys vyks nuo 4 val. p. p. iki
5 val. p. p.  

– Pasaulio lietuvių centre JAV
LB Lemonto apylinkė rengia tragiš-
kos Sibiro tremties minėjimą.

Birželio 21 d., penktadienį:

šalia PLC JAV LB Lemonto apylinkė
rengia gegužinę.

Birželio mėn. JAV lankysis lie-
tuvių beisbolo komandos – Kauno
,,Lituanica”, kuri žais Illinois ir Iowa
valstijose, ir Lietuvos rinktinės ko-
manda, žaisianti Cleveland, OH.
Daugiau informacijos galima rasti
www.continentalcupbaseball.com ar-

ba susisiekus su Will Gordon el. paš-
tu: wtgordon@gmail.com.

LIEPA
Liepos 3–4 d. Neringos stovyk-

loje vyks Neringos 40-mečiui skirta
gegužinė. Daugiau informacijos: www.
neringa.org.

Liepos 5–15 d. Dainavoje vyks
Jaunųjų ateitininkų stovykla. Dau-
giau informacijos www.ateitis.org ar-
ba  laleksa@ameritech.net.

Liepos 7 d., antradienį: Lie-
tuvos nacionaliniame muziejuje (Ar-
senalo g. 3, Vilnius) bus pristatytas
fotoalbumas ,,Lietuvių kultūrinis pa-
veldas Amerikoje”. Pradžia 5 val. v.
Lietuvos laiku.

Liepos 9 d., ketvirtadienį: Vil-
niuje, Na cionalinėje dailės galerijoje

RENGINIŲ KALENDORIUSRENGINIŲ KALENDORIUS

Vilnius, gegužės 29 d. (Balsas.lt)
– Didėja Europos Sąjungos gyventojų
susidomėjimas artėjančiais Europos
Parlamento rinkimais, rodo naujau-
sia visuomenės nuomonės apklausa,
kurią Europos Parlamento užsakymų
atliko ,,TNS Opinion” agentūra.

Apklausa parodė, kad padidėjo
ne tik bendras žmonių susidomėji-
mas artėjančiais rinkimais, bet ir į
rinkimus ateiti planuojančių žmonių
skaičius. Bedarbystė ir ekonomika –
kitos europiečiams labiausiai rūpi-
mos temos.

49 proc. respondentų  pareiškė,
kad jie tikrai dalyvaus artėjančiuose
rinkimuose. Sausio mėnesio apklau-
soje tokių buvo tik 34 proc.

43 proc. respondentų teigė, kad
tikrai balsuos, 6 proc. greičiausiai
balsuos. Į rinkimus žada neateiti apie
12 proc. respondentų, metų pradžioje
tokių buvo 19 proc.

Didėja ir bendras žmonių domėji-

masis rinkimais: 53 proc. gyventojų
teigė, kad jie domisi šiais rinkimais,
46 proc. nesidomi. Metų pradžioje
rinkimais domėjosi tik 44 proc.
gyventojų, o 53 proc. nesidomėjo.

Apklausos rengėjai perspėja, kad
ši apklausa neparodo tikslaus į
rinkimus ateiti planuojančių žmonių
skaičiaus. Šie duomenys parodo tik
didėjantį susidomėjimą artėjančiais
rinkimais, tačiau negarantuoja, kad į
juos ateis tiek pat žmonių, kaip ir
2004 m.

Be Europos Parlamento rinkimų,
žmonėms rūpi ir bedarbystė (57
proc.), ekonominis augimas (45
proc.), nesaugumas (32 proc.) ir gali-
mos pensijų išmokos (31 proc.), ku-
rios gali kisti priklausomai nuo in-
fliacijos.

Apklausa, kurią Europos Parla-
mento užsakymų atliko ,,TNS Opi-
nion” agentūra, vyko gegužės 4–15
dienomis.

Europos Parlamento rinkimai Lietuvos generaliniame konsulate Čikagoje. Pirmoji
prie balsadėžės atskubėjo aktorė Audrė Budrytė-Nakas.                      URM nuotr.

Jeigu norite, kad žinutė apie Jūsų ruošiamą renginį patektų į
,,Draugo” ,,Renginių kalendorių”, siųskite informaciją redakcijai
adresu 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 606029 arba el. paštu
dalia.cidzikaite@gmail. com. 

Redakcija.
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

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

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

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

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

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

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

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

Chirurgai 

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

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415
TTeell.. ((770088)) 663366--66662222

Holy Cross Hospital, #410S
TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

Chiropraktika ir 
manualinè terapija

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

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

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

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

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

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

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

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

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

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

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

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

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

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

663300--994411--22660099

JAV LB Socialinių reikalų tarybos raštinė Čikagoje yra BIA (Bureau
of Immigration Appeals) akredituota įstaiga, kurioje galite gauti Jums rei-
kalingas imigracinių prašymų formas. Taip pat atliekame dokumentų ver-
timus bei tvirtiname notariškai. Raštinės darbo laikas: nuo pirmadienio
iki ketvirtadienio, nuo 9 val. ryto iki 4 val. po pietų. Tel.: (773)-476-2655.

Praeitą penktadienį JAV prezi-
dentas Barack Obama pasirašė Se-
nato bei Atstovų Rūmų priimtą, nau-
ją bankininkystės ir kredito įstai-
goms taikytiną įstatymą, kuris, kaip
tikimasi, pažabos kreditorių savava-
liavimą ir neprincipingą klientų ap-
tarnavimo praktiką. Įstatymas, pla-
čiau žinomas Credit CARD Act of
2009 (Credit Card Accountability,
Responsibility, and Disclosure (CARD)
Act of 2009) pavadinimu, žada nema-
žai naujovių JAV gyventojams, kurių
absoliuti dauguma yra įsiskolinę kre-
dito kompanijoms ir dažnai turi net
ne po vieną kredito kortelę. 

Pirmiausia, naujasis įstatymas
gerokai suvaržys kredito kompanijų
laisvę nustatant palūkanų normas
klientams. Nuo šiol visiems naujiems
klientams turės būti detaliai raštu
paaiškinta, kokiomis sąlygomis jie
galės naudoti suteiktą kredito sąs-
kaitą pirmaisiais metais po jos ati-
darymo. Per tą laiką kompanija ne-
turės teisės keisti sutarties sąlygų,
didindama palūkanas, nebent klien-
tas pavėluotų sumokėti priklausančią
įmoką ne mažiau nei 60 dienų. Pra-
ėjus šiam laikotarpiui, prieš keičiant
sutarties sąlygas, apie tai klientams
turės būti detaliai ir jiems supranta-
ma forma pranešama ne vėliau, kaip
prieš 45 dienas. Vadinamieji ,,specia-
lūs pasiūlymai” palūkanoms (,,pro-
motional rates”) bus leidžiami taikyti
bet kada, bet jie turės būti iš anksto
detaliai išaiškinami vartotojams ir
taikomi ne trumpiau nei 6 mėnesius. 

Vienas didžiausių klientams
naudingų pasikeitimų bus tai, kad są-
skaitoje esant skirtingų palūkanų ba-
lansams (pvz., pirkinių bei perve-
dimų iš kitų sąskaitų) kredito kom-
panijos nebegalės, kaip anksčiau, tai-
kyti įmokų balansams, turintiems
mažiausias palūkanas. Atvirkščiai,
bet kokia kliento sumokama sąskai-
ton suma turės būti pirmiausia taiko-
ma didžiausių palūkanų balansams
grąžinti arba lygiai padalinama tarp
visų esamų balansų. Kaip ir anks-
čiau, klientas turės galimybę, užda-
rius sąskaitą, sumokėti likusią skolos
sumą ankstesnėmis sąlygomis, kurios
buvo taikomos iki uždarymo.

Tarp kitų pasikeitimų: kredito
kortelių sąskaitos turės būti išsiun-
čiamos klientams likus ne mažiau,
kaip 21 dienai iki jų apmokėjimo
datos (anksčiau buvo 14 dienų). Maža
to, bus neleidžiama naudoti besikei-
čiančias mėnesinės sąskaitos apmo-
kėjimo datas. Nustatytos kredito  ri-
bos viršijimo mokesčiai bus imami tik
tuo atveju, jei klientas iš anksto su-
tiks su tokia praktika (t.y., nebebus
leidžiama tą ribą viršyti automa-
tiškai, dažnai net neįspėjus apie gre-
siančius mokesčius bei nuobaudas).
Mokesčiai už nedidelę leistiną ribą
turinčias ,,prastas” kredito korteles

(paprastai išduodamas žmonėms,
neturintiems kredito istorijos arba ją
dėl kokių nors priežasčių susigadi-
nusiems) taip pat bus smarkiai ribo-
jami. Palūkanos sąskaitoje esantiems
balansams bus apskaičiuojamos ne
pagal du paskutinius atsiskaitymo
ciklus, bet pagal vieną. Kredito įstai-
goms taip pat bus draudžiama keisti
palūkanų normas atgaline data arba
kelti jas dėl abejotinų priežasčių,
pvz., jei kliento laiku išsiųsta paštu
įmoka (su tą įrodančiu pašto ants-
paudu) kreditoriaus laiku nepasiekė. 

Naujasis įstatymas taip pat yra
nukreiptas į jaunus žmones, siekiant
apginti nedaug gyvenimiškos patir-
ties turinčius kredito įstaigų klientus
nuo apgaulingų ir grobuoniškų kre-
ditorių veiksmų. Nuo šiol bus drau-
džiama trečiosioms šalims (kredito
įstaigoms ir pan.) užsakinėti bei teik-
ti kredito biurų ataskaitas asmenų,
kuriems nėra sukakę 21-eri metai,
vardu. Tokiu būdu jaunesni nei 21-
eri metai asmenys, norintys įsigyti
kredito kortelę savo vardu, išskyrus
įstatymo numatytus atvejus, turės
palaukti, kol sulauks pilnametystės.

Bene didžiausias kritikos pliūps-
nis, pasigirdęs dar prieš priimant įs-
tatymą, buvo paremtas baime, kad,
iki naujasis įstatymas galutinai įsiga-
lios (kai kurios jo nuostatos numato-
mos pradėti vykdyti tik po 9 mėne-
sių), kredito kompanijos bei finansi-
nės įstaigos pasinaudos proga pakelti
palūkanas bei įvairius aptarnavimo
mokesčius. Ši baimė nėra visiškai ne-
pagrįsta, kadangi nemažai stambiųjų
kredito įstaigų (,,Discover”, ,,Ameri-
can Express”, ,,CityGroup”, ,,JP
Morgan Chase” ir kt.) klientų jau pa-
tyrė palūkanų padidėjimą savo kailiu
dar prieš priimant naująjį įstatymą.
Kita vertus, sunku ginčytis, jog nau-
joji sistema padidins vartotojų gali-
mybes  prižiūrėti savo sąskaitas bei
planuoti finansus. 

Galų gale, netgi galimas vartoto-
jų kreditavimo sumažėjimas gali
išeiti į naudą, kaip atsvara daugelį
metų trukusiam išlaidavimui, varto-
tojų klaidinimui bei klampinimui į
skolas, kuris, kaip dabar beveik vi-
suotinai pripažįstama, didele dali-
mi buvo išprovokuotas nevaldomos,
grobuoniškos kreditavimo sistemos.
Įsigaliojus naujam įstatymui, kredito
įstaigos turės kaskart atidarydamos
naujas sąskaitas ar padidindamos
kliento kredito  leistiną ribą remtis
ne vien jo/jos kredito istorija, bet nuo-
dugniai patikrinti, ar jis/ji sugebės
mokėti kredito įmokas, įvertindamos
jo/jos pajamas, turimas paskolas, dar-
bingumą ir kitus dalykus, nulemian-
čius mokumą. 

Pagal GovTrack.us bei 
žiniasklaidos informaciją 

parengė Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

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�

NAUJASIS KREDITO KORTELIŲ 
REFORMOS ĮSTATYMAS: ILGAI 

LAUKTOS NAUJIENOS VARTOTOJAMSJONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ VAKARÂ 

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

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

Tel. 773-476-2242
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

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

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

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

www.draugas.org

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

GinekologijaDr. 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. 14

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

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

* Moteris ieško (perka) pagyvenu-
sių žmonių priežiūros darbo. Anglų
kalba, nevairuoja, patirtis, rekomen-
dacijos. Tel. 773-954-5223.

* 56 metų moteris gali pakeisti
senelių priežiūros darbe nuo šešta-
dienio pavakario iki sekmadienio
vakaro pastoviai. Siūlyti pietiniuose
ar pietvakariniuose priemiesčiuose.
Vairuoja, anglų kalba, patirtis. Tel.
630-312-8455, palikti žinutę.

* Moteris gali pakeisti savaitgaliais
žmonių priežiūros darbe Joliet ar

aplinkiniuose rajonuose. Tel. 815-
725-7033.

* Maloni, ramaus būdo moteris
ieško senelių slaugos darbo su gyve-
nimu.Vairuoja, gali dirbti ir kitoje
valstijoje. Tel. 630-999-9505.

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

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

* Moteris ieško darbo su grįžimu
namo. Vairuoja, anglų kalba, geros
rekomendacijos. Tel. 773-575-3343.

Lietuvos vyskupų kreipimasis
artėjant rinkimams į EP

Kreipiamės į Jus Europos Par-
lamento (EP) rinkimų išvakarėse.
Praėjo du dešimtmečiai, kai nugriau-
ta geležinė uždanga, ir šalių bendra-
darbiavimas duoda gražių vaisių. Tai-
gi turime progą kurti geresnę Euro-
pą. Remiame žemyno vienytojų pas-
tangas, į kurias sudėtos daugelio
žmonių viltys. Matome, kad net šiais
ekonominės krizės mėnesiais Euro-
pos Sąjunga išlieka saugiais namais.
Tautų solidarumas teikia jai vidinės
galios įveikti pasaulį draskančias
grėsmes.

Kiekvienas krikščionis turi ne tik
teisę, bet ir pareigą aktyviai įsitrauk-
ti į Europos tautų bendradarbiavimą,
kurį Bažnyčia visuomet skatino. Ar-
timiausiomis dienomis visi prisidė-
sime prie ES ateities balsuodami
mūsų bendro parlamento rinkimuo-
se. Krikščionybė kūrė „Europos sie-
lą”, kurią būtina gaivinti ir puoselėti.
Krikščionys turi rūpintis, kad EP
veiktų visų labui ir paisytų gyvybinių
kiekvieno žmogaus poreikių.

Asmens orumas ir triūsas dėl
bendrojo gėrio yra bet kurios visuo-
menės pagrindas. Šie principai priva-
lo būti ES esmė. Turėdami galvoje
didžiulius EP įgaliojimus, lauktume,
kad kiekvienas jo narys aktyviai
rūpintųsi:

� pagarba žmogaus gyvybei nuo
pradėjimo iki natūralios mirties –
įtvirtinant tai ES dokumentuose,

programose ir veikloje;
� parama šeimai, grindžiamai

vyro ir moters santuoka – kaip pir-
minei visuomenės ląstelei;

� dirbančiųjų teisėmis – numa-
tant tinkamas darbo sąlygas sveika-
tos, saugumo ir orumo atžvilgiu;

� etiškai atsakinga ekonomika –
siekiant darnios plėtros Europos ir
pasaulio mastu;

� santykių su neturtingomis ša-
limis teisingumu – teikiant finansinę
paramą ir naujoves diegiančią part-
nerystę;

� solidarumu su silpnaisiais ir
vargstančiais – tinkamai nukreipiant
socialinę pagalbą;

� taikos išsaugojimu – derinant
deramą ES užsienio politiką.

EP negali pakelti pensijų ir nu-
bausti blogai dirbančių valdininkų.
Tačiau nuo jo priklauso, ar Lietuvos
žmonėms nebus kliudoma skelbti
savo įsitikinimus, puoselėti tradicijas
ir vertybes. Rinkime politikus, kurie
pasiryžę ginti šeimą, tėvų religiją ir
tautinę kultūrą. Sustiprinkime EP
tais, kuriems katalikiška moralė ir
Šv. Tėvo autoritetas nėra tušti žo-
džiai. Lietuvos atstovams turėtų būti
svarbu, ar Europa išliks krikščioniš-
ka. Nuoširdi malda tesustiprina mus
ir mūsų išrinktuosius, idant Lietuvos
balsas oriai ir prasmingai skambėtų
savo šalies ir visos Europos labui.

Lietuvos vyskupai
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Marius ir Viktorija
BRONIUS NAINYS

Prieš keliolika metų švietimo mi-
nistro Zigmo Zinkevičiaus bute Vil-
niuje kalbėjome apie lietuvių tautos
ateitį savoje valstybėje. Palietėme ir
išeiviją, jos ryšius su Tėvyne ir ypač
lietuviškumą, lietuvybės išlaikymą
bei galimą Nepriklausomos Lietuvos
Švietimo ministerijos pagalbą. Zinke-
vičius – didelis lietuvių tautos patrio-
tas, todėl jam užsienyje gyvenančių
lietuvių išlikimas savo tautoje labai
rūpėjo. Niekas ten nieko nepadarys,
mojo ranka į pokalbį įsikišusi jo žmo-
na. Lietuvių tauta išsilaikys tik savo
žemėje. Praradai ją – ir baigta. Atsi-
sukite ir pažiūrėkite, kiek jūsų vaikų
jau net lietuviškai nebemoka, o ką
kalbėti apie vėlesnes kartas. Išsigel-
bėti dar galės tie, kurie grįš. Visa mū-
sų pagalba jums turėtų būti įkalbėji-
mas grįžti namo. Nieko jai nereiškė
mano aiškinimai apie mūsų pastan-
gas, lietuvišką švietimą, mokyklas,
stovyklas, kultūrinę veiklą, chorus,
tautinių šokių grupes, ateitininkus,
skautus, sporto klubus, statomas
jiems net modernias pastoges, o taip
pat ir lietuviškas parapijas. Laikini
reiškiniai ir nieko daugiau, tvirtai
buvo įsitikinusi gerb. Zinkevičienė,
irgi gili lietuvė.

Kad toji lietuvė patriotė, švieti-
mo ministro žmona, pats buvęs švie-
timo ministras, taip pat ir dabartinis
kartu su žmona, jeigu ji taip pat už-
sikirtusi savo galvosenoje apie lietu-
vių išeiviją, būtų buvę šiemet gegužės
23–24 d. Dainavoje, beje, jeigu jie
žino, kas toji Dainava ir kur ji yra!
Šiuos Zinkevičienės žodžius prisi-
miniau tą savaitgalį šioje visam išei-
vijos lietuviškam pasauliui žinomoje
stovyklavietėje per lietuvybės puotą,
kurioje, jeigu būtų dalyvavę  ponai
ministrai ir jų žmonos, tikrai būtų
išvirtę iš kojų. O  ta puota – tai  dviejų
jaunų lietuvių – Viktorijos Sušins-
kaitės ir dr. Mariaus Tijūnėlio jung-
tuvės. Jie būtų pamatę, kaip lietuvių
giminių, artimųjų, draugų apsuptas,
šioje, vienoje iš lietuvybės išlaikymo
tvirtovių, pagal lietuviškus papročius
bei tradicijas pražydo dar vienas nau-
jas lietuviškos šeimos žiedas. Jung-
tuvių apeigos – lietuvių kalba. Dau-
giau kaip du šimtai lietuvių svečių
tarp savęs bendravo tik lietuviškai,
tik retkarčiais po anglišką žodelį nu-
mesdami amerikiečiams svečiams. Ir
jie visi, išskyrus kelias išimtis, jau
antroji ar trečioji lietuvių išeivių
karta. Jaunieji – taip pat.

Dr. Marius Tijūnėlis gimė, augo,

brendo Čikagoje, lietuviškoje Brigh-
ton Park apylinkėje. Tėvai ir dabar
ten gyvena, užmiesčiai jų nepa-
traukė. Šeimos kalba – tik lietuvių.
Angliškai Marius pradėjo kalbėti tik
išėjęs į mokyklą. O lietuviškas mo-
kyklas jis perėjo visas: Montessori,
Kristijono Donelaičio žemesnę ir
aukštesnę, Pedagoginį institutą.
Dvylika metų šoko tautinius šokius
,,Grandies” grupėje, metus jai pir-
mininkavo, dainavo ,,Dainavos” an-
samblyje, Dariaus Polikaičio vado-
vaujamame ,,Dainavos” oktete, prik-
lausė ateitininkams, vasaromis sto-
vyklavo Dainavos stovyklavietėje,
vėliau vasaros ir žiemos stovyklose
vadovavo jaunučiams ir juos globojo.
Lietuviška veikla Mariui buvo kas-
dieninis užsiėmimas, iš to katilo sėmė
jis, kiek tik galėjo. Verčiamas? Ne,
visiškai ne, kas gi galėtų priversti,
sako pats Marius. Žinoma, pradžia –
iš tėvų, jie išmokė lietuviškai kalbėti,
tačiau vėliau jau buvo kažkokia trau-
ka, ir be šio lietuviško gyvenimo aš iš
viso nebūčiau galėjęs gyventi. O da-
bar? – paklausiau. Dabar jau niekas
nebegalėtų jo iš manęs atimti. Marius
turi ir dvi sesutes. Ar jų  lietuviškas
nusiteikimas irgi toks pat? Jos lietu-
viškai kalba geriau už mane, pagiria
jas brolis. Štai ką gali padaryti lietu-
viai patriotai tėvai ir visa kita mūsų
čia susikurta lietuviška aplinka!
Įsidėmėkite, Lietuvos švietimo ponai
ministrai ir ponios žmonos. Ir visa
kita aukštoji valdžia.

Mariui rūpėjo ir profesija. Ir ne
viena. Pirmiausia Illinois Institute of
Technology įsigijo inžinerijos diplomą
(BS). Pradėjo dirbti. Netiko. Tačiau
šis profesinis darbas padėjo jam stu-
dijuoti medicinos mokslus ir įsigyti
gydytojo diplomą (MD), o šis darbas,
beje, vėl vakarinis, sudarė jam sąly-
gas studijuoti vadybą ir gauti ma-
gistro (MBA) laipsnį šioje srityje. Tad
Marius kops jau ligoninių vadovybės
pakopomis ir, sprendžiant iš jo verž-
lumo ir darbštumo, manau, netrukus
matysime jį viršūnėje.

Viktorija Sušinskaitė – trečioji
karta, Lemonto gyventoja, kur jau
susispietė daug lietuviškų šeimų,
ypač antrosios kartos, mat čia dau-
giausia jų pastangomis prieš 20 metų
buvo įsigytas lietuviškas centras,
pavadintas labai jau iškilmingu var-
du – Pasaulio lietuvių centras (PLC).
Pykit, nepykit, prieštarautojai, tačiau
netrukus taip gali ir būti. Lietuviška
aplinka apie jį sparčiai gausėja. Čia
vystėsi Viktorijos lietuviškas gyveni-
mas. Namų kalba – irgi tik lietuvių.

Jaunavedžiai Marius ir Viktorija.

MÙSÛ ÕEIMOSE �

Ir ne tik jos tėvų šeimoje. Lietuviškai
ją dar mokė, jai lietuviškas pasakėles,
ypač daktarą Aiskaudą, skaitė ir
,,Meškiuką Rudnosiuką” deklamavo
nuolat ją globojusi močiutė Bronė
Nainienė. Lietuviškai su ja kalbėjo
teta Laima ir dėdė Vacys Garbonkai.
Tad į PLC veikiančią Maironio mo-
kyklą plonytė Viktutė atėjo gerai ją
mokėdama. Mokytojai su ja vargo
neturėjo. Vartoti ją ir tobulinti padėjo
ateitininkai, kur su jaunučiais Vik-
torija ypač mėgsta darbuotis, nes tai
jos profesija. Ji dabar mokytojauja
Watsonville, CA, Mount Madona vi-
durinėje mokykloje ir moko jaunimą
matematikos ir ispanų kalbos. Beje,
ne šiam užsiėmimui ji ruošėsi. Ge-
riausiais pažymiais pirmąja mokine
privačią Mount Assisi Academy Le-
monte baigusi gavo Marquette Uni-
versity Milwaukee stipendiją ir baigė
viešųjų ryšių mokslus, o paskui Mon-
terey Institute of International Stu-
dies – magistro laipsnį kaip svetimų
kalbų mokytoja. Ir tuo keliu pasuko,
nes ,,labai mėgstu darbuotis su jau-
nimu”, – sako ji. 

Taigi, jūsų abiejų lietuviškumą
pradėjo tėvai, ir, suprantu, kad tai
buvo lemtinga. Ar tokie būtumėte
buvę be jų, – klausiu jaunevedžių.
Turbūt ne, abejoja. Tačiau tolimesnį
kelią jau mynėte patys, – ieškau kitų
jų tokio lietuviško nusiteikimo prie-
žasčių. O taip, atsako abu, nes ju-
tome, kad tos pradžios taip lengvai
numesti negalima, tad reikia ką nors
daryti. Ir šiam ,,darymui” buvo labai
gera aplinka: lietuviškos organizaci-
jos, veikla jose ir sąlygos. Štai tokios,
kaip ši ,,Dainavos” stovyklavietė, to-
dėl ją pasirinkom ir savo jungtuvėms,
paskuba atsakyti į mano nesuspėtą
paklausti klausimą. Beje, čia užsi-
mezgė to Jūsų minėto lietuviškos

šiemos žiedo spurgelis. Susipažinome
vadovaudami jaunučių ateitininkų
žiemos stovykloms, taigi lietuviško
darbo nuosavame lauke. Čia susipaži-
nome ir mudu su Rūta, prisiminė ir
jaunuosius sveikinęs Viktorijos tėtė
Kęstutis. Juk ,,Dainava” mūsų, t. y.,
mūsų lietuvių, visų lietuvių, žemė,
dalelė Lietuvos, nors ir už tūkstančių
mylių nuo Tėvynės, jautriai kalba
Marius. Šiuo pasirinkimu mes taip
pat norėjom padėkoti ir parodyti pa-
garbą jos kūrėjams. Ir labai didelė pa-
dėka priklauso mūsų abiejų tėve-
liams, kurie šiam mūsų užmojui pri-
tarė, nors gerai žinome, kaip sunku
buvo čia viską suorganizuoti. Dėl to
labai dėkui tetai Laimai bei dėdei Va-
ciui Garbonkams, padėjusiems mūsų
tėveliams šią naštą ant pečių išvilkti.

Ir kas toliau? Jeigu apie lietuvy-
bę, mano klausimą vėl pertraukia
Marius, Viktutei galvos linktelėjimu
pritariant, taip, mudviejų gyvenime ji
bus svarbiausia. Būsime tarp lietu-
vių, mylėsime juos, nes tėvų meilė
taip mane išmokė, dirbsime lietuviš-
ką darbą taip pat, kaip ir iki šiol, au-
ginsime lietuvišką šeimą… Ir ne dėl
to, kad kas nors mus verstų, ne dėl
kokios nors pareigos, bet dėl meilės
lietuvybei, lietuvių tautai, Lietuvai,
kurią žadame lankyti kiekviena susi-
dariusia proga, nuoširdžiai kalbėjo
Marius gražia, gryna, be kitatautiškų
priemaišų lietuvių kalba, tiksliai kir-
čiuodamas žodžius. Ir čia prisiminiau
vieną iš mano paties lietuvybės iš-
laikymo kelrodžių prof. dr. Juozą Gir-
nių: mes, lietuviai išeiviai, tikrai gali-
me išlaikyti lietuvybę, tik klausimas,
ar mes to norime? Sušinskų ir Tijū-
nėlių šeimos to norėjo, ir, labai aišku,
kad to norės ir sukūrę šeimą jų vai-
kai. Dėkui, Jums, mielieji už tai ir lai-
mingo gražaus gyvenimo.

Ar nori, kad mama sužinotų?

,,Ar nori, kad mama sužinotų?” –
tai vienas iš trijų patarimų, duotų
Sherron Watkins kalboje magistro
studijas baigusiems studentams. Kal-
bėtoja – buvusi ,,Enron” korporacijos
viceprezidentė, viena iš trijų 2002
metais ,,Time” žurnalo išrinktų Metų
žmonių. Ji buvo pirmoji, atkreipusi
,,Enron” bendrovės vadovo dėmesį į
atrastus sąskaitybos netikslumus bei
suktybes. Jos atskleistos suktybės
netrukus atvedė prie tos korporacijos
žlugimo. Antras Watkins patarimas –
savo naujame darbe pasirink žinantį
ir patikimą globėją. Paskutinis – vėl
klausimo formoje: ar didžiuotumeisi
žiniasklaidoje skaitydamas apie save? 

Mokslų užbaigimo šventė vyko
Minnesota universiteto Carlson va-
dybos mokykloje (Carlson School of
Management) 2009 m. gegužės mėn.
18 d. Minneapolis mieste. Čia magist-
ro laipsnius gavo 777 studentai. Di-
delė dauguma jų ir jų artimųjų baigi-
mo iškilmėse ir dalyvavo. Daugiau

nei 500 naujų magistrų buvo verslo
administracijos studentai. Tarp bai-
giančiųjų buvo ir 40 magistrų iš Ki-
nijoje, 29 iš Vienos, Austrijoje, ir 34 iš
Varšuvos, Lenkijoje, esančių univer-
siteto filialų. Taip pat prisijungė 86
magistrai, gaunantys laipsnius kadrų
ir pramoninių ryšių srityje. Pramo-
nės mokesčių srityje magistrus gavo
42, o sąskaitybos magistro laipsniai
suteikti 30. Paskutinėje kategorijoje
buvo ir Robertas Jakubauskas, bet
kadangi jis pats iškilmėse nedalyva-
vo, nebuvo progos su juo susipažinti. 

Kita lietuviška pavardė yra Aro
Kriaučiūno. Jis, 1964 m. gimęs prie
St. Louis, Missouri, bakalauro laipsnį
yra gavęs iš Michigan Technological
University, o magistro – iš kompiute-
rių mokslo Central Michigan Uni-
versity. Gyvendamas Lansing, Michi-
gan, lankė ir baigė ,,Žiburio” šešta-
dieninę mokyklą prie Detroit miesto,
dalyvavo ateitininkų veikloje, dar-
bavosi ir stovyklavo Dainavos jauni-
mo stovykloje. Baigęs studijas, kaip
kompiuterių inžinierius yra dirbęs
California, Iowa ir Minnesota valsti-
jose. Dirbdamas ,,Boston Scientific”
širdies aparatūros tyrimų ir gamini-
mo firmoje Minneapolis mieste ir su
žmona Pam augindamas sūnų Alek-
są, prieš penkerius metus nutarė
siekti verslo administracijos magistro
laipsnio. Dabar jo tikslas tapo realy-
be. Ką tai reiškia jo tolimesnei kar-
jerai, parodys ateitis.

Aro pasiekimu džiaugiasi jo vyres-
nysis brolis, ,,Eli Lilly” farmakologi-
jos firmos biochemikas Aidas su šei-
ma, jo jaunesnysis brolis, Purdue uni-
versiteto profesorius Aldas, tėveliai
Gražina ir Romualdas bei jo draugai.

R. Kr.

Aras Kriaučiūnas
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KUBA – pirmą kartą joje apsilankiusių
turistų įspūdžiai

IRENA ROSS

Kalnuose buvome išlaipinti ir
pasileidome į iškylą pėsčiom – dau-
giau nei trijų kilometrų žygiui – per
įdomią, vaizdingą gamtą, kuri yra
neprieinama mechanizuotoms trans-
porto priemonėms. Sustojome prie
ežerėlio kalnuose, kur drąsieji mūsų
ekskursijos nariai persirengė mau-
dymosi kostiumais ir paplaukiojo,
prieš žingsniuodami toliau nustatytu
keliu. Reikėjo išlaikyti pusiausvyrą,
kopiant įvairiais siaurais takeliais ir
perlipant per pelkes ir upeliūkščius iš
pavienio ištiesto rąsto pagamintais
tilteliais. Tos valandos, praleistos
gamtoje, man priminė skautavimo
iškylas jaunystėje. Kadangi per šias
atostogas žingsniavau su sugipsuota
ranka, tai palydovas bematant iš
medžio šakos man padarė lazdą pa-
siramstyti su sveika ranka.

Po šios iškylos rusiškas sunkve-
žimis mus vėl pasitiko ir privežė prie
patogių autobusų, kurių vairuotojai
kantriai laukė savo keleivių. Vėl artė-
jome prie apgyventų vietų. Aišku, bu-
vome privežti ir prie cigarų fabriko.
Vietoj fabriko vidaus pasirinkau pa-
vaikščioti po provincinio miestelio
gatves pati viena, be palydovo pas-
laugų. Tęsdami kelionę pasiekėme žy-
mųjį Santa Clara miestą, kuris žymus
universitetu, esančiu ypatingai gra-
žioje aplinkoje. Deja, laiko stoka
mums nedavė galimybės prie jo pri-
važiuoti. Grįžus atgal į Kanadą pasi-
šnekėjau su buvusia Toronto ,,Atža-
lyno” tautinių šokių ansamblio šokė-
ja. Pasirodo, kad 1985 metais šis an-
samblis dalyvavo tarptautiniame folk-
loriniame festivalyje Santa Clara mies-
te ir programos metu netoli šio gra-
žaus universiteto atliko savo programą.

Daugiau apie Santa Clara

Nors Kubos turistiniai palydovai
neperša iki įkyrumo savo istorijos ir
politikos plonybių, jie kartu nepralei-
džia progos šiek tiek apšviesti turis-
tus šiomis temomis. 

Taigi, kodėl šios ekskursijos gale
buvome išlaipinti Santa Clara mies-
te? Nes paskutinė numatytos pro-
gramos dalis – mums parodyti ir su-
daryti progą aplankyti Che Guevara
garbei pastatytą masyvų paminklinį
kompleksą – mauzoliejų su jo ir kai
kurių artimųjų kovotojų sugrąžintais
palaikais (iš Bolivijos) ir šalimais
įrengtą muziejų su jo asmeniniais
daiktais, pvz., jo medicinos diplomą
įgytą Buenos Aires universitete, dau-
gybę nuotraukų nuo pat jo vaikystės:
šeimos rate Argentinoje, su Kuboje
gimusiais jo vaikais bei revoliucijos
šalininkais, jo dėvėtas uniformas,
rankraščius ir t. t. Taip pat išorėje
matėme įrengtas skulptūras ir su jo
tekstais iškaltas marmurines lentas. 

Pasirodo, kad šio, Argentinoje gi-
musio, augusio ir medicinos mokslus
ten baigusio jauno gydytojo prisidėji-
mas prie Castro kovų nulėmė pergalę
prieš tuometinio Kubos diktatoriaus
Batista kariuomenę, kai Che Gue-
varos drąsios strategijos dėka prie
Santa Clara buvo susprogdintas
traukinys, vežantis Batista kariams
ginklus ir amuniciją. Tuoj po šio
įvykio 1958 m. rudenį Batista pasi-
davė, pabėgdamas į Ameriką, ir 1959
m. sausio 1 dieną Fidel Castro ofi-
cialiai paskelbė pergalę ir naują

valdžią. Taigi šiais metais Kuba
švenčia dabartinio režimo 50-ties me-
tų sukaktį. 

Mauzoliejus ir muziejus buvo
įrengti 1988 metais, minint 30-ties
metų jubiliejų nuo Santa Clara kovų
įvykių. Nors šio Kuboje išaukštinto
didvyrio tikras vardas yra Ernesto
Guevara, Argentinoje būdinga kreip-
tis ne tikru vardu, o ,,Bičiuli’’, ispa-
niškai/argentinietiškai tas žodis yra
,,Che’’. Taigi ,,Che” ir prilipo prie jo
pavardės, ir taip vietoj Ernesto Gue-
vara jis tapo Che Guevara.

Išvyka į Havana

Nuo Varadero Beach kurortų
pasiekti Kubos sostinę Havana auto-
busu užtrunka dvi valandas. Pirmąją
atostogų savaitę mes užsisakėme
dviejų dienų išvyką ir vieną naktį
nakvojome Havanoje. Ši išvyka taip
pat buvo įdomiai suplanuota. Palydo-
vas pakeliui į sostinę aiškino įdomy-
bes, o ją pasiekus, išlipus iš autobuso,
prasidėjo įvairių miesto įdomybių
lankymai. Viena iš jų, tai nuostabios,
senos, bet stropiai prižiūrimos kapi-
nės. Kai lankėmės prieš keletą metų
Buenos Aires, buvome nustebinti to
miesto žymių kapinių, bet Havanos
kapinės turbūt pačios puošniausios ir
įspūdingiausios iš visų. Kiek ten
mauzoliejų! Kiek ten marmuro! Kiek
ten meninio originalumo!

Havana turi įdomų, tačiau labai
pamažu atnaujinamą senamiestį.
Kadangi ši sostinė sulaukė UNESCO
dėmesio ir lėšų, tai pradedamas kai
kur verkiant reikalingas pastatų
remontas. Kur tik švieži dažai atnau-
jina kurio nors pastato anksčiau
nutrupėjusį tinką, šis tuoj pat krenta
į akis, savo kontrastu išsiskiria nuo
pavargusių supilkėjusių kaimyninių
pastatų. Apžiūrėjome ir architektūrą,
ir Havanos savitus rajonus, vaikščio-
jome kur ne kur grindinio gatvėmis.
Kadangi benzinas Kuboje labai bran-
gus, tai be taksi turistai vežiojami

arklių įkinkytais vežimais arba dvi-
račių taksi, kurį mes ir išbandėme.
Gale dviračio įrengtos dvi sėdimos
vietos klientams, o vairuotojas ko-
jomis pumpuoja dviratį ir veža pagal
užsakymą į nurodytą vietą. Kuboje
dviračiai turi pirmenybę. Mašinų vai-
ruotojai labai skaitosi ir su dvira-
tininkais, ir su arklių karietomis. 

Pirmos dienos vakare buvome
nuvežti į žinomą naktinį klubą po
atviru dangumi, vadinamą ,,Tropica-
na”, kuris buvo atidarytas 1939 me-
tais ir šiemet švenčia 70-tąjį jubiliejų.
Pasirodo, jis prie Castro režimo nie-
kada nebuvo uždarytas, net jo pro-
gramoje turinys nebuvo suvaržytas.
Visa programa atliekama su pilnos
sudėties orkestru. Daugybės atlikėjų
– dainininkų ir šokėjų – kostiumų
spalvingumas ir originalumas, pačios

ištaigingos programos profesiona-
lumas ir išradingumas irgi yra sa-
votiškas kontrastas palyginti su pas-
tebėtu gatvėse kai kurių vargstančių-
jų gyventojų realybe. 

Havanoje daug meno galerijų.
Antrą dieną mes laisvo laiko metu
pasirinkome aplankyti valstybinę
galeriją, skirtą tik Kubos menininkų
menui. Gražiame moderniame pas-
tate – paveikslų ir skulptūrų keli
aukštai, viskas dailiai eksponuojama.
Deja, mes rodinius buvome priversti
skubom aplakstyti, nes nebuvo už-
tenkamai laiko atitinkamai įvertinti
tiek daug iškabintų darbų. Įėjimas
turistams prilygsta 6 JAV dol. – de-
šimt kartų daugiau, negu reikalauja-
ma iš vietinių kubiečių.

Daugiau skaitykite kitame šešta-
dienio numeryje.

Populiaraus meno pardavėja Havanoje laukia turistų pirkėjų.

Žymusis istorinis Havanos pastatas, nufotografuotas per autobuso langą.

Tęsinys iš gegužės 23 d.
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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

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

Parduodu automobilius:
Plymouth Voyager – 1992,
Chevrolet Lumina – 1994,
Chevrolet Caprice – 1991 (po avari-
jos – dalims).
Tel. (708) 359-0899 

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

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

* College of DuPage studentė no-
rėtų 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.

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

* Vyras ieško pastovaus darbo su
gyvenimu. Didelė patirtis, automo-
bilis. Tel. 773-715-5364.
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Spygliai irSpygliai ir
dygliaidygliai IIII

Mažiau vargsime – kalbinis
pasiūlymas

Vineo Diždsioois Biratnjios uin-
vretetio moskinliknai nsutatė,
jog yra višiskai nsevbru, kioka
travka riadės isšėdtytos žoždu-
sioe, savbru, kad tik pmira ir
paksunitė rdaiė btūų svao vitejoe
– visteik taktses yra piukiai skami-
toas. Tai yra dėl to, kad skatiyma-
di mes žirūim ne keikveiną rdaię
iš eliės, bet vsią radižių rikninį
ikšrat.

15 perkamiausių knygų
Lietuvoje:

15. ,,Kaip pragyventi už 1,000 litų ne-
pažeidžiant įstatymų”.

14. Knygos pavadinimas neturi reikš-
mės. Svarbu, kad jos autorius – Andrius
Mamontovas.

13. ,,Gauk algą nieko neveikdamas”,
autorius – Antanas Nedzinskas.

12. ,,Atsikratyk bet kokio gėdos jaus-
mo”, autorė – Asta Baukutė.

11. ,,Kvaili paaugliai padarė mane mi-
lijonierium”, autorius – One.lt savininkas.

10. ,,Pašmaikštavimai apie užpakalius.
Antra dalis”, autorius – Vytautas Šapra-
nauskas.

9. ,,Kaip nepasiduoti. Net jei žinai, kad
praloši”, autorė – Kazimira Prunskienė.

8. ,,Amžinos jaunystės paslaptys”, auto-
rius – Marijonas Mikutavičius.

7. ,,Marozų prikolai su rusiškais keiks-
mais”, autorius – Algis Ramanauskas-
Greitai.

6. ,,Mano nagucei swarbesni uz tawo
givenima”, autorės – visos muzikos grupės
,,Olialia” mergaitės.

5. ,,Gal ir suklydau”, autorius – Arūnas
Valinskas.

4. ,,Lenkijos žemėlapis”. Mastelis 1:
500000, pažymėti prekybos centrai.

3. ,,Aš atsibodau net pati sau”, autorė –
Natalija Zvonkė.

2. ,,Kaip pragyventi už 500 litų apei-
nant įstatymus”.

1. ,,Tūkstantis ir viena vieta emigruoti”.

APIE ŠIUOS LAIKUS – SU ŠYPSENA

Asmeniškai aš pinigus investuoju į
degtinę. Kur gi daugiau galima gauti 40
proc.?

* * *
Ateityje vyrai gyvens su vyrais... nes

su moterimis neįmanoma galo su galu
sudurti...

* * *
Kalbasi du bankininkai:
– Kaip tu per tą krizę miegi?
– Kaip kūdikis.
– ?
– Visą naktį verkiu, o paryčiais

nubundu apsišlapinęs...
* * *

Krizė man padėjo atsistoti ant kojų –
už nesumokėtas paskolas bankas atėmė
automobilį.

* * *
Teisėjas – ginamajam: – O kodėl jūs

nepasisamdėte gynėjo?
– Visi advokatai, kai tik išsiaiškina,

kad aš iš tikrųjų neėmiau tų penkių
milijonų, atsisako mane ginti.

* * *
Kalbasi du senukai:
– Vai vai, tas daktarų raštas...

niekaip įskaityt neįmanoma...
– Gerai, gerai rašo! Aš va, su vienu

receptu pusmetį nemokamai važinėjau
autobusu, lankiausi muziejuose ir gau-
davau nuolaidas knygyne. Dabar kai
nunešiau, tai dar ir pensiją pakėlė...

* * *
Šeši iš dešimties lietuvių gyvena

depresijoje, likę keturi – Londone...

KAZIMIERA KUBILIENÈ

Apsukri bufetava
Politinė satyra

Pagalvokime rimtai –
bufetava dirbt gerai:
bufete akis vartai,
pinigo pasidarai.

Čia užkimba net seimūnas,
labai rimtas pareigūnas.
Apie žmoną negalvoja,
Bufetavą tik medžioja.

O kad meilė būtų tvirta,
dovana tur būt rimta.
Viešbutį jai dovanoja –
bufetava rankom ploja.

Aiškių faktų čia nėra –
kieno šita dovana.
Bufetava jau rami –
dovana labai graži.

Reik toli tik išvažiuoti
Ir už dovaną dėkoti –
bufetava su draugu
leido laiką vieni du.

Pajūry ramiai ilsėjos,
vienas kitą glamonėjo.
Blykst reporterio šviesa,
paslaptis jau atrasta.

Kai jau meilė išaiškėjo,
vyriausybės vyras tvarkytis pradėjo.
Čia ir teismas jam padėjo –
Atgaline data skyrybas pradėjo.

Jau skyrybos sutvarkytos
ir žmona atsikratyta.
Bufetavos vyras nenutuokė,
ką jam bufetava suokė:

– Išsiskyrę mudu jau seniai,
nejaugi nieko nežinai?
O kas gali pagalvoti,
kad teismuos – tokia klastotė!

Bufetava – jau ponia,
juokiasi iš jos tauta.
Bet jai juokas tik niekai –
pas ją moralės nėra visai.

Mama blondinė iš Lietuvos kaimo rašo
savo dukrai blondinei laišką į Airiją:

,,Labas, dukrele. Jei gausi šį laišką, tai jis
bus sėkmingai atėjęs. Jei negausi, pranešk man,
parašysiu kitą. Kadangi tu nemoki greitai
skaityti, aš rašau labai lėtai. Oras pas mus
geras. Praeitą savaitę lijo tik du kartus – iš
pradžių 3 dienas, o paskui 4 dienas. Siunčiu tau
tavo žieminį paltą.

Tėvas sakė, kad su metalinėmis sagomis jo
gali nepraleisti per metalo detektorių, todėl aš
jas nukirpau. Prisisiūk jas pati, sagas įdėjau į
kišenę. Tiesa, tėvas gavo naują darbą. Dabar jis
yra virš kelių tūkstančių žmonių – valo sniegą
kapinėse. Tavo sesuo Marytė ištekėjo ir laukia-
si. Dar nežinome, gims berniukas ar mergaitė,
todėl negaliu tau parašyti, kuo tu būsi – dėde ar
teta. Sakė, kad jei gims mergaitė, tai pavadins
kaip mane. Man atrodo keistas noras savo duk-
terį vadinti Mama. Su tavo broliu Petru buvo
nutikusi keista istorija. Jis užtrenkė mašinos
dureles, o raktai liko viduje. Jam reikėjo 10 km
eiti namo atsarginių raktų, kad galėtų mus
išleisti iš mašinos. Jei Airijoje sutiksi mūsų
kaimynę Liudą, perduok jai linkėjimus. Jei
nesutiksi, nieko jai nesakyk.

Tavo mama.
P. S. Norėjau tau atsiųsti šiek tiek pinigų,

bet jau užklijavau voką.

Kudakuojam
Kudakuojam, kudakuojam
Mes vištelės Lietuvos,
O gaidys raudonas riečia
Sparną vis arčiau tvoros.

Kalakutas burbuliuoja,
Kad jisai nekaltas,
O tik čiaudo ir dejuoja,
Ir visai jau baltas...

Na, gaidys sparnus ištiesęs
Vieną rytą kad pragys...
Jeigu mes tik kudakuosim
Ir užmerksime akis.

Agotėlė
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Naujasis ,,The Modern Wing” pastatas. www.artic.edu nuotraukos

Naujasis pėsčiųjų tiltas Čikagoje.

Prasidedantis Millennium Park
Didžiojoje pievoje (Great Lawn) per -
šokęs Monroe gatvę, 625 pėdų ilgio,
15 pėdų pločio  Nichols pėsčiųjų tiltas
atsiremia tiesiai į Moderniojo sparno
(,,The Modern Wing”) trečiąjį aukštą,
kur įsikurs naujoji skulptūrų terasa
ir lengvo maisto restoranėliai. Statyti
šį tiltą buvo sumanyta dar 2005 me -
tais, kai buvo nutarta praplėsti Meno
instituto patalpas – statyti priestatą.
Š. m. gegužės 16 d. tiltas, suprojek-
tuotas architekto Renzo Piano ir pra -
dėtas statyti 2007 m. rugsėjo 20 d.,
pagaliau buvo atvertas lankytojams.
Tiltui suteiktas Meno instituto glo -
bėjų ir aukotojų Alexandra C. ir John
D. Nichols vardas. Reikia ti kė tis, kad
laivo korpusą primenantis til tas, kaip
ir Millennium Park esanti ,,Pupa”
bus mėgstama čika giečių ir miesto
svečių pasivaikščiojimo vieta – ei nan -
tiems tiltu atsivers nuostabus vaiz-
das – 3,400 kvadratinių pėdų nuo s-
tabios  Lurie Garden lauko terasos,
Jay Pritzker paviljonas Mille n nium
Park ir graži panorama į Mi chigan
ežerą. 

Kartu duris atvėrė ir architekto
Renzo Piano, Pritzker premijos lai -
mėtojo (žinomas šio architekto dar-
bas – Georges Pom pi dou centras
Paryžiuje), suprojektuotas stiklo ir
betono pastatas ,,The Modern Wing”
(Modernusis sparnas) – Meno institu-
to (Art Institute) priestatas. Ati da -
rius priestatą muzie jus pagal dydį
tapo antruoju pagal dydį meno
muziejumi JAV. Šiame 264,000
kvadratinių pėdų pastate  įkurti ke -
turi skyriai. Žiūrovas matys moder -
niąją XIX–XX amžių Europos tapybą
ir skulptūrą (389–399 salėse). Lan-
kytojų laukia Man Ray, Claude
Cahun, Rene Magritte, Salvador
Dali, Pablo Picasso ir kitų žinomų
menininkų darbai. Šiuolaikinį meną
(288, 289, 291–299 ir 186 salėse) pris-
tato Eva Hesse, David Hockney, Jas -
per Johns, Ellsworth Kelly, Willem de

Kooning, Bruce Nauman, Jackson
Pollock, Gerhard Richter. Archi tek -
tūros ir dizaino skyriuje (283–286
salėse) lankytojai susipažins ne tik su
visame pasaulyje žinomų architektų
Frank Lloyd Wright, Ludwig Mies
van der Rohe ir Le Corbusier darbais,
bet ir sužinos, ką šiuo metu kuria
Elizabeth Diller, Lindy Roy, grupė
MOS (Michael Meredith ir Hilary
Sample) ir kiti autoriai. Fotografijos
meną (188 salėje) šiuo metu pristato
fotomenininkai Gaylen Gerber and
Liz Deschenes. Šioje salėje parodos
keisis, tad lankytojai galės susipažin-
ti su įvairių stilių fotomenininkais.

Be pastoviai rodomų darbų čia
vyks ir  kilnojamosios pa rodos. Šiuo
me tu galerijos 182–184 salėse  ati -
daryta Cy Twombly paroda ,,Gam tos
pasaulis”, kurioje rodomi 2000–2007
metais sukurti darbai – didžiulės
drobės, kuriose vyrauja gėlių žiedai
ir Judith Turner fotografijops paroda
,,Įrė min ta dabartis” (286 salėje).  

Naujajame pastate taip pat įsikū-
rusios parduotuvės, maitinimo įstai-
gos. Parduotuvėse bus galima nusi-
pirkti ne tik meno darbų, bet ir kny-
gų, fotografijų, juvelyrinių dirbinių ir
t.t.

Šiame pastate taip pat įsikūrė ir
Ryan mokymo centras, kur nuo ket-
virtadienio iki sekmadienio užsiėmi-
mą gali rasti tiek vaikai, tiek suaugę.

Patekti į naująją galeriją galima
ne tik pėsčiųjų tiltu, bet ir iš Monroe
gatvės bei Michigan Ave. Lankymo
valandos: pirmadieniais–trečiadie-
niais ir penktadieniais nuo 10:30 val.
r. iki 5 val. p. p.; ketvirtadieniais ga-
lerija dirbs iki 9 val. v. Nuo 5 val. p. p.
iki galerijos uždarymo ketvirtadienį
įėjimas ne mo kamas. Šeštadienį–sek-
madienį ga lerija dirbs nuo 10 val. r.
iki 5 val. p. p. 

Siūlau skaitytojams apsilankyti
naujoje galerijoje.

Laima Apanavičienė

Duris Čikagoje atvėrė
Meno instituto priestatas

Susipažinkite su žymiu
fotografu M. Kulbiu 

EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuvoje dirba daug profesiona -
lių fotografų, kurie atstovauja įvai -
riems laikraščiams ar žurnalams ir
taip pelnosi sau duoną. Kai kurie jų
jau yra pasiekę ir tarptautinį lygį – jų
nuotraukos spausdinamos užsienio
spaudoje.

Vienas tokių – dienraščio „Lie -
tuvos rytas” bendradarbis Mindau -
gas Kulbis, labiau besispecializuojan-
tis sportinės fotografijos srityje.

Mindaugas gimė 1954 m. ba lan -
džio 15 d. (taigi, neseniai minėjo savo
55 m. sukaktį) Birštone. Studijavo
tuo metiniame Vilniaus pedagoginia-
me institute. Nuo 1988-ųjų pradėjo
dirbti „Lietuvos ryte”, o 1991 m. įsi-
jungė ir į „Associated Press” – tarp-
tautinės bendrovės fotokoresponden-
tų gretas.

Jis dirbo fotokorespondentu karo
Čečėnijoje ir Afganistane metu, buvo
oficialus Lietuvos tautinio olimpinio
komiteto (LTOK) fotografas Atlantos
olimpinėse žaidynėse, darbavosi Sid -
nėjaus, Atėnų ir Beijing olimpiadose.
Nuo 1998 m. Mindaugą matėme vi -
suo se Europos krepšinio čempiona -
tuo se, pasaulio krepšinio pirmenybė -
se Japonijoje.

Pelnė daug garbių apdovanojimų

M. Kulbis – daugelio garbių ap -
dovanojimų laureatas. Jų sąraše yra
„Euro Press Photo Award”, „Eu ro -
pean Press Photographer of 1995”
(JAV), „The John Faber Award” ir kt.
Jis įvardintas „The Pulitzer Prize”
(JAV – 1996 m.) fi nalininku. 

Jo asmeninės parodos buvo su -
rengtos Vilniaus fotografijos galerijo-
je (1995–1998 m. ), „Fujifilm” foto -
grafijos galerijoje Kaune (1996 m.),
Berlyno meno centre (Vokietija, 1997
m.). 

M. Kulbio fotografijų yra  Lie -
tuvos fotomenininkų sąjungos Vil -
niu je ir spaudos agentūroje AP New
Yorke, JAV kolekcijose.

Šis mūsų tautietis nuo 1995 me -
tų yra Lietuvos fotomenininkų sąjun-
gos narys.

M. Kulbio vėliausias laimėjimas –
tai 2008 m. konkurso „Sportuojanti
Lietuva” pagrindinis prizas – „Metų
nuotrauka”.  Joje – Beijing olimpinė-
se žaidynėse džiūgaujantis grai kų–ro -
mėnų stiliaus imtynininkas Min -
daugas Mizgaitis ir jo ant grindų
gulintis varžovas (olimpiadoje mūsiš -
kis iškovojo bronzos medalį).

Beje, ši ir kitos M. Kulbio nuo-
traukos, taip pat kitų konkurse daly-
vavusių fotografų darbai buvo išs-
pausdinti knygoje „Sportuojanti
Lietuva 2008” (ji – 104 puslapių),
kurios kopiją turime ir Čikagoje. Taip
pat turime ir ne vieną jo albumą iš
olimpiadų bei kitokių žaidynių, ku -
riuose galima pajausti šio vyro profe-
sionalumo gyslelę.

Nuo 2009 m. gegužės  31 d. iki 2009 m. spalio 25 d., sekmadieniais 2 val.
p. p. Lietuvos laiku (22 sekmadienius) prie atstatomų Lietuvos Valdovų rūmų vyks
jau penktasis Valdovų rūmų paramos fondo ceremonijų sezonas.

2009 m. gegužės 31 d., pirmąjį Valdovų rūmų paramos fondo Ceremonijų
sezono sekmadienį, po šauklio pranešimo Vilniaus miesto gyventojai bei svečiai
galės pamatyti Viduramžių pasiuntinių paruoštą viduramžių kovos ir šokių pro-
gramą. 

Fotografas Mindaugas Kulbis jo apdo-
vanojimo metu š. m. kovo mėnesį Vil -
niuje.             Sauliaus Sasnausko nuotr. 

JAV LB East Chicago apylinkė atsiuntė „Draugui” paremti dosnią
100 dol. auką. Labai dėkojame.

Marija Kuprienė, gyvenanti  Riverside, IL, pratęsė „Draugo” me-
tinę prenumeratą ir paaukojo 100 dol. auką laikraščiui paremti. Ačiū, kad
mus skaitote ir dosniai paremiate.
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Lietuvos regionų margumynai

LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose 

Çikagos miesto apylinkèse ir priemiesçiuose.
Patarnavimas 24 val.

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632
12401 S. Archer Ave. Lemont, IL 60439

1-773-523-0440  

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

Lietuvos paštas uždarys 30 skyrių 
kaimo vietovėse

Veiklą gerinantis Lietuvos paštas
artimiausiu metu ketina uždaryti
apie 30 nepelningai dirbančių kaimo
paštų. Taip bendrovė tikisi dar
šiemet sutaupyti 0,25 mln. litų, o nuo
2010-ųjų kasmet – po 0,5 mln. litų.
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos regione
ketinama pertvarkyti po 5 pašto
skyrius, Šiaulių – 2, Panevėžio – 13.

Anot bendrovės generalinio di-
rektoriaus Ernesto Vaidelio, pertvar-
kius paštų darbą, keisis klientų ap-
tarnavimo būdas, tačiau jie nebus
paliekami be pašto paslaugų. Jas
teiks kilnojamieji paštai, artimiausi
paštai, visas pagrindines paslaugas
kaimo vietovėse teikia ir laiškininkai

– priima mokesčius, įmokas, prenu-
meratos užsakymus, registruotąsias
pašto siuntas, parduoda pašto mokos
ženklus, vokus, atvirukus, išsiunčia
ir išmoka pašto perlaidas bei teikia
kitas paslaugas.

Paštai, kuriuos planuojama pert-
varkyti, 2008 m. iš viso patyrė dau-
giau nei milijono litų nuostolį – vidu-
tiniškai po 30 tūkst. litų kiekvienas.

Lietuvos pašto tinklą šiuo metu
sudaro 947 universaliųjų pašto pas-
laugų teikimo vietos: 855 staciona-
rieji paštai (miestuose – 26,2 proc.,
kaimuose – 73,8 proc.) bei 12 jų pos-
kyrių ir 16 kilnojamųjų paštų. 

Lrt.lt

A † A
ANTANAS LEMBERGAS

Mirė 2009 m. gegužės 28 d.
Gimė 1910 m. birželio 13 d. Krakėse, Lietuvoje.
Gyveno Čikagos, Brighton Park apylinkėje, Švč. Mergelės Ma-

rijos Nekalto Prasidėjimo parapijoje.
Jo liūdi dukterėčios Birutė ir Nemira Lembergaitės, gyvenan-

čios Kalifornijoje, Lietuvoje jo liūdi dukterėčios Stasė, Liucija, Irena
ir Regina Lembergaitės bei kiti giminės ir artimieji.

A. a. Antanas Lembergas priklausė JAV Lietuvių Bendruome-
nei, Vytauto Didžiojo Šaulių rinktinei Čikagoje. Buvo Draugo Fondo,
Valdovų Rūmų Paramos ir Lietuvos Partizanų Globos fondų narys,
dosniai rėmė  Tėvų Jėzuitų Lietuvoje vedamas gimnazijas, beglobių
vaikų namus, „Vaiko Vartai į mokslą”, Lietuvių Katalikų Religinės
Šalpos ir kitas labdaros organizacijas, rėmė lietuvybės išlaikymo
veiklą ir pats išlaikė lietuvių kalbą tyrą, nesuterštą svetimžodžiais.

Velionis  Antanas bus pašarvotas sekmadienį, gegužės 31 d. nuo
2 val. p. p. iki 8 val. v. Gaidas-Daimid laiojimo namuose, 4330 S. Cali-
fornia Ave., Chicago, IL.

Pirmadienį, birželio 1 d. 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo
sielą Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje. Po
Mišių Antanas Lembergas bus palydėtas į Lietuvių Tautines kapi-
nes amžinam poilsiui šalia a. a. žmonos.

Draugai ir pažįstami labai prašomi gausiai dalyvauti šermenyse
ir laidotuvėse.

Kviečia liūdinčios dukterėčios

Laidot. direkt. Gerald F. Daimid, tel. 773-523-0440

A † A
VYTAUTAS SINKUS

Mirė 2009 m. gegužės 28 d.
Gimė 1922 m. Kumelionių kaime, Marijampolės valsčiuje ir

apskrityje.
Į Ameriką atvyko 1949 m. Gyveno Čikagoje. Dirbo įvairiose

inžinerinėse kompanijose.
Nuliūdę liko: brolis Vladas Sinkus su žmona Raminta; sese-

rėčios Daiva Lutz ir Rūta Lippincot su šeimomis; pusseserė  An-
gelė Jusaitienė su jos sūnum ir dukterimis bei jų šeimomis Lie-
tuvoje.

Vytauto Sinkaus laidotuvės privačios Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse šalia savo motinos ir patėvio: Felicijos Jakimavičienės
Sinkevičienės ir Juozo Jakimavičiaus.

Nuliūdę artimieji

,,Tėvo gitara” Rokiškyje
Birželio 6 d. jau ketvirtus metus

iš eilės, Lietuvą sudrebins mažame
šiaurės Lietuvos miestelyje Rokiškyje
vyksiantis gyvos muzikos festivalis
„Tėvo gitara”. Festivalis vyks Tėvo
dienos proga, nes, rengėjų nuomone,
šiai šventei skiriama per mažai dėme-
sio. „Tėvo gitara” bus siekiama paro-
dyti kokybiškos lietuviškos muzikos
grožį, įrodyti, kad lietuviška muzika
gali varžytis su visame pasaulyje ži-
nomomis dainomis. Festivalyje daly-
vaus grupės iš Italijos, Portugalijos,
Latvijos, Turkijos, Lenkijos ir visos
Lietuvos. 

„Tėvo gitara” – tai ne tik gyvos
muzikos festivalis, bet ir tarptautinis
jaunimo mainų projektas, remiamas
tarptautinės jaunimo bendradarbia-
vimo agentūros. 2009 m. gegužės 30 –
birželio 8 dienomis 42 jaunuoliai iš
Italijos, Portugalijos, Latvijos, Tur-
kijos, Lenkijos, Lietuvos susitiks Ro-
kiškyje, kur kūrybinių artelių metu
kartu aranžuos lietuviškas dainas,
pažins vieni kitų kultūras ir išleis sa-
vo pačių aranžuotų dainų kompak-
tinę plokštelę. 

Bernardinai.lt

Išdalinta parama regioninei žiniasklaidai
Spaudos, radijo ir televizijos rė-

mimo fondas regioninei žiniasklaidai
paskirstė 3 mln. litų. Iš viso paremtos
65 žiniasklaidos priemonės. Daugiau-
siai – 581,3 tūkst. litų – skirta ben-
drovės ,,Diena Media News” leidžia-
mai ,,Kauno dienai”. 296 tūkst. litų
teko ,,Šiaulių kraštui”, 180 tūkst. –
,,Sekundei”.

,,Diena Media News” leidžia-
miems laikraščiams ,,Klaipėda” ir
,,Vilniaus diena” skirta atitinkamai
po 120 tūkst. ir 73,7 tūkst. litų, ,,Va-
karų ekspresui” – 140 tūkst. litų.

,,Šiaulių naujienoms” duota 95
tūkst. litų, ,,Panevėžio rytui” – 82,7
tūkst. litų, Vilkaviškio krašte leidžia-
mai ,,Santakai” ir Mažeikių rajono
laikraščiui ,,Santarvė” – po 76 tūkst.
litų.

,,Alytaus naujienoms” teko 72
tūkst. litų, Marijampolės apskrityje
leidžiamam ,,Suvalkiečiui” – 66 tūkst.
litų, laikraščiui ,,Šiauliai plius” – 60

tūkst. litų, biržiečių ,,Šiaurės ry-
tams” – 49,9 tūkst. litų, Vilniuje, Kau-
ne ir Klaipėdoje leidžiamiems nemo-
kamai platinamiems laikraščiams
,,15 min” – po 44 tūkst. litų.

Spaudos, radijo ir televizijos rė-
mimo fondas metų pradžioje 210
kultūros šviečiamosios veiklos pro-
jektų padalijo 6,671 mln. litų. Dos-
niausiai tuomet paremta bendrovė
,,Kultūros barai”, jai iš viso skirta
383 tūkst. litų paramos.

Fondas dar yra žadėjęs šiemet
skelbti konkursą laikraščių platini-
mui remti. Tam iš valstybės biudžeto
numatyta skirti 1,425 mln. litų, ta-
čiau Vyriausybė nėra patvirtinusi
tvarkos, numatančios, kas konkrečiai
šiuo atveju turi būti remiama – pla-
tintojai ar leidėjai.

Nuo sausio spaudai taikomas 19
proc. pridėtinės vertės mokesčio dy-
dis, o ne lengvatinis 5 proc. dydis,
kaip iki tol.                                BNS
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�Penktadienį, birželio 5 d. 7 val.
p.p. Balzeko lietuvių kultūros mu zie -
ju je vyks prof. Arūno Ščiupoko, pa s -
kaita tema ,,Apie lėtinį skausmą ir
jo gydymą”. A. Ščiupokas yra Kauno
medicinos universiteto dėstytojas,
Skausmo klinikos gydytojas, Lietuvos
skausmo draugijos prezidentas, Žur-
nalo ,,Skausmo medicina” vyr. redak-
torius. Paskaitos trukmė – 45 min. Po
paskaitos paskaitininkas atsakys į
klau simus, vyks diskusija. 

�Pasaulio lietuvių centre, 14911
127th Street, Lemont, birželio 6 d.
nuo 10 val. r. iki 8 val. v. vyks Lie -
tuvos diena. Programoje muzikinės ir
spor to prog ramos, žaidimai vaikams,
veiks nedi de lė mugė. Įėjimas – 5 dol.
Kviečiame Lie tuvos vardo paminėji-
mo tūkstantmetį švęsti kartu. 

�Lietuvos Dukterys kviečia į
kon certą ,,Gyvybės medis” (,,The Tree
of Life”), skirtą Lietuvos vardo tūks -
tan tmečiui pažymėti. Koncertas vyks
sekmadie nį, birželio 7 d.,  12:30 val.
p.p. Dievo Apvaizdos lietuvių pa ra pi -
jos Kultūros centre, 25335 W. Ni ne
Mile Rd., Southfield, MI  48033. Pasi -
rodys Cleveland jaunimo šokių ir dai -
nų grupės ,,Naujosios intrigos”, ,,Švy-

turys” ir ,,Švyturiukai”. Kon cer to
pel nas skiriamas Lietuvos Duk te rų
veiklai paremti ir sergančiai Vil mutei.

�Chorvedžiai kviečiami į pasiruo -
ši mo IX dainų šventei Toronte semi-
narą. Se minaras vyks Dainavos stovyk -
lavietėje (Manchester, MI, JAV) rugpjū -
čio 20–23 dienomis. Seminarą rengia IX
dainų šventės muzikos vadovė Dalia
Vis  kon tienė. Seminaro vadovė Rita
Klio rienė, ,,Exultate” choro vedėja iš
Cle veland, OH. Kviečiame dalyvauti vi -
sus Šiaurės Amerikos chorų, dainos
vienetų chor vedžius, vienetų atstovus.
Seminare bus pristatytas šventės reper-
tuaras, pradėti pasiruošimo darbai.
Dalyvaus Frank Bian chi, Cleveland Or -
chestra Youth Chorus direktorius, kuris
dalinsis savo 30 metų patirtimi. F. Bian -
chi dėsto cho ro dirigavimą Bal d win-
Wallace Con ser vatory of Music, Medi -
na, JAV.  Dau giau informacijos ir regis-
tracijos lapus rasite IX dainų šventės
Toronte 2010 tinklalapyje: www.dai-
nusvente.org.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

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

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

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

Jau nemažai Draugo fondo narių
ir rėmėjų atsiliepė į pavasario vajaus
DF laiškus su didesniu ar mažesniu
įnašu. Galbūt dalis neatsiuntė aukos
DF dėl asmeninių rūpesčių ir esamos
šiame krašte finansinės krizės.

Kai kuriuose vokeliuose randame
ne tik čekius, bet ir laiškelius. Iš
California garbės nariai ir dosnūs
kiek vieno vajaus aukotojai rašo:
,,Nuoširdūs linkėjimai Draugo fondo
steigėjams ir dabartiniams fondo
direktoriams švenčiant ‘Draugo’ ju bi -
liejaus metus. Ta proga vienbalsiai
dai nuojame ‘Ilgiausių metų, il giau -
sių…’ lietuviškai katalikiškai visuo -
me nei, kuri įgyvendino beveik ne pa -
siekiamą svajonę (impossible dreams)
leidžiant dienraštį ‘Drau gas’”.

Nauji nariai iš Colorado, siųsda-
mi savo įnašą, džiaugiasi, kad
,,Draugas” juos lanko 60 metų... ir
linki ,,Draugui” ,,dar šimtą metų – be
šių metų!” Ne vienas aukotojas su če-
kiu atsiunčia savo linkėjimus ir

padėką dienraščiui už informacją
apie Amerikos lietuvių apylinkes,
taip pat ir apie Lietuvą.

Pavasario vajus tęsiasi. Šiuo me -
tu Draugo fondo parama yra ypač rei -
kalinga dienraščio leidybai. ,,Drau -
gas” netrukus turės persikelti į nau-
jas patalpas, kurios dar nėra sut-
varkytos. Persikėlimas pareikalaus
daug išlaidų. Kviečiame visus dien-
raščio skaitytojus, kurie dar neat-
siliepė į pavasario vajaus laiškus,
paremti didesniu ar mažesniu įnašu
Draugo fondą. Rūpinkimės ,,Drau -
gu”, kad jis būtų ne tik mūsų laik -
raštis, bet daugelio lietuvių kasdieni-
nis, nuolatinis draugas.

Visiems jau aukojusiems DF pa -
vasario vajui tariame nuoširdų ačiū.

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

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Draugo fondo pavasario vajus tęsiasi

Su 100 dolerių:
Zita Žvirzdienė, garbės narė, iš

viso 2,000 dol., Lacey, WA
Aleksas ir dr. Danguolė Vitkai,

garbės nariai, iš viso 1,800 dol., Pa -
los Heights, IL

Algimantas ir Virginia Gureckai,
iš viso 800 dol., Germantown, MD

Sisters of the Immaculate Con -
ception, iš viso 300 dol., Putnam, CT

Su 50 dolerių:
Ona Skardienė, iš viso 800 dol.,

Thompson, CT
Elena Rožėnienė, iš viso 775 dol.,

Tucson, AZ
Jurgis ir Nijolė Valaičiai, iš viso

350 dol., Norwalk, CT

Emilija Kelienė, iš viso 350 dol.,
Willow Springs, IL

Vanda  Bichnevičienė, iš viso 150
dol., Cicero, IL

A. ir A. Kudirkos, iš viso 50 dol.,
La Crescenta, CA

Mary Gineitis, iš viso 50 dol.,
Chadds Ford, PA

Su 30-25 doleriais:
Danutė Grajauskienė, iš viso 60

dol., Glastonbury, CT
Algirdas Keblinskas, iš viso 125

dol., Santa Monica, CA
Kazys ir Teresė Adomavičiai, iš

viso 45 dol., West Boylston, MA
DF visiems aukotojams nuo šir -

džiai dėkoja

DF PAVASARIO VAJAUS AUKOTOJAI 
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

• „Lietuvos Našlaičių Globos
komitetas” 2009 m. gegužės mėn.
yra gavęs šias aukas paremti našlai -
čius: $450: Ona Michelevičius – St.
Pe  te Beach, FL. $300: Peter Pranis,
McAllen, TX; Jolanta Lulzaitė, Cle-
ve land, OH. $150: Sigutė Mikrut, La -
ke Bluff, IL; Nijolė Urba, Chicago
Rid ge, IL; Daughters of Lithuania,
Inc., Chicago, IL; Michael Paradie,
Ho llis, NH; Marija Almenas, College
Park, MD; Danutė ir Tomas Udovich,
Elmhurst, IL. $25: Birutė Prasaus-
kas, Lomita, CA.

A. a. Timothy Dorr atmini-
mui pagerbti – $250 aukojo John ir
Vitalia Duncia.

A. a. Timothy Dorr atmini -
mui pagerbti – $200 aukojo Julie
Skurdenis ir Paul Lalli.

A. a. Timothy Dorr atmini -
mui pagerbti – $150 aukojo mem-
bers of Board of Directors Lithuanian
Music Hall Association in Phi la del -
phia.

A. a. Timothy Dorr atmini -
mui pagerbti – po $25 aukojo Do -
rothy Setcawage, Teresė Lands ber -
gie nė.

A. a. Algio Braziliausko atmi-
nimui pagerbti – $25 aukojo Birutė
Prasauskas.

Jūsų nuoširdžios aukos yra labai
vertinamos! Lietuvos Našlaičių
Glo bos komitetas (Lithuanian
Or phan Care, Inc.), 2711 West
71st St., Chicago, IL 60629. Tel.
773-476-2655. Fed. Tax ID #36-
4124191

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams bei
studentams Lietuvoje. Aukojo:  Char-
les ir Rita Rackmil $20, Knights of
Lithuania Mid-America District (per
ižd. Robert Damasauskas) $360
metinei vaikučio paramai. Labai ačiū.
„Saulutė” (Sunlight Orphan
Aid), 414 Freehauf St., Lemont,
IL 60439, tel. (630) 243-7275.

IŠ ARTI IR TOLI...

„Draugo” istorinės knygos sutiktuvės Vilniuje vyks
liepos 9 d. 6 val. v. (Lietuvos laiku) Na cionalinėje dailės gale-
rijoje, Konstitucijos pr. 22, LT-08105, Vilnius.

Čikagoje šios knygos sutiktuvės vyks rugsėjo 20 d. 12:30
val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių cen-
tre,14911 127th Street, Lemont, IL.

Džiaugiamės, kad jėzuitų Jaunimo cen-
tras nuo pat jo įkūrimo ir eilę metų buvo
jūsų namais. Jūs vadovavote Centrui ir kar-
tu buvote kantrus bei pasišventęs mūsų sie-
lų ganytojas. 

Jūsų didžiulį atsidavimą savajam pa-
šaukimui ir meilę žmonėms patyrė Lietuvių
Bendruomenės plačiajame pasaulyje ir tau-
tiečiai Lietuvoje.

Linkime tėvui Antanui Saulaičiui ne-
blėstančios energijos ir šypsenos, geros
sveikatos ir Dievo palaimos visuose Jo su-
manymuose ir darbuose.  

Jaunimo centro taryba, valdyba ir
Moterų klubas

Nuoširdžiai sveikiname 
tėvą Antaną Saulaitį, SJ, 

jo kunigystės 40 metų ju biliejaus
ir 70-ojo gimtadienio proga


