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Vilnius, gegužės 21 d. (ELTA) –
Užsienio lietuvių organizacijoms ir li-
tuanistinio švietimo įstaigoms šiemet
skirta 261,400 litų.

Užsienio reikalų ministerijoje ge-
gužės 21 d. vyko Užsienio lietuvių or-
ganizacijų projektų atrankos komisi-
jos posėdis, kuriame buvo paskirstyta
valstybės parama užsienio lietuvių
bendruomenių, organizacijų ir litua-
nistinio švietimo įstaigų veiklai.

Komisijai, kurioje Užsienio rei-
kalų, Švietimo ir mokslo, Kultūros
ministerijų ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės atstovai, šiemet buvo
pateikti 239 projektai, kurių bendra
prašoma paramos suma – 2,59 mln. litų.
Apsvarsčiusi paraiškas komisija nu-
sprendė siūlyti visiškai arba iš dalies
finansuoti 89 projektus.

Pirmenybė buvo teikiama projek-
tams, skirtiems Lietuvai reikšmin-

goms sukaktims – Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimo 20-mečiui ir
Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms
– paminėti, lituanistinio švietimo plėt-
rai, bendruomeniškumo skatinimui,
lietuviškai žiniasklaidai užsienyje,
užsienio lietuvių ryšiams su Lietuva
stiprinti. Taip pat Užsienio reikalų
ministerija šiemet yra numačiusi li-
tuanistinėms mokykloms užsienyje
skirti ugdymo priemonių.

Maskva, gegužės 21 d. (BNS) –
Graikijos laivybos bendrovei pri-
klausančio ir su Sent Vinsento ir Gre-
nadinų vėliava plaukiojančio laivo
,,North Spirit” kapitonas Boris Ter-
sincev, nežinomų asmenų pagrobtas,
užmezgė ryšį su laivo savininkais ir
patvirtino, kad kartu su juo pagrobti
jūreiviai yra Nigerijoje.

Kaip pranešė Rusijos jūreivių
profsąjunga, laivo savininkei bend-
rovei ,,Balthellas” pavyko dar sykį

susisiekti su Kamerūne pagrobtais
motorlaivio ,,North Spirit” įgulos na-
riais. Kapitonas B. Tersincev patvir-
tino, kad jis, jo kolega vyresnysis me-
chanikas Igor Šumik ir Lietuvos
bendrovės laivo ,,Argo” kapitonas
Dmitrijus Baškirovas laikomi Nige-
rijoje kartu.

Visi trys yra sveiki, gauna maisto
ir jaučiasi patenkinamai. Įkaitai tiki-
si, kad derybos tarp piratų ir laivo sa-
vininkų pasamdytos grupės bus sėk-

mingos, sakė profsąjungos atstovai.
Gegužės 16 d. motorlaivį ,,North

Spirit”, stovėjusį prie Kamerūno
krantų, užpuolė grupė ginkluotų as-
menų. Piratai apiplėšė įgulos narių
kajutes ir išsivežė kaip įkaitus kapi-
toną bei vyresnįjį mechaniką. Netru-
kus tame pačiame rajone buvo už-
pultas Lietuvos laivas ,,Argo”. Gra-
sindami ginklu, piratai privertė ka-
pitoną sėsti į jų valtį ir nuplaukė ne-
žinoma kryptimi.

Lietuvos laivo kapitonas laikomas Nigerijoje

Užsienio lietuvi¨ organizacijoms skirta parama
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Komisija nusprendė siūlyti visiškai arba iš dalies finansuoti 89 projektus.

Washington, DC, gegužės 21 d.
(AFP/BNS) – JAV Senatas patvirtino
planą, pagal kurį bus atlikta didžiau-
sia šalies finansų sektoriaus taisyklių
pertvarka nuo praėjusio amžiaus 4-
ame dešimtmetyje siautusios Didžio-
sios depresijos. Ambicingas projektas
pažaboti Wall Street nesaikingumą,
kuris, kaip teigiama, prisidėjo prie
2008 m. įvykusios pasaulinės ekono-
mikos griūties, buvo patvirtintas 59
balsais prieš 39.

Balsavimas Kongreso aukštuo-
siuose rūmuose tapo svarbia šalies
vadovo Barack Obama pergale. Bal-
tųjų rūmų siūloma pertvarka, kaip
manoma, taip pat gali padėti prislo-
pinti teberusenantį rinkėjų pyktį dėl
ūkio nuosmukio prieš lapkritį vyk-
siančius svarbius kadencijos vidurio
rinkimus. Šis teisės aktas, kuris yra
vienas iš svarbiausių B. Obama vi-
daus politikos uždavinių, dar turi bū-
ti suderintas su Atstovų rūmų pa-
tvirtinta versija. Tik po to preziden-
tas galės pasirašyti galutinį variantą.

Pagal šį planą ketinama pažaboti
didžiųjų finansų bendrovių itin rizi-
kingą veiklą, kuri, kaip manoma, bu-
vo viena iš pagrindinių 2008 m. kri-
zės priežasčių. Taip pat bus panai-
kinta galimybė mokesčių mokėtojų
pinigais gelbėti finansų milžines, ku-
rios anksčiau laikytos ,,per didelė-
mis, kad žlugtų”, o Amerikos varto-
tojų teisėms ginti nuo finansų sekto-
riaus nesaikingumo bus pirmą kartą
įkurta speciali agentūra. Į naująjį
pertvarkų planą taip pat įtrauktos
kelios priemonės, turinčios padidinti
JAV Federalinio rezervų banko veik-
los skaidrumą ir atsakomybę.

Vilnius, gegužės 21 d. (ELTA) – ,,Be šio žmogaus mūsų kelias į Europos
Sąjungą (ES) ir NATO būtų buvęs sunkesnis”, – pabrėžė užsienio reikalų vice-
ministrė Asta Skaisgirytė-Liauškienė, Seimo Europos informacijos centre pris-
tatant pirmojo Lietuvos ambasadoriaus ES ir NATO Adolfo Venskaus prisi-
minimų knygą ,,Gyvenimui aš dėkingas už viską”. Pasak viceministrės, A.
Venskus pirmasis vedė Lietuvą į ES ir tarpžemyninį bendradarbiavimą. Tai yra
tas atvejis, kai žmogiškasis veiksnys turėjo didelę reikšmę. A. Venskaus atsi-
minimus užrašė ir spausdinti parengė Paryžiuje gyvenantis rašytojas ir žurna-
listas Valdas Papievis. Knygą 2009 metais išleido leidykla ,,Margi raštai”.

ELTA nuotr.
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(metams kasdien, paskelbta) $250.00

JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

Kanadoje (USD)
Metams $390.00 • 1/2 metû $210.00

• 3 mèn.$110.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $615.00 • 1/2 metû $315.00

Į Lietuvą reguliariu paõtu
Metams $120.00 • 1/2 metû $66.00

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
• 3 mèn.$48.00
Kanadoje (USD)

Metams $150.00 •1/2 metû $120.00
• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
Į Lietuvą reguliariu paõtu

Metams $70.00
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Mañindami paõto iõlaidas, pakvitavimû uñ
prenumeratâ nesiunçiame. Prie pavardès ir
adreso, siûsdami laikraõtî pañymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iõ anksto.

Pasirodo, darbo užmokestį
po studijų aukštosiose Lietuvos
mokyklose lemia lytis, magis-
trantūra ir darbas studijų metu.
Vyrams už tą patį darbą mokama
daugiau negu moterims, darb-
daviai prašo magistro diplomo,
nors vėliau tenka dirbti žemes-
nės kvalifikacijos darbus, o tie,
kurie dirbo jau studijuodami, įsi-
darbino lengviau, parodė atlik-
tas tyrimas. Jis parodė, kad no-
rint padaryti karjerą Lietuvoje
nebūtina veržtis studijuoti sve-
tur – mat kol kas mūsų šalies
darbdaviai papildomų kreditų
studijavusiems ar dirbusiems
užsienyje nesuteikia. Toks po-
žiūris atrodo iš tiesų keistas – juk
vienareikšmiškai galima sakyti,
jog ilgiau praleistas laikas už-
sienyje suteikia ne tik žinių, bet
ir naujų gebėjimų, vertingos
patirties. Tai ką tuomet reiškia
garsios kalbos apie tai, kad Lie-
tuva išskėstomis rankomis lau-
kia iš užsienio sugrįžtančių emi-
grantų?

Redaktorė Loreta Timukienė

Visos kuopos fotografuokitės! Vyskupo Motiejaus Valančiaus kuopa, veikianti
Vasario 16-osios gimnazijoje, Vokietijoje. Sėdi iš k: Eglė Sivickytė, Viktorija Cibulskaitė,
Ieva Pikalavičiūtė, Gerda Ekindorf ir Ieva Ramonaitė; stovi: tikybos mokytojas Darius
Subačius, Neringa Rukšnaitytė, Marytė Šmitienė, kuopos pirm. Gintarė Dambrauskaitė
ir Indrė Sasnauskaitė (praktikantė iš Kauno). Visos moksleivės yra gimusios Lietuvoje,
bet dabar su šeimomis gyvena Vokietijoje.

IIšš AAtteeiittiinniinnkkųų ggyyvveenniimmooIIšš AAtteeiittiinniinnkkųų ggyyvveenniimmoo
2010 – Šimtieji ateitininkijos metai

Red. Vida Kuprytė c/o Draugas 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 el. paštas: draugas@ateitis.org

Link kongreso
rugpjūčio 2–8 d. Lietuvoje

www.ateitis.lt

XVI Ateitininkų federacijos kongresas vyks 2010 m. rugpjūčio 6–8 d. Vilniuje.
Prieš kongresą, rugpjūčio 2–6 d., vyks stovykla Berčiūnuose, skirta kongreso daly -
viams susidraugauti ir kongresui pasiruošti. Visą informaciją apie registraciją
rasite atei ti nin kų internetinėje svetainėje: http://ateitis.lt/node/393. Regis tra -
cija tęsis iki birželio 30 d. Išeivijos ateitininkai labai kviečiami dalyvauti.

Šimtmečio kongresas — didelė šventė visai ateitininkijai

Keliaujam visi!

XVI Ateitininkų federacijos (AF) kongreso metu vyks naujos vadovybės —
Ateitininkų federacijos pirmininko, valdybos bei tarybos rinkimai. Pagal AF įsta-
tų 36 straipsnį: „3. Kandidatai į AF pirmininkus turi būti iškeliami ir pristatomi
ateitininkijai ne vėliau kaip prieš mėnesį iki AF kongreso (atstovų konferencijos)
pradžios. Kandidatus į AF pirmininkus registruoja AF valdyba”, todėl kviečiame
ir raginame visus ateitininkus jau dabar siųsti kandidatūras AF valdybai šiuo el.
paštu: af@ateitis.lt. Prašome nurodyti kandidato vardą, pavardę, el. pašto adresą
bei telefono numerį. Kandidatus galima siūlyti iki liepos 6 d.

Kongrese numatomas AF įstatų svarstymas. Atkreipiame dėmesį, kad kon-
grese bus galima svarstyti tik tuos įstatų pakeitimus, kurie buvo pateikti likus
mėnesiui iki kongreso, todėl visus pasiūlymus dėl AF įstatų pakeitimo ar papildy-
mo, kviečiame siųsti tuo pačiu el. paštu.  

Kandidatai į pirmininkus ir įstatų pakeitimai

Čikagos ateitininkų
Šeimos šventė

birželio 6 d.
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte 

9 val. r. Šv. Mišios 
Pal. J. Matulaičio misijoje.

10:30 val. iškilmingas po sėdis
PLC didžiojoje salėje.

***
Ateitininkų namų

gegužinė
birželio 6 d.

Ateitininkų namų sodelyje, Lemonte 
Pradžia 12 val. p. p. (po

Šeimos šventės) Skanūs pietūs,
atgaiva, graži gamta, muzika ir

šokiai, loterija, draugai. 

***

Kun Kęstučio Trimako
trijų jubiliejų šventė

Birželio 20 d., sekmadienį, 
80 m. gyvenimo, 50 m. kunigystės, 50 m.
akademinio darbo. Visi ateitininkai kvie -
čia mi kartu su mūsų dvasios vadovu
kun. Trimaku atšvęsti šias sukaktis. 9
val. ryto šv. Mišios Šv. An tano lietuvių
šventovėje, Cicero mieste (50 Ave ir 15
gatvės kampas); 11 val. ryto vaišės
Willowbrook pokylių salėje. Vaišėms prie
ateitininkų stalų užsiregistruoti galima
pas Rasą Kasniūnienę, tel.: 708-403-
4988 arba pas Romą Kuprienę tel.: 708-
447-9319. Vaišių auka 25 dol. 

***
Kankinės Adelės

Dirsytės minėjimas
Birželio 27 d., sekmadienį,

12:15 val. p.p.

Pasaulio lietuvių centre, Lemonte 
Minėjime–monospektaklyje  Giedrė

Gillespie pavaizduos Adelės Dirsytės
kančios gyvenimo kelią. Visus kviečia
Korp! Giedra.

Televizijoje – laida
apie ateitininkus
Gegužės 9 d. Lietuvos nacionalinės

televizijos laidoje „Šventadienio min -
tys” buvo kalbama apie šimtą metų
gyvuojančią ateitininkų organizaciją.

Laidoje buvo galima išgirsti atei-
tininkų dvasios vado mons. Gintaro
Grušo, federacijos pirmininko Vyganto
Malinausko, ateitininkų leidžiamo žur-
nalo „Ateitis” redaktorės Redos Sopra -
naitės mintis. Studentai ateitininkai
išskyrė ateitininkų ir kitų organizacijų
skirtumus, dalijosi sukaupta patirtimi.
Moks lei vių ateitininkų sąjungos nariai
atsakė į klausimus, ką jie randa atei -
tininkų organizacijoje.

Laida buvo filmuojama tradiciškai
rengiamoje moksleivių ateitininkų pa -
va sario akademijoje. Ji šiais metais bu -
vo organizuota Anykščiuose. Vienas iš
akademijos paskaitininkų, pramogų
vers lo atstovas Rimas Šapauskas
džiau  gėsi, kad Lietuvoje yra organiza -
cija, gebanti išugdyti aktyvų, dorą jau-
nimą.
Laidą galima pamatyti Š. Ameri -
kos ateitininkų interneto svetainė-
je — www.ateitis.org

Visi Lietuvos ir pasaulio ateitininkų vienetai malnėkite aktyviai prisidėti
kuriant Atei ti nin kijos šimtmečio nuotraukų albumą. Kviečiame visas kuopas,
draugoves, korporacijas, klubus, sąjungų, vietovių valdybas, komitetus įsiamžinti
„šimtmečio” nuotraukoje. Iš surinktų nuotraukų bus sudaromas albumas, kurį
bus galima pavartyti kongrese, po egzempliorių bus paliekama saugoti Lietuvos ir
išeivijos ateitininkams, kiekvienas galės nemokamai gauti el. albumo versiją.

Nuotraukoje turėtų įsiamžinti visi vieneto nariai ir vadovai. Kviečiame nuo-
traukose atskleisti savo kūrybingumą ir atspindėti, ką Jums reiškia Ateitininkija. 

Jūsų nuotraukų laukiame iki 2010 m. birželio 1 d. adresu: simtmetis@
ateitis.lt arba Ateitininkijos šimtmečio komitetui, Pilies g. 8, 01123 Vilnius.
Pateikti galima kelis nuotraukų variantus.

Kartu su nuotrauka prašome atsiųsti ir jos aprašymą: 

• Tikslus vieneto pavadinimas;
• Vieneto vadovas, globėjas;
• Visų esančių nuotraukose vardus ir pavardes;
• Nuotraukos autoriaus vardą ir pavardę;
• Nuotraukos dydis ne mažesnis nei 1024 x 768 vaizdo taškų (pikselių)
ir dokumento dydis ne didesnis negu 2 MB.

Daugiau informacijos simtmetis@ateitis.lt

Ateitininkų vienetų nuotraukų albumas
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KUNIGŲ METŲ ŠVENTIMAS

Pirmajame Mišių skaitinyje girdė-
jome pasakojimą apie Pauliaus nuoty-
kius skelbiant prisikėlusįjį Kristų (Apd
16). Makedonijoje vieni žmonės jį labai
draugiškai priėmė, kiti gi jį, kaip tvar-
kos ardytoją, suėmė, nuplakė rykštėmis
ir uždarė į kalėjimą. Bet džiugus pa-
radoksas – kalėjimo viršininkas pačią
pirmąją įkalinimo naktį tapo krikščio-
niu. Į jo klausimą: „Ką aš turiu daryti,
kad būčiau išgelbėtas?”, Paulius atsa-
kė: „Tikėk Viešpatį Jėzų, tai būsi išgel-
bėtas tu ir tavo namai.” Pasakojimas
baigiasi kalėjimo viršininko krikštu ir
džiūgavimu įtikėjus Dievą.

Šis Apaštalų darbų knygos pasako-
jimas labai padrąsina mus, vyskupus ir
kunigus, šiandien labai dažnai susi-
duriančius su priešišku pasauliu. Dau-
gelio akyse mes šiandien esame kaip tie
du Kristaus mokiniai Paulius ir Silas,
drumsčiantys žmonėms ramybę. Jie no-
rėtų būti ramūs, visas viltis sudėję tik į
žemę. Jie norėtų gyventi taip, kaip dik-
tuoja blogio pavergtas pasaulis, gar-
bindami susikurtus stabus, bet vysku-
pai ir kunigai drumsčia jiems ramybę,
skelbdami prisikėlusį Kristų ir kviesda-
mi amžinųjų vertybių neiškeisti į lai-
kinąsias.

Nežinau, kas sunkiau: ar vieną
kartą būti nuplaktam rykštėmis, ar
kiekvieną dieną girdėti niekinimus,
kurių nesi užsitarnavęs. Pauliaus ke-
lionė per pagoniškąją Europą drąsina
nūdienos kunigus eiti per dabartinę
Europą ir primena, kad kunigystė yra
duodama ne tam, kad už sąžiningą tar-
nystę būtų keliami plojimai, bet kad iš-
tikimai būtų vykdoma Kristaus misija,
o Evangelija skelbiama net tuomet, kai
tenka susidurti su kryžiaus paslaptimi.

Pradėdami Kunigų metus, kai
skaitėme popiežiaus Benedikto XVI
Laišką kunigams ir planavome, kaip
praleisime tuos metus, tikriausiai nesi-
tikėjome, kad greitai tapsime taikiniais,
į kuriuos nuolat bus mėtomi akmenys –
negailestingi kaltinimai, jog esame
iškrypėliai, nusikaltėliai ir į juos pa-
našūs. Turime pripažinti, kad kai kurie
mūsų broliai vyskupai ir kunigai ne
kartą yra skaudžiai nusidėję, net nusi-
kaltę ir užsitarnavę skaudžios kritikos.
Privalome turėti drąsos metamų kalti-
nimų akivaizdoje nusižeminti, pripa-
žinti, kad ir kunigai gali labai skau-
džiai klysti ir kad jiems taip pat priva-
loma atgaila tiek už savo, tiek už brolių
nuodėmes. Nieko nelaimėsime, teigda-
mi, kad kunigų nusikaltimai Ameriko-
je, Airijoje ar Vokietijoje ne mūsų – juk
Bažnyčia yra viena. Todėl kad ir kaip
tolimame žemės kampelyje sukluptų
kunigas ar vyskupas, tai žaibiškai bel-
džiasi į visų mūsų širdis ir sąžines.

Pavienių kunigų nuopuoliai negali
užgožti kilnumo tų šimtų ir tūkstančių
kunigų, kurie pasiaukojamai tarnavo ir
tarnauja Lietuvos žmonėms. Nenu-
kreipdamas žvilgsnio į labai tolimą pra-
eitį, vien prisimindamas savo kartos
kunigus, su šventu pasididžiavimu ga-
liu tvirtinti: esu laimingas, priklausy-
damas šiam garbingam Kristaus drau-
gų būriui.

Savo kunigiškąjį pašaukimą bran-
dinau tuo metu, kai vienas po kito šim-
tai Lietuvos kunigų be jokios kaltės
buvo siunčiami į sovietinį Gulagą. Tris

kartus teistas ir penkiolika metų ka-
lėjęs arkivyskupas Teofilius Matulionis
labai teisingai viename laiške iš lagerio
rašė: „Gerai sutvarkė Apvaizda, kad ir
mus, kunigus, atsiuntė ten, kur tikin-
tieji; kur avys, ten ir ganytojai.” Jeigu
tuo metu, kai šimtai tūkstančių lietu-
vių kentėjo priespaudą, kunigai nebūtų
buvę persekiojami, jie būtų praradę
Dievo tautos pasitikėjimą. Jeigu šian-
dien, kai Bažnyčia negailestingai juodi-
nama ir niekinama, vis tiek žmonės ja
pasitiki, tai nuopelnas tų, kurie be
kompromisų tarnavo Evangelijai ir pri-
siėmė visus smūgius, kuriuos Apvaizda
siuntė mūsų šaliai.

Patys skaudžiausi pavienių kunigų
nuopuoliai negali aptemdyti pasišven-
tusio darbo, kurį atlieka dabarties ku-
nigai. Kokių šaunių kunigų esama! Ku-
nigų, suvokiančių, kad jų pasisekimas
kyla ne iš asmeninės išminties ar
kunigiškojo uolumo, kad visa ko šalti-
nis yra Jėzus Kristus, sutinkamas ben-
druomeninėje liturgijoje ir asmeninėje
maldoje. Jeigu kartais kunigų nuopuo-
liai skaudžiai žeidžia vyskupo širdį, tai
gražiai besidarbuojančių ir vienybės
ryšį su Viešpačiu palaikančių kunigų
prisiminimas guodžia ir drąsina.

Metropolijos kunigų simpoziume
dalysimės savo kunigiškosios tarnystės
patirtimi. Leiskite ir man pasidalyti,
kas man buvo brangu ir ko nenorėčiau
į nieką iškeisti. Pirmiausia – tai kuni-
giškas celibatas. Jo nesuvokiantieji daž-
nai į mus, kunigus, žvelgia su priekaiš-
tu ar, geriausiu atveju, su užuojauta:
koks nelaimingas esąs šeimos atsisakęs
kunigas. Tai netiesa! Didžioji Dievo do-
vana, kurią gavau prisiimdamas celi-
batinį įsipareigojimą, buvo daugybės
gerų, nuostabių žmonių bendruomenė.
Per 48 kunigystės metus sutikau dau-
gybę gerų kunigų, vienuolių, pasau-
liečių – vyrų ir moterų, kurių prisimi-
nimą nešioju savo širdyje. Šie žmonės
matydavo, kad kunigas nuo ryto iki
vakaro dalija save, ir nelikdavo skolin-
gi. Jų meilė pasiekdavo net gyvenant už
tūkstančių kilometrų Urale ir Sibire.

Antroji Dievo dovana per kunigys-
tės metus buvo kryžius. Jis nebuvo ne-
pakeliamas – daugelis Lietuvos kunigų
keliskart daugiau kentėjo. Daugybė
sutiktų kryželių padėjo labai sėkmingai
išvengti tų gundymų ir klystkelių,
kurių kunigui nelengva išvengti. Šian-
dien aiškiai matau, kad nereikia per
daug gailėti, kai kunigas patiria vieno-
kių ar kitokių sunkumų; reikia bijoti
tik tuomet, jeigu jam viskas labai se-
kasi, tarsi kunigiškoje tarnystėje ne-
reikėtų sekti paskui Nukryžiuotąjį ir
Prisikėlusįjį Kristų.

Trečioji kunigystės dovana – tai
Viešpaties artumo patirtis. Su baime
žvelgiu į kunigus, kurie daug dirba, bet
apleidžia maldą, apleidžia tuos būtinus
susitikimus su Viešpačiu, be kurių ku-
nigo misija netenka svarbiausio pa-
grindo. Kaip galima skelbti Kristų ki-
tiems, jei pačiam skelbėjui sunku kas-
dien pabūti valandėlę su savo Viešpa-
čiu, įsiklausant, ką jis sako ir ko jis nori
iš savo kunigo.

Ketvirtoji dovana – tai klerikalinės
puikybės pragaištingumo suvokimas.
Per ilgus kunigystės metus sutikau dau-
gybę kunigų, tačiau laimingus mačiau

Arkivyskupas S. Tamkevičius, SJ

Kur giria žaliuoja, ten...
Dainava!

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Amerikoje yra dvi plačiai žinomos Dainavos. Tai ,,Dainavos” meno
ansamblis Čikagoje ir Dainavos jaunimo stovykla, esanti Man-
chester, Michigan valstijoje. Patriotiška daina ,,Kur giria žaliuoja,

ten mano namai” yra neoficialus čikagiškės „Dainavos” himnas, bet ta
daina taip pat nusako ir kitos Dainavos dvasią. Jau daugelį metų Dainavos
kalneliuose ir miškeliuose aidi lietuviška daina. Su besiartinančia vasara
daugelio jaunimo akys ir lūkesčiai krypsta į vasaros stovyklas. Tai duoda
gerą progą apie visa tai daugiau parašyti, nors rašant nesinori per daug
kartoti daug kam gerai žinomus faktus.

Progą į Dainavą pažvelgti iš kiek kito taško suteikė darbo kolega dr.
Blaine Pinaire, man davęs lankstinuką apie Raisin upės mūšį. Pamačius
tos upės pavadinimą akyse švystelėjo Manchester miestelis, per kurį ta
upė teka. Apie keturias mylias į vakarus nuo miestelio yra Dainava. Be-
skaitydamas gautą lankstinuką sužinojau, kad ta upė įteka į Erie ežerą
ties Monroe miestu. Upė savo vardą gavo iš prancūzų kolonistų. Prancūzų
kalboje ,,raisin’’ reiškia vynuogę. Pasirodo, kad ant šios upės krantų augo
laukinės vynuogės. Šios upės vardas pagarsėjo 1813 metų žiemą, taip vadi-
namo 1812 metų karo metu. Prie upės žiočių įvyko mūšis tarp anglų ir
indėnų, kovojusių prieš Amerikos kariuomenę iš Kentucky valstijos. Dėl
didelės jėgų persvaros amerikiečiai anglams turėjo pasiduoti. Anglai buvo
užtikrinę tvarkingą belaisvių priežiūrą. To užtikrinimo nepaisę, anglams
padėję indėnai daugelį belaisvių išžudė ir nuskalpavo. Po mūšio pralai-
mėjimo buvo mestas šūkis – ,,Remember the River Raisin”. Kitą pavasarį
amerikiečių kariuomenė iš anglų atsiėmė prarastą teritoriją. Buvusio mū-
šio vieta dabar yra paversta Monroe miesto parku, kuriame yra pastaty-
tas paminklas žuvusiems amerikiečiams.

Smalsumo vedamas lindau į internetą pasižiūrėti, kur ta Raisin upė
prasideda. Mano dideliam nustebimui pačiame pirmame žemėlapyje paro-
dyta, kad upė prasideda Dainavos stovyklos ribose, pora šimtų metrų į
šiaurę nuo Jackson-Washtenaw apskričių ribos. Norėdamas tiksliau nu-
statyti upės pradžią, kreipiausi į kitus šaltinius. Ten radau, kad Raisin
upė prasideda dar prieš Dainavos žemę ir išteka iš Fay ežerėlio, esančio gal
kokia mylia į pietvakarius nuo įvažiavimo į Dainavą. Spėju, kad prie upės
ištakų įmanoma pėsčiomis nueiti. Ar nebūtų įdomu, jeigu koks Dainavoje
stovyklaujantis gamtos būrelis pasišautų tiksliai nustatyti, kur yra Raisin
upės pradžia, ir ten kokį žymenį ar lentutę paliktų? 

Šios vasaros Dainavos stovyklų kalendorius yra toks. Birželio 19–26 d.
– skautai; birželio 26–liepos 4 d. – ČLM mokytojai; liepos 6–15 d. ten sto-
vyklaus jaunieji ateitininkai (daugiau informacijos www.javjas.org);
Moksleivių ateitininkų stovykla bus liepos 15–25 d. (registruotis www.
mesmas.org). Dainavoje įvyks dvi ateitininkų sendraugių stovyklos: pir-
moji liepos 25–rugpjūčio 1 d. (viktute@siliunas.com); antroji sendraugių
stovykla prasidės savaitę po pirmosios rugpjūčio 8–14 d. (sendraugiai2@
gmail.com). Lietuvių kilmės vaikų stovykla (,,Lithuanian Heritage
Camp”) įvyks rugpjūčio 1–8 d. Rugsėjo 3–6 d. į Dainavą rinksis Studentų
ateitininkų sąjunga. Dainavos metinis rėmėjų suvažiavimas ir Šventė nu-
matomi rugpjūčio 1 d.                                                 Nukelta į 13 psl.

Homilija, pasakyta Kauno arkikatedroje bazilikoje, pradedant
Kauno metropolijos kunigų simpoziumą 2010 m. gegužės 11 d.

tik tuos, kurie sugebėdavo nugalėti sa-
vo puikybę. Dideliam skausmui mačiau
kunigus, praradusius bažnytinę dvasią
ir skaudžiai klystančius. Ir tai visuomet
buvo nesugebant nugalėti savo puiky-
bės. Kai kunigas suvokia ir pradeda ko-
voti su įsivaizduota didybe, kai aiškiai
suvokia, kad jis yra tik visų tarnas, tuo-

met velnias praranda savo galią jam.
Todėl labiausiai prašau visus melsti ku-
nigams nuolankumo dovanos, nes neį-
manoma sekti paskui romų ir nuolankų
Kristų nekovojant su savo išdidumu.
Paties šėtono ištartas „netarnausiu”
sudūžta atsimušęs į nuolankų Marijos
žodį: „Štai aš Viešpaties tarnaitė.”

Mokytojų tobulinimosi kursų dalyvės pina Joninių vainiką Dainavoje.
Laimos Apanavičienės nuotr.
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Specialiai ,,Draugui” 
iš Washington, DC

Kas metai Amerikos-Baltijos val-
stybių fondas (US-Baltic Founda-
tion, USBF) rengia Gala vakarienę,
kur kviečiami žmonės, padedantys
stiprinti ryšius tarp JAV ir Baltijos
šalių. Renginio metu taip pat apdo-
vanojami tie, kurie yra labiausiai nu-
sipelnę, vystant šiuos ryšius. 

Europos dienos

Galos vakarienei ruošėmės kone
nuo žiemos. Tik gerokai vėliau iš Lie-
tuvos Respublikos ambasados Wa-
shington, DC gavome laišką, kuriame
Deimantė Bartkienė, atsakinga už
ekonomikos skyrių, parašė: ,,gimė
dar viena idėja – gegužės 8 dieną (tą
pačią dieną, kaip ir GALA vakarie-
nė) yra ir Europos diena. Washing-
ton, DC vyks didžiulė šventė, kurioje
dalyvaus visos ES ambasados. Vyks
vadinamoji atvirų durų diena. Mes
savo ambasadoje irgi suplanavome
kai ką parodyti. Ar jūs nenorėtumėte
išnaudoti savo kelionės į Vašingtoną
ir tuo pačiu pristatyti Lietuvos mais-
to produktus ir ambasadoje?”.

Ambasada kvietė visus susitikti
Europos geografiniame centre – Lie-
tuvoje, kuria tą dieną tapo ambasada,
susipažinti su šalies tradicijomis, pa-
pročiais, šokiais, paragauti tradicinių
valgių.

Europos atvirų durų organizato-
riaus Leono Garbačausko žodžiais,
ambasados darbuotojai net nesitikėjo
tokio lankytojų atplūdžio. Jei anks-
čiau tokiose renginiuose pasirodyda-

vo vos keli šimtai žmonių, šiais me-
tais jų buvo suskaičiuota per du tūks-
tančius. 

Pirmieji lankytojai pasirodė vos
ambasadai atvėrus duris. Jie skaitė
informaciją, kartu su talentinga vieš-
nia iš Lietuvos Skaidra Jančaite dai-
navo lietuviškas sutartines, mokėsi
lietuviškų šokių. Daug žmonių būria-
vosi prie vaišių stalo. Ypač didelį visų
susidomėjimą sukėlė ,,Dzūkijos” ša-
kotis, gan nematytas skanumynas
Amerikoje. Visi klausinėjo, kaip jie
kepami, kokia  jų sudėtis, kada jie
valgomi ir kur galima nusipirkti. Vi-
siems patiko laužyti ragelius ir ra-
gauti. 

Greičiausiai buvo suvalgytas ka-
vinės ,,Smilga” suspaustas didelis lie-
tuviškas sūris, kurį svečiai valgė su
medumi ir gyrė jo nepaprastą skonį.
Visiems labai patiko ir lietuviška
,,Močiutės” duona, kurią didžiuliais
kepalais, kaip buvo kepama senovėje,
iškepė ir atsiuntė iš Lietuvos ,,Vil-
niaus duona”. Gardžiavosi ,,Perga-
lės” bei ,,Rūtos” saldainiais, ,,Šven-
čionių vaistažolių” arbata bei kvap-
niu lietuviškų gojų medumi. 

Užsigerti irgi buvo kuo – ,,Alitos”
šampanu ir ,,Vorutos” vynu, ,,Švytu-
rio” alumi bei ,,Gubernijos gira” ir
,,Vytauto” mineraliniu vandeniu. 

Taip visiems besilinksminant ir
besivaišinant ambasadon grįžo ir
pats šeimininkas – LR ambasadorius
JAV ir Meksikai Audrius Brūzga,
sukaitęs ir laimingas, dviračiais su
savo kolegomis apsukęs nemažą JAV
sostinės dalį. Jis savo akimis neti-
kėjo, kada pamatė, kad ambasadoje
tuo metu jau polką šoka ir pats Lie-
tuvos Respublikos premjeras Andrius

LIETUVA – JAV SOSTINĖJE

Kubilius, kuris  turėjo galimybę ne
tik pašokti, bet ir pasikalbėti su šven-
tės svečiais, paragauti lietuviškų val-
gių bei gėrimų.

Pašokus ir pasivaišinus, šventės
dalyviai susirinko ambasados kieme,
kur A. Kubilius ambasadoriaus A.
Brūzgos buvo pakviestas pasodinti
Tverečiaus ąžuolą, nuo senų senovės
savo galia garsėjusį. Medelį iš paties
surinktų gilių išaugino Davidas Pivo-
riūnas. Skambant lietuviškoms dai-
noms bei sveikinimo kalboms, me-
delis buvo pasodintas, kad savo ža-
luma ir tvirtumu visiems primintų
Lietuvą svetimoje žemelėje. 

Nors ąžuolas buvo pasodintas,
informacija perskaityta, valgiai su-
valgyti ir gėrimai išgerti, tačiau am-
basados šeimininkų nuoširdumu, vai-
šingumu, šiluma sužavėti svečiai ilgai
nesiskirstė. Niekam nesinorėjo palik-
ti svetingų lietuviškų namų.

Gala vakarienė

Tos pačios dienos vakare vyku-
sioje USBF Gala vakarienėje vyravo
visai kita nuotaika. Šiais metais
Galos renginys buvo jubiliejinis – 20
metų, kai USBF buvo įkurtas 1990
metais. Gala vakarienės garbės sve-
čiu buvo premjeras A. Kubilius. Kas-
met už renginį yra atsakinga vis kita
Baltijos šalis. Šiais metais ši garbė
teko Lietuvai. Lietuvos ambasada su-
manė šiems metams  parodyti Lie-
tuvos praeitį, dabartį ir ateitį. ,,Pra-
eitį” rengėjai nutarė atskleisti per

valgių tradicijas. 
Deimantė Bartkienė rašė: ,,Ka-

dangi vakarienės meniu keisti negali-
ma, sugalvojome padengti keletą sta-
lų ir ant jų sudėti įvairių Lietuvai ats-
tovaujančių valgių: didžiulis duonos
kepalas, sūris, šakotis, medaus ąso-
tėlis, ekologiškos arbatos, saldainiai –
tai labai nuostabios idėjos, kurios
puikiai atrodys, ir mūsų Premjeras
bei visi svečiai bus sužavėti.” Vado-
vauti šiam konkrečiam projektui
buvo paprašyta kompanija ,,Food
Depot International”, mes sutikome
atstovauti Lietuvos valgiams JAV
sostinėje. 

A. Kavakienės dukros Asta ir Berta su
LR ambasadoriumi Audriumi Brūzga.

Asta Banionis atvirų durų dienoje pasakoja lankytojams apie Lietuvą. A. Kubilius (k.) kartu su D. Pivoriūnu (viduryje) ir A. Brūzga (d.) sodina Tvere-
čiaus ąžuolą, išaugintą Pivoriūno iš gilės.

Iš kairės: Angelė Kavakienė, LR garbės konsulas Stanley Balzekas, Jr., buvu-
sio JAV ambasadoriaus Lietuvai John Cloud žmona Mary Cloud, LR amba-
sadoriaus JAV žmona Imsrė Brūzgienė bei Mary ir John Cloud duktė.

Ministras pirmininkas Andrius Kubilius (pasirašinėja) dalyvauja tyliajame auk-
cione. Šalia jo  dešinėje stovi patarėjas Mykolas Majauskas; kairėje – LR am-
basadorius Audrius Brūzga ir Viktoras Sidabras.
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AURELIJA TAMOŠIÙNAITÈ

Lietuvių studentų asociacija
(LSA) Illinojaus universitete Čikago-
je (University of Illinois at Chicago,
UIC) gegužės 15 d., Pasaulio lietuvių
centro Bočių menėje surengė antrąjį
Aukštojo mokslo forumą, skirtą gim-
nazijas tebelankantiems ar jau be-
baigiantiems mokiniams, jų tėve-
liams bei esamiems ar dar būsimiems
studentams. Atrodo, jog kiekvieną
pavasarį rengti Aukštojo mokslo
forumą pamažu tampa tradicija. LSA
UIC planuoja ir kitą pavasarį su-
rengti panašaus pobūdžio renginį.

Šiųmetiniame forume kalbėta
įvairiomis būsimiems ir esamiems
studentams aktualiomis ir svarbio-
mis temomis. LSA UIC prezidentė
Austėja Kaveckaitė trumpai pristatė
galimybes, kaip susirinkti AP (Ad-
vanced Placement) kreditus dar te-
besimokant gimnazijoje ir kiek pini-
gų tai gali sutaupyti būsimiems stu-
dentams ir jų tėveliams. Pasak Aus-
tėjos, pradėjus rinkti AP kreditus
gimnazijoje, kartais galima susirinkti
pirmųjų universiteto metų kreditų
skaičių. Taip sutaupoma ir pinigų, ir
laiko. Austėja pristatymą parengė
kartu su UIC studente Karolina Sa-
baliauskaite, kuri negalėjo dalyvauti
forume.

Karolina Zigmantaitė, DePaul
universiteto (DePaul University) stu-
dentė, trumpai papasakojo apie mok-
slo bendruomenės kolegijoje (commu-
nity college) privalumus ir trūkumus.
Pasak Karolinos, mokantis kolegijoje
galima sutaupyti pinigų, tikslingai
renkantis kursus, galima susirinkti
nemažai kreditų, kurie vėliau bus už-
skaityti įstojus į universitetą. Kole-

gijose paprastai užmezgamas arti-
mesnis ryšys tarp studento ir dėstyto-
jo, paskaitų auditorijos, skirtingai
nuo didelių universitetų, retai kada
būna didesnės nei 30 žmonių. Antra
vertus, Karolinos teigimu, kolegijose
neteikiamas bakalauro ar magistro
laipsnis, taip pat specialybių/profesijų
pasirinkimas nėra toks didelis kaip
universitetuose.

Illinojaus universiteto Urbana-
Champaign (University of Illinois at
Urbana-Champaign) absolventas To-
mas Stonkus (CPA), baigęs finansų
specialybę, išsamiai ir profesionaliai
papasakojo apie aukštojo mokslo fi-
nansavimo galimybes. Pasak Tomo,
vienas iš svarbiausių dalykų – nuo
pat pradžių žinoti savo studijų kryptį.
Šis žinojimas labai praverčia ieškant
išorinių finansavimo šaltinių, sti-
pendijų. Tomas taip pat patarė tartis
ir kalbėtis su gimnazijos patarėjais
(advisors), kurie, jo teigimu, taip pat
kartais gali padėti gauti įvairių sti-
pendijų. Prieš renkantis aukštąsias
mokyklas Tomas patarė susiskirstyti
jas į kelias kategorijas pagal norą jose
mokytis. Jis teigė nebijoti siųsti pa-
raiškų į brangiau kainuojančius uni-
versitetus, nes, pasak Tomo, niekada
nežinai, kokią paramą universitetas
studentui gali pasiūlyti. Stonkus taip
pat trumpai pristatė federalines pas-
kolas ir jų rūšis. Patarė nepamiršti
skirtumo tarp subsidijuotų ir nesub-
sidijuotų paskolų bei to, jog pasiėmus
šias paskolas jų negrąžinti negalima.

Tadas Stonkus, LSA UIC narys,
trumpai pristatė nemokamo gyveni-
mo universiteto bendrabučiuose gali-
mybes. PLB Lituanistikos katedros
UIC doktorantės Daiva Litvinskaitė
ir Aurelija Tamošiūnaitė pakalbėjo

apie šios katedros siūlomus kursus
bei galimybę katedroje išlaikyti lietu-
vių kalbos egzminą (placement test),
kuriuo užskaitomas užsienio kalbos
reikalavimas daugelyje universitetų
ar kolegijų.

Paulius Vertelka, LSA UIC narys
ir Šiaurės Amerikos lietuvių studen-
tų sąjungos (ŠALSS) prezidentas,
trumpai pristatė ŠALSS, organizaci-
jos struktūrą, jos pagrindinius tikslus
ir artimiausius renginius. Taip pat
pakvietė visus būsimus studentus
prisijungti prie organizacijos veiklos
ar net tapti ŠALSS valdybos nariais.

Sigita Poskočimaitė trumpai pa-
pasakojo apie jau keletą metų vyks-
tančią Lietuvių išeivijos stažuočių
programą, kuri nuo šių metų suside-
da iš dviejų dalių: studijų ir stažuočių
programos bei labdaros programos.
Sigita papasakojo apie savo patirtį
vasarą stažuojantis medicinos srityje,
įspūdžius, pralavintą lietuvių kalbą.
Visiems susidomėjusiems Sigita nuo-
širdžiai patarė šioje programoje daly-
vauti bei apsilankyti programos in-
ternetinėje svetainėje www.stazuote.
com. 

Forumo pristatymų skaidres pla-
nuojama paskelbti internetinėje LSA
UIC svetainėje www.lsauic.org. Tiki-
mės, jog ši medžiaga padės daugeliui
besidominčių studijomis JAV aukšto-
jo mokslo įstaigose.

LSA UIC norėtų padėkoti vi-
siems, atvykusiems į renginį. Taip
pat Forumo rėmėjams – kepyklai
„Bake for Me” ir Pasaulio lietuvių
centrui.

Norėtųsi tikėtis, jog forumo tra-
dicija neužges ir kitais metais vėl
susitiksime su besidominčiais galimy-
bėmis siekti aukštojo mokslo.

LSA UIC vėl surengė 
Aukštojo mokslo forumą

Vakarienėje dalyvavo apie 300
svečių. Pradžioje svečiai galėjo daly-
vauti aukcione, kur galėjo įsigyti pa-
veikslų, medalių, knygų, mezginių,
valgių bei gėrimų ir net madų kūrėjų
sukurtų drabužių. 

Dalyviai taip pat galėjo paragau-
ti lietuviškų valgių – ,,Dzūkijos”
šakočio, ,,Smilgos” kavinės varškės
sūrio, ,,Vilniaus duonos” kepamos
,,Močiutės” duonos, ,,Vilniaus per-
galės” bei ,,Rūtos” saldainių, ,,Šven-
čionių vaistažolių” arbatos bei ,,Ko-
rio laboratorijos” medaus. 

Lietuviškų valgių tradicijos tę-
sėsi prie iškilmingos vakarienės sta-
lo, nes vakarienės meniu buvo su-
darytas Vilniaus miesto restorano
,,Stikliai” šefo Lino Brazinsko. Jo
parinkti valgiai susilaukė daug kom-
plimentų – vakarienė buvo tiesiog
puiki, valgiai išsiskyrė ne tik savo
skoniu, bet ir nuostabiu pateikimu.
Prie meniu buvo labai tinkamai pa-
rinkti vynai.

Vakarienės metu žodį tarė USBF
pirmininkė Maria Ogrydziak, renginį
vedė žurnalistė Anita Brikman. Po to
buvo įteikti apdovanojimai. Tarp ap-
dovanotųjų buvo ir seserys Kazimie-
rietės. 

Vakarienės garbės svečias ir pra-
nešėjas premjeras A. Kubilius kalbėjo
apie ,,išmintingą” Lietuvą, papasako-
jo, kas daroma Lietuvoje, kad ji taptų
lygiavertė partnerė pasaulyje techno-
logijos srityje, papasakojo, kas jau
nuveikta Lietuvoje, kokie žingsniai
padaryti ir sutartys pasirašytos.
Premjero kalba susilaukė pritarimo
ir ilgai užsitęsusių plojimų. 

* * *
Kuo gražesnė šventė, tuo ji grei-

čiau prabėga. Po to lieka įspūdžiai,
prisiminimai, mintys. Taip pat gili
padėka tiems, kurie įdėjo daug laiko,
širdies, ruošdami abu renginius, ir
šiuo atveju – LR ambasadai Washing-
ton, DC. Išvažiavome namo su giliu
pasididžiavimo jausmu, kad esame
lietuviai, kad Lietuva yra mūsų šir-
dyse, kad ir kur mes gyventume, ir
kad mūsų šalimi domisi vis daugiau
pasaulio žmonių. 

Ingos Lukavičiūtės ir 
Dianos Garbačauskienės 

nuotraukos

Gegužės 15 d. PLC Bočių menėje surengto Aukštojo mokslo forumo dalyviai.                     LSA UIC archyvo nuotr.
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Maskva, gegužės 21 d. (ELTA) –
Kremlių remiantis jaunimo judėjimas
,,Naši” ragina pradėti Lietuvos ga-
mintojų prekių stabdymą, praneša
Rusijos žiniasklaida. 

Tokių priemonių, organizacijos
atstovės Kristina Potupčik teigimu,
imtasi po to, kai Klaipėdos teismas
svastiką pripažino istoriniu šalies pa-
veldu, o ne nacistinės Vokietijos sim-
boliu. Anot K. Potupčik, tokį Lietu-
vos teismo sprendimą turi pasmerkti
pasaulio bendruomenė.

,,Mūsų manymu, toks teismo
sprendimas nesuderinamas su visais
tarptautiniais susitarimais ir normo-
mis, pagal kuriuos svastiką naudoti
draudžiama. Toks fašizmo išteisini-
mas yra neleistinas”, – Rusijos žinia-
sklaidai sakė K. Potupčik.

Nuo gegužės 21 d., anot K. Po-
tupčik, ,,Naši” aktyvistai platins
stambiausių mažmeninių tinklų par-
duotuvėse informacinius lapelius, la-
biausiai Rusijoje paplitusių lietuviškų
prekių sąrašus ir ragins jų nepirkti.

Vilnius, gegužės 21 d. (Delfi.lt) –
Specialistai sutinka, kad emigrantų
namo siunčiami pinigai neabejotinai
mažina socialinę įtampą. Tačiau laz-
da turi ir antrą galą – ateityje emi-
gracijos padariniai smogs Lietuvos
biudžetui iš peties.

Pasaulio banko (PB) skaičiavi-
mais, 2009 metais mūsų krašto emi-
grantai namo parsiuntė 2,8 mlrd. litų
– ketvirtadaliu mažiau nei užpernai,
kai parsiųstų pinigų suma siekė 3,6
mlrd. litų. Pasak statistikų, emigran-
tų pinigų kiekis smuktelėjo maždaug
į 2006 metų lygį. 

PB duomenimis, pernai ne tik
Lietuvos emigrantai artimiesiems
siuntė mažiau pinigų. Esą apskritai į
besivystančias šalis buvo pervesta 6
proc. mažiau lėšų nei užpernai (785
mlrd. litų). 

Dėl smukusios emigrantų para-
mos turėjo trauktis ir Lietuvos eko-
nomika. Į užsienį išvykusiųjų pinigai

2008 metais sudarė net 3,1 proc. Lie-
tuvos bendrojo vidaus produkto
(BVP). Lygindamas pagal tai, kokią
didelę ekonomikos dalį sudaro iš už-
sienio parsiunčiami pinigai, PB
tvirtina, kad tarp Europos Sąjungai
priklausančių Vidurio Europos šalių
Lietuvą lenkia tik Rumunija. Jos
ekonomikoje emigrantų parama sie-
kia 4 proc. BVP.  

,,Emigracijos grėsmė labai dide-
lė, nes išvažiuojantis jaunimas skur-
dina mūsų žmogiškuosius išteklius ir
daro rinką nepatrauklią verslo plėt-
rai. Gerai yra tik tai, kad emigrantai
siunčia namo pinigus”, – sakė „DnB
Nord” banko vyriausiasis specialistas
Rimantas Rudzkis. Pasak R. Rudz-
kio, išvykėlių parama sumažina so-
cialines problemas, palengvina padėtį
darbo rinkoje ir dar jie parsiunčia į
Lietuvą uždirbtus pinigus. Visa tai,
specialisto žodžiais, galima įvardyti
kaip darbo jėgos eksportą. 

„British Airways” darbuotojams
leista streikuoti

J∆rmalos meru tapo lietuvis

AAAAppppssssiiii llllaaaannnnkkkkyyyykkkkiiii tttteeee   wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vilnius, gegužės 21 d. (BNS) –
Praėjusiais metais Lietuvoje tėvų glo-
bos neteko 2,175 vaikai. Pusė šių vai-
kų įkurdinti globėjų šeimose ir šei-
mynose. Tai pats didžiausias skaičius
per pastaruosius penkerius metus,
pranešė Valstybės vaiko teisių apsau-
gos ir įvaikinimo tarnyba. 

Pernai tėvų globos neteko per
2,000 vaikų.  Praėjusių metų pabai-
goje vaikų, globojamų šeimose ir šei-
mynose, skaičius buvo 24,4 proc. di-
desnis nei vaikų, augančių globos
įstaigose. Pernai 6,931 tėvų globos

netekęs vaikas buvo globojamas šei-
mose, 286 – šeimynose ir 4,391 – vai-
kų globos įstaigose. 

Iš viso Lietuvoje gyvena daugiau
kaip 11,500 tėvų globos netekusių
vaikų. Anot Valstybės vaiko teisių ap-
saugos ir įvaikinimo tarnybos, paste-
bima nuostata, kad Lietuvoje nuo
2006 metų kasmet mažėja tėvų glo-
bos netekusių vaikų skaičius. 2006
m. tėvų globos neteko 3,006 vaikai,
2007 m. – 2,824, 2008 m. – 2,691,
2009 m. – 2,175.

10 mln. litû – Baltijos šaliû
�  kaimo bendruomenèms

Roma, gegužės 21 d. (AFP/
BNS) – Italijos katalikų vyskupai iš-
reiškė susirūpinimą dėl pirmosios
sintetinės gyvos ląstelės sukūrimo,
sakydami, kad tokių bandymų pada-
riniai gali būti ,,niokojantys”. 

Viena JAV mokslininkų grupė šią
savaitę paskelbė sukūrusi ,,sintetinę
ląstelę”: dirbtinai pagamintas bakte-
rijos genomas buvo perkeltas ir akty-
vuotas kitoje gyvoje ląstelėje, kuri
pradėjo sėkmingai daugintis. 

,,Patekusi į netinkamas rankas,
šiandienos naujovė gali nulemti nio-
kojantį žingsnį į nežinomą rytojų”, –

vyskupas Domenico Mogavero sakė
dienraščiui ,,La Stampa” duotame
interviu. 

,,Žmogus ateina pas Dievą, tačiau
jis nėra Dievas: jis išlieka žmogumi ir
turi galimybę suteikti gyvybę daugi-
nantis, o ne sukurti ją dirbtinai”, –
pabrėžė dvasininkas, vadovaujantis
Italijos vyskupų konferencijos teisi-
nių reikalų komisijai. 

Vatikano atstovas spaudai Fede-
rico Lombardi sakė, jog reikia sulauk-
ti daugiau detalių apie minėtąjį atra-
dimą. 

Londonas, gegužės 21 d. (BNS)
– Didžiosios Britanijos oro bendrovės
„British Airways” įgulų nariai gegu-
žės 24 d. pradės streikuoti, kadangi
Aukščiausiasis teismas panaikino
anksčiau priimtą sprendimą už-
drausti streikus, sakoma profsąjun-
gos „Unite” pranešime. 

Britanijos Aukščiausiasis Teis-
mas buvo uždraudęs „British Air-
ways” įgulų nariams streikuoti prieš
darbo sąlygų pakeitimus, nes prof-
sąjunga neva netinkamai pranešė sa-
vo nariams apie balsavimo dėl streiko
rezultatus: darbuotojams turėjo būti
išsiuntinėti asmeniniai laiškai, o
profsąjunga apsiribojo skelbimais.
Profsąjunga „Unite” tokį teismo
sprendimą apskundė. Išnagrinėjęs
pateiktą apeliaciją Aukščiausiasis
Teismas nusprendė panaikinti drau-
dimą. 

Iš pradžių „Unite” ketino pirmą
iš keturių streikų pradėti gegužės 18
d. ir baigti gegužės 22 d. Vėliau nu-

matyta surengti streikus gegužės
24–28 d. ir gegužės 30–birželio 3 d.
Streikus numatoma baigti penkių
dienų streiku birželio 5–9 d. „British
Airways” teigia ketinanti imtis spe-
cialių priemonių užtikrinti, kad strei-
kų metu būtų įvykdyta kiek galima
daugiau skrydžių.

Pernai t∂v¨ globos neteko per 2,000 vaik¨�

,,Naši” ragina stabdyti prekes iš Lietuvos

Vilnius, gegužės 21 d. (ELTA) –
Tarptautinio labdaros fondo ,,Heifer
International” Baltijos šalių kaimo
bendruomenėms per 10 metų skirta
parama pasiekė 10 milijonų litų.

Fondas nepasiturinčioms šei-
moms dovanoja vadinamąsias gyvą-
sias dovanas – naminius gyvulius ir
paukščius. Gyvąją dovaną gavusi šei-
ma atvestą jauniklį vėliau turi perdo-
vanoti kitai nepasiturinčiai šeimai.

,,Lietuvoje dovanodami gyvulius,
naminius paukščius tokiu būdu nepa-
siturinčioms bendruomenių šeimoms
padedame įgyti maisto ir pajamų šal-
tinį. Negana to, šeimos, pačios buvu-
sios paramos gavėjomis, tampa ir rė-
mėjomis”, – teigia ,,Heifer” Baltijos
fondo direktorius Arūnas Svitojus.
Jis pažymi, kad pastaruoju metu ne-
pasiturintys žmonės vis dažniau pa-
siryžta laikyti naminius gyvulius ir
maitintis naminiu pienu, kiauši-
niais, mėsa.

Dešimtmetį ,,Heifer” fondas ge-
gužės pabaigoje minės Beižionių kai-

me, Elektrėnų rajone. Čia vėl bus da-
lijamos gyvosios dovanos, lankomi
vaikų globos namai, sodinami me-
džiai Vilties parke. Beižionys pasižy-
mi gebėjimu suburti globos namuose
gyvenančius vaikus, mokinius ir kai-
mo žmones į įvairias bendruomenės
veiklas. Beižionių vaikų globos namų
direktorius Vilmantas Palčiauskas
sako, kad vykdydama įvairius projek-
tus ši bendruomenė pasiekė akivaiz-
džių rezultatų: vaikai susirado įvai-
raus amžiaus draugų, atnaujino ry-
šius su giminėmis, išsiugdė būtinų
gebėjimų. 

Baltijos šalyse ,,Heifer” fondo pa-
rama per 10 metų jau pasiekė beveik
40 kaimo bendruomenių, apie 2,300
šeimų. Dovanota daugiau nei 600 te-
lyčių, 1,000 avių, beveik 200 ožkų,
250 bičių spiečių ir avilių, apie 500
vištų ir žąsų, 800 triušių, 50 arklių,
daugiau nei pusė milijono įvairių
augalų sodinukų, tarp jų ir greitai
augančių žilvičių biokurui.

Tirpsta emigrantû parama artimiesiems

Vyskupai susirùpinê dèl 
sukurtos ,,sintetinès lâstelès” 

Ryga, gegužės 21 d. (LETA-
ELTA) – Latvijos Jūrmalos miesto
meru tapo lietuvis Romualdas Ražu-
kas. Už jo kandidatūrą balsavo 11 de-
putatų ir du buvo prieš.

R. Ražukas gimė 1955 metais Vil-
niuje. Jis pagal profesiją yra neuro-

chirurgas. R. Ražukas buvo aktyvus
Latvijos liaudies fronto narys, Rygos
Dūmos deputatas bei Latvijos Seimo
deputatas. 2008 metais R. Ražukas
tapo Piliečių sąjungos nariu, o pernai
buvo išrinktas į Jūrmalos Dūmą. 

Vilnius, gegužės 21 d. (ELTA) – Rašytojų klube vyko festivalio ,,Poezijos
pavasaris” vakaras ,,Tai viskas, ką tikro turiu”, skirtas poetei Eglei Juodvalkei.    

Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr. 
Reuters/Scanpix nuotr.
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Naujoji NATO strategija: ar ji mus gina? 
liuojamų rajonų Afganistane ir Pakis-
tane, bei kibernetinius išpuolius.
Ketvirta, organizacija turi užbėgti už
akių konfliktams, kol jie dar neįsi-
liepsnojo. JAV viceprezidentas patei-
kia pavyzdį – Rusijos ir Gruzijos karą
2008 m. rugpjūtį. ESBO kaip politinė
konfliktų prevencijos ir suregulia-
vimo organizacija yra nepajėgi susi-
doroti su tokiu uždaviniu be organi-
zacijos pagalbos.

Pagaliau, penkta, organizacija
turi užtikrinti savo valstybes-nares
dėl saugumo, sienų neliečiamumo ir
dėl agresijos iš išorės. Jėgos naudoji-
mas neturi tapti taisykle Europos
valstybių santykiuose. Taip pat di-
džiosios šalys negali naudotis veto

teise priimant mažųjų valstybių pa-
teiktus sprendimus, o svarbiausia,
baigia straipsnį JAV leidinys, mes ne-
galime leisti atkurti įtakos zonų Eu-
ropoje.

Kodėl nepaisoma Rytų Europos?

Organizacija yra daugialypis or-
ganizmas ir grėsmės įvairioms jo
valstybėms-narėms nėra vienodos.
Laikraštis „The New York Times” at-
kreipė dėmesį į naujas organizacijos
šalis iš Rytų Europos, kurios ne visa-
da pasitiki NATO senbuvėmis. Rem-
damasis Londone veikiančio nepri-
klausomo tyrimo instituto ataskaita

laikraštis rašo, kad NATO turi skirti
daugiau dėmesio savo šalių iš Vidurio
ir Rytų Europos nuogąstavimams dėl
saugumo.

Ta saugumo samprata istoriškai
susijusi su buvusia SSRS. Kaip pažy-
mi įtakingas JAV leidinys, specialis-
tai iš Europos reformų centro (Cen-
ter for European Reform, CER) ma-
no, kad „jeigu organizacija ir toliau
skirs nepakankamai dėmesio nuogąs-
tavimams dėl saugumo šiame regio-
ne, kai kurios jo šalys, kaip ir anks-
čiau, nenoriai dalyvaus NATO misi-
jose už Europos ribų, nes nesijaus
saugios savo namuose”. Štai kodėl jos
siekia sudaryti su Jungtinėmis Vals-
tijomis dvišalius susitarimus saugu-
mo srityje.

Dienraštis nurodo, jog CER atas-
kaitoje pažymima, kad Šiaurės At-
lanto organizacija „buvo nepasiren-
gusi Rusijos įsiveržimui į Gruziją
2008 metais. NATO viduje nepakan-
kamai keistasi žvalgybos duomeni-
mis, nebuvo tinkamo vadovavimo
krizei įveikti. Be to, ji nepaisė neka-
rinių įbauginimo formų, tokių kaip
kibernetiniai išpuoliai, su viena tokių
prieš dvejus metus susidūrė Estija.”

* Įvairios išminčių tarybos kaip
patariamieji organai buvo kuriamos
nuo senų laikų. Dabar yra žinoma
Pasaulio išminčių taryba (WWC,
World Wisdom Council), vienijanti
tokius kaip ES IT tarptautinius pata-
riamuosius organus, arba atskirais
klausimais, pavyzdžiui, Kurilų salų
priklausomybės, užsiimančius dari-
nius. NATO išminčių taryba (dar va-
dinama 12-kos išminčių grupe) – tai
specialistų grupė, laikinai sukurta
naujajai, ketvirtai organizacijos stra-
tegijos koncepcijai parengti. Ji vyko į
derybas su NATO šalimis, vasario
pradžioje apsilankė ir Maskvoje. Be
pirmininkės, buvusios JAV valstybės
sekretorės M. Albright, į NATO IT
įeina jos pavaduotojas, buvęs bend-
rovės „Royal Dutch Shell” vadovas
Jeroen van der Veer, diplomatinių tar-
nybų ir mokslo bendrijų atstovai iš
Kanados, Didžiosios Britanijos, Vo-
kietijos, Prancūzijos, Italijos, Turki-
jos, Ispanijos, Lenkijos, Latvijos ir
Graikijos. Lapkritį priėmus naują or-
ganizacijos strategiją, ši taryba iširs.

� Çeslovas Iškauskas
Geopolitika.lt

Šiaurės Atlanto organizacija kei-
čia savo strategiją. Prieš dvejus me-
tus peržengusi 60-mečio slenkstį, ji
naujam dešimtmečiui parengė prog-
ramines nuostatas, kaip plėtosis ir
kokią misiją vykdys ateityje. Svar-
biausia jų tokia: NATO turi būti pa-
sirengusi vykdyti karinius įsikišimus
už savo ribų. Apie tai gegužės 17 d.,
pristatydami savo siūlomą naują or-
ganizacijos strategijos koncepciją, pa-
reiškė specialistai iš vadinamosios
12-kos išminčių tarybos*, kuriai va-
dovauja buvusi JAV valstybės sekre-
torė Madeleine Albright.

Jie siūlo, kad NATO karines pa-
jėgas už savo ribų siųstų tuo atveju,
kai reikia užkirsti kelią išpuoliui
prieš organizacijos valstybių-narių
teritoriją arba apsaugoti jų teises ir
gyvybinius interesus. Be to, anot spe-
cialistų, NATO turi siekti užtikrinti
visų 28 savo narių nepriklausomybę
ir teritorinį integralumą, taip pat su-
kurti stabilesnę ir draugiškesnę tarp-
tautinio saugumo aplinką.

Specialistų siūlymai perduoti
NATO šalių ambasadoriams, o nau-
joji strateginė organizacijos koncep-
cija turėtų būti tvirtinama per lap-
kričio 18 d. Lisabonoje vyksiantį
NATO vadovų susitikimą. Šis pus-
metis skiriamas diskusijoms ir pro-
jekto tobulinimui.

Kodėl keičiasi nuostatos? 

Prieš 20 metų žlugus komunisti-
niam blokui, NATO strategija buvo
pagrįsta dalyvavimu taikdariškose
misijose tokiose šalyse kaip Kosovas
ar Bosnija. Tačiau iki šiol veikė 1999
m. patvirtinta organizacijos progra-
ma, kurią iškart patikrino skanda-
linga NATO operacija prieš serbus.
Nepraėjus nė dvejiems metams, 2001
m. rugsėjo 11 d. dar pakeitė organi-
zacijos tikslus bei uždavinius, ir tuo-
met atsirado pagrindinė jos operacija
už organizacijos ribų – antiteroristi-
nė misija Afganistane.

Dabar, kaip pažymi AP naujienų
agentūra, čia yra per 100,000 NATO
kareivių, iš jų du trečdalius sudaro
amerikiečiai. Beveik 1,800 organiza-
cijos kareivių žuvo per nesibaigiantį
konfliktą. Naujos, jau ketvirtosios
strategijos projekte pabrėžiama, kad
organizacija turi sutelkti dėmesį į
abipusiai naudingą bendradarbiavi-
mą su Rusija, kuri leido naudotis sa-
vo erdve ir neprieštaravo bazių įkū-
rimui Centrinės Azijos valstybėse,
kad nesutriktų civilinių ir net kari-
nių krovinių tranzitas į Afganistaną.

Dėl šių santykių aukojami net
nesutarimai dėl priešraketinio skydo,
antiteroristinės kovos metodų ir vi-
daus padėties Rusijoje. JAV prezi-
dentas Barack Obama, prieš 15 mė-
nesių paspaudęs santykių su Rusija
„perkrovimo” mygtuką, davė postū-
mį ir suderintai NATO veiklai už
organizacijos ribų.

Pastaruoju metu užčiuopiami
nauji NATO sąlyčio su Maskva taškai
pažabojant Irano branduolinius pla-
nus. Organizacijos specialistai tvirti-
na, kad reikia teigiamai vertinti gali-
mą Washington ir Maskvos sąjungą
bendrai priešraketinės gynybos siste-
mai, skirtai apsisaugoti nuo galimo

raketinio antpuolio iš Irano, kurti.
Net tai, kad Teheranas sutiko dėl
urano sodrinimo Turkijoje, kuri yra
NATO pietiniame sparne, yra svar-
bus taktinis organizacijos iškovoji-
mas. Gali būti, pabrėžiama dokumen-
te, kad NATO misijos šiame regione
neprireiks, jei visos narės ir Rusija
veiks išvien.

Šie planai tam tikra prasme su-
siję su kita organizacijos nuostata,
įtvirtinta minėtoje koncepcijoje: JAV
strateginė ginkluotė (turima galvoje
ir priešraketinio skydo elementai),
kad ir laikoma šaltojo karo palikimu,
turi likti Europoje, nors kai kurių ša-
lių vyriausybės pareikalavo jas išga-
benti iš žemyno. „Tol, kol yra bran-

duolinis ginklas, – tvirtinama doku-
mente, – NATO turi išlaikyti grėsmės
nekeliančias ir patikimas branduoli-
nes pajėgas mažiausiu lygiu, kad bū-
tų užtikrintas saugumas.

Penki naujosios 
NATO strategijos postulatai

Kad šios strategijos projekto ren-
gimas vyko įtemptoje atmosferoje,
liudija ir JAV viceprezidento Joseph
R. Biden straipsnis laikraštyje „In-
ternational Herald Tribune”. Jis at-
kreipia dėmesį į Rusijos pasiūlytą Eu-
ropos saugumo idėją ir Washington
požiūrį į NATO misiją, kuris buvo iš-
dėstytas per valstybės sekretorės
Hillary Clinton apsilankymą Pary-
žiuje šį sausį. Politikas pabrėžia, kad
laikas peržiūrėti organizacijos veiklos
principus, iškilus naujoms grėsmėms
ir gerbiant tokias pagrindines insti-
tucijas kaip NATO bei Europos sau-
gumo ir bendradarbiavimo organiza-
cija (ESBO).

Pirmiausia jis pabrėžia, kad bū-
tina didinti gynybos aktyvų Europoje
skaidrumą. Pasikeitimas informacija
apie gynybines NATO galimybes turi
nuolat apimti Rusiją ir kitas Europos
valstybes. Naujasis Strateginės puo-
lamosios ginkluotės mažinimo susita-
rimas yra geriausias pasitikėjimo at-
kūrimo pavyzdys. JAV jau paskelbė
duomenis apie savo branduolinius iš-
teklius, to laukiama ir iš Rusijos. Kita
vertus, tai turi liesti ir įprastinę gink-
luotę Europoje, todėl naujoji NATO
doktrina turėtų įtraukti ir šių ginklų
apribojimo scenarijus.

Trečia, pasak J. R. Biden, reikia
sutelkti dėmesį į „naujas ir mirtinas
grėsmes”, sklindančias iš išorės, ypač
iš teroristinių organizacijų kontro-

NATO raginama užtikrinti savo valstybes-nares dėl saugumo, sienų neliečia-
mumo ir dėl agresijos iš išorės. BFL nuotr.    
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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

Chirurgai 

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

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

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 

Ginekologija

Stuburo ir skausmo ligos 

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 

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 reikalingas
imigracinių prašymų formas. Taip pat atliekame dokumentų vertimus bei tvirti-
name notariškai. Raštinės darbo laikas: nuo antradienio iki ketvirtadienio,
nuo 9 val. ryto iki 4 val. po pietų. Tel.: (773)-476-2655.

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

Bendra praktika

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66 

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

Andrius Kudirka, MD, MPH
Bendros Praktikos Gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708 349-0747

www.seimosgydytojas.com

Pagal neseniai priimtą sveikatos
priežiūros sistemos reformos įstaty-
mą, viena naujovių numato galimybę
jaunimui naudotis tėvų turimais
draudimo planais. Ši galimybė priva-
lo būti suteikiama visiems, jaunes-
niems nei 26-erių metų amžiaus as-
menims, tiek vienišiems, tiek susi-
tuokusiems, kurių tėvai turi įsigiję
sveikatos draudimo planą per savo
darbovietę arba iš kompanijos, par-
davinėjančios individualius draudimo
polisus. Visiškai nesvarbu, ar suaugę
vaikai, norintys gauti tokį draudimą,
gyvena drauge su tėvais, ar mokosi
universitete bei turi ,,išlaikytinio”
(dependent) statusą federalinių mo-
kesčių atžvilgiu. Taip pat nebus atsi-
žvelgiama į tai, ar asmuo yra remia-
mas tėvų finansiškai. 

Manoma, jog šios naujos taisyk-
lės atvers vartus į prieinamą svei-
katos draudimą daugiau nei milijonui
žmonių ir bus ypač naudingas tiems,
kurie dar tik ieškosi pirmojo darbo ir
neturi teisės gauti valstybės lengva-
tų, ir kad kiekvienam naujai į svei-
katos draudimo planą įsirašiusiam
asmeniui vidutiniškai reikės skirti po
3,380 dol. 2011-aisiais, 3,500 dol. –
2012-aisiais bei maždaug 3,690 dol. –
2013-aisiais metais. Šiuos pinigus
surinkti ,,padės” visi, turintys darb-
davio kompensuojamą sveikatos
draudimą, kurio mėnesinės įmokos,
kaip numatoma, pakils maždaug pro-
centu nuo dabartinio lygio. Patiems
darbuotojams, panorusiems apdraus-
ti atžalas savo turimu draudimu, ne-
reikės mokėti federalinių mokesčių
nuo šios lengvatos sumos.

Pažymėtina, jog naujosios taisyk-
lės įsigalios visiems nurodytas sąly-
gas atitinkantiems draudimo pla-
nams, kurių galiojimas prasidės ne
anksčiau nei šių metų rugsėjo 23 d.
Tuo tarpu visiems planams, kurie
galiojo įstatymo priėmimo metu (š.
m. kovo 23 d.), bus suteikiama gali-

mybė atsisakyti įrašyti į klientų sa-
rašą apsidraudusiųjų vaikus, jei šie
vaikai dirba ir gali įsirašyti į svei-
katos draudimo planą per savo dar-
bovietę. Kaip ir dauguma naujovių
priimtame įstatyme, ši išimtis galios
tik pereinamuoju laikotarpiu iki
2014-ųjų metų. Rodydamos gerą va-
lią, daugelis draudimo kompanijų
sutiko nelaukti rugsėjo, o įrašyti įsta-
tymą atitinkančias nuostatas ir savo
klientų vaikus į draudimo planą pri-
imti iš karto – tačiau niekas neužtik-
rina, jog jų pavyzdžiu paseks drau-
dimą iš savo kišenės kompensuojan-
tys darbdaviai. 

Pagal įstatymą numatoma, jog
jaunimui turi būti sudaryta galimybė
per 30 dienų apsispręsti, ar jie norėtų
įsirašyti į tėvų turimą planą. Sąlygos
gauti sveikatos priežiūros paslaugas
turės būti vienodos visiems jaunuo-
liams, nepriklausomai nuo jų am-
žiaus – ar jiems būtų 19 ar 25 metai.
Iki šiol kai kurios kompanijos suteik-
davo teisę apsidrausti klientų/dar-
buotojų vaikams iki 19 arba 23 metų
(su salyga, jei jie pilnu krūviu mokosi
universitete), tačiau dabar jos turės
leisti pratęsti plano galiojimą, kol
jaunuoliams nesukaks 26-eri metai.
Deja, draudimas nepriklausys vaikų
vaikams, jei šie tokių turėtų, ir nie-
kuo nepadės tiems, kurių tėvai nėra
apsidraudę. Todėl tokie asmenys,
ypač turintys nedideles pajamas, tu-
rėtų išstudijuoti galimybę įsigyti val-
stybės dengiamus draudimo planus.

Deja, draudimo reforma kol kas
toli gražu nenumato visuotinio svei-
katos priežiūros prieinamumo ir be-
veik nerodo pastangų sutvarkyti vis
didėjančių paslaugų kainų, todėl kol
kas belieka džiaugtis tik atskirais
teigiamais poslinkiais reformoje. 

Pagal žiniasklaidos informaciją
parengė 

Vaida Maleckaitė

SVEIKATOS DRAUDIMO 
REFORMA: DRAUDIMAS 

JAUNIMUI IKI 26-ERIŲ METŲ
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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

AMERIKOS ,,TOP DENTIST” 2009 M.
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

� TMJ/TMD gydymas

Apsilankykite   
www.draugas.org

Dr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

Kryñiañodis Draugas Nr. 064

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

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

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

Vertikaliai:
1. Simbolinės svečių sutikimo vaišės – duona ir … . 2. Styginis muzikos

instrumentas, turintis 46 stygas. 3. Vokiečių fizikas … Einšteinas. 4. Šaknia-
vaisinė maistinė ir pašarinė daržovė. 5. Mongolijos sostinė – … Batoras. 6. Iš
aguonų gaunama narkotinė medžiaga. 8. Valstybės administracijos struktūri-
nis padalinys. 9. Plojimai. 10. Salės pakyla koncertams, vaidinimams. 13. Trū-
kumas, nepriteklius. 14. Prekių išvežimas į užsienį. 15. Nedidelė odos dėmė
nuo saulės. 19. Degtas molio blokelis statybai. 20. Filmas su S. Stalone. 23.
Viršutinė bato dalis. 25. Pragaro viralas. 26. Prekių reikalingumas pirkėjams.
27. Supjaustytų produktų mišinys su padažu. 31. Automobilio markė. 32.
Laivo kambarys keleiviams ar įgulai. 36. Roko muzikos legenda „… Floyd”.
37. Atmosferos sąlygų būsena tam tikru laiku.

Horizontaliai:
1. Magijos teatro „DiArchy” iliuzionistai … ir Arvydas. 4. „Velnias šaudo,

Dievas kulkas …”. 7. Pusiau pagamintas fabrikatas, pusgaminis. 10. Ir ožka
…, ir vilkas sotus (apie skirtingų interesų suderinimą). 11. Smulkūs žirnelių
formos saldainiukai. 12. Apavas mediniais padais ir odiniu viršumi, kitaip
medpadžiai. 16. Grožinės literatūros rūšis. 17. Padėtis be išeitis. 18. M. Twain
romanas „... Sojerio nuotykiai”. 21. Grakštus Afrikos ir Pietų Azijos dyka-
ragis. 22. Baleto artistė, šokėja. 23. Metalinės stiprinamosios dalys, varto-
jamos statybose. 24. Įdubusi vieta, įlinkimas. 28. … medį, kol jaunas. 29. „Lijo
lijo lietus per karaliaus pietus. ... verkė, karaliukai knarkė”. 30. Seimo narė ir
dainininkė ... Valinskienė. 33. Garbinama dievybės statula ar atvaizdas. 34.
Augalų rūšių visuma, augalija. 35. Lenkta geležis – laimės simbolis. 38. Bė-
ginis įrenginys su lynu keleiviams į kalną kelti, keltuvas. 39. Žmogus, Rytų
šalyse traukiantis dviratį vežimą. 40. Sportinio ėjimo dalyvė.
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ŽIVILÈ VAITKIENÈ

Šis altorius yra akivaizdus išori-
nis ženklas to tikro, vidinio ir nema-
tomo ryšio, kuris dabar mus jungia.
Su pagarba ir nuolankumu džiaugia-
mės, kad daugelio Amerikos lietuvių
kartų maldos, viltys ir svajonės dabar
yra glaudžiai susietos su mūsiškė-
mis, mums esant drauge su jumis
piligrimais kelionėje į Dievą, iš kurio
visi išeiname ir į kurį visi sugrįšime.

Iš tėvo Robert T. Davis, Šv. Balt-
ramiejaus anglikonų bažnyčios Woo-
dinville, WA, klebono, laiško Seattle
lietuviams

Netoli Seattle, Washington vals-
tijoje, mažame Woodinville miestely-
je, stovi kukli, medinė Šv. Baltramie-
jaus anglikonų bažnyčia. Parapija
buvo įsteigta 1978 metais, tačiau ji
bažnyčios pastato neturėjo, ir jos ti-
kintieji sekmadienio pamaldoms
rinkdavosi gretimo Redmond mieste-
lio salėje. Praėjus devyneriems me-
tams, 1986 metų pabaigoje, buvo pa-
statyta maža bažnyčia, ir Kalėdų iš-
vakarėse parapijos bendruomenė joje
susirinko pirmą kartą. 

Jeigu aplankytumėte Šv. Baltra-
miejaus bažnyčią šiandien, susidur-
tumėte su iš pirmo žvilgsnio nesu-
derinamais faktais. Jos tikintieji mel-
džiasi iš anglikonų maldyno, tačiau
jie yra girdėję lietuviškos „Marija,
Marija” giesmės žodžius. Jie gyve-
na Amerikos vakaruose, tačiau žino
apie seniausią pastoviai veikusią lie-
tuvių parapiją JAV, Cleveland mieste,
buvusią Šv. Jurgio parapiją. Jų baž-
nyčia vos 24 metų senumo, tačiau
jos didysis altorius eina 105-tuo-
sius... 

Kaip visa tai suderinti ir paaiš-
kinti? Koks ryšys tarp šios tikinčiųjų
bendruomenės ir Clevelando lietu-
vių? Norint viską paaiškinti, reikia
atsukti laikrodį kelerius metus atgal
ir pradėti istoriją Clevelando vysku-
pijoje.

Pasikeitimai Clevelando
vyskupijoje

Nuo 2007 metų Clevelando vys-
kupijoje vyksta dideli pasikeitimai.
Vysk. Richard Lennon nurodymu,
buvo sudarytas parapijų pertvarky-
mo planas, pagal kurį 2009–2010 me-
tais vyskupijoje bus 52 parapijomis
mažiau: 29 uždaromos, o 41 parapija
sujungiama. Vykstant šitiems persi-
tvarkymams, Clevelando lietuviams
grėsė pavojus vienu mostu netekti
abiejų lietuviškų parapijų, nes ofi-
cialūs parapijų darbo grupių sprendi-
mai, įteikti vyskupui, siūlė Dievo Mo-
tinos Nuolatinės Pagalbos (DMNP)
parapiją sujungti su netoliese esančia
St. Jerome parapija, o Šv. Jurgio pa-
rapiją uždaryti. 

Šimtamečio altoriaus odisėja 
į JAV vakarus

Clevelando lietuviai su nerimu
laukė vyskupo galutinio sprendimo
dėl jų parapijų likimo. Dievo Apvaiz-
da jų neapleido: vyskupas atmetė
darbo grupių siūlymus ir davė lietu-
viams vietą melstis ir burtis, sujung-
damas abi lietuviškas parapijas į vie-
ną. Naujai sukurtai parapijai, dabar
veikiančiai buvusios DMNP parapijos
patalpose, buvo suteiktas Lietuvos
globėjo Šv. Kazimiero vardas, o jos
klebonu paskirtas buvęs Šv. Jurgio
parapijos lietuvis klebonas, kun. Juo-
zas Bacevičius.

Šv. Jurgio parapijos istoriniai
objektai

Iki jos iškilmingo uždarymo 2009
m. spalio 18 d. Šv. Jurgio parapija
Clevelande buvo seniausia JAV pasto-
viai veikianti lietuviška parapija, įs-
teigta 1895 metais. Jos vidų puošė
Clevelando pirmųjų ir vėlesnių bangų
lietuvių istoriją menantys meno dar-
bai: kryžiaus kelio užrašai buvo para-
šyti lietuviškai, gale bažnyčios, ant
sienos, kabojo LVS Ramovės barel-
jefinė plokštė su lietuvišku užrašu
pagerbiant žuvusius už laisvę, ant ki-
tos sienos – graži medinė pal. Jurgio
Matulaičio paminklinė lenta, ant
daugelio bažnyčios statulų matyti jas
aukojusių lietuvių pavardės ir už-
rašai. 

Akivaizdžiausias pirmųjų lietu-
vių pėdsakas paliktas bažnyčios di-
džiojo altoriaus šone. Ten pritvirtinta
žalvarinė plokštė, liudijanti pirmųjų
Clevelando lietuvių ryžtą ir pasiauko-
jimą įkurti ir pastatyti Šv. Jurgio baž-

nyčią. Plokštėje senovine kalba įrašy-
ta: „CLEVELANDO LIETUWIU
JAUNUJIU WAIKINU AUKA PABU-
DAWOTAS ALTORIUS, 1 MO RUG-
PIUCZIE 1905 MIETE”. Senasis
ąžuolinis altorius kartu su šoniniais,
to paties stiliaus mažesniais Marijos
ir Juozapo altoriais 105 metus ištiki-
mai tarnavo Šv. Jurgio parapijie-
čiams. 

Bažnyčios uždarymas ir turto
paskirstymas

Iškilmingos paskutiniosios šv.
Mišios buvo atnašaujamos Šv. Jurgio
parapijoje 2009 m. spalio 18 d. Baž-
nyčią pripildė dabartiniai ir buvu-
sieji parapijos nariai. Ir kaipgi ne –
juk tai pirmoji ir ilgą laiką buvusi
vienintelė lietuviška parapija Cleve-
lande, priglaudusi pirmąją lietuvių
angliakasių kartą, vėliau suteikusi
prieglobstį Antrojo pasaulinio karo
nuskriaustiesiems,  kurioje sau vietą
rado kiekvienas, ieškantis užuovėjos.

Pasibaigus Mišioms ir  paskutinį
kartą nuaidėjus visų graudžiai giedo-
tos „Marija, Marija” giesmės žo-
džiams, visi susirinko parapijos salėje
paskutinį kartą kartu papusryčiauti,
pasidalyti prisiminimais ir nubraukti
vienas kitam ašaras. Pagal vyskupijos
nurodytą tvarką, kitą rytą darbi-
ninkai atvyko iškraustyti visus baž-
nyčios vidaus religinius objektus,
kurie jau iš anksto buvo sukatalo-
guoti. Jie buvo vežami į vyskupijos
sandėlius saugojimui arba siūlomi
parduoti kitoms bažnyčioms ar religi-
nėms institucijoms. 

2009 m. spalio 18 d. iškilmingos Šv. Jurgio parapijos uždarymo Mišios.                                                                                     Rimvydo Čepulio nuotr.

Kryžiaus kelio VII stotis. Šoninis Šv. Jurgio altorius Šv. Jurgio
bažnyčioje Cleveland.

Švento Baltramiejaus anglikonų
bažnyčia Woodinville, WA.

Švento Jurgio parapijos bažnyčia šiandien.
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Atmenu, kad pagrindinį Andže-
los vaidmenį jame vaidino mokytojos
dukra A. Sluckaitė, Sniegutį – Ku-
nigauskas (visas išterliotas suodžiais,
kadangi jis buvo negriukas). Aš vai-
dinau istorijos mokytoją Mis Feler.
Neatsimenu nei turinio, nei minties,
bet tai buvo įvykis!

Visa mokykla piešė pakvietimus,
jie buvo platinami, atrodo, už „kiek
kas duos”. Salė buvo sausakimša –
ėjo tėvai, ėjo ir visuomenė, ėjo petra-
šiūniškiai, ir ne petrašiūniškiai...

Panašiai į mokyklos salę veržda-
vosi žmonės ir tada, kai atvažiuodavo
tikri aktoriai, įvairūs ansambliai bei
saviveiklininkų kolektyvai.

Atmenu, buvo atvežtas spektak-
lis „Klasta ir meilė”, kuriame vaidino
tuo metu jaunas mėlynakis gražuolis
Henrikas Kurauskas. Po spektaklio
pusė mokyklos merginų vaikščiojo
įsimylėjusios, apsvaigusios ir kai
sužinojo, kad po spektaklio H. Ku-
rauskas užėjo aplankyti (o gal ir apsi-
nakvojo) pas savo giminaičius Nitus,
kurie tuo metu gyveno prie mokyklos
„švedų namuose”, kaip tada pakilo
moksleivio, ne per geriausiai besi-
mokančio Alfredo Nito „markė” mū-
sų akyse ir kaip būtent su juo norė-
josi žaisti tinklinį ar šiaip...

Lankėsi mūsų mokykloje, net ke-
lis kartus, J. Švedo dainų ir šokių an-
samblis. Į jo koncertus ėjo ne tik
moksleiviai, bet visa Petrašiūnų vi-
suomenė. Mėgo mūsų salę gastroliuo-
jantys kolektyvai, nes ji tuo metu bu-
vo pati gražiausia, talpiausia, su gera
scena ir netgi persirengimo kamba-
rėliu – tuo metu tai buvo kultūros
centras!

Šokome tautinius šokius ir mes –
mokiniai, ne tik Švedo ansamblis...
Šokome su nuosavais mamų (kurios
turėjo) tautiniais drabužiais ir mes,
keturios „turtingosios” mergaitės: tai
Aldona Majauskaitė, Regina Maci-
jauskaitė, Aušra Sluckaitė ir aš – Va-
liutė Kazlauskaitė. Išsiprašydavom iš
mamų ir tikrus, didelius gražius gin-
taro karolius...

Ak, ta jaunystė! Kaip buvo sma-
gu! Kaip visi viskuo domėjosi, kaip
džiaugėsi tokiais, atrodo, nedideliais
dalykais, kaip viskas buvo nuoširdu,
kiek draugiškumo, kiek gerumo, kiek
teigiamų jausmų! Visa tai buvo, buvo
ir pražuvo. O gal ir nežus tol, kol
gyva bus mūsų atmintis?

* * *
Nemažai prisiminimų liko, susi-

jusių su teatru. Mėgom spektaklius ir
mes, moksleiviai – jaunieji petrašiū-
niečiai. Nuoširdžiai dėkingi už tai tu-
rėtume būti mūsų mokytojai ir auklė-
tojai D. Lapinskaitei. Ji kažkaip ne-
pastebimai įvedė mus į teatro pa-
saulį. Jos dėka mes aplankėme dau-
gelį Valstybinio dramos teatro spek-
taklių, žinojom visus to meto akto-
rius. Kaip tik tuo metu (apie 1951 m.)
į Dramos teatrą atėjo dirbti gan
didelis kolektyvas jaunų aktorių, bai-
gusių tuometinį „Gytisą”. Režisie-
riais tuo metu dirbo Senkutė, Van-
cevičius. Matytus spektaklius dažnai
klasėje aptardavome, dalijomės įspū-
džiais, pažinojome visus aktorius.

Matėme beveik visus spektaklius

ir Muzikiniame teatre: „Šikšnospar-
nis’’, „Grafaitė Marica’’, „Linksmoji
našlė’’, „Laisvasis vėjas’’ ir kt. Eida-
vom tiesiog žiūrėti aktorių vaidybos,
nes visi aktoriai buvo „pažįstami’’.

Žavėjomės R. Andrejevu, V. Rim-
kevičium, Steckaite, St. Rapaliene,
Mikalausku, Stanevičium... Lankyda-
vomės spektakliuose po kelis kartus.

Ačiū mokytojai Lapinskaitei, kad
aplankėme ir visus Kaune esančius
memorialinius, dailės, karo ir kitus
muziejus. Taip, matyt, mokytoja ma-
tė išsilavinusių žmonių, baigiančių
vidurinį mokslą, ruošimą. Pasisekė
mums. Na, ir pasigirt ne gėda – nė
vienas iš mūsų I laidos abitūros pet-
rašiūniečių nenuėjo šunkeliais. Be-
veik visi baigėme aukštuosius mok-
slus. Mokėmės gerai ir, atrodo, neblo-
gais žmonėmis likome, nors mūsų
buvo tik 13-ka.

Atsimenu dar, mums besimokant
kažkurioje jau vyresnėje klasėje, mo-
kytoja Lapinskaitė kartu su direktore
O. Jočenkaite suorganizavo išvyką
prie jūros į Palangą. Tai buvo įvykis,
nes niekas iš mūsų nebuvo matęs jū-
ros.

Važiavome, prisimenu, atviru,
mediniais bortais sunkvežimiu, su
lentiniais suolais, kurių kampuose
sėdėjo mokytojos, o viduryje vyres-
niųjų klasių (išrinko gerai besimo-
kančius ir aktyvius) moksleiviai. O,
kokia tai buvo išvyka!

Visi buvo nusilupusiom, nudegu-
siom nosim, sudegusiom nugarom,
gyvenom Palangos mokyklos klasėje
ant sportinių čiužinių. Mokytoja E.
Urbonaitė virė be galo skanią ir rie-
bią sriubą iš turgelyje nupirktų pro-
duktų, ir valgėm, kiek tik norėjom. Bu-
vo skanu, sotu, jauku kaip namuose.

Vakare, grįždami iš pliažo, prisi-
rinkdavome pilnus krepšelius gin-
tarų (ir nemažų!). Tuo metu jūra dar
buvo turtinga ir nešykštėjo savo tur-
tų. Rinkom ir akmenėlius, nes tokių
gražių, apgludintų nebuvom matę.
Fotografavomės! Būtinai pagal stan-
dartą: svajingas žvilgsnis į tolį, pu-
siau profiliu, rankose iš fotografo pa-
siskolintas lietsargiukas, viena koja
ištiesta, kita sulenkta, ir būtinai ma-
tosi jūra ir kopų žolynai...

Kad per dieną nusilakstę ir persi-
maudę, nemirtume iš bado, nešdavo-
mės prie jūros dar ir užkandos. O ta
užkanda tai būdavo piršto storumo
rūkyti unguriukai, kurių 1 kg kaina-
vo 2,5 rublio. Susikarpę žirklutėmis
(kur ten pliaže gausi peilį!) į smul-
kius gabalėlius, rijom tuos unguriu-
kus, aišku, su smėlio priemaiša... Bet
argi tai svarbu! Svarbu, kad valgėm
ungurį – negirdėtą ir nematytą poka-
rio vaikams žuvį! Vakarienei būdavo
porcija ledų ir rūgpienis: stiklinaitė į
pilvą, ir stiklinaitė ant pūslėtos nuga-
ros... Viską iškentėm, viskas buvo
gerai. Visa tai vadinasi Jaunystė!

Tai tiek tų prisiminimų, tik gaila,
kad kai jau domimasi prisiminimais,
reiškia dabarties beliko mažoka, o
ateities – visai nematyti. Gaila, kad
mes į šį gyvenimą ateiname palyginti
labai trumpam, o išeiname – labai
ilgam...  

Pabaiga.

ATSIMINIMŲ NUOTRUPOS...
Senųjų ir ne visai, petrašiūniškių pasilinksminimai,

laisvalaikis ir kitas „kultūrinis gyvenimas”

Valerija Kazlauskaitè-Balçiùnienè
Nr. 5

Praėjus pusei metų...

Nuo Šv. Jurgio parapijos uždary-
mo praėjo pusė metų. Bažnyčios pas-
tatas užrakintas ir saugomas. Jos vi-
dus tuščias – jame stovi tik senieji
ąžuoliniai suolai ir didysis altorius.
Šoninis Marijos altorius iškeliavo į
kunigų seminariją Indiana valstijoje.
Bažnyčioje stovėjusios švento Kazi-
miero ir švento Jurgio statulos, pal. J.
Matulaičio plokštė ir vieno iš pirmųjų
klebonų, kun. V. Vilkutaičio (1884–
1965) tapytas Aušros Vartų Marijos
paveikslas atgabenti į naująją šv. Ka-
zimiero parapiją ir laukia sau pasto-
vios vietos bažnyčioje. Gražu, kad
Clevelando lietuvių istorijos gabalė-
liai pagarbiai saugomi.

Šv. Juozapo šoninio 
altoriaus kelionė į JAV vakarus

Prieš Velykas Clevelandą pasiekė
žinia, kad Šv. Jurgio parapijos šoninis
šv. Juozapo altorius atsirado kitoje
Amerikos pusėje, Švento Baltramie-
jaus anglikonų parapijoje, esančioje
Woodinville, WA. Internetu atsiųsta
informacija atėjo iš Seattle Lietuvių
Bendruomenės pirmininko Rimo
Mikšio.

Daugelis iš buvusių Šv. Jurgio
parapijos narių, matydami išardyto
altoriaus nuotraukas, vėl iš naujo su
skausmu išgyveno parapijos uždary-
mą ir braukė ašaras, kad altorius at-
sidūrė tolimoje vietoje. Tačiau skaus-
mo ašaros pavirto džiaugsmo ir pa-
dėkos ašaromis, sekant toliau atsiųs-
tą informaciją ir matant, kad altorius
iš tikrųjų rado nepaprastai gerus
namus.

Mažytė, medinė Šv. Baltramie-
jaus bažnyčia neturėjo tikro alto-
riaus. Mišios buvo aukojamos ant la-
bai paprasto, sulankstomo altoriaus,
kurio viršus jau buvo pradėjęs įlinkti.
Bažnyčios klebonas, Fr. Robert T. Da-
vis, paskirtas į parapiją 2009 metų
rudenį, iškart pradėjo rūpintis įvai-
riais bažnyčios pagerinimais, įskai-
tant naujo altoriaus įsigijimą.

Pamatęs Šv. Jurgio parapijos al-
torių, parduodamą interneto svetai-
nėje, Fr. Davis juo susidomėjo. Nors
altoriaus pirkimo ir persiuntimo kai-
na mažytei parapijai buvo bauginan-
čiai didelė, pasitikėdamas Viešpačiu
ir savo parapijiečių dosnumu, jis jį
nupirko. Fr. Davis nepasitenkino tik
nupirkdamas „kažkokį” altorių ir jį
pastatydamas savo bažnyčioje. Suži-
nojęs, kad altorius ateina iš dabar jau
uždarytos, bet lig tol seniausios pas-
toviai Amerikoje veikusios  lietuvių
parapijos, jis pradėjo ieškoti informa-
cijos apie lietuvius ir Lietuvą. Jis
susisiekė su Seattle LB ir pakvietė jų
atstovus dalyvauti Verbų sekma-
dienio pamaldose, kai altorius buvo
naudojamas pirmą kartą.

Seattle lietuviai 
Šv. Baltramiejaus bažnyčioje

Seattle LB gražiai atsiliepė į Fr.
Davis kvietimą. Bendruomenės pirmi-
ninkas Mikšys, kartu su kitais Seat-
tle apylinkės lietuviais, atvyko į Šv.
Baltramiejaus bažnyčią nešini dova-
nomis. Klebonui buvo įteikta Rūpin-
tojėlio statulėlė ir lietuviška juosta,
kurią jis buvo užsidėjęs pamaldų me-
tu. Zita Petkuvienė atvyko pasipuo-
šusi tautiniais rūbais. Ji buvo išver-
tusi giesmės „Marija, Marija” žodžius
į anglų kalbą ir juos garsiai perskaitė
susirinkusiems pamaldų pabaigoje.

Iš nuotraukų matyti, kad šimta-
metis Šv. Jurgio parapijos šoninis al-
torius, dabar tapęs Šv. Baltramiejaus

anglikonų bažnyčios pagrindiniu al-
toriumi, nuostabiai gražiai atrodo ir
tinka naujuose namuose. Jis tinka
ten ne tik architektūriškai, gal net
svarbiau – jis yra tos bažnyčios ben-
druomenės vertinamas ir gerbiamas
kaip dalis Clevelando ir visų lietuvių
istorijos dalis. Senoji Šv. Jurgio baž-
nyčia toliau išlieka gyva, dalį savęs
atidavusi naujai tikinčiųjų bendruo-
menei.

Pastačius altorių Šv. Baltramie-
jaus bažnyčioje, dalis drobių, dengu-
sių jų senąjį sulankstomą altorių, bu-
vo panaudotos papuošti „naujojo”
šimtamečio altoriaus priekį. Koks
prasmingas naujo ir seno, Šv.  Baltra-
miejaus ir Šv. Jurgio tikinčiųjų ben-
druomenių sujungimas. 

Daugelis Šv. Jurgio parapijiečių
su dėmesiu seka Šv. Baltramiejaus
parapijos veiklą internete ir palieka
malonius komentarus parapijos sve-
tainėje. Rev. Fr. Davis ir jo parapijie-
čiai  parodė nepaprastai nuoširdų ir
artimo meilės kupiną dėmesį lietu-
viams ir Šv. Jurgio parapijai. Belieka
tik džiaugtis ir Viešpačiui dėkoti už
taip gražiai pasibaigusią altoriaus
odisėją ir už naujai užsimezgusią
draugystę su Šv. Baltramiejaus angli-
konų parapija Woodinville. 

Mums reikėjo to, kas skelbtų vi-
siems faktą, kad visoje žmonijos isto-
rijoje krikščionybė yra religija par
excellence. Troškau į Šv. Baltramie-
jaus bažnyčią atvežti tokį Altorių,
kuris tarp pasaulyje vykstančių pa-
sikeitimų mums liudytų mūsų Tikė-
jime trancendentalumą, nekintamu-
mą ir pastovumą. 

Rev. Fr. Robert T. Davis

Senasis Šv. Jurgio parapijos alto-
rius,  daugiau nei 100 metų ištikimai
klausęsis lietuvių maldų, toliau tar-
nauja jo praeitį gerbiančiai tikinčiųjų
bendruomenei Šv. Baltramiejaus pa-
rapijoje. Ir norisi tikėti, kad retkar-
čiais jis dar išgirs jį supančių pušų
ošime švelniai giedamus giesmės
žodžius: „Marija, Marija, skaisčiausia
lelija, dangaus karaliene šviesi. Už-
tark pas Aukščiausią tą žmogų men-
kiausią, nes viską pas Dievą gali”.

Rev. Fr. Davis yra smulkiai apra-
šęs altoriaus odisėją savo asmeninia-
me internetiniame puslapyje http://
www.fatherdavis.net/5.html Pag-
rindiniame Švento Baltramiejaus pa-
rapijos puslapyje (http://www.st-
bartholomews.org) rasite daugelį
nuotraukų ir pasisakymų apie alto-
rių. 

Šimtametis Šv. Jurgio parapijos šoni-
nis altorius tapo Šv. Baltramiejaus
anglikonų bažnyčios pagrindiniu al-
toriumi.
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Vitražai Valdovų rūmams
EDITA RADVILAVIÇIÙTÈ-
UTARIENÈ
dailininkè-vitražistè 

„Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, ga-
lėdama kurti vitražus Valdovų rū-
muose, tiksliau sakant, atkurti vitra-
žinį stiklinimą senosiomis techno-
logijomis. Manau, kad vitražai har-
moningai įsilies į puikius šių rūmų
interjerus. Nuoširdžiai tikiu, kad
Valdovų rūmai taps mūsų mažos, bet
garbingos tautos vienybės bei lietu-
viškumo simboliu”, – tokius žodžius
sakiau filmuojant siužetą Lietuvos
televizijai 2009 metų vasarą. Taip
galvoju ir dabar. Iki šiol daugiausia
kūrusi vitražus šiuolaikiniams inter-
jerams, visa galva pasinėriau į vitra-
žų atkūrimo darbus Valdovų rū-
muose.

Vitražų istorija

XV–XVI a. Valdovų rūmų archeo-
loginiuose sluoksniuose aptinkami
gelsvos spalvos skritulio formos stik-
liukai. Dar tiksliau, jie panašūs į nu-
daužtų taurių pagrindus, puikiai
sklaido šviesą ir, kaip vėliau įsitiki-
nau, patalpoms suteikia ypatingą
nuotaiką. Kaip rašo pilių tyrimo cent-
ro „Lietuvos pilys’’ archeologas dr.
Gintautas Striška, „stikliukai paga-
minti pučiant ‘mėnulio’ būdu. Pagal
išlikusius duomenis (stiklo storį, plo-
nėjimą kraštelio link) galima manyti,
jog šie stikliukai buvo apie 10 cm
skersmens. Stiklo storis ties centru
4–5 mm, ties kraštais 1–2 mm, gelsva
spalva. Aptikta daugiausia ties Val-
dovų rūmų pietinio ir rytinio korpusų
išore, taip pat vidiniame rūmų kieme,
bei ties šiaurinio korpuso išore’’.
Lakštinio stiklo liekanų XV–XVI a.
rūmų archeologiniuose sluoksniuose
negalima buvo aptikti, nes, kaip mi-
nima literatūroje, iki XVI amžiaus
pabaigos nebuvo gaminamas lakšti-
nis stiklas, nes stiklo meistrai tiesiog
nemokėjo jo pagaminti. Pasak arche-
ologo dr. Striškos „aptinkami skritu-
lio formos stikliukai kartu su smul-

kiais trikampio ar rombo formos stik-
liukais liudija, kad galėjo būti bent
keli langų stiklinimo variantai. Stik-
lai buvo įvairaus atspalvio – skaid-
raus, vos žalsvo, žalio ir gelsvo”.

Prieš kuriant vitražus
– istorijos pamokos

Gavus pasiūlymą sukurti vitra-
žus Valdovų rūmuose, pirmiausia
reikėjo prisiminti Lietuvos istoriją,
studijuoti literatūrą apie rūmų atsta-
tymo darbus, archeologinius radinius
ir t. t. Kalbėjausi ne su vienu archeo-
logu, kasinėjusiu Valdovų rūmų teri-
toriją, bendravau su rūmų atstaty-
mui vadovaujančiais architektais.
Ypač daug teko bendrauti ir aptarti
įvairius klausimus su pilių tyrimo
centro „Lietuvos pilys’’ vyriausiąja
architekte Vida Povilanskaite. Esu
jiems labai dėkinga. Šie žmonės dirba
Valdovų rūmuose nuo pat jų atstaty-
mo pradžios, todėl yra labai įsigilinę į
įvairias problemas ir išties labai gerai
išmano savo darbą. Prieš pradedant
atkurti vitražus Valdovų rūmuose,
peržiūrėjau nemažai vaizdinės me-
džiagos iš panašių statinių Italijoje,
Lenkijoje, Vengrijoje, Austrijoje ir kt.
šalyse. Kai kurias pilis bei rūmus
apžiūrėjau nuvykusi į vietas. Aišku,
labiausiai mane domino vitražų ana-
logai.

Atkuriant stiklų atspalvius

Po pasiruošimo darbų atėjo
laikas darbams dirbtuvėse. Pirmiau-
sia reikėjo atkurti stiklų atspalvius.
Prisimenu, kaip nešiausi autentiškų
stikliukų pavyzdžius, supakuotus į
specialias pakuotes, iš Nacionalinio
muziejaus archyvo. Jaučiausi lyg neš-
čiau dėžę su didžiausiomis brangeny-
bėmis. Ir išties, tai buvo ir yra bran-
genybės. Juk tie stikliukai puošė mū-
sų kunigaikščių rūmus. Juos prieš
keletą amžių sukūrė geriausi stiklo
meistrai.

Nemažai teko padirbėti atku-
riant vitražų spalvyną. Maišiau įvai-

rias glazūras, kepiau, sugadinau
daug stiklo, kol pagaliau atspalviai
sutapo su autentiškų stiklų spalvo-
mis. Tada jau galėjau nusipiešti ir
konkretesnius spalvinius eskizus
visiems salių langams.

Stiklo fabriko paieškos

Tuo pačiu metu kartu su koman-
da ieškojome, kas galėtų pagaminti
tuos apskritus stikliukus, kas turi
reikiamus įrenginius ir išmano ga-
minimo technologiją. Reikėjo ne bet
kaip atlikti, bet pagaminti senoviniu,
kiek įmanoma autentiškesniu būdu.
Pradžioje pasirodė, kad nėra net už
ko užsikabinti, nes Lietuvoje tokių
stikliukų išvis nėra jokiame pastate.
Vis dėlto po įtemptų paieškų apti-
kome stiklo fabriką Vokietijoje, vėliau
Lenkijoje bei Prancūzijoje, kuriuose
buvo galima pagaminti reikalingus
stiklus. Tuomet prasidėjo susiraši-
nėjimai kompiuteriu, telefoniniai
pokalbiai, vienu žodžiu, derybos.

Pasirinkome vieną iš fabrikų.
Pirmiausia, fabriko vadybininkai at-
siuntė savo gaminamų stiklų pavyz-
džius. Nutarę, kad techninis atliki-
mas visiškai atitinka mūsų reikalavi-
mus, siunčiau savo spalvinius pavyz-
džius. Sulaukiau keleto siuntinių su
panašių, bet ne tikslių atspalvių stik-
lais. Išaiškėjo, kad ne taip paprasta
pagaminti reikiamo skersmens bei
tikslių atspalvių stikliukus netgi pa-
tyrusiems stiklo technologams. Nu-
sprendėme važiuoti ir vietoje fabrike
bendromis jėgomis kurti tikruosius
atspalvius. Maždaug po savaitės ben-
dro darbo su fabriko stiklo technolo-
gais išgavome reikiamus atspalvius.
Dar beveik dvi savaites užtruko, kol
stiklai buvo pagaminti.

Kelionė į viduramžius

Dažnai prisimenu vaizdą, kai
pradėjome gaminti stikliukus, prisi-
menu unikalų stikliukų gaminimą,
kuriame teko galimybė dalyvauti
man pačiai. Viskas atrodė kaip kine –

didelės senovinės krosnys, žaižaruo-
jančios ugnimi, šalia dirbantis stiklo
meistras. Visada, kiek ten dirbau,
mačiau jį su pakrypusia cigarete tarp
lūpų, visad gerai nusiteikusį ir tarsi
muzikos ritmu sukantį vieną po kito
apskritus stikliukus (kiekvieną atski-
rai). Jam padėjo pora stiklo meistrų:
vienas virė ir vis nešė skysto stiklo
masę, kitas – laistė specialiu skysčiu
ką tik pagamintus stiklus, o vėliau
dėjo į atkaitinimo dėžes. O aš žiūrė-
jau, ar stikliukai atitinka mūsų rei-
kalavimus ir čia pat vis tobulinome.
Visa aplinka, vykstantis veiksmas
atrodė tarsi būčiau nukeliavusi laiko
mašina į viduramžius. 

Parsigabenus apskritus stikliu-
kus prasidėjo vitražų atlikimas: pie-
šiau kartonus (tikro dydžio), pieši-
nius ant kalkės, karpiau šablonus
stiklams pjaustyti, purškiau glazūro-
mis bei kepiau stiklo ruošinius tri-
kampiams stiklams, juos pjoviau, šli-
favau, derinau tarpusavyje ir t.t. Ta-
da meistrai tvirtino švino juostelėmis
į tvirtus blokus. Įdėmiau pažvelgus
pamatysite, kad visi langai skirtingi,
visi kurti vis iš naujo, vis kitaip, kad
būtų įdomesni ir kad labiau atitiktų
atkuriamo laikotarpio dvasią, taip
pat, kad „alsuotų dailininko širdies
šiluma”.

Pusantrų metų darbo rezultatai

Kol kas Valdovų rūmuose atkur-
ta 13 vitražinių langų. Iš jų 10 langų
su apvaliais stikliukais, 3 su rombi-
niais (XVII a. salė). Prie šių vitražų
atkūrimo dirbau daugiau nei pusant-
rų metų (įskaitant visus darbus nuo
pradžios iki galutinio rezultato).

Dėkoju Valdovų rūmų paramos
fondo direktoriui Edmundui Kuli-
kauskui, Fondo valdybos pirmininkui
Algirdui Vapšiui, Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės pirmininkei Reginai
Narušienei bei visiems, prisidėju-
siems, kad šiuose didinguose rūmuo-
se atsirastų būdingi XV, XVI, XVII
amžiams interjerų puošybos elemen-
tai – vitražai.

PAGUODOS TELEFONAS 1-866-438-7400

Skambinkite nemokamai
kiekvienâ ketvirtadienî, 

nuo 6 val. v. iki 9 val. v. (Çikagos laiku)Konfidencialumas
garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA



NEKILNOJAMASIS TURTAS

10200 S. Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail: astykuny@aol.com

ASTA T. MIKUNAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sâñiningai patarnauja
îvairiû nuosavybiû pirkime ir par-
davime mieste ir priemiesçiuose.

Century 21 
Accent Realty

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

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

PASLAUGOS

PASLAUGOS

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023
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ÎVAIRÙS SKELBIMAI

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.

MARIUS KASNIŪNAS
Skambinkite šiandien ir

pasikalbėkim apie įvairias sąlygas:
įstaiga 708-361-0800 x 159

Century 21 Pro-Team
12932 S. LaGrange Rd., 

Palos Park, IL 60464
708-361-0800 įstaiga
708-267-9014 mobilus

Aš galiu
padėti
Jums...

Parduoti Jūsų nekilnojamą
turtą arba surasti Jums
naują namą ar condo.

* Nagingas vyras, turintis 14 metų
darbo patirtį, gali atlikti visus einamus
namo remonto darbus. Tel.708-691-
6012.

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

* Studentė iš Lietuvos gali išleisti
atostogų nuo birželio 12 d. Tel. 630-
212-9098.

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu pietiniuose rajo-
nuose. Galimi pakeitimai. Žalia korta,
kalba angiškai, vairuoja. Tel. 312-593-
5903.

* 25 m. jaunuolis, be žalingų įpročių,
ieško darbo nuo birželio 28 d. Siūlyti
įvairius variantus. Tel. 630-915-3019.

* Labai pigiai parduodama naudota
skalbinių džiovinimo mašina. Tel. 708-
220-3202.

* Prižiūriu vaikus savo namuose
Northlake (West Chicago). Tel. 773-
727-7886.

PARDUODA

PLC Condos
Parduodami du 1 miegamojo, 
1 vonios butai. $117,900 ir
$99,900. Skambinkite Linui

630-674-5414
Century 21 ProTeam

IŠNUOMOJA
Lombard priemiestyje, 

išnuomojame 3 kambarius
nuosavame name. Atskira vonia.

Tel. (630) 915-1891,
palikti žinutę.

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel. (630) 243-6435

Atkelta iš 3 psl.
Kita daugeliui žinoma lietuviško

jaunimo – skautų – stovykla Michi-
gan valstijoje yra Rakas prie Custer
miestelio. Miestelio įsikūrimo pra-
džia siekia 1878 m., kai buvo pastaty-
ta Pere Marquette geležinkelio sto-
telė. Vietovė 1876 m. buvo pavadinta
JAV kariuomenės generolo George
Armstrong Custer vardu. Tais pačiais
metais jis žuvo garsiame ,,Little Big
Horn” mūšyje. Custer miestelio apy-
linkė turi vietą lietuvių išeivijos isto-
rijoje, nors apie tai mažai rašyta.
Prieš gerą šimtą metų šiose apy-
linkėse buvo įsikūrę lietuviai ūki-
ninkai, gyvenę Scotville, Fountain,
Irons, Custer miestelių apylinkėse.
Scotville miestelyje yra buvusi lietu-
vių katalikų parapija. Iš ūkio produk-
tų gamyklų yra išlikusi ,,Andrulis”
sūrio bendrovė, esanti Fountain vie-
tovėje. Kai ten lankiausi paskutinį
kartą, pieninės kieme plevėsavo lie-
tuviška trispalvė.

Rako skautų stovykla buvo įkur-
ta 1956 m. Tais metais lietuvis vais-
tininkas Pranas Rakas jam priklau-
sančią žemę padovanojo lietuviams
skautams. Jį pagerbiant, stovykla
buvo pavadinta jo vardu. Laikui
bėgant, skautai ir jų tėvai, paaukoję
daug darbo ir pinigų, pastatė įvairius
pastatus, įrengė stovyklavietę, ga-
linčią sutalpinti apie 500 asmenų.
Rake stovyklauja daugiausia Čikagos
bei jos apylinkių skautai ir skautės,
tačiau yra galimybių stovyklauti ir
kitų valstijų skautams.

Šių metų skautų stovykla yra
pavadinta ,,Gintaras 2010’’. Tinkla-
lapyje rastoje informacijoje rašoma,
kad visų Čikagos tuntų skautų sto-
vykla atsidaro liepos 17 d., baigiasi
liepos 31 d. Ten taip pat rašoma, kad
stovykla yra pritaikyta Vidurio ra-
jono skautams: Čikagai, Lemont, Cle-
veland, Detroit ir Florida valstijai.
Joje taip pat gali dalyvauti ir jaunos
šeimos. Registracija stovyklai baigia-
si birželio 15 d. Stovyklos metu liepos
24–25 dienomis numatomas Didysis
savaitgalis. Savaitgalyje stovyklau-
jantys LSA ir ASS nariai galės pasis-
tatyti palapines Šarūno slėnyje arba
kitoje nurodytoje pastovyklėje. Kiti
svečiai patys turės pasirūpinti nak-
vyne kitur. Pranešime didelėmis rai-
dėmis pabrėžiama, kad bus drau-
džiama miegoti automobiliuose arba
automobilių stovėjimo aikštėje.

Be minėtų Dainavos ir Rako
stovyklų, JAV vyks keletas kitų lietu-
viško jaunimo vasaros stovyklų. Iš jų
žinomiausia yra Nekalto Prasidėjimo
Švč. Mergelės Marijos seserų vienuo-
lijai priklausanti Neringa prie Brat-
tleboro, Vermont, įsteigta 1969 m. Ki-
ta stovykla, įkurta 1966 m., yra Los
Angeles skautų Rambynas, esantis
San Bernardino kalnuose. Dėl šių ir
kitų čia nepaminėtų vasaros stovyklų
reikia kreiptis į pačias stovyklas, jau-
nimo organizacijas, lituanistines mo-
kyklas ar JAV Lietuvių Bendruo-
menės apylinkių valdybas. Džiaugs-
mingo stovyklavimo visiems!

Kur giria žaliuoja, ten... Dainava!

,,Vilkiukų” vadovas Linas Kelečius ir tėvas padėjėjas Kęstutis Jodwalis, skautų
stovykla ,,Rakas” 2009 m.                                 Indrės Tijūnėlienės nuotr.
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Amerikos lietuvių inžinierių ir
architektų sąjungos (ALIAS) Čikagos
skyrius gavo laišką iš Kauno aviacijos
muziejaus. Filmo, skirto  Dariaus ir
Girėno skrydžio 75-čiui, ,,‘Lithua ni -
cos’ sparnai” kūrėjas Jonas Čepas
ieš ko medžiagos savo naujajam su -
ma nymui, filmui apie lakūną Feliksą
Vaitkų. Jis rašo: ,,Šiuo metu rašau
scenarijų naujam filmui apie Feliksą
Vaitkų. Ieškau naujos medžiagos apie
šį žygį ir, be abejo, randu. Tačiau ne
tiek, kiek norėčiau. Filmas bus dviejų
dalių: pirma dalis bus apie F. Vait -
kaus skrydį, jo gyvenimą nuo gimimo
iki mirties, antra dalis – atminimo
įam žinimas Lietuvoje ir visame pa -
sau  lyje. Štai čia ir yra problemų. Apie
pirmąjį paminėjimą JAV 1975 metais
E. Jasiūnas rašo prisiminimų  knygo-
je-albume. Žinau, kad 2005 m. ALIAS
Čikagoje minėjo skrydžio 70-metį.
Yra atsiųsta keletas nuotraukų iš šio
renginio į muziejų. Tačiau jos yra
labai nekokybiškos. Gal pas jus yra
išlikusių geros kokybės nuotraukų iš
šio mi nėjimo. Labai norėčiau jas gau -

ti ir galėčiau įmontuoti naujame fil -
me.

Tiesa,  E. Jasiūnas rašo, kad bu -
vo filmuojamos ‘Lituanica-II’ krikš-
tynos ir F. Vaitkaus pokalbis su žur-
na listais prieš skrydį New York.
Albume yra dvi nuotrau kos, kuriose
įamžintas filmavimas. Iš nuotraukų
matyti, kad jį filmavo net keturios
kom pa nijos. Tačiau šių kad rų neteko
nei matyti, nei apie juos girdėti.” 

Norėtųsi padėti kūrėjui J. Čepui
surinkti visa, kas išlikę apie lietuvį
la kūną F. Vaitkų,  po S. Dariaus ir  S.
Girėno žūties, 1935 m. pakartojusį jų
žygdarbį perskrendant Atlantą. Jei
kas nors turi ar bent žino, kur galima
rasti archyvinės medžiagos, ar kur
bu vo Feliksas Vaitkus paminėtas jau
po savo žygdarbio, atsiliepkite. Mu -
zie jui įdomu viskas – nuotraukos,
laiškai, spauda, ypač filmuoti kadrai.
Galite skambinti Aurelijai Dobro -
volskienei, tel.: 773 450 4180 arba
rašyti el. pašto adresu

naurad@att.net 
Aurelija Dobrovolskienė

Ieškoma medžiagos apie 
lakūną Feliksą Vaitkų

Jonas Čepas prie Felikso Vaitkaus skulptūros, kuri Vytauto Pesecko rūpesčiu
buvo padovanota Lietuvos aeroklubui.                        ALIAS archyvo nuotr.

Lietuvos Našlaičių globos komiteto 
parama našlaičiams Lietuvoje

Geraširdžių aukotojų suaukota
parama (po 150 dol. ar daugiau per
metus) yra siunčiama į Lietuvą Lie-
tuvos Našlaičių globos komiteto įga-
liotiniams 3 kartus per metus, kiek-
vieną kartą siunčiant po 60 dol.
našlaičiui paremti.

2010 metų pirmoji trečdalio (sau-
sio, vasario, kovo, balandžio mėn.)
parama paskirstyta:

Bronei Bartkevičienei, „Kaimo
vaikų” fondo globojamiems (179
vaikai) – 8,950 dol. ir Kaušikienės
globojamiems vaikams – 100 dol., ir
papildomai  skirta 75 dol. paramos.

Gražinai Landsbergienei – (169
vaikai) – 8,450 dol. ir 45 dol. papildo-
mos paramos.

Vidai Beliūnaitei – (31 vaikas) –
1,550 dol. ir ir  900 dol. papildomos
paramos.

Ses. Jūratei Plonytei – (32
vaikai) – 1,600 dol. ir 450 dol. papil-
domos paramos.

Kun. L. Dambrauskui – (12 vai-
kų) – 600 dol.

Lietuvos Našlaičių globos komi-
tetas yra nuoširdžiai dėkingas vi-
siems aukotojams už nuolatinę pa-
ramą. Lietuvos Našlaičių globos ko-
miteto adresas: 2711 West 71st
Street, Chicago, IL 60629; tel.: 773-
476-2655, Fed. Tax ID #36-412419.

Lietuvos Našlaičių globos
komiteto informacija

Gegužės 30 d., sekmadienį, Lie -
tuvos valstybinis simfoninis or kes t -
ras (meno vadovas ir vyr. dirigentas
Gintaras Rinkevičius), Kauno valsty-
binis choras (meno vadovas ir vyr.
dirigentas Petras Bingelis) ir solistai
Joana Gedmintaitė (sopra nas), Jovita
Vaškevičiūtė (mecosopra nas), Edga -
ras Montvidas (tenoras) ir Dainius
Stumbras (baritonas) atidaro  XV Pa -
žaislio muzikos festivalį, skirtą 20-
osioms Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo metinėms.

Kuo ypatingas Pažaislio vienuo -
lynas ir kodėl pasirinktas šis archi -
tektūrinis, istorinės reikšmės an -
samb lis tokiam įdomiam ir reikš min -
gam Lietuvos  muzikinio gyvenimo
ren giniui?

1660 metais Lietuvos Di džiosios
Kunigaikštystės Didysis kancleris
Kristupas Žygimantas Pacas, kurį
laiką mokęsis Vatikane ir Romoje,
kreipėsi į kamaldulių ordino vyres ny -
bę Romoje, raštu pasižadėdamas fi-
nansuoti vienuolyno ir bažnyčios sta -
tybą Lietuvoje. 

Taip Lietuvoje, netoli Kauno,
labai gražiame gamtovaizdyje, kur,
Didžiojo kanclerio K. Ž. Paco spėjimu
įvyko pirmasis Lietuvos krikštas,
išaugo gražus Kamaldulių vienuoly-
no archi tektūrinis ansamblis, o jo
centrinės bažnyčios skliautuose Ita-
lijos geriau sieji dailininkai nutapė
keliolika freskų. 

1667 m. pašventintas bažnyčios
kertinis akmuo. 1681 m. baigta bok -
štų statyba. K. Ž. Pacas mirė 1684 m.,
nebaigęs vienuolyno statybos. Jo pra -
dėtą darbą tęsė giminaitis My kolas
Ka zimieras Pacas.

Apie 1696 m. bažnyčios statyba
buvo baigta, 1712 m. užbaigti apdai-
los darbai, o 1712 m. spalio 15 d. ją
kon sekravo Vilniaus vyskupas Kons -
tantinas Bžostovskis.

Kauno marių vakariniame kran -
te, apsuptas žalio miško masyvo, Pa -
žaislio architektūros ansamblis – bu -
vę kamaldulių vienuolyno pa s tatai ir
bažnyčia – stovi iki dabar. Tai vie nas
iš nedaugelio mūsų krašto pa minklų,
kuriame taip ryškiai atsispindi talen-
tingų baroko epochos meni ninkų –
ar chitektų, tapytojų ir lipdytojų – kūry-
ba.

Nuo 1920 m iki Antrojo pa -
saulinio karo Pažaislyje buvo įsikūru-
sios iš Čikagos atvykusios Šv. Kazi -
miero kongregacijos vienuolės lietu-
vės. Už surinktas aukas jos suremon-
tavo keletą vienuolyno pastatų, už -
dengė bažnyčios stogą, sutvarkė
aplinką, tačiau restauravimo darbais
nesirūpino. Tik 1967 m. įkūrus Pa -
žaislyje Kauno valstybinio M. K.
Čiur lionio dailės muziejaus filialą,
pra sidėjo ansamblio tvarkymas. Da -
bar Pažaislio ansamblis priklauso
Kazimierietėms.

Kasmet nuo 1996 metų orga-
nizuojamas Pažaislio muzikos festi-
valis yra vienas iškiliausių Lietuvos
kultūros reiškinių. Festivalio tikslas
– populiarinti klasikinę muziką,
pagyvinti Lietuvos kultūrinį gyveni -
mą vasaros metu, pristatyti Lietuvos
ir kitų pasaulio šalių profesionalius
muzikinius kolektyvus, solistus, diri-
gentus bei skatinti tarptautinį
dialogą ir kultūrinį bendradarbia-
vimą. Nuo 2006 m. Pažaislio muzikos
festivalį globoja Lietuvos Respub -

likos prezidentas Valdas Adamkus. 
Jubiliejinis festivalis – tarsi savo -

tiška ataskaita klausytojui, norin -
čiam išgirsti ir pamatyti kuo įspūdin -
gesnę bei įvairesnę programą. Tad
jame ir bus visko: nuo populiariosios
muzikos iki barokinės operos, nuo
aistringų flamenko ritmų iki užliū-
liuojančios romantikos.

Penkioliktasis festivalis ypatin-
gas savo apžvalga. Jame bus bando-
ma apžvelgti jau nueitą kelią, prisi-
menant girdėtus muzikinius kolek-
tyvus bei ryškias muzikos pasaulio
asmenybes. Žinoma, debiutų ir siur-
prizų taip pat nestigs. Klausytojai
galės mėgautis net šešių Lietuvos bei
užsienio orkestrų muzikavimu, ži -
nomų ir garsių solistų pasirodymu.
Kaip ir kiekvienais metais, koncertų
žanrai taipogi tenkins išrankiausiųjų
skonį: bus pamaloninti tiek kame -
rinės muzikos mylėtojai, tiek simfo-
ninės-vokalinės muzikos gerbėjai.

Įsitvirtinęs Kauno muzikos pa -
dangėje Pažaislio festivalis džiugins
klausytojus visą vasarą – nuo gegužės
30-osios iki rugpjūčio 29-osios. 

Parengė 
Algirdas Juozas Vitkauskas

Prasideda Pažaislio muzikos 
festivalis

Pažaislio ansamblis.                                www.lt.wikipedia.org nuotr.   

Emilija Pakštas, gyvenanti Chicago, IL, užsisakė „Draugą” skaityti
dar metams ir paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū.

Jonas Mezinskas, gyvenantis Oak Lawn, IL, pratęsė „Draugo”
prenumeratą ir kartu paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Milda ir Robert  A. Arlauskas, gyvenantys Forney, TX, pratęsė
metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū.

Irena Alantas, gyvenanti Redford, MI, atsiuntė „Draugui” dosnią
100 dol. auką. Labai ačiū už Jūsų paramą.

Elona M. ir Juozas B. Vaišniai, gyvenantys North Haven,  CT,
užsisakė „Draugą” dar metams. Kartu su prenumeratos mokesčiu atsiun-
tė ir 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame.

Vytas Raudys, gyvenantis Homer Glen, IL, pratęsė „Draugo”
prenumeratą ir kartu paaukojo 50 dol. auką. Tariame nuoširdų ačiū.
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• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

PPPPrrrreeeennnnuuuummmmeeeerrrruuuuooookkkkiiiimmmmeeee  iiiirrrr   sssskkkkaaaaiiiittttyyyykkkkiiiimmmmeeee  ,,,, ,,,,DDDDRRRRAAAAUUUUGGGGÅÅÅÅ””””!!!!
,,,, ,,,,DDDDRRRRAAAAUUUUGGGGÅÅÅÅ””””  aaaattttmmmmiiiinnnnkkkkiiiimmmmeeee  ssssaaaavvvvoooo  tttteeeessssttttaaaammmmeeeennnntttteeee....

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

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  

Per pirmąsias Šanchajuje vyk-
stančios pasaulinės parodos „Expo
2010” dienas Lietuvos paviljone jau
apsilankė ketvirtis milijono žmonių.
Kasdien jame pabuvoja apie 14 tūk-
stančių, t. y. kas dvyliktas „Expo
2010” lankytojas. Tikimasi, kad per
šešis šios parodos mėnesius – nuo
gegužės 1 d. iki spalio 1 d. – šalies
paviljoną aplankys apie 3–4 milijonus
žmonių, praneša Aplinkos ministeri-
ja.

Lankytojai noriai mėto kamuolį į
krepšį Lietuvos paviljone įrengtoje
krepšinio aikštelėje, skuba galvoti
norus, stovėdami ant „Stebuklo”
plytelės, atvežtos iš sostinės Katedros
aikštės, leidžiasi mūsų šalies ekspozi-
cijos simboliu – oro balionu – į infor-
macinį „skrydį” per Lietuvą. 

„Lietuvos dalyvavimas šioje pa-
saulinėje parodoje teikia galimybę ne
tik supažindinti milžinišką „Expo

2010” lankytojų auditoriją su mūsų
kultūros, gamtos savitumais, svar-
biausiais šalies gyvenimo įvykiais,
bet ir užmegzti verslo bei turizmo
plėtrai naudingus ryšius. Paviljone
apsilankančios ir Kinijos, ir kitų val-
stybių verslininkų grupės klausinėja
informacijos apie mūsų šalies verslo
aplinką, prašo kontaktų”, – sako
Aplinkos ministerijos, kuri koordi-
nuoja Lietuvos dalyvavimą pasauli-
nėje parodoje, vadovas, ministras Ge-
diminas Kazlauskas.

Taip pat planuojama, kad į „Expo
2010” atvyksiančių „Lietuvos gele-
žinkelių”, Klaipėdos uosto, oro ben-
drovių ir kitų verslo sričių atstovai
mėgins įtvirtinti ir plėtoti ryšius su
Kinija. 

Didžiausiame Kinijos mieste
Šanchajuje vykstanti „Expo 2010”
yra didžiausia iš visų iki šiol vykusių
pasaulinių parodų. 189 pasaulio val-
stybių, 54 tarptautinių organizacijų,
keliolikos stambių verslo bendrovių
ir keliasdešimt pasaulio miestų pa-
viljonus, išsidėsčiusius daugiau kaip
penkių kvadratinių kilometrų plote,
aplankys, kaip spėjama, apie 70 mili-
jonų žmonių. 

Parodoje, kurios pagrindinė tema
– „Geresnis miestas, geresnis gyveni-
mas”, pristatomi pažangiausi šiuo-
laikinių miestų planavimo ir projek-
tavimo pavyzdžiai, daug dėmesio
skirta vos ne visoms šiuolaikinio
žmogaus gyvenimo ir veiklos sritims,
be kurių sunkiai įsivaizduojamas
modernus miestas.

Lrt.lt

Į Lietuvos paviljoną užsuka kas dvyliktas
„Expo 2010“ dalyvis

A † A
Dr. RIMVYDUI SIDRIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame vaikus, anūkus bei visus
artimuosius ir dalinamės jų skausmu.

Dr. Jonas ir dr. Terri Prunskis su šeima

Brangiam Tėveliui ir Tėvukui, lietuviui patriotui,

A † A
dr. RIMVYDUI SIDRIUI

baigus šią žemišką kelionę ir iškeliavus į Amžinąjį gy-
venimą, Šiaurės Amerikos jaunųjų Ateitininkų sąjun-
gos pirmininkei ir Čikagos apylinkės Daumanto-Die-
lininkaičio jaunųjų ateitininkų kuopos globėjai LAI-
MAI SIDRYTEI-ALEKSIENEI ir jos šeimai, mūsų
kuopos padėjėjams ir nariams VILIJAI, NIDAI ir GI-
LIUI ALEKSAMS, KOVUI, VIDUI, LUKUI, VASA-
RAI ir RYTUI  KULBIAMS bei visai plačiai SIDRIŲ
šeimai reiškiame gilią užuojautą.

Daumanto-Dielininkaičio jaunųjų
ateitininkų kuopa

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629
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�Draugo fondo tarybos posėdis
įvyks gegužės 26 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. ,,Draugo” administracijos pa tal -
poje. Tarybos nariai kviečiami daly-
vauti.

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte maloniai kviečia į filmų popie -
tę. Gegužės 26 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. bus ro domas  dokumentinis fil -
mas ,,Babtai” iš ciklo ,,Mūsų mies te -
liai”. Filmai rodomi PLC skai tykloje.

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai kviečia visus daly-
vauti vienos valandos tyliojoje maldo-
je penktadienį, gegužės 28 d., 6 val. v.
seselių Mo tiniškajame na me, 2601 W.
Mar quette Rd., Chic a go. 

�Atminimo dienos (Memorial
Day) iškilmės Lietuvių Tautinėse ka -
pi nėse, 8201 S. Kean Ave., Justice,
IL 60458, vyks gegužės 30 d. 11 val. r.
Tel. pasiteirauti: 708-458-0638. 

�Atminimo dienos (Memorial
Day) šv. Mišios Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse vyks gegužės 31 d. 10:30
val. r. šv. Mišias atnašaus Mundelein
se mi narijos vicerektorius kun. Au -
gust J. Belauskas. Šv. Kazimiero lie-
tuvių kapinių Sklypų savininkų drau-
gija vi sus maloniai kviečia 1 val. p. p.
at vykti prie Steigėjų paminklo, kur
re ligines apeigas atliks Jonas Kuzins -
kas. Mirusiems bus padėtas pašven -

tin tas vainikas, renginyje dalyvaus
šauliai. Tel. pasiteirauti: 630-730-
4823 (Birutė Vitkauskienė). 

�Populiarių operų arijas ir due-
tus atliks tenoras Antanas Zaka -
rauskas ir sopranas Nida Grigalavi -
čiūtė sekmadienį, birželio 6 d., 12:30
val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje,
14911 127th St., Lemont, IL. Jiems
akompanuos pianistas Ričardas So -
kas. Dailiuoju žodžiu dalyvaus Auš  ra
Jasaitė-Paulauskienė. Visus maloniai
į labdaros koncertą kviečia „Sau lu -
tė”, Lietuvos vaikų globos būrelis.

�Birželio 13 d., sekmadienį, pre -
latas Ignas Urbonas savo kunigystės
75-mečio proga koncelebruos 9 val. r.
šv. Mišias Palaimintojo Jurgio Matu -
laičio misijoje, 14911 127th St., Le -
mont, IL 60439. Po 9 val. r. ir po 11
val. r. šv. Mišių gerbiamą prelatą pa s -
veikinti ir su juo pabendrauti bus ga -
li ma PLC di džiojoje salėje, o po 6 val.
v. šv. Mišių – misijos prieangyje.

SKELBIMAI

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

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

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. dvejiems ir 2.50 proc.
trejiems metams terminuotas

indėlis California Lithuanian Credit
Union Santa Monica, California

Tel. 310-828-7095
Valdžios apdrauda iki $250,000

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
AURIS JARAŠŪNAS

Estate Planning (Wills, Trusts) ir Land Use
2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404
Tel.: 310-828-7525

Mob.: 310-701-8472
E-mail: jaralaw@earthlink.net

Valandos: antradieniais ir pagal susitarimą

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Bank, 
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 
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

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis, dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: Rus -
sell Holmes $200; tęsiant vaiko meti -
nę paramą Birutė Kožicienė $260,

Jerry & Sharon McNellis $300, Dia -
na Viskantaitė $360. Labai ačiū.
„Sau lutė” (Sunlight Orphan
Aid), 414 Freehauf St., Lemont,
IL 60439, tel. (630) 243-7275.

Kun. Kęstutis A. Trimakas 
birželio 20 d., sekmadienį,

švenčia 80 gyvenimo metų, 50 metų kunigystės tarnybos, 
50 metų akademinio darbo sukaktis

Padėkos Mišios – 9 val. r. Šv. Antano šventovėje 
(15 St. ir 50 Ave. gatvių sankryža, Cicero)

Akademinė ir meninė programa, 
Garbės daktaro regalijų įteikimas – 11 val. r., vaišės – 12 val. p. p.

Willowbrook Ballroom salėje 
(8900 S. Archer Rd., Willow Springs)

Auka  25 dol. asmeniui. 
Čekius rašyti: American Lithuanian Catholic Federation. 

Kreiptis į dr. Romą Kuprienę tel.: 708-447-9319

Pagerbdami a. a. Fabijono Bra -
zaičio atminimą, draugai ir pažįs-
tami įamžino jį Draugo fonde.

Aukojo:
Algis ir Dalia Ancevičiai, Oak

Lawn, IL 25 dol.;
Aušros Vartų/Kernavės tunto Ju -

zės Augustaitytės-Vaičiūnienės bū -
relis, Chicago, IL 25 dol.;

Martynas ir Rūta Buntinai, Ni -
les, IL  50 dol.;

Dragūnaičių šeima, LaGrange
Park, IL 40 dol.;

Arūnas ir Irena Draugeliai, Le -
mont, IL 50 dol.;

Stephanie Garcia su šeima,
Brook field, IL  75 dol.;

Nijolė Gierštikienė, Oak Lawn,
IL  30 dol.;

Petras Jadvišis, Chicago, IL  100
dol.;

Ramunė Kubiliūtė, Chicago, IL
25 dol.,

Algirdas ir Raminta Marchertai,
Le mont, IL  75 dol.;

   Alfredo ir Alicija Mikučauskai,
Lemont, IL  20 dol.;

Narių šeima, Downers Grove, IL
30 dol.;

Juozas ir Onutė Pečiuliai, Bur -
bank, IL  50 dol.;

Darius ir Lidija Polikaičiai, Dow -
ners Grove, IL 20 dol.;

Plačių šeima, Orland Park, IL  30
dol.,

Rimantas ir Stasė Ramanauskai,
Le mont, IL 70 dol.;                

Albina Ramanauskienė, Oak
Lawn, IL 10 dol.;

Šarūnas Rimas, Riverside, IL 30
dol.;

Lidija Ringienė, Lemont, IL 30
dol.;

Kostas ir Vida Stankai, Homer
Glen, IL 30 dol.;

Gražina Sturonienė, Orland
Hills, IL 20 dol.;

Jonas ir Jūratė Tamulaičiai, Ber -
wyn, IL 25 dol.;

Gytis ir Lidija Vadopalai, Willow
Springs, IL 50 dol.;

Ramojus ir Aldona Vaičiai, High -
land Park, IL 50 dol.;

Antanas ir Viktorija Valavičiai,
Chi cago, IL 30 dol.;

Jonas ir Jūratė Variakojai, Chica -
go, IL 25 dol.

Viso aukų  – 1,015 dol.

Negrįžtamai iškeliavęs Fabijonas
Brazaitis buvo ilgametis dienraščio
,,Draugas” prenumeratorius ir rėmė-
jas. Draugo fondo taryba reiškia nuo -
širdžią užuojautą mirusiojo našlei
Ali  cijai Brazaitienei, visai šeimai bei
artimiesiems.

A. a. Fabijono Bra zaičio atminimą
draugai ir pažįstami įamžino Draugo fonde

Šiaulių Rotary klubo nariai neseniai lankėsi Jungtinėse Amerikos Valsti-
jose. Čikagoje rotariečiai susitiko su generaline konsule Skaiste Aniuliene ir
garbės konsulu Floridai Stanley Balzeku, Jr. 

Anot S. Aniulienės, Jungtinės Amerikos Valstijos užima trečiąją vietą (po
Anglijos ir Airijos) pagal emigracijos iš Lietuvos srautus. Skaičiuojama, kad
naujųjų emigrantų JAV yra iki 400,000, o senosios emigrantų kartos — apie
milijoną. Iš JAV šeši miesto rotariečiai parvežė dviejų elektrinių vargonų do-
vanojimo raštą,  keliolika tūkstančių JAV dolerių labdaros ir žinią apie di -
džiulį tautiečių susidomėjimą Šiauliuose vyksiančiomis 2012-ųjų žaidynėmis.

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus info

Šiaulių rotariečiai su generaline konsule Skaiste Aniuliene (ketvirta iš dešinės)
bei garbės konsulu Stanley Balzeku, Jr. (ketvirtas iš kairės) Lietuvos gene -
raliniame konsulate Čikagoje.

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus archyvo nuotr.

JAV Lietuvių Bendruomenės Vi  durio Vakarų apygardos
suvažiavimas įvyks gegužės 29 d.

Pasaulio lie tuvių centre, 14911 127th St., Le mont. 
Kviečiame dalyvauti apygardai priklausančių apylinkių valdybų narius,

apygardoje rinktus JAV LB tarybos narius ir apylinkių atstovus.
Registracija prasidės 11:30 val. r. Suvažiavimo pradžia 12:30 val. p. p.

Lietuvos Dukterų Draugijos Los Angeles skyrius mums rašo:
„Mes dabar vertiname Jūsų darbą ir puikiai suprantame, kad sunku yra
išsilaikyti spausdintam žodžiui šiose technologinėse lenktynėse. Geriau-
sios Jums sėkmės.” Kartu su šiais gražiais žodžiais LDD Los Angeles
skyrius paaukojo „Draugo” leidybai paremti 100 dol. auką. Nuoširdžiai
Jums dėkojame už dosnią paramą.


