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1940-ûjû pareiõkimas liudija
apie tvirtâ JAV paramâ Baltijos šalims

D. Grybauskait∂ pabr∂žia moter¨ svarbâ demokratijai
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Vilnius, liepos 23 d. (ELTA) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė priė-
mė Rytų Europos regiono politikos,
verslo ir visuomenės vadoves. Įvairių
profesijų atstovės, politikės, teisinin-
kės, žurnalistės, nevyriausybinių or-
ganizacijų atstovės į Lietuvą atvyko
dalyvauti Tarptautinio respublikonų
instituto ir Demokratijų bendrijos
konferencijoje moterų vadovavimo
klausimais.

Šalies vadovė su Rytų Europos
politikos, verslo ir visuomenės vado-
vėmis aptarė galimybes stiprinti lyčių
lygybę Europoje, kalbėjosi apie vyrų
ir moterų netolygų darbo užmokestį,
moterų užimtumą, kitomis svarbio-
mis temomis.

Prezidentės teigimu, nors stovėti
prie valstybės vairo ekonominio nuo-
smukio metu, priimti sunkius, bet
būtinus sprendimus ir tuo pačiu me-

tu pateisinti šalies žmonių rodomą
pasitikėjimą yra didžiulė atsakomybė
ir įpareigojimas, tačiau tai taip pat
puiki galimybė į savo šalies gyvenimą
įnešti esminius teigiamus pokyčius.

Lietuvos vadovė taip pat pastebė-
jo, jog Lietuvoje yra teigiamų pokyčių
įtvirtinant lyčių lygybę ir moterų va-
dovavimą – moterys aktyviai dalyvau-
ja politiniame, verslo ir visuomeni-
niame gyvenime. Moterys Lietuvoje

ne tik eina aukščiausias valdžios
pareigas, čia taip mažėja atotrūkis
tarp vyrų ir moterų užimtumo.

Vilniuje atidaryta pirmoji Euro-
pos Sąjungos agentūra Baltijos vals-
tybėse – Europos lyčių lygybės insti-
tutas, kitąmet Lietuvoje rengiamas
aukšto lygio Demokratijų bendrijos
susitikimas „Moterys ir demokrati-
ja”.

Vilnius, liepos 23 d. (URM info)
– Užsienio reikalų ministras Audro-
nius Ažubalis Vilniuje liepos 22 dieną
priėmė Lietuvių išeivijos studentų
stažuotės (LISS) programos dalyvius.

Pagal šią programą JAV ir Kana-
dos lietuvių jaunimas atlieka profesi-
nę praktiką Lietuvos valstybės įstai-

gose, viešojo ir privataus sektoriaus
įmonėse, užsiima savanorių veikla
tremtinių ir kūdikių globos namuose.
Nuo 2008 m. JAV Lietuvių Bendruo-
menės vykdoma ir Užsienio reikalų
ministerijos iš dalies remiama LISS
programa leidžia lietuviams iš Šiau-
rės Amerikos Lietuvoje įgyti profesi-

nės patirties, susipažinti su Lietuvos
įmonių, įstaigų, organizacijų veikla,
tobulinti lietuvių kalbos žinias. LISS
dalyvių skaičius nuolat auga: 2008 m.
Lietuvoje stažavosi 6 programos da-
lyviai, 2009 m. – 28, šiemet – jau 54.

Daugiau apie šią programą
skaitykite 12 psl.

Vilnius, liepos 23 d. (BNS) –
JAV valstybės sekretorė Hillary Clin-
ton sako reiškianti Baltijos šalims pa-
garbą kaip svarbiems NATO sąjun-
gininkams ir stipriems partneriams
Europoje, minint JAV pareiškimo,
kuriuo nepripažįstama Baltijos šalių
aneksija, 70-metį.

,,Prezidento B. Obama ir JAV
žmonių vardu prisidedu prie Estijos,
Latvijos ir Lietuvos vyriausybių ir vi-
suomenės, liepos 23 dieną mininčių
70-ąsias Welles pareiškimo metines,
taip dar kartą patvirtindama stiprius
ryšius tarp mūsų valstybių”, – rašo-
ma H. Clinton kreipimesi.

1940 metų liepos 23 dieną JAV
valstybės sekretoriaus pavaduotojas,
tuo metu laikinai ėjęs valstybės sek-
retoriaus pareigas Sumner Welles pa-
skelbė oficialų JAV Valstybės depar-
tamento pareiškimą dėl padėties Bal-
tijos valstybėse. Jame pabrėžta, kad
JAV nepripažįsta ir nepripažins Bal-
tijos valstybių – Estijos, Latvijos ir
Lietuvos – aneksijos.

Lietuvos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė paskelbė viešą sveikinimo
laišką, kuriame sako, kad 1940 metų
JAV pareiškimas penkis okupacijos
dešimtmečius padėjo išlaikyti viltį,
jog Lietuva gali būti nepriklausoma ir
demokratinė valstybė.

Lietuvos Vyriausybė pranešė,
kad sukakties proga JAV prezidentui
B. Obama perduotas bendras Baltijos
valstybių ministrų pirmininkų padė-
kos laiškas.

Sostinėje iškilmingai paminėtos
JAV Valstybės departamento pareiš-
kimo 70-osios metinės. Į metinių mi-
nėjimą Washington aikštėje Vilniuje
susirinko Nukelta į 6 psl.

Vilniuje iškilmingai paminėtos JAV Valstybės departamento pareiškimo 70-
osios metinės. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

„Labai džiaugiuosi, kad atnešate į Lietuvą tai, ko čia vis dar trūksta: atsakomybės jausmą ir pagarbą artimui”, – sakė už-
sienio reikalų ministras susitikimo metu. URM nuotr.
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Premjeras Andrius Kubilius,
nepaisydamas gydytojų ir mo-
kytojų profesinių sąjungų rei-
kalavimų paneigti teiginius, jog
biudžetinėse įstaigose taupymas
mažesnis dėl nemažėjusių jų
atlyginimų, laikosi savo. Jis tvir-
tina, kad imant bendrą vidurkį
praėjusiais metais medikų ir pe-
dagogų atlyginimai išliko ne-
pakitę, kai tiek valstybinėse, tiek
privačiose įstaigose algos ma-
žėjo. Susidaro įspūdis, kad pre-
mjeras ir profesinių sąjungų ats-
tovai kalba apie skirtingus da-
lykus – esą premjeras savo tei-
ginius grindžia bendru metų vi-
durkiu, o profesinės sąjungos
turi mintyje konkrečius atlygin-
imų svyravimus. Nesutikdami su
Vyriausybės vadovo teiginiais
švietimo darbuotojai kreipėsi į jį
atviru laišku klausdami, kodėl
premjeras taip akivaizdžiai klai-
dina visuomenę ir ją kiršina.
Matyt, dar sykį patvirtinamas
dėsnis, jog didžiojoje politikoje
nesigilinama į detales ir žvelgia-
ma ,,bendrai”.

Redaktorė Loreta Timukienė

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

Praėjusią savaitę su džiaugs-
mu ir liūdesiu Čikagos ateiti-
ninkai ir jų bičiuliai išlydėjo
kun. Gediminą Jankūną kelio-
nėn į gimtąją Lietuvą. Ameri-
kos ateitininkai su kun. Jan-
kūnu susipažino 2000 m., kai
jis, atvy kęs studijuoti į St Mary
of the Lake seminariją Illinois
valstijoje, dar būdamas klie ri -
ku, va sa rą praleido Dainavoje
jaunu čių stovykloje. Nuo to
laiko kun. Jankūnas buvo daž-
nas ateitininkų draugas, vedė
susikaupimus, kapelionavo
stovyklose. Baigęs seminariją

ir įšventintas Lietuvoje kunigu, pernai kun. Jankūnas
grįžo į St Mary of the Lake seminariją užbaigti dok-
torato studijų ir apvainikavo jas šį pasavasį STD (Sac-
rae Theologiae Doctor) laipsniu. Apgynė disertaciją
,,Moving Beyond the Dictatorship of Relativism:
Cardinal Joseph Ratzinger’s Lifelong Concern with the
Phenomenon of Relativism”. Tarp draugų kun. Jan-
kūnas dažnai aptardavo Bažnyčios ir lietuvių tautos
rūpesčius, ne sykį pareikšdamas norą priklausyti atei-
tininkų sąjūdžiui. Išlydėdami darbti į Lietuvą, Š. Ame-
rikos ateitininkų tarybos nariai kun. Jankūnui prisegė
ateitininkų ženklelį, rodantį, jog jis priklauso ateiti-
ninkų sąjūdžiui. 

Fotografo Jono Kuprio darbai bus
rodomi 2010 m. sendraugių atei-
tininkų stovykloje, Dainavoje, liepos
25–30 d. Parodą, „Lietuva – bus
daugiau” bus galima aplankyti sto-
vykloje, Bal tuo  siuose rūmuose, pro-
gramos me tu. Paro dos atidarymas
sekma die  nį, liepos 25 d, 9:30 v. v.  

Visuomenė kviečiama apsilankyti. 

Paroda

Vasaros stovyklos – ne vien jaunimui…

Ir sendraugiams reikia
strėnas atitiesti
Kas gi būtų pagalvojęs, kad ateitininkai taps stovyklau-
tojų sąjūdžiu? O per ateinančias tris savaites vyks net
keturios ateitininkų stovyklos, skirtos vyresniems stovyk-
lautojams. Čia supa žin diname su stovyklų programomis
(kai kurios stovyklos dar priima poil siautojus).

Sendraugių ateitininkų stovykla I
liepos 25–rugpjūčio 1 d.
Amerikos lietuvių R. katalikų federacijos stovyklavietėje 
DAINAVOJE, Manchester, Michigan

,,Kas tas artimas?”
Nors jau visos vietos užimtos, visuomenė yra kviečiama
atvykti į stovyklą pasiklausyti paskaitų.

PROGRAMA:

Sekmadienį, liepos 25 d., 9:30 v. v. Jono Kuprio fotografijų parodos atidarymas.
Parodą bus galima apžiūrėti visą savaitę.

Pirmadienį, liepos 26 d., 10:00 v. r. Juozas Križinauskas – ,,Gvate malietiška
svajonė” • 4:30 v.p.p. Kristina Wayne, JD –,,Alternatyvūs konflikto sprendimo
būdai: tarpininkavimas”

Antradienį, liepos 27 d., 10:00 v. r. Seselė Ignė Marijošiūtė – ,,Praraja, ar viens
prie vieno?” • 4:30 v. p. p.  Vitas Sirgėdas – ,,Kelionė per Bibliją”

Trečiadienį, liepos 28 d., 10:00 v. r. Dr. Andrius Kazlauskas – ,,Inteli gentiš ku -
mas/ aro gan tiškumas — nevykęs, bet dažnas derinys” • 4:30 v. p. p. Alė Le-
lienė – ,,Laimo (lyme) liga — naujoji epidemija”

Ketvirtadienį, liepos 29 d. 4:30 v. p. p. Ses. Ignė Marijo šiūtė – ,,Šeimy niš -
kumas — o kur modelis?”  

Penktadienį, liepos 30 d., 10:00 v. r. Paulius Majauskas – ,,Kas ta kompanija
— ar mūsų investicijos gali pakeisti pasaulį?” • 4:30 v. p. p. Gabrielė Gailiūtė
– ,,Nerijos Putinaitės ’Nenutrūkusi styga: prisitaikymas ir pasipriešinimas so-
vietų Lietuvoje’ pristatymas.” 

Šestadienį, liepos 31 d. 10:00 v. r. Antanas Saulaitis, SJ – ,,Kas tas artimas?” 

Sendraugių ateitininkų stovykla II
rugpjūčio 8–14 d.
DAINAVOJE, Manchester, Michigan
Priimami visi šeimos nariai. Norintieji dalyvauti prašomi kreiptis el. paštu
sendraugiai2@gmail.com arba skambinti Ritai Bie liauskienei tel. 708-484-
4045.

Nukelta į 13 psl.

Vykstantiesiems į ateitininkų 
prieškongresinę stovyklą ir į XVI kongresą

Visi Šiaurės Amerikos ateitininkai kviečiami daly-
vauti Ateitininkų federacijos XVI kongrese š. m. rug-
pjūčio 6–8 d. Vilniuje, o prieš tai rugpjūčio 2–6 d.
prieškongresinėje stovykloje Berčiūnuose. Prašome
visų moksleivių, studentų ir sen draugių pranešti ŠAAV
pirmininkei Rasai Kasniūnienei el. paštu rasakas@
aol.com iki liepos 27 d., jeigu žadate dalyvauti kon-
grese ir/ar norėtumėte būti atstovais. 

Žadantieji  dalyvauti XVI ateitininkų kongrese yra
skatinami iš anksto susipažinti su kon grese keliamais
klausimais, ypač dėl AF įstatų pakeitimų.  Su jais ga -
lite susipažinti: www.ateitis.lt ir taip pat pareikšti
savo mintis. Kviečiame įsitraukti visus ateitininkus,
kuriems rūpi organizacijos veikla. Tinklalapyje taip
pat rasite stovyklos ir kongreso dienotvarkes.

Dainavos vyrų vienetas, vadovaujamas muz. Dariaus
Polikaičio, atliks meninę programą ateitininkų kongre-
so  Vilniuje metu. Vienetas taip pat įteiks ir muzikinę
dovaną Kaunui, atlikdamas ypatingą koncertą ,,Kaip
grįžtančius namo paukščius...”, skirtą ateitininkijos
šimtmečiui, rugpjūčio 5 d. 6 val. v. Vytauto Didžiojo
universiteto Didžiojoje auloje (Katalikų teologijos fa-
kultetas, Gimnazijos g. 7, Kaunas). 

Dainavos ansamblio vyrai dainuos Kaunui

Naujas ateitininkas paliko Amerikos namus

kun. Gediminas
Jankūnas, STD
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TIKĖJIMAS IR RITUALAI

Per valstybines ir religines šventes
Lietuvos miestų bažnyčiose galima pa-
matyti daug šv. Mišiose dalyvaujančių
žmonių. Dauguma jų yra praktikuojan-
tys katalikai, bet ne visi. Dalis žmonių
apie rimtą tikėjimą neturi elementarių
žinių, o kartais – net tikėjimo. Jie
atlieka tik tam tikrus ritualus – daro
kryžiaus ženklą, atsiklaupia, kartais
net priima Komuniją, neskirdami pa-
prasto duonos paplotėlio nuo Kristaus
Kūno. Komuniją dalijantis kunigas
neturi galimybės paklausti, ar žmogus
praktikuoja Sutaikinimo sakramentą,
ar gyvena bažnytinėje santuokoje ir
panašiai. Tiesiog kiekvienam prisiarti-
nusiam – ir geram katalikui, ir nusi-
dėjėliui – duoda Komuniją, manyda-
mas, kad žmogus žino, ką daro. 

Deja, daugelis neskiria krikščio-
niškojo tikėjimo nuo bažnyčioje atlie-
kamų apeigų – ritualų. Rimtos kateche-
zės neperėję žmonės, laikydamiesi tra-
dicijų, atlieka kai kuriuos ritualus:
krikštija kūdikius, net priima San-
tuokos sakramentą ir būtinai nori, kad
jie ir jų artimieji būtų palaidoti su reli-
ginėmis apeigomis. Sudėtingiausia
jiems – išpažintis, bet ir su ja susitvar-
ko, pasakydami vieną kitą nereikšmin-
gą nuodėmę ir manydami, kad atgaila
jau atlikta. 

Tokia tikėjimo praktika, kai atlie-
kamos tik religinės apeigos aiškiai ne-
suvokiant jų turinio, yra pavojinga. Ji
skatina žmogų veidmainiauti – pasiro-
dyti kataliku, nors tikėjimo kartais nė
su žiburiu nesurasi. Gyvenimas tikėji-
mo šviesoje prasideda tik tada, kai žmo-
gus pradeda įsiklausyti į sąžinės balsą
ir gilintis, ar tai, ką jis daro, atitinka
Dievo valią. Vien ritualus atliekantis
žmogus Seime gali balsuoti už įsta-
tymą, aiškiai prieštaraujantį krikščio-
niškajai moralei, gali pasiglemžti sve-
timą turtą, gali nešioti širdyje pavydą,
kerštą ir visai nejausti sąžinės prie-
kaištų. Tikėjimą praktikuojantis žmo-
gus šito padaryti negalės, o jeigu atsi-
tiktų nelaimė suklysti, jis tol neturės
ramybės, kol susitaikys su Dievu ir
ištaisys padarytą klaidą.

Atgavus Nepriklausomybę atsirado
ypač daug ritualinių katalikų. Daugelis
žmonių, gyvenusių toli nuo tikėjimo,
siekė prisiderinti prie naujo laiko iššū-
kių. Tapo nepopuliaru būti komunistu,
nes tai buvo siejama su kolaboravimu.
Bažnyčia atstovavo tai Lietuvos daliai,
kuri niekuomet nenusilenkė jokiai dik-
tatūrai. Todėl daugeliui žmonių reikėjo
rinktis: arba likti, kuo buvus, arba pa-
sikeisti iš esmės, pripažįstant padary-
tas klaidas ir už jas atliekant rimtą at-

gailą, arba užsidėti tikinčiojo kaukę –
retkarčiais dalyvauti šventėse ir atlikti
vienus ar kitus ritualus. Apgailėtina,
tačiau daugelis rinkosi pastarąjį kelią. 

Ritualizmas ir jo formuojama veid-
mainystė – ne mūsų laikų išradimas.
Prieš du tūkstančius metų Jėzus tokių
dviveidžių žmonių sutiko tarp fariziejų
ir Rašto aiškintojų ir negailėjo jiems
skaudžių žodžių. Tiesa, mums neduota
aiškiaregystės dovana, kad galėtume
lengvai atskirti, kuris tikintysis yra
nuoseklus krikščionis, o kuris – tik
„pabaltintas karstas”. Tačiau Kristus
yra pasakęs, kad juos bus galima pažin-
ti iš jų vaisių: „Geras medis negali duoti
blogų vaisių, o netikęs gerų” (Mt 7, 18).
Todėl matydami bet kurį krikščionį,
net ir dvasininką, elgiantis ne pagal
Evangeliją, iš matomų darbų spren-
džiame, ar jis turi gilų tikėjimą, ar yra
tik ritualus atliekantis žmogus.

Nuo ko pradėti siekiant tapti visa-
verčiu krikščioniu? Pirmasis ir pats
reikalingiausias žingsnis, kurį reikia
padaryti, – tai rimtai susitaikyti su Die-
vu, atliekant visavertę išpažintį. Išpa-
žinties nereikia baidytis, tik patartina
pasirinkti išmintingą dvasios vadovą,
kuris padėtų rimtai susitaikyti su
Dievu. Kol nepadaroma ši „operacija”,
jokie vaistai nepadės. Dievo įsakymų
šviesoje sutvarkius sąžinės reikalus
reikia nuolat gaivinti ryšį su Viešpačiu.
Vienas esminių šio ryšio elementų yra
kasdienė malda. Per maža kasdien
sukalbėti kelias išmoktas maldeles –
reikia mokytis bendrauti su Dievu kaip
su asmeniu, pasakant jam tai, ką reikia
pasakyti. Tikintysis apsako Dievui savo
meilę, dėkingumą, dažnai jį atsiprašo
už savo klaidas, prašo pagalbos ir t. t.

Tačiau religiniam gyvenimui puo-
selėti vien maldos neužtenka – reikia
rimtai ieškoti Dievo valios. Mes, žmo-
nės, esame linkę ieškoti tik savo valios
ir ją vykdyti. Dėl to mūsų gyvenime at-
siranda daug sumaišties ir daug stabų.
Siekdami užsitikrinti saugumą, dažnai
esame gundomi elgtis prieš Dievo valią
– nepaisyti sąžiningumo ir kitų žmonių
interesų. Rimtu krikščioniu tampama
grumiantis, kad mumyse nugalėtų
sąžinė ir pasiryžimas nedaryti jokių
kompromisų, kurie mus tolintų nuo
Dievo. Pralaimėję pasinaudojame Su-
taikinimo sakramentu ir vėl kovojame
už Dievo teises savo gyvenime. Taip,
nors ir lėtai, dvasiškai augame. Mūsų
gyvenimas darosi vientisas, nes jame
nelieka vietos bet kokiam apsimetimui
ar veidmainystei. Dėl tokio gyvenimo
verta pakovoti.

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius, SJ
Lietuvių šventovei

Vatikane – 40 metų!
STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Turbūt nedaug kas iš mūsų skaitytojų žino, jog šiemet liepos 7 d.
sukako 40 m. nuo lietuviškos koplyčios Šv. Petro bazilikoje Vatika-
ne įkūrimo. Bent jau naujiesiems imigrantams tai tikriausiai bus

naujiena. O kai kuriems iš jų galbūt net ir staigmena, kad iš viso tokia
šventovė Vatikane yra.

Koplyčios istorija prasidėjo 1967 m. gegužę, kai tuomet Čikagoje gyve-
nęs energingasis vyskupas Vincentas Brizgys, būsimos koplyčios sumany-
tojas bei svarbiausias vykdytojas, visų lietuvių, išblaškytų po viso pasaulio
kraštus, vardu paprašė leidimo įkurti Vatikano Šv. Petro bazilikos gro-
tuose lietuvišką koplyčią, skirtą Gailestingumo Motinai Marijai, Lietuvoje
garbinamai nuo 1570 m., ypač Vilniaus įspūdinguose Aušros Vartuose, de-
dikuotuose lietuvių kankiniams, žuvusiems už tikėjimą ir tėvynę, atminti.

Vyskupui į pagalbą atėjo baronas Di Giura, buvęs Italijos ambasado-
rius Lietuvoje, ir kardinolas Antonio Samore. Po vienerių metų popiežius
Paulius VI patenkino vyskupo prašymą.

Prasidėjo kasinėjimai – vietos paruošimas būsimai koplyčiai. Bazi-
likos grotuose paprastai buvo laidojami tiktai popiežiai. Tačiau ten yra pa-
laidotos ir 4 moterys, viena jų – Švedijos karalienė Kristina, priėmusi ka-
talikų tikėjimą ir atsisakiusi sosto. Kasinėti buvo baigta po vienerių metų
– 1968 m. rudenį. Po dvejų metų užbaigus įrengti koplyčią, 1970 m. liepos
7 d. buvo paskirtas iškilmingas jos atidarymas – inauguracija.

Vysk. V.  Brizgys griebėsi darbo – pasirengimo tai nepaprastai, išskir-
tinio svarbumo šventei. Jis subūrė komitetą, į kurį įėjo jaunas dr. Vytau-
tas Narutis, žymi visuomenės veikėja, pedagogė Alicija Rugytė, kan. Vac-
lovas Zakarauskas ir čia rašančioji.

Išnuomojęs lėktuvą, vysk. V. Brizgys su 185 lietuviais pakilo kelionei
į Romą. Nutūpus Madride, Ispanijoje, toliau buvo keliaujama autobusais
per žymiausius Europos miestus, pakeliui aplankant katalikams šventas
vietas.

Kaip tikri maldininkai aplankėme provincijos pobūdžio Fatimą Por-
tugalijoje, sukrečiančiai įspūdingą Lurdą (Lourdes) Prancūzijoje, ramaus
orumo vietą Assisi (šv. Pranciškaus ir šv. Klaros) ir puikių architektūrinių
pastatų miestą Padua (šv. Antano) Italijoje.

Koplyčios atidengimo išvakarėse liepos 6 d. kardinolas Paolo Marella
pašventino altorių. Kitą rytą popiežius Paulius VI, dalyvaujant daugiau
nei 500 lietuvių maldininkų, atvykusių iš skirtingų pasaulio dalių, pa-
laimino koplyčią ir menišką mozaikinį paveikslą „Mater Misericordiae”.
Po to prie pagrindinio grotų altoriaus jis atnašavo šv. Mišias.

„Vergine lituana” paveikslas, pakabintas ant užpakalinės sienos, vy-
rauja visoje koplyčioje. Jo apačioje yra užrašas lotynų kalba: „Tavo užta-
riami mes randame prieglobstį, Gailestingumo Motina.”

Altorius atkreiptas į susirinkusiuosius (kongregaciją), priekyje pa-
puoštas lietuvišku kryžiumi. Visa koplyčia bei jos papuošimais pasižymi
ryškiu lietuvišku charakteriu. Nenuostabu, nes ją sukūrė mūsų vienas žy-
miausių dailininkų prof. Vytautas Kazimieras Jonynas, anuo metu gyve-
nęs New York mieste, ten ir bareljefai buvo pagaminti.

Iš kairės, prie įėjimo, kabo paveikslas, vaizduojantis Mindaugo krikš-
tą 1251 m. – popiežiaus Innocent IV vainikuoja jį karaliumi. Toje pačioje
pusėje – simbolinis Vilniaus ir Kauno bažnyčių, Vytauto  Didžiojo statytų
XIV ir XV a., vaizdas.  Šalia ir Jogaila (miręs 1434 m.), uoliai vedęs Lie-
tuvą į krikščionybę. Koplyčios priešingoje pusėje, ant dešinės sienos, ma-
tyti vyskupo San Josaphat Kuncevitius (1580–1623), nukankinto dėl susi-
vienijimo su Romos Bažnyčia, paveikslas. Taip pat šv. Kazimiero – St. Ca-
simirus Patronus Primarius Lithuaniae (1458–1484). Šalimais yra Kražių
bažnyčios atvaizdavimas su 1893-ųjų data, kai rusų kareiviai žiauriai žu-
dė tikinčiuosius, drąsiai ginančius bažnyčios uždarymą caro nurodymu.

Dar yra jaunos merginos pusiau baigtas profilis, o kita pusė sudaryta
iš 12 puslapių su 12 skirtingų kalbų antraštėmis iš pagarsėjusios mal-
daknygės „MARIJA, GELBĖKI MUS”, parašytos keturių jaunų merginų,
už tikėjimą ištremtų į Sibirą. Tas užrašas yra vienintelis užrašas visoje
koplyčioje lietuvių kalba. Nebuvo pamirštas nė Rūpintojėlis – jo bronzinė
statula tarsi jungia senovę, lietuviškas tradicijas su moderniu pasauliu.
Koplyčios grindys pagamintos iš brangaus marmuro su lietuviško meno
raštu.

Koplyčios šventa vieta uždaroma meniškais geležiniais vartais, kurių
pačiame centre – Lietuvos herbas baltasis Vytis. Vartai, pro kuriuos matai
visą koplyčią, išpuošti lietuviškais gėlėmis ir kitais augalais iš metalo,
simbolizuojančiais: rūta – nekaltybę, tulpė – jaunystę, ąžuolas – tvirtumą
ir pušis – didingumą.

Popiežius Paulius VI parodė daug palankumo lietuviams. Per Mišias
pačioje bazilikoje paskyrė lietuviams vieną geriausių vietų. Eidamas per
baziliką, jis šiltai sveikino prie už tvoros stovinčius lietuvius, spausdamas
jiems rankas. Matėsi nemažai moterų, pasipuošusių tautiniais lietuvių
drabužiais. Popiežius Paulius VI kelis kartus nuoširdžiai visiems pami-
nėjo atvykusius lietuvius maldininkus!

Šv. Petro bazilika Vatikane. www.wikipedia.com
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Pradėjus Vilniuje, Seimo rūmuo-
se, veikti PLB atstovybei, ir JAV LB
vadovybė užsigeidė turėti savo atsto-
vybę Seimo rūmuose. Taip prasidėjo
JAV LB veikėjų kelionės į Lietuvą ir
jų „lobizmas” dėl Seimo ir JAV LB
komisijos ir tos atstovybės įkūrimo.
Ir ne bet kokios, bet aprūpintos tech-
ninėmis priemonėmis, finansuojamos
iš Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto. Taigi, iš varganų Lietuvos
mokesčių mokėtojų kišenės. O juk
Seimas nemokamai buvo davęs erd-
vias patalpas PLB atstovybei, kurio-
mis lengvai galėjo naudotis ir JAV LB
atstovai. Ne tik patalpomis, bet ir
paslaugia administratore, kuriai kuk-
lią algą mokėjo PLB valdyba, taip pat
valdybos pirktais kompiuteriais, fak-
su ir visa kita raštinės įranga. 

1994 m. liepos mėn. Seimas nu-
tarė patenkinti visus JAV LB veikėjų
prašymus, įskaitant finansavimą, te-
reikėjo tik to nutarimo priėmimo.
1995 m. sausio mėn. tas nutarimas
net nepriimtas buvo pakeistas, o
1997 m. vėl pakeistas. Pagaliau Ko-
misija buvo patvirtinta, bet sveikas
protas nugalėjo, ir JAV LB atstovybė
Seimo rūmuose nebuvo įkurta. JAV
LB atstovai nenusileido ir vietoj
prašytos atstovybės pradėjo spausti
jau dėl Amerikos lietuvių centro įkū-
rimo Vilniuje. Antroje Seimo ir JAV
LB atstovų komisijos sesijoje dau-
giausia dėmesio buvo skirta išeivių
sugrįžimui į Lietuvą ir jų įsiliejimui į
šalies gyvenimą. Per susitikimą su
prezidentu Algirdu Brazausku jie ti-
kino jį, kad tik informacijos stoka su-
laiko Amerikos lietuvius nuo grįžimo
į Lietuvą, ir jis sutiko, kad negalima
ilgiau atidėlioti to centro įsteigimo,
tardamas: ,,Tokiu būdu mes turėsime
žmonių, kurie gerai žino gyvenimą
Lietuvoje, ir žmonių, kurie gerai
žino, ko norėtų Amerikos lietuviai.” 

Pagaliau centras su keliais etati-
niais darbuotojais buvo įsteigtas 1998
m. vasario 2 d. Vilniuje, bet pavadin-
tas ne Amerikos lietuvių, o Lietuvių
grįžimo į Tėvynę centru. Ir kaip keis-
ta, kad 2003 m. lapkričio 20 d. „Vei-
do” žurnale išvydau straipsnį rėkian-
čia antrašte: „A. Brazausko keršto
valanda”. Jame, be kitų dalykų, rašo-
ma: „Dešiniųjų rėmėjai, išeivijos lie-
tuviai, susilaukė kairiosios vyriausy-
bės keršto. Vidaus reikalų ministerija
jau parengė Lietuvių grįžimo į Tėvy-
nę informacijos centro naikinimo
planą.” Straipsnyje visiškai nutyli-
ma, kad tas centras buvo įkurtas
prez. Brazauskui sutikus ir para-
ginus. Be to, svarstomas planas buvo
ne centrą naikinti, bet, taupant lėšas,
prijungti prie panašias funkcijas
(ryšių su Rytų kraštų lietuviais)
atliekančio departamento. „Veido”
straipsnyje taip pat minimi Amerikos
lietuviai: Regina Narušienė ir buvęs
Seimo narys Feliksas Palubinskas,
labiausiai prisidėję prie centro steigi-
mo. Nejaugi ir jie galėjo sutikti, kad
buvęs prezidentas Brazauskas, tapęs
kairiųjų vyriausybės premjeru, pra-
dėjo kerštauti Amerikos lietuviams?
Bet mane tiesiog pašiurpino vieno jų
pareiškimas: „(...) jie nėra tikri, ar
toks pat ‘žmogiškas’ santykis išliktų
centrą prijungus prie departamento’.

Kitaip tariant, mums, amerikonams,
reikalingas ‘žmogiškas’ santykis, o
tiems – Rytų kraštų lietuviams, tarp
jų ir buvusiems Sibiro tremtiniams,
pakaks ir kitokio santykio. O kai JAV
LB atstovams buvo pasiūlyta perimti
centrą sutaupant Lietuvos mokesčių
mokėtojų lėšas, atstovai atsisakė. Ir
mes stebimės, kad kartais Lietuvoje
paberiama tiek karčių žodžių Ame-
rikos lietuviams. Ironiškiausia, kad
premjero Brazausko vyriausybė tik
svarstė dėl Lietuvių grįžimo į Tėvynę
centro uždarymo, o jį uždarė tik šių
metų pradžioje, ir ne kairiųjų, bet
dešiniųjų vyriausybė. 

• • •
Į kitą panašų kaltinimą preziden-

tui teko ir man būti įveltam. 1995 m.
trumpai iš Lietuvos grįžus į Ameriką,
atėjo užklausimas iš Lietuvos Prezi-
dentūros, ar aš tikrai pasirašęs tokį
pareiškimą. Tai buvo kreipimasis į
LR savivaldybių asociaciją, savivaldy-
bių merus, tarybos narius ir tarnau-
tojus. Jame rašoma: 

Matydamas ,,aukso amžiaus” pa-
baigą, LR prezidentas A. Brazauskas
pažeidžia LR Konstituciją ir žmogaus
teises, supriešina žmones, žlugdo
mokslą, švietimą, medicinos apsau-
gą, pramonę, verslą ir žemės ūkį, ty-
čiojasi iš pensininkų, ypač politkali-
nių ir tremtinių, (...) tūkstančiai žmo-
nių tapo bedarbiais, badauja pensi-
ninkai, invalidai, vaikus auginančios
motinos. Bankeliai apvogė vargšus
Lietuvos žmones, didesnė tautos dalis
gyvena žemiau skurdo ribos. Prasi-
dėjo fizinis Lietuvių tautos išnykimas
– gyventojų skaičiaus sumažėjimas
(...).

Nebuvau aš to pareiškimo nei
matęs, nei pasirašęs, o mano parašas
po juo buvo suklastotas. Net nebū-
damas PLB atstovu, nebūčiau tokio
dokumento pasirašęs, nors tarp pasi-
rašiusiųjų mačiau buvusių  politka-
linių ir Amerikos lietuvių, su kuriais
artimai bendravau, pavardes.

Apskritai, nepaisant neužtarnau-
tų išpuolių prieš jį, prez. Brazauskas
buvo labai dėmesingas Amerikos lie-
tuviams. Gal tai buvo jo noras, kaip

APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIOAPMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIO
Prezidentas mano akimis (2)

JUOZAS GAILA
gaila1@verizon.net

amerikiečiai sakytų, „kill’em with
kindness”, arba paslaugumu malšinti
jų pyktį. Juk aš susitikimuose jam
tvirtinau, kad nesitikėtų iš Amerikos
lietuvių kokio žymesnio grįžimo į Lie-
tuvą, o norintieji, jei sugebėjo be kal-
bos, be cento kišenėje atvykę į sveti-
mą kraštą įsidarbinti, įsigyti būstus,
įstoti į aukštąsias mokyklas, tai kodėl
jie to negalės padaryti atvykę į senąją
savo tėvynę. Kodėl Lietuvos mokes-
čių mokėtojų lėšomis turėtų juos kas
nors už rankos vedžioti? Iš tikrųjų tai
net nebuvo ką už rankos vedžioti, nes
žinome, kiek mažai mūsų grįžo, bet
tas centras tik po vienuolikos metų
buvo uždarytas. Tai buvo lyg žaidi-
mas, savotiškai naudingas tiek prezi-
dentui, tiek JAV LB atstovams: jam –
pasirodyti, kaip jis rūpinasi išeivija, o
LB atstovams – pasirodyti, kokius
svarbius darbus jie atlieka Lietuvoje,
nors ir Lietuvos pinigais. 

Taip, prezidentas buvo palankus
Amerikos lietuviams ir kiekvieną ap-
silankiusį šiltai sutikdavo. Pamenu,
kai 1996 m. nuvedžiau pas jį iš Ame-
rikos atvykusį rašytoją Anatolijų
Kairį, norintį jam įteikti savo knygas.
Apie tai A. Kairys „Tėviškės žibu-
riuose” rašė: „Prezidentas pasirodė
broliškas, lyg senas bičiulis, žiūri-
nėjo jam užrašytas knygas, aš gi aiš-
kinau jų turinį. Padėkojo už įrašus,
susidomėjo istoriniu romanu ‘Pus-
broliai’, pažadėjo perskaityti, mėgs-
tąs istorinius romanus, o tokių Lie-
tuvos rašytojai nerašą.” Panašius
pasisakymus girdėjau ir iš kitų apsi-
lankiusių pas Brazauską. Jis sugebė-
jo kitus,  jo aplinkoje  esančius,  pada-
ryti lygiaverčius ir svarbius. 

• • •
Kai baigęs PLB atstovo kadenciją

prieš apleisdamas Lietuvą nuėjau at-
sisveikinti su juo, jis tuoj nusiskundė,
kad jam sunku apsispręsti dėl dviejų

kandidatų į prezidentus. Tarp kitų
tuo laiku kandidatavo Vytenis And-
riukaitis ir Artūras Paulauskas. Anot
jo, jie abu puikūs vyrai, tinkami būti
prezidentais, ir abu prašo jo paramos
rinkimuose. Vakar pas jį buvęs V. An-
driukaitis, šiandien ateisiąs A. Pau-
lauskas. Aš puikiai žinojau, kad jis
jau yra apsisprendęs ir rems ne trem-
tinio, bet KGB pareigūno sūnų, taip
ir buvo. Nors ir žinojau, kad mano
patarimas jam nei reikalingas, nei jis
jo nori, bet vis tiek minutėlę pasiju-
tau lyg ir svarbus būčiau... Tačiau tai
nereiškia, kad prez. Brazauskas buvo
kažkokio nuolankumo, visus tenki-
nančio, viršūnė ar įsikūnijimas, juk
mačiau jį ir kitokioje šviesoje, anks-
čiau minėtame Rytų kraštų atstovų
suvažiavime. 

1995 m. nustebau, kai preziden-
tas Brazauskas savo patarėju paskyrė
Amerikos lietuvių veikėją dr. Vytautą
Bieliauską. Nustebau ne dėl to, kad jį
paskyrė, bet kad šis sutiko. Juk jam,
ne taip, kaip kitiems, pasiskardenimo
išeivijoje tikrai nereikėjo. Nejaugi  jis
tikėjosi galėsiąs naudingai dirbti su
prezidento patarėjų ratu, ypač kai jie
buvo prezidento partiečiai? Po pus-
mečio dr. Bieliauskas iš pareigų pa-
sitraukė, atrodė, nenorėdamas būti
statistu. Tuometinis premjeras Adol-
fas Šleževičius kviesdavo mane daly-
vauti savo kabineto ministrų posė-
džiuose, aišku, ne kaip ministrą. Į
vieną tokį posėdį atėjo ir prez. Bra-
zauskas. Be didelių įžangų jis pradėjo
žerti priekaištus premjerui, kad net-
varka Lietuvos muitinėse ir sienų
apsaugoje yra gėda prieš visą Europą.
Atrodė, tartum mokyklos vedėjas
bartų klasės mokytoją mokinių aki-
vaizdoje, neleisdamas jam net pasi-
aiškinti. Atsimenu, tada pagalvojau,
kad nenorėčiau tokio „boso” turėti.

Bus daugiau.

Prenumeruokite, pirkite ir
skaitykite ,,DRAUGĄ”!

www.draugas.org

Nepaisant neužtar-
nautų išpuolių prieš jį,
prez. Brazauskas buvo
labai dėmesingas Ame-
rikos lietuviams. Gal
tai buvo jo noras, kaip
amerikiečiai sakytų,
„kill’em with kind-
ness”, arba paslaugu-
mu malšinti jų pyktį. 

Prezidentas Brazauskas ir Argentinos
lietuvaitė dainininkė Adriana Jocytė,
Caracas, 1996 m. kovo 23 d.

,,Draugo” archyvo nuotr.
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ALGIMANTAS S. GEÇYS

Tie, kas turėjo progą dainuoti ar
stebėti Toronto mieste vykusią IX
Dainų šventę, neabejotinai namo grį-
žo su sustiprėjusiu pasiryžimu išlikti
lietuviais ir lietuvybę perduoti atei-
ties kartoms. Kanados lietuviai visus
atvykėlius ypač svetingai priėmė. Pa-
dėka Dainų šventės rengimo komite-
to kopirmininkams Pauliui ir Rasai
Kurams, šventės vadovei Daliai
Skrinskaitei-Viskontienei, trijų šimtų
asmenų būrį sudariusiems šventės
rengimo komiteto nariams, chorve-
džiams, iš arti ir toli pribuvusiems
dainininkams, taip pat kelionės nuo-
tolių nepabūgusiems žiūrovams.
Šventės oficialiais ir atsakingais ren-
gėjais buvo Kanados ir JAV Lietu-
vių Bendruomenių kraštų valdybos
(pirm. Joana Kuraitė-Lasienė ir
pirm. Vytas Maciūnas) ir Šiaurės
Amerikos muzikos sąjunga (pirm.
Faustas Strolia).

Lietuvai atgavus nepriklausomy-
bę, išeivijos dainų švenčių ruoša buvo
atsidūrusi akligatvyje. Po 1991 me-
tais Chicagoje vykusios VII Dainų
šventės (rengimo komitetui tada pir-
mininkavo sol. Stasys Baras) turėjo
praslinkti dešimtmetis, kol vėl buvo
ryžtasi atgaivinti išeivijos dainų šven-
čių tradiciją. Iniciatyvos 2001 metais
ėmėsi JAV LB Krašto valdyba, arti-
mai bendradarbiaudama su Šiaurės
Amerikos muzikos sąjungos pirm. F.
Strolia. Energingoji Rita Čyvaitė-
Kliorienė, pakviesta būti 2005 metais
numatytos išeivijos dainų šventės
meno vadove, ilgai nedelsdama kibo
darban. Deja, organizuojant šventę
teko susidurti su nelauktomis kliū-
timis. VIII Dainų šventė galėjo įvykti
tik 2006 metais Chicagoje, rengimo
komitetui sumaniai vadovaujant dr.
Audriui Polikaičiui. 

Šventė pavyko tiek meniškai,
tiek finansiškai. Gautas pelnas leido
įkurti JAV LB žinioje veikiantį spe-
cialų fondą, kurio kapitalas skiriamas
naudoti pradedant būsimos dainų
šventės ruošą. Šventei įvykus, pasi-
skolintos lėšos yra grąžinamos į fon-
dą, kad po ketverių metų vėl būtų
panaudotos planuojant kitą išeivijos
dainų šventę. Tokiu sprendimu išei-
vijos dainų švenčių ruošos tradicija
ilgam laikui tapo užtikrinta.

Toronte vykusioje IX Dainų
šventėje dalyvavo 1,111 choristų. Iki
šiol dainininkų skaičiumi gausiau-
siomis buvo 1971-aisiais (Chicagoje)
ir 1978-aisiais (Toronte) vykusios
dainų šventės, kuriose dainavo po
1,400 dainininkų. Nuogąstauti, kad

choristų skaičius mažėja, nėra pag-
rindo. Nemaža dalis dainos vienetuo-
se dainuojančių ,,trečiabangių” į Ka-
nadoje įvykusią dainų šventę negalėjo
vykti, nes jie JAV priskiriami vadina-
majai ,,nedokumentuotų imigrantų”
grupei. Vienų JAV užsibūta pasibai-
gus turistinei ar studento vizai, kitų
sėkmingai JAV įsidarbinta, dar kitų
prisidėta prie legaliai JAV įsikūrusių
šeimos narių. Kirsti valstybinės JAV
ir Kanados sienos ,,nedokumentuo-
tieji” nesiryžo, nes galėjo būti atgal į
JAV neįsileisti. Didžioji dalis tokių
imigrantų moka JAV valstybinius
mokesčius ir advokatų padedami ofi-
cialiai bando tapti legaliais gyvento-
jais šiame krašte. Dauguma prieš
dešimt ar net daugiau metų užvestų
teisinių procesų tebelaukia JAV imi-
gracijos biurokratų sprendi-mų.

Prieš mėnesį JAV prezidentas
Barack Obama kreipėsi į JAV Kon-
greso narius su prašymu neatidėlio-
jant spręsti ,,nedokumentuotų imi-
grantų” problemą. Problema valsty-
bei yra opi ir skubiai spręstina, ypač
dabartinės ekonominės krizės metu.
Neįgyvendinamais laikytini: (a) kraš-
tutiniai siūlymai visus ,,nedokumen-
tuotus imigrantus” grąžinti į jų kil-
mės kraštus ar (b) jų pasigailėti
kiekvienam suteikiant amnestiją, lyg
iš viso nebūtų prasižengta valstybės
įstatymams. Privalu tiek respubli-
konams, tiek demokratams ieškoti ir
surasti priimtiną sprendimą. 

Konservatyvių pažiūrų organi-
zacija ,,Leisk laisvei skambėti” (Let
Freedom Ring) pataria ieškoti kom-
promiso, lygiomis dalimis derinančio
teisės principus su gailestingumu.
Siūlomas dviejų pakopų sprendimas.
Pirma, nelegalų JAV buvimą pripa-
žinti sunkiu nusikaltimu (felony).
Antra, nustatyti laikotarpį, per kurį
nelegalūs imigrantai, nepadarę kitų
sunkių nusikaltimų, prisipažintų kal-
tais, gautų teismo atidėtą bausmės
nuosprendį ir teisę likti nuolatiniais
JAV gyventojais. Tokiu būdu legali-
zuojamiems asmenims nebūtų sutei-
kiama teisė tapti JAV piliečiais, ta-
čiau būtų netrukdoma JAV gyventi ir
įvairiais būdais įsilieti į JAV visuo-
menę: priklausyti organizacijoms,
mokyklų taryboms, verslo draugi-
joms, įsigyti nekilnojamojo turto,
gauti vairuotojo pažymėjimus ir t. t.
Tačiau jiems nebūtų leidžiama bal-
suoti JAV rinkimuose. Sunkiai nusi-
kaltusieji būtų suimami, įkalinami ir,
bausmę atlikę, grąžinami į savo kil-
mės kraštus.

Spėjama, kad JAV gali gyventi iki
50,000 ,,nedokumentuotų” lietuvių.

Šauni Dainų šventė, 
,,nedokumentuoti imigrantai” ir

kodėl svarbu JAV LB skubiai veikti

KOMENTARASKOMENTARAS

MES SKAITOME...

Toronte vykusioje IX Dainų šventėje dalyvavo 1,111 choristų. Donato Soko nuotr.

Savo noru iš pasirinktos prieblandos
išėję ir įsilieję į gyvosios lietuviškos
išeivijos gretas, šie ,,nedokumen-
tuoti” atvykėliai galėtų aktyviai įsi-
traukti į JAV lietuvių veiklą. Tai būtų
būsimieji laikraščių prenumeratoriai,
lietuviškos veiklos rėmėjai, choristai,
tautinių šokių šokėjai, lituanistinių
mokyklų vaikų tėvai... Siūlau, kad
JAV Lietuvių Bendruomenė, sovieti-
nės okupacijos metais gabiai veikusi

Lietuvos laisvinimo darbe, imtųsi
pastangų aktyviai dalyvauti spren-
džiant ,,nedokumentuotų imigran-
tų” klausimą JAV Kongrese. Atgaivi-
nusi praeityje turėtus plačius ryšius
su JAV Kongreso nariais, JAV LB
galėtų būti įtakinga jėga sprendžiant
šią JAV visuomeninę problemą. Tai
būtų dar vienas konkretus būdas su-
stiprinti vešėti pradedantį ,,trečia-
bangių” pasitikėjimą JAV LB. 

Skaitytojų amžius keičiasi, jauni-
mas jau beveik neskaito lietuviškai, o
lietuviškos spaudos prenumeratorių
amžius kyla. Mūsų spauda turėtų
labiau prisitaikyti prie šių pokyčių.
Metrinius straipsnius reikėtų  trum-
pinti. Dedama per daug vien rimtų
straipsnių. Laikraščiai būtų įdomes-
ni, jei juose rastume daugiau juokų,

aforizmų, novelių, kelionių įspūdžių
– to, ko vyresnio amžiaus žmonės
norėtų matyti, o ir daugiau naujų
skaitytojų atsirastų. Mes per daug
esame prisiskaitę sibirinių bei parti-
zaniškų staipsnių.

Stasys Prakapas
Etobicoke, ON, Canada

ATSISVEIKINIMAS SU ,,DRAUGU”

SVEIKINIMAS IŠ AUSTRALIJOS

PUIKUS PAVYZDYS

Dėkoju visai laikraščio „Drau-
gas” redakcijai už kasdieninį, nenuils-
tamą, pasiaukojantį darbą, redaguo-
jant šį lietuvišką, brangų mums, emi-
grantams, laikraštį. Čia gyvenant
keletą metų gaivindavo jis mano
pavargusią sielą, tartum kasdieninė
duona stiprindavo mane. Skaityda-
vau po daugelį kartų, o iškirpusi ypač
naudingus patarimus (dvasios gany-
tojų, Nijolės Nausėdienės, gydytojų)
pasiųsdavau savo vaikams į Lietuvą.

Esu dėkinga visiems autoriams, kurie
skiria savo mintis mums visiems.

Atsisveikindama noriu pranešti,
kad išvykstu iš šios šalies visam
laikui į Lietuvą, į savo kraštą, ir dau-
giau nepratęsiu šio brangaus mano
širdžiai laikraščio prenumeratos.

Sėkmės visiems redakcijos dar-
buotojams!

Onutė Zalieckienė
Northfield, NJ

Štai puikus pavyzdys, kad gerais
norais galima ir kalnus išjudinti.
Ligijos Tautkuvienės kreipimasis
spaudoje suteikti materialinę pa-
galbą ligoniui sulaukė didelio atgar-
sio – net ir tautietis iš Australijos at-
siliepė. O kur visi kiti mūsų gerašir-

džiai ir jautrūs žmonės!?
Tariu ir aš „ačiū” L. Tautkuvie-

nei, o ligoniui linkiu stiprios dvasinės
paramos ir Dievo Palaimos!

Algimantas Juškys
Chicago, IL

Prabėgo jau daug metų ir nubėgo
daug vandens po tiltu nuo tada, kai
perėmiau tvarkyti ,,Pasaulio lietu-
vio” reikalus Australijoje. Truko ke-
letą mėnesių, kol ,,Pasaulio lietuvis”
sugrįžo atgal į vėžes ir pasiekė skaity-
tojus. 

Man tuo laiku daug padėjo ,,Pa-
saulio lietuvio” iždininkas Juozas Lu-
kas. Nebuvo progos jo sutikti, bet
kalbėjomės telefonu, bendravome
faksu per Vytautą Kamantą, su ku-
riuo buvome susipažinę Australijoje.

Štai atsidarius ,,Draugo” svetai-
nę internete man į akis žiūri Juozas
Lukas, jo linksma žmona Barbora.

Su jais – gražiai nuaugęs jų sūnus
Andrius, baigęs mokslus šaunuolis.
Ne visi tėvai gali pasidžiaugti vaikais,
kurie nepamiršo tėvų kalbos ir skaus-
mo, jiems paliekant savo kraštą, ku-
rį okupavo raudoni kraugeriai iš ry-
tų.

Negadindamas rašalo ir popie-
riaus sveikinu gerb. Lukus, linkėda-
mas  daug sveikatos – to brangiausio
turto  ateities dienose. O Andriui lin-
kiu visokeriopos sėkmės gyvenime ir
dėkoju už mintis apie Lietuvą.

Antanas Kramilius
Sydney, Australija  
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Jaunimo nedarbui mažinti – 22 mln. litû�

Netekome vieno garsiausi¨
Lietuvos baltist¨

AAAAppppllllaaaannnnkkkkyyyykkkkiiii tttteeee
wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Apie nesklandumus Ignalinos AE
pranešta Europos Komisijai

Išminuotojai rado daugybê sprogmen¨�

Vilnius, liepos 23 d. (ELTA) –
Lietuvos darbo birža (LDB) parengė
ir liepos mėnesį pradėjo vykdyti pro-
jektą ,,Būk aktyvus darbo rinkoje”,
kuriame gali dalyvauti 5,230 jaunuo-
lių. Pusei iš jų bus sudarytos galimy-
bės įgyti trūkstamų darbo įgūdžių
tiesiogiai darbo vietoje, kita dalis jau-
nimo iki 29 metų bus įdarbinti.

Europos socialinio fondo (ESF)
finansuojamam projektui ,,Būk akty-
vus darbo rinkoje” įgyvendinti skyrė
22 mln. litų. Pasak socialinės apsau-
gos ir darbo ministro Donato Jan-
kausko, nuo šiol darbdaviai, norintys
įdarbinti jaunus žmones, neturinčius
jokios darbo patirties, galės pasinau-
doti ESF parama. Jie galės gautomis
lėšomis apmokėti iki 50 proc. jaunuo-
lio darbo užmokesčio. Tokios lengva-
tos bus taikomos darbdaviams, kurie
dalyvaus naujajame LDB projekte ir
įdarbins jaunimą iki 29 metų.

Į darbo biržas jau kreipėsi apie
kelis šimtus darbdavių, siūlančių dar-
bą mokyklas baigusiems ir jokios
praktikos neturintiems jauniems

žmonėms, taip pat studentams, ku-
riems tai bus pirmoji darbovietė.
Valstybė darbdaviams palengvins
mokesčių naštą, nes jiems nebereikės
mokėti ,,Sodrai” socialinio draudimo
mokesčio dalies, skirtos jaunojo dar-
buotojo pensijai kaupti. 

Šių metų liepos 1 d. darbo biržo-
se registruota 324,200 bedarbių – 15
proc. šalies darbingo amžiaus gyven-
tojų, daugiau kaip 46,000 – jaunimas
iki 25-erių. Birželį į darbo biržas krei-
pėsi 24,000 bedarbių, iš jų beveik
trečdalis – jaunesni nei 25 metų. 

Kaip ir kasmet, vasaros viduryje
darbo biržose registruojasi daugiau
universitetų, kolegijų ir profesinių
mokyklų absolventų. Per birželį dar-
bo biržos sulaukė 3,600 jaunuolių,
kurie ieško darbo, – du kartus dau-
giau negu pernai. Pusė visų absolven-
tų užsiregistravo didžiųjų šalies
miestų darbo biržose. Per birželį įre-
gistruotų maždaug pusė absolventų
yra baigę universitetus, profesines ir
aukštąsias neuniversitetines mokyk-
las.

1940-ûjû pareiõkimas liudija 
apie tvirtâ JAV paramâ Baltijos šalims

Radviliškis, liepos 23 d. (ELTA)
– Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono
Išminavimo kuopos kariai Radviliš-
kio rajone pradėjo vieną didžiausių
pastaraisiais metais išminavimo ope-
racijų. Jau surasti ir sunaikinti 189
sprogmenys ir jų dalys. 

Spėjama, kad vieta, kur vykdoma
išminavimo operacija, galėjo būti
Antrojo pasaulinio karo metu vokie-
čių kariuomenės aviacinių sprogme-
nų sandėliavimo arba naikinimo vie-
ta. Į Inžinerijos bataliono karius krei-
pėsi Radviliškio rajono gyventojas,
radęs savo sodyboje į sprogmenį pa-
našų daiktą. Kariuomenės išminuo-
tojai, įtardami, kad gali būti ir dau-
giau sprogmenų, specialia technika

patikrino galimai sprogmenimis už-
terštą vietovę. Išminuotojai aptiko di-
delį kiekį įvairių sprogstamųjų už-
taisų.

Per dvi dienas kariai jau rado ir
padarė nekenksmingus 71 aviacinę
bombą, 92 aviacinių bombų sprogdik-
lius, 26 artilerijos sviedinius. Išmi-
nuotojų darbą sunkina tai, kad sprog-
stamieji užtaisai aptinkami po 30–40
cm betono sluoksniu – jiems pasiekti
reikalinga speciali technika. Ši terito-
rija labai užteršta skeveldromis, todėl
išminuotojams sunku nustatyti tikslią
sprogmens buvimo vietą. Išminavimo
darbus Radviliškio rajone kariuome-
nės išminuotojai tęs ir kitą savaitę.

Vilnius, liepos 23 d. (BNS) – Ig-
nalinos atominė elektrinė (AE) pra-
nešė Europos Komisijos (EK) bei Eu-
ropos rekonstrukcijų ir plėtros banko
(ERPB) atstovams apie sustojusius
darbus panaudoto branduolinio kuro
saugyklos statybos projekte.

Laiške pabrėžiama, kad Ignali-
nos AE vadovybė tikisi, jog sutartis
tarp rangovės Rusijos kapitalo Vokie-
tijos įmonės ,,Nukem Technologies”
ir naujos subrangovės ,,Vėtrūna” bus
pasirašyta artimiausiu metu.

IAE vadovas Osvaldas Čiukšys
pranešė EK Branduolinės energeti-
kos departamento direktoriui Peter
Faross ir ERPB Branduolinės saugos
departamento vadovui Vince Novak,
kad nepaisant liepos 9 dieną Ignali-
nos AE ir ,,Nukem Technologies” va-
dovybės susitikime rangovo prisiimtų
įsipareigojimų, darbai įgyvendinant
branduolinio kuro saugyklos projektą
visa apimtimi iki šiol nevyksta.

Už projektą atsakinga ,,Nukem
Technologies” nesutaria su iš projek-

to pašalinta subrangove Vilniaus sta-
tybos įmone ,,Ranga IV” dėl atsiskai-
tymo už darbus. Liepos 1 d. ,,Nukem”
nutraukė sutartį su ,,Ranga IV” ir
pasirašė ketinimų protokolą su Tel-
šių ,,Vėtrūna”. ,,Nukem Technolo-
gies” savo ruožtu pripažino, kad iš Ig-
nalinos AE pusės yra padaryta viskas
tam, kad įmonė ir jos naujoji subran-
govė ,,Vėtrūna” galėtų tęsti darbus
statant panaudoto branduolinio kuro
saugyklą. Tai ,,Nukem” pripažino
laiške, pasiekusiame Ignalinos AE.

Dabar ,,Nukem” iš ,,Rangos IV”
nori atgauti statybų žurnalą, o Vil-
niaus statybų bendrovė – aikštelėje
likusį savo turtą bei apie 10 mln. litų
skolą už atliktus darbus.  ,,Vėtrūna”
jau dirba kitame dideliame IAE pro-
jekte – stato pradinės maždaug 120
mln. eurų vertės kietųjų radioakty-
viųjų atliekų saugojimo patalpas.
,,Rangos IV” vertinimu, sutartis bu-
vo nutraukta neteisėtai, bendrovė
ruošiasi kreiptis į arbitražą Vokieti-
joje.

Vilnius, liepos 23 d. (ELTA) –
Eidamas 73-ius metus liepos 23 d.
mirė kalbininkas, Vilniaus universi-
teto profesorius habilituotas dakta-
ras Albertas Rosinas.

A. Rosinas gimė 1938 m. vasario
7 d. Pajuodupyje, Kelmės rajone. Stu-
dijavo Vilniaus universitete ir Latvi-
jos universiteto aspirantūroje. Dėl
politinių aplinkybių aspirantūros
baigti negalėjo.

Baigęs Vilniaus universitetą, nuo
1964 m. A. Rosinas dėstė Kauno po-
litechnikos instituto Vilniaus filialo
(pertvarkyto į Vilniaus inžinerinį sta-

tybos institutą, dabar – Vilniaus Ge-
dimino technikos universitetas) Kal-
bų katedroje, buvo katedros vedėjas.
1969 m. apgynė filologijos mokslų
kandidato disertaciją, 1984 m. – dak-
taro disertaciją. Nuo 1989 m. dėstė
Vilniaus universitete, 1990–1996 m.
buvo Baltų filologijos katedros vedė-
jas. 1990-1997 m. buvo Lietuvių kal-
bos draugijos pirmininkas. 1992–
1998 m. – Valstybinės lietuvių kalbos
komisijos pirmininkas.

A. Rosino darbai įvertinti Jono
Kazlausko, Lietuvos mokslo ir Kazi-
miero Būgos premija. Lietuvos ir už-
sienio mokslo leidiniuose kalbinin-
kas paskelbė daugiau kaip 80 straips-
nių istorinės ir lyginamosios grama-
tikos klausimais, periodiniuose leidi-
niuose rašė lietuvių kalbos ugdymo ir
kultūros temomis, redagavo mokslo
darbus, buvo tarptautinio lingvisti-
nio žurnalo ,,Baltistica” redaktorių
kolegijos narys. A. Rosino mokslo
darbai – pirmiausia baltų kalbų įvar-
džių studijos – yra didis įnašas į baltų
ir apskritai indoeuropiečių kalbotyrą.
Kolegos ir buvę mokiniai jį prisimena
kaip neprilygstamą morfologijos spe-
cialistą, puikų latvių kalbos mokovą
ir jos istorijos dėstytoją, kalbos kultū-
ros entuziastą, kalbinių humoreskų
meistrą, didelį darbštuolį. 

Vilnius, liepos 23 d. (ELTA) – ,,Siemens” arenoje Vilniuje iškilmingai ati-
daryta ,,Lietuvos ryto” šlovės alėja, skirta pagerbti buvusius ir esamus ,,Lie-
tuvos ryto” krepšinio komandos narius. Alėjoje galima pamatyti nuo pat 1997
metų komandos įkūrimo iškovotus medalius ir prizus, krepšininkų marškinė-
lius. Čia bus rodomi apie komandą sukurti dokumentiniai filmai.   ELTA nuotr.

Atkelta iš 1 psl. buvę ir
dabartiniai šalies vadovai, diploma-
tai, Seimo nariai, skautai, šauliai.
Buvo atidengtas paminklas, kuriame
iškaltas Jungtinių Valstijų valstybės
sekretoriaus tekstas. 

Minėjime Aukščiausiosios Tary-
bos- Atkuriamojo Seimo pirmininkas,
Europos Parlamento narys profeso-
rius Vytautas Landsbergis sakė, kad
šiandien pagrįstai, vertai sakome ir
girdime žodžius, kuriais didžiai ver-
tinama JAV nuostata Lietuvos oku-
pacijos atžvilgiu ir jos nuoseklumas.
Profesorius pasidalino mintimis apie
istorinę ir moralinę JAV pareiškimo
reikšmę. 

,,Šiais laikais vis mažiau reikš-
mės turi principai ir ištikimybė jiems,
juolab garbė laikytis įsipareigojimų.
Visai netoli nuo čia, nes esame apsup-
tyje, toks garbės supratimas apskritai
lygus nuliui. Taip yra, nes, kaip įtar-
tinos prabos aukso vidurys, per visą
Vakarų civilizaciją rieda vertybinio
reliatyvizmo bangos, kvietimai iš
įpročio dar kalbėti gražiai, bet elgtis
pragmatiškai ir prireikus išganingai
susilieti su blogiu. Realioje politikoje
tai reiškiasi tikslais, kurie virsta sim-
patijomis mažesniam blogiui, turbūt
nė nepastebint, kad vadinamasis ma-
žesnis blogis veikia kaip didžiojo blo-
gio pasiuntinys ir būdas įtraukti vi-
sus kitokius, kitaip auklėtus į kon-
formizmo liūną”, – minėjime kalbėjo
V. Landsbergis. 

Profesorius pridūrė, kad išplau-
namų kontūrų pasaulyje – tai ir vil-
ties ženklas. ,,Todėl privalome išlikti.
Dar turime atramą Naujųjų amžių
demokratijos tėvynėje, kurios tapa-
tybės kortelė ir yra čia surašyti žo-
džiai. Galvodamas apie tai ir savo ša-
lies likimą praeituose ir laukian-
čiuose išmėginimuose, prisiminiau
skaudžias Maironio eilutes: ‘Vilnis
gena vilnį ir bokšto akmuo paplautas
nuvirsta žemyn.’ Taip gali atsitikti
visai Europai, jeigu žvelgsime keletą
dešimtmečių į priekį. Bet mes atsa-
kingi už savo mažą, seną bokštą. Tad
būkime jo sargybiniais, būkime tuo
akmeniu, kuris ir skalaujamas, ban-
gų daužomas nenuvirsta žemyn”, –
kalbėjo Aukščiausiosios Tarybos-At-
kuriamojo Seimo pirmininkas. 

Prezidentas Valdas Adamkus sa-
kė, kad JAV pareiškimu dar kartą pa-
tvirtinami Amerikos demokratijos
principai, paskelbti prieš keletą šim-
tų metų. Lietuvos užsienio reikalų
ministras Audronius Ažubalis  padė-
kojo JAV žmonėms už po Antrojo pa-
saulinio karo vykdytą ilgalaikę netei-
sėtos Lietuvos, Latvijos ir Estijos
okupacijos ir aneksijos nepripažini-
mo politiką. 

JAV ambasadorė Lietuvoje Anne
E. Derse teigė, kad prie mūsų valsty-
bės palaikymo prisidėjo ne tik oficia-
lūs politikai, bet ir išeiviai, kurie bu-
vo neoficialūs ambasadoriai. 

A. a. profesorius A. Rosinas.            
ELTA nuotr.
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2030-ieji, Lietuva: ant namû slenksçio
tuvių tautinis centras ir kartu su
Ūkininkų bei Šeimų partijomis suda-
ro nacionalinę vyriausybę, kuri, svar-
biausiais tikslais laikydama gimsta-
mumą bei lietuvių grįžimą Lietuvon,
pradeda radikalią valstybės pertvarką,
turinčią užtikrinti nacionalinių galių
atkūrimą. 

2030 metais du trečdalius energi-
jos Lietuva gamina Elektrėnų šilumi-
nėje, degindama rusišką mazutą,
trečdalį – Lietuvos verslininkų susi-
vienijime ,,Vėjo malūnai”. Nedidelis

modernus žvejybos laivynas sugeba
išnaudoti išteklius visuose pasaulio
vandenyse. 1,500 stambių ūkininkų
aprūpina visais reikalingais maisto
produktais. Lietuvos eksporto šaka
jau geras dešimtmetis yra aukštosios
technologijos. Lietuva yra pagrindi-

nis saulės jėgainių gamintojas Kinijai
ir Afrikos respublikoms. 

Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir
Šiaulių universitetai sėkmingai var-
žosi pasaulio aukštųjų mokslų rinko-
je. Praktinėms nacionalinėms reik-
mėms veiksmingai tarnauja kolegijų
sistema, sukurta padedant Lietuvos
mokslų akademijai. 

Po atmintinos ir pamokomos Pa-
saulio kultūros sostinės aferos Vil-
nius natūraliai auga į ryškų kultūros
centrą, žinomą dėl ,,Ars” tradicijos
tąsos šiandieniniame pasaulyje. 

Trečiajame dešimtmetyje susiku-
ria Vilniaus filosofinė mokykla, tę-
sianti gyvenimo filosofijos tradicijas
ir sprendžianti tautų ir pasaulio išli-
kimo problematiką. Asmens kokybe ji
laiko ne išlaidavimą, o kūrybišką dar-
bą, kultūros-etninių pradmenų uni-
versalizavimą, o politikos priederme
– tautos atsakomybę už savo teritori-
jos vandenų ir miškų sistemų gyvas-
tingumą. Filosofai, panašiai kaip ir
XX amžiaus pabaigos Atgimime, yra
varomoji dvasinė Lietuvos gyvenimo
racionalizavimo pajėga. Jų dėka Eu-
ropos filosofų kongreso pastangomis
Visuotinė žmogaus teisių deklaracija
papildyta žmogaus atsakomybės nuo-
statomis, o Jungtinės Tautos baigia
tikslinti Lietuvos pasiūlytą Tautų tei-
sių deklaraciją. 

Lietuvių tautą vienija siekis išsi-
laisvinti nuo priklausomybės bet ku-
riai – Rytų, Vakarų, Pietų ar Šiaurės
– politinei orientacijai bei įtakai ir,
suvokus žmogaus buvimo priklauso-
mybę nuo Žemės gyvastingumo, at-
rasti tautos kilmės vietą – Lietuvą –
kaip vienintelę pasaulyje lietuviams
gyventi bei už ją atsakingiems būti
skirtąją vietą. Iš atsakomybės jai –
brandi asmens laisvė ir gyvybinga
kultūra. 2030 metais lietuviai jau at-
sisukę veidu į Lietuvą ir pasirengę
grįžti namo iš Vakarų, panašiai kaip
1980 metais buvo pasirengę sugrįžti
iš Rytų. Lietuva subrendusi pačiai di-
džiausiai savo pergalei – galutiniam
dvasiniam išsivadavimui ir brandžiai
asmens laisvei. 

Didžiausia Baltijos šalyse nau-
jienų agentūra BNS, minėdama savo
veiklos dvidešimtmetį, pristato Lietu-
vos žinomų žmonių mintis apie gali-
mus pokyčius Lietuvoje ir Baltijos ša-
lyse per ateinančius 20 metų.

Romualdas Ozolas
Kovo 11-osios Nepriklausomybės

Akto signataras  

Didieji finansiniai poslinkiai jau
įvykę: įvestas naujas pasaulinis pini-
ginių atsiskaitymų vienetas (doleris,
euras, juanis ir rublis yra labiausiai
vertinamos nacionalinės valiutos),
įsteigta Pasaulio bankų reguliavimo
taryba ir Emisijos valdyba bei Pa-
saulio finansinio solidarumo fondas.
Ekonomika iš vartojimo pasukusi į
tausojimo ekonomiką, ir nors naujųjų
technologijų bei atsinaujinančių šal-
tinių energetika dar nėra pakeitusi
naftos ir dujų, energetikos regionali-
zavimas ir decentralizavimas laiko-
mas svarbiausia visos pasaulio eko-
nominės ir ūkinės veiklos kryptimi. 

Su klimato pokyčiais ypač paaštrė-
jo geriamojo vandens problema. Aprū-
pinimas maistui tinkamu vandeniu yra
rimtos ūkio ir prekybos šakos. 

Pasaulio ūkinę veiklą valdo 3G –
Kinija, Jungtinės Amerikos Valstijos
ir Jungtinės Europos Valstybės. Pas-
tarąsias sudaro Vokietija, Rusija,
Prancūzija ir Lenkija, savo vidines
įtampas ir tarpusavio trintis kompen-
suojančios galia priešintis dar sun-
kiau nuspėjamiems Pietums, baigian-
tiems vienytis į Islamo valstybių są-
jungą. 

Greta Izraelio jau egzistuoja sa-
varankiška Palestinos valstybė. Žydų
ir musulmonų priešprieša aptramdy-
ta, ir islamas yra sutelkęs jėgas kul-
tūriniam plėtimuisi į Europą. Tam
itin paranki prieš ketvertą dešimtme-
čių pradėta naujoji Europos regiona-
lizacija, numačiusi etninių ribų ne-
paisančius suvienijimus, išvirtusius į
europinės civilizacijos ,,paribių civili-
zacijas”. Europos Sąjungos pavadini-
mu jos egzistuoja kaip ,,grynosios Eu-
ropos” palydoviniai padaliniai: Vi-
duržemio jūros sandrauga (Asamblė-
ja), Pietų Europos konfederacija, Balti-
jos jūros šalių susivienijimas (Taryba). 

Po to, kai buvo sunaikinta didžio-
ji dalis Lenkijos nacionalistinio elito
ir nebeliko rimtesnių kliūčių įsivieš-
patauti liberalams, Rusija, dar laido-
tuvių dieną sugebėjusi iš JAV perimti
Didžiosios Lenkijos kūrimo svertus,
Europos Naujosios tvarkos kūrimo
procese užėmė vadovaujamą vaidme-
nį. Lietuva ir Karaliaučius tebėra pil-
koji zona, tačiau Vakarų Baltarusijos
ir dalies dešiniakrantės Ukrainos pri-
pažinimas lenkų veiklos erdvėmis
Lenkiją visiškai tenkina. 

Paneuropinius Rusijos ir Vokie-
tijos veiksmus sąlygojo du dalykai:
pirma, Vokietijai (ir visai Vakarų bei
Vidurio Europai) reikia Rusijos ža-
liavų, Rusijai – Europos technologijų
ir kapitalo; antra, Kinijos skverbima-
sis į Sibirą. Tolimųjų Rytų Respubli-
koje jau vyrauja Kinija, o trys Sibiro
respublikos su Rusija susijusios kon-
federaciniais ryšiais. Europos Sąjun-
ga ribojasi Uralo kalnais, su Sibiru,

kaip to iš Kinijos reikalauja JAV, pa-
laikydamos paribio civilizacijos kul-
tūrinius ryšius ir ekonominį bendra-
darbiavimą. Jame tolydžio vis didesnį
vaidmenį vaidina Kinija ir Kurilų sa-
las atsiėmusi Japonija. 

Lietuvos geopolitiniame žemėla-
pyje nematyti. Joje gyvena apie 1,5
milijono lietuvių, per 1 milijoną imi-
grantų, plūstelėjusių daugiausia iš
Rytų. Pietryčių Lietuvą ir Vilnių toly-
džio kolonizuoja lenkai. Po nesėk-
mingo Lietuvos liberalų bandymo at-

kurti Abiejų Tautų Respubliką įtam-
pa Lietuvoje padidėja iki etninių susi-
rėmimų. Abipusis susitarimas pasie-
kiamas lietuviams sutikus, kad Lie-
tuvos dokumentuose Lietuvos lenkai
rašytųsi lenkiškai, Lenkijai savo
ruožtu pripažinus, kad 1920 m. Piet-
ryčių Lietuva su Vilniumi ir ,,Suval-
kų trikampiu” buvo okupuotos. Veng-
dami neramumų, kurie kenkia jų val-
domų rekreacinių Rytų Lietuvos rajo-
nų turizmo, ,,Mažeikių naftos” ir Klai-
pėdos uosto verslams, Lietuvos rusai
palaiko gynybines lietuvių nuostatas. 

Visą dviejų dešimtmečių politinę
Lietuvos diferenciaciją varo trys veiks-
niai: pasipriešinimas vis akivaizdes-
nei lenkų ekspansijai, bandymai su-
valdyti imigrantų plūdesį ir naciona-
linės pastangos geriau pasinaudoti
JEV parama, pagal naująją Berlyno
sutartį teikiama ,,antrojo greičio”
Baltijos regiono valstybėms, taip pat
– asocijuotais Europos Sąjungos ry-
šiais. Politinės paramos Lietuvos li-
beralai tradiciškai ieško Didžiojoje
Lenkijoje, socialdemokratai orientuo-
jasi į Baltijos jūros regiono socializ-
mą, nacionalistai veikia susivienijime
,,Už tautų Europą”. 

Lietuva atsiliko nuo europinio
nacionalizmo tempų, tačiau trečiaja-
me dešimtmetyje pasiekia istorinį po-
litinės sąmonės pokytį: 2024 metų
Seimo rinkimus laimi koalicinis Lie-

Lietuvių tautą vienija siekis išsilaisvinti nuo
priklausomybės bet kuriai – Rytų, Vakarų, Pietų
ar Šiaurės – politinei orientacijai bei įtakai ir,
suvokus žmogaus buvimo priklausomybę nuo
Žemės gyvastingumo, atrasti tautos kilmės vie-
tą – Lietuvą – kaip vienintelę pasaulyje lietu-
viams gyventi bei už ją atsakingiems būti skir-
tąją vietą. 
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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

Maistas, viena pagrindinių kas-
dienybės dalių, dar niekuomet nebu-
vo toks patrauklus taikinys suk-
čiams! Sunku patikėti, bet su maistu
bei alkoholiniais gėrimais (ypač vy-
nu) susijusios apgavystės, paremtos
neteisingos informacijos apie šias
prekes teikimu, kelia rimtų rūpesčių
vartotojų teisių apsaugos tarnyboms
ir atneša nemažai nuostolių bei nu-
sivylimo pirkėjams. 

Šių apgavysčių pagrindas – me-
laginga produktų reklama, kuri pade-
da privilioti pirkėjus ir kurios panei-
gimas, įrodžius prekės neatitikimą
pardavėjų pažadams, dažnai atima
nemažai laiko bei pastangų, todėl tie-
siog neatliekamas. Panašiomis „nuo-
dėmėmis”, beje, buvo keletą kartų
apkaltintos ir didžiosios kompanijos,
prekiaujančios įvairiausiais maisto
produktais ir neatsargiai klijavusios
jiems „organines” etiketes. Pagrindi-
nė tokio elgesio priežastis yra gana
akivaizdi: vadinamieji „organiniai”
produktai yra gerokai brangesni nei
įprasti. Tai natūralu, turint omenyje,
kad tokių produktų gamyba ar išau-
ginimas taip pat atsieina brangiau;
kita vertus, jei su „organine” etikete
pardavinėjami įprasti produktai, vi-
sas papildomai gautas pelnas subyra
pardavėjui ar gamintojui į kišenę. 

Iš dalies papildomų problemų
kelia nesuvienodinti bei klaidingi
reikalavimai „organiniams” produk-
tams. Nors US Department of Agri-
culture (USDA) yra nustatęs tam tik-
rus apibrėžimus bei reikalavimus
ekologiškai pagamintiems ar išaugin-
tiems produktams, jie neapima visos
apyvartoje esančių prekių įvairovės
bei ne visuomet aiškiai nustato „eko-
logiškumo” ribas. Kita vertus, pagal
įstatymą, prieš suteikiant produktui
teisę  būti pavadintam „organiniu”,
jo gamybos ar auginimo vietoje priva-
lo apsilankyti valstybės siųstas pa-
reigūnas ir patvirtinti, jog visų eko-
logiškos gamybos reikalavimų  yra
laikomasi. Maža to, kompanijos, ku-
rios superka ekologiškai pagamintus
ar išaugintus produktus iš gamintojų
ir toliau juos apdoroja (pvz., pjausto
vaisius į salotas ar gamina mėsos far-
šą), taip pat turi būti specialių tarny-
bų prižiūrimos. 

Geriausias būdas įsitikinti, jog
perkate iš tiesų ,,organinį” produktą,
– ieškoti jo etiketėje specialaus USDA
antspaudo (žalias užrašas „USDA”
baltame fone ir „Organic”, užrašytas
baltai žaliame fone). Šis anstpaudas
patvirtina, jog produkto sudėtyje yra
bent 95 proc. ekologiškų sudedamųjų
dalių. Kai kada produktai yra žymimi
„Made with Organic Ingredients” už-
rašu, kuris reiškia, kad jų sudėtyje
yra bent 70 proc. organinių medži-
agų. Pastebėtina, jog produktų, kurie
būtų 100 proc. „organiniai”, parduo-

tuvių lentynose kol kas nėra. 
Kadangi įstatymai ne visuomet

numato griežtus reikalavimus pro-
duktų žymėjimui, klaidinančių etike-
čių vis tiek apstu, nepaisant visų pas-
tangų prižiūrėti „organinių” ir „svei-
kų” produktų gamybą bei platinimą.
Pvz., maisto produktai, kurių sudėty-
je yra mažiau nei pusė gramo riebalų,
dažniausiai yra žymimi kaip absoliu-
čiai neturintys riebalų („fat-free”).
Lygiai taip pat, jei produktų sudėtyje
yra mažiau nei nustatyta, kai kurių
kitų sudedamųjų dalių (prisotintų
riebalų, druskos ir pan.), jų etiketėse
paprastai nesidrovima nurodyti, kad
šių medžiagų minėtuose produktuose
nėra, nors, dažnai vartojant tam tik-
rą produktą, jame esančios nedidelės
dalys „nesveikų” medžiagų gali nei-
giamai paveikti sveikatą. Panašiais
tikslais naudojamasi ir tokiomis rek-
laminėmis frazėmis kaip „energijos
suteikiantis”, „becukris” (tačiau pa-
prastai gausiai pasaldintas dirbtiniu
saldikliu), „sveikatą taisantis” – ne-
paisant, jog jomis  apibūdinami pro-
duktai toli gražu neužtikrina žadamų
privalumų. 

Kol gamintojai bei pardavėjai nė-
ra priversti laikytis įstatymų ir nero-
do geros valios teisingai žymėti par-
duodamus produktus, nereikėtų tikė-
tis stebuklų, o stengtis patiems būti
atidžiais bei „išprususiais” pirkėjais –
netingėti skaityti produktų etikečių,
o, esant reikalui, netgi paskambinti
jose nurodytais telefonais gaminto-
jams, kurie privalo atsakyti į jums
rūpimus klausimus. 

Derėtų paminėti gana neįprastą
apgavysčių rūšį, susijusią su vyno ga-
myba bei platinimu. Manoma, jog iš
20 šalyje kasdien parduodamų vyno
butelių bent vienas yra padirbtas.
Didžiąją dalį sukčių aukų sudaro
brangaus senoviško vyno kolekcio-
nieriai, tačiau kai kada apgavystė
paliečia ir eilinius vyno mėgėjus, kai
vyno išpilstytojams ar restoranams
įsiūloma nekokybiškų prekių. Yra
pasitaikę atvejų, kai patiklūs vyno
(bei lengvo uždarbio) mėgėjai buvo
apgaule įvilioti į „patrauklių investi-
cijų” pinkles, žadant dalį pelno nuo
sumaniai supirktų bei vėliau didžiulį
pelną atnešiančių butelių senovinio
vyno. Deja, galiausiai visuomet pa-
aiškėdavo, kad nei vyno, nei uždarbio
pinigus išvilioję asmenys neturi. To-
dėl geriausia būtų vyną, ypač bran-
gų, įsigyti iš patikimų, gerą  vardą tu-
rinčių platintojų. Kaip ir maisto pro-
duktų atveju, „vynines” apgavystes,
neturint specialių žinių bei patirties,
susekti yra gana sunku, tačiau bent
jau verta atsiminti, jog jos egzistuoja.
Gero apetito!

Pagal žiniasklaidos informaciją
parengė Vaida Maleckaitė

EKOLOGIŠKI MAISTO 
PRODUKTAI: AR VISUOMET

ŽINOME TIEK, KIEK REIKĖTŲ?
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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

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

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

Parduodami atskiri ,,Lietuvių Enciklopedijos” tomai , 
išleistos 1959 m. Bostone. Tel. 773-585-9500

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Sudoku Nr. 28 atsakymai

,,Drauge” galima įsigyti puošnių vestuvinių kvietimų.
Tel. 773-585-9500

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.

IEŠKO DARBO

* Darbšti, atsakinga moteris ieško
darbo. Gali rūpestingai prižiūrėti
jūsų vaikus, globoti tėvus, slaugyti
ligonius. Tel. 815-603-9052.

* Lietuvių kalbos mokytoja, turinti
27 metų darbo patirtį, gali mokyti bet
kokio amžiaus vaikus privačiai. Tel.
708-945-5689.

* Moteris ieško pagyvenusių žmo-
nių priežiūros darbo. Patirtis, reko-
mendacijos. Gali pakeisti bet kurią
savaitės dieną. (Gali dirbti vyras ir
žmona kartu). Tel. 312-307-4619.

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

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu Indiana valstijoje.
Turi CAN diplomą, rekomendacijas.
Vidutinė anglų kalba. Tel. 734-652-
9931.

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo. Patirtis, autobobilis, doku-
mentai. Tel. 708-945-5689.

Siuvu užuolaidas (dienines ir
naktines), lovos uždangalus,

pagalves. Galiu patarti, 
turiu ilgametę patirtį. 

Tel. 708-692-7039

,,Draugo” sudoku Nr. 27 teisingai išsprendė ir mums
atsakymus atsiuntė 

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Ona Rušėnienė, Palos Hills, IL
Elegius Kaminskas, Orland Park, IL
K. J. M., Chicago, IL
Birutė Kasperavičienė, St. Petersburg, FL

Nuoširdžiai dėkojame visiems sprendėjams už atsiųstus atsakymus. Vi-
siems primename, kad tiek sudoku, tiek kryžiažodžių atsakymus mums gali-
ma siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el.
paštu – redakcija@draugas.org ir faksu 773-585-8284. 

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

kompanionèms ir namû ruoõos
darbininkèms. Galima gyventi
kartu arba atvykti î darbâ 

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS

IŠNUOMOJA

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus centre.

Dėl informacijos skambinti Indrei, 
tel.: (630) 243-6435

630-243-7275

Išnuomojamas 3 mieg. 
2 vonių namas Lombard

miestelyje. Yra rūsys, garažas,
didelis gražus kiemas. 
Tel. 708-355-1152

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

630-674-5414
Century 21 ProTeam

PARDUODA

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBÈ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486
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– Papasakokite, koks kelias
Jus vedė į kunigystę.

– Mano paties akimis – labai
įprastas kelias. Augau  tikinčių tėve-
lių šeimoje. Kasdienė malda, sekma-
dieniais – į bažnyčią, gegužės ir bir-
želio mėnesiais – litanijos, spalio mė-
nesį – viena rožinio dalis, vasarą va-
žiuodavome daug kur į atlaidus. Kai
ruošiausi priimti išpažinties sakra-
mentą ir Pirmąją Komuniją, iš tėvų
jau buvau išmokęs daugelį maldų.
Aukštesnėse klasėse įsitraukiau į
parapijos jaunimo veiklą. Kūrėme
maldos grupelę, važiuodavome į sto-
vyklas. Patraukė tuo metu parapijoje
dirbusių jaunų kunigų pavyzdys. Jie
atrodė tokie atsidavę tikėjimo ver-
tybėms ir kunigiškoje tarnystėje
įprasminantys savo gyvenimą. Bai-
gus gimaziją nereikėjo ilgai svartyti,
kur studijuosiu. 

– Kodėl pasirinkote studijas
Jungtinėse Valstijose?

– Kai pasirenki kunigystės kelią,
iš tiesų labiau atsiduodi į savo vys-
kupo rankas ir klausai jo sprendimų.
Tas pats ir mokantis seminarijoje.
Studijų Čikagoje aš nepasirinkau,
man jos buvo pasiūlytos tuometinio
seminarijos rektoriaus vyskupo Ri-
manto Norvilos ir Panevėžio vyskupo
Juozo Preikšo atstovo Kauno semi-
narijoje vicerektoriaus kunigo Ri-
manto Kauniečio. Neturėjau rimtų
priežasčių, atsisakyti, nors baimi-
nausi, kad viskas bus anglų kalba,
kurios taip gerai nemokėjau. Prieš
seminariją Panevėžyje buvau nema-
žai bendravęs su dviem Šv. Pran-
ciškaus Ksavero brolijos vienuoliais
iš Amerikos – broliu Juozapu Glebu
ir broliu Joe Britt, ir atrodė, kad
suprasti ir susikalbėti anglų kalba
galiu, bet čia juk laukė rimtos stu-
dijos, negirdėti ir nežinomi teolo-
gijos terminai. Labiausiai jų pa-
drąsintas sutikau ir 1999 metų rug-
pjūčio mėnesį atvažiavau į Čikagos
arkivyskupijos Mundelein semina-
riją. Mokydamasis seminarijoje sa-
vaitgaliais pagelbėdavau ir apsisto-
davau pas tuometinį Švč. M. Marijos
Gimimo parapijos Marquette Park
kleboną, dabar jau a. a. kun. dr., vė-
liau – kun. Joną Kuzinską. Mano
studijų pradžioje šioje parapijoje
vikaravo kun. dr. Rimantas Gudelis,
vėliau jį pakeitė kun. Rimvydas Ado-
mavičius. Galiu tik pasidžiaugti, kad
bendravimas su visais šiais kunigais
nemažai padėjo mano paties, kaip
kunigo, formacijoje. Kiekvienas iš jų
Dievo apdovanotas išskirtinėmis do-
vanomis ir esu tikrai laimingas, kad
turėjau tokius kunigystės pavyz-
džius. 

Čia dar reikėtų paminėti prelatą
Jurgį Šarauską, kuris tuo metu dirb-

damas Washington, vyskupų konfe-
rencijoje, buvo pagrindinis žmogus,
padėjęs išrūpinti stipendiją mano
mokslams Čikagoje. Prelatas J. Ša-
rauskas nuo pirmų dienų rūpinosi
mumis, dviem studentais iš Lietuvos,
studijuojančiais Mundelein semina-
rijoje, ir kunigais iš Lietuvos, kurie
studijavo Washington ir Baltimore
universitetuose. Tas rūpinimasis
trunka iki šios dienos. 

Pusei metų po diakonystės šven-
timų buvau paskirtas į Marquette
Park lietuvių parapiją diakono tar-
nystei. Visą kitą laiką darbavausi tik
kaip pagalbininkas, kur galėjau ir
kur manęs reikėjo. 

– Tapęs diakonu, dirbote ir
Panevėžio Švč. Trejybės bažny-
čioje, vėliau buvote paskirtas
Zarasų rajono Vajasiškio ir An-
talieptės parapijų administra-
toriumi. Beveik dvejus savo ku-
nigiškos tarnystės metus pasky-
rėte Kupiškio ir Palėvenės pa-
rapijoms. Šių parapijų žmonės
iki šiol Jus mini geru žodžiu, pri-
simena Jūsų gerus darbus. Daž-
nai žmonės su gailesčiu išlydi į
kitą parapiją kunigą, su kuriuo
per keletą metų susigyvenama,
įprantama. Kokia Jūsų nuomonė
apie dvasininkų tarnystės vietos
keitimą?

– Ačiū už malonius sentimentus
iš Kupiškio ir Palėvenės žmonių, su
tokiu pat šiltumu ir aš juos prisi-
menu, nes ten buvo mano pirmųjų
kunigystės žingsnių vietos. O dėl
dvasininkų tarnystės vietos keitimo
tai manau, kad Bažnyčia yra labai
išmintinga tai darydama. Dažniau-
siai kilnojama yra kunigystės pra-
džioje, kai kunigas dirba skirtingose
parapijose vikaru ir gauna progą
susipažinti su skirtingais klebonais ir
jų sielovadiniais metodais bei skir-
tingomis parapijų ir tikinčiųjų gyve-
nimo sąlygomis. Visa tai leidžia įgyti
tokios praktinės patirties, kurios net
ir šešeri metai, praleisti seminarijoje,
negali suteikti. Su metais kunigas
skiriamas jau nebe vikaru, bet kle-
bonu arba administratoriumi, ir čia
kilnojimas sulėtėja. Atsiranda gali-
mybė kunigui įgyvendinti daugiau
laiko reikalaujančius sielovadinius
projektus. Kaip jau minėjau, kiek-
vienas kunigas yra apdovanotas skir-
tingomis dovanomis: vienas – geras
pamokslininkas, kitas – katechetas,
dar kitas geriau nusimano apie re-
montą ir statybą, dar kitas yra nuos-
tabus ir paveikus išpažinčių klausy-
tojas. Kunigų kilnojimas leidžia
parapijos bendruomenei pasinaudoti
ir patirti atskiro kunigo turimą Dievo
duotą dovaną. Tai ir išeina taip, kad
vienas suremontuoja ar net pastato

Turime visi augintis 
tikėjimą ir sąmoningumą 

bažnyčią, kitam tenka burti ar gai-
vinti tikinčiųjų bendruomenę, dar
kitas pasireiškia kaip nuostabus jau
sukurtų ir veikiančių dalykų palai-
kytojas. Svarbu, kad žmonės mylėtų
savo kunigus ne tik už jų talentus ir
dovanas, bet ir su jų silpnybėmis,
kurių kievienas iš mūsų turime.
Privalome suprasti, kad kunigai,
kaip Dievo išganymo įrankiai, yra ir
patys ne mažiau reikalingi Dievo
gailestingumo ir išganymo malonių.
Kunigystė padaro tave bendruome-
nės vedliu ir palydėtoju link Dievo,
bet ir pačiam juk reikia eiti Dievo ir
Jo Karalystės  link. 

– Su Jumis teko bendrauti
gyvenant Lietuvoje – Jūs dėstėte
tikybą Kupiškio Povilo Matu-
lionio vidurinėje mokykloje, kur
tuo metu dirbau mokytoja. Pui-
kiai prisimenu Jūsų šypseną ir
šiltą bendravimą su mokiniais.
Kaip pavyksta rasti bendrą kal-
bą su jaunimu? Galiu paliudyti,
jog Jums dirbant mokykloje besi-
renkančiųjų tikybos pamokas
gerokai padaugėjo.

– Malonu girdėti, kad tie pirmieji
žingsniai Kupiškyje, kaip tikybos mo-
kytojo, taip gražiai prisimenami. Ne-
žinau dėl tos bendros kalbos su jau-
nimu... Aš juk ir pats dar laikau save
jaunumu, tai lyg ir būtų keista, jei
nesusikalbėtume. Bet taip pat yra
tiesa, kad tas susikalbėjimas pasun-
kėja ir jaunam kunigui, ir bet kuriam
mokytojui, kai kalbama apie pama-
tinius vertybinius dalykus. Jaunimas
atrodo nesidomintis ir abejingas to-
kiems dalykams, nepasitikintis ir ne-
tikintis, bet iš tiesų jauni žmonės
labai domisi ir nori žinoti, kokiomis
vertybėmis turi vadovautis įženg-
dami į suaugusiųjų pasaulį. Jie grei-
tai pamato, kad būti suaugusiam
nėra tik laisvė daryti, ką nori, bet ir
sunkus, didelės atsakomybės ir viso-
keriopos pagalbos reikalaujantis už-
davinys. Čia ir kunigas, ir mokytojas,
ir kiekvienas suaugęs žmogus gali
ateiti jiems į pagalbą. Svarbiausia
būti nuoširdžiam ir tikram, gyventi

tomis pačiomis vertybėmis, kokias
nori perduoti jauniems žmonėms. Ką
dar turi suprasti jaunimas, kuris
dažnai tame amžiuje yra linkęs daug
ką idealizuoti ir absoliutinti? Kad at-
sakingas gyvenimas renkantis ver-
tybes nėra apsaugotas nuo silpnumo
akimirkų ir klaidų. Netgi mūsų
idealai – ar tai būtų tėvai, vyresni
broliai, sesutės ar netgi kunigai –
neišvengia klaidų ir suklupimų. Čia
ir vėl į pagalbą ateina tikėjimas ir
Jėzaus Kristaus mokymas bei pa-
vyzdys, kad Dievas nenustoja apdo-
vanojęs gailestingumu ir meile net ir
paties didžiausio nusidėjėlio, jeigu tik
jis arba ji supranta, kad jiems yra
reikalinga tokia Dievo pagalba, kurią
yra pasiruošę priimti. Aš neseniai
grįžau iš Panevėžyje vykusių Lietu-
vos jaunimo dienų. Širdis dainavo
žvelgiant į daugiau kaip septynis
tūkstančius jaunuolių iš visos Lie-
tuvos – minia degė troškimu dalintis
savo tikėjimu ir stiprinti Bažnyčią bei
vienas kitą. 

– Esate sakęs „Kur bekeliau-
tume, žmonės bus tokie patys,
kokie esame mes.” Gal pasaky-
site, kokių žmonių Jums teko
sutikti? Kokie žmonės Jums pa-
darė didžiausią įtaką? Ar dažnai
tenka susimąstyti, kokiomis cha-
rakterio, būdo savybėmis turi
būti apdovanotas žmogus, pasi-
rinkęs kunigystės kelią? Ar ši-
tame kelyje, kviečiant žmones
prie neišsenkančių Dievo meilės
ir gerumo šaltinių, svarbiausia
yra pašaukimas?

– Atsimenu, kad tuos žodžius
pasakiau Kupiškyje ir Palėvenėje
aukodamas paskutines šv. Mišias
kaip tų parapijų vikaras. „Kur beke-
liautume, žmonės bus tokie patys,
kokie esame mes.” Tiesa, traukiame į
save panašius, bet kunigui yra dar
šiek tiek kitaip. Juk jis ne prie savęs
žmones turi traukti, bet prie Kris-
taus, todėl privalo būti atsargus, kad
ne kokį „fanų” klubą aplinkui save
burtų, bet Kristaus Bažnyčią. Reikia
ir lankstumo, ir jautrumo, ir išmin-

Kunigas Gediminas Jankūnas kilęs iš Panevėžio. Nuo septintos klasės
patarnavo Panevėžio šv. ap. Petro ir Povilo parapijoje. Aukštesnėse klasėse
įsitraukė į parapijos jaunimo veiklą. Baigęs Vytauto Žemkalnio gimaziją 1997
metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, kur porą metų
studijavo filosofines disciplinas ir maldos gyvenimo praktikas. Teologijos
studijų buvo pasiųstas į Čikagos arkivyskupijos seminariją ir joje mokėsi
ketvertą metų. 2003 metais grįžo į Panevėžį ir vyskupo Jono Kaunecko buvo
įšventintas į kunigus.  Kauno kunigų seminarijoje baigęs du kursus, keletą
metų studijavo teologiją Čikagoje, Mundelein seminarijoje (University Saint
Mary of the Lake). Čia apgynė doktorato disertaciją tema „Įveikiant
reliatyvizmo diktatūrą” (Moving Beyond the Dictatorship of Relativism:
Cardinal Joseph Ratzinger’s Lifelong Concern with the Phenomenon of Re-
lativism).  Netrukus kunigas Gediminas grįšta į Lietuvą. Prieš išvykdamas jis
mielai sutiko atsakyti į ,,Draugo” klausimus.

Kun.Gediminas Jankūnas.                                     Suzan Mazeika nuotr.
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ties, kad parodytum ir primintum
žmonėms, jog labai dažnai skiria
partijos, turtas, netgi išsilavinimas ir
aplinka, kurioje užaugama. Bet tikė-
jimas visus ir visada vienija – jeigu jis
yra tikras, o ne formalus. Kunigas
nebus veiksmingas, jeigu į kunigystę
ateis ne pašaukimo, o kokių nors as-
meninių ambicijų ar baimių veda-
mas. Tiesa, dažnai užtrunka laiko,
net ir po šventimų, kol susiformuoja
ir išryškėja, į kokią tarnystę Viešpats
tave pakvietė. Čia reikia nemažai
nuolankumo ir kuklumo bei atviru-
mo Bažnyčios išminčiai ir Šventosios
Dvasios vadovavimui. Būkime kant-
rūs patys su savimi, būkime kantrūs
su Viešpačiu ir vieni su kitais, rem-
kime ne badydami pirštais į kitų silp-
nybes ar klaidas, bet dažniau ir nuo-
širdžiau vieni kitus pavesdami Dievui
savo maldose. Tada ir piktumo bus
mažiau, ir pagarbos, ir vienybės.

– Kokią tikinčiųjų bendruo-
menę Jūs matote išeivijoje? Ar ji
skiriasi nuo tikinčiųjų Lietuvo-
je?

– Matau gražią bendruomenę,
tikėjime daug labiau išlavintą negu
Lietuvoje bendruomenę, ypač tarp
vyresnės kartos tikinčiųjų. Juk išei-
vijoje daugumai buvo galima lankyti
katalikiškas mokyklas, universitetus,
praktikuoti savo tikėjimą netrukdo-
mai, nuolat šviestis skaitant įvairiau-
sias teologines ir dvasines knygas,
dalyvauti skirtingose programose ir
rekolekcijose. To Lietuvoje sovietų
okupacijos metais labai trūko, o šian-
dien, nors ir būdami laisvi, Lietuvos
žmonės dažnai pasiklysta vertybių
sūkuryje ir ne visada teikia pirme-
nybę dvasinei gerovei. Tačiau ir Jau-
nimo dienos, ir mano patirtis kuni-
gaujant Lietuvoje parodė, kad yra
didelis išsiilgimas tikėjimo žinių ir
supratimo, kaip reikia gyventi krikš-
čionišką katalikišką gyvenimą. Taip
pat stiprėja supratimas, kad vien de-
mokratinė Lietuvos valstybės sant-
varka krikščioniškos kultūros ir
gyvenimo neužtikrina, o kaip tik yra
nemažai sričių, kur įstatymų lygme-
nyje stengiamasi paminti krikščioniš-
kąsias vertybes. Manau, kad išeivijos
tikintieji turi nepaprastą progą už-
megzti glaudesnius ryšius su lietu-
viais Lietuvoje būtent tikėjimo plot-
mėje ir dalintis patirtimi, kaip turi
būti buriamos ir palaikomos parapijų
bendruomenės, išlaikomos bažnyčios,
pristatomos skirtingos, bet labai rei-
kalingos dvasinio augimo, socialinio
rūpinimosi nuskriaustaisiais ir kitos
programos. Smagu buvo darbuotis
išeivijos bendruomenėse, nors trum-
pam prisiliesti prie jų patirties, iš-
saugojant dvasinius židinius, ku-
riuose galime Dievą garbinti lietuvių
kalba. Maldose nuolat prisiminsiu ir
Marquette Park parapijos, ir Nekalto
Prasidėjimo Brighton Park, ir Palai-
mintojo Jurgio Matulaičio misijos
Lemont, ir Mundelein lietuvių bend-
ruomenės bei mokyklos tikinčiuo-
sius. Kunigui tuo ir gerai, kad jis vi-
sus jam brangius ir rūpimus žmones
gali patikėti dieviškajai Jėzaus šir-
džiai ir švč. Mergelės Marijos bei visų
šventųjų globai. 

– Gyvenant svečioje šalyje
dažnai tikėjimas tapatinamas su
lietuvybe. Kokį šių dviejų verty-
bių santykį Jūs matote išeivijoje
šiomis dienomis?

– Atsakydamas noriu pastebėti,
kad nors ir tikėjimas, ir lietuvybė yra
vertybės, jų vertė skiriasi. Tikėjimas
yra amžinoji vertybė, kuri jungia mus
su Dievu ir su bet kuriuo žmogumi,
kur mes bebūtume ir kas mes be-

būtume, ir lydi į amžinybę, o lie-
tuvybė yra praeinamoji vertybė, kuri
jungia mus kaip tautą, valstybę ir
dovanoja mums žemiškos Tėvynės
patirtį, kurioje mažesniu masteliu
išgyvename vienybę ir bendrystę bei
tarpusavio atsakomybę. Tikintis
žmogus privalo gerbti savo tautybę,
saugoti su lietuvybe susijusias ver-
tybes – kalbą, istoriją, papročius, bet
galiausiai turi suvokti, kad tikroji
vienybė ir gerovė neatsiejami nuo
tikėjimo patirties ir nuo supratimo,
kad nieko negalima pasiekti be Die-
vo. Tikroji kultūra yra iš krikščio-
niško gyvenimo, iš gyvenimo pagal
Evangelijos nuostatus plaukianti kul-
tūra, kurioje turime išgryninti ir
perkeisti visur ir visa, kas neartina
žmogaus prie Dievo, o kaip tik uždaro
jį savo paties sukurto ir vien žmo-
giškomis pastangomis palaikomo
pasaulio kalėjime. 

– Ne paslaptis, kad nemažai
tikinčiųjų bažnyčią lanko du tris
kartus per metus. Esate sakęs,
kad ne visi į bažnyčią susirin-
kusieji žino, ko susirinko, ne vi-
sada supranta liturgiją, simbolių
ir ženklų prasmę. Ką, Jūsų nuo-
mone, turime daryti, kad atsi-
rastų tikras sąmoningumas, ne-
tuštėtų bažnyčios?

– Palietėte jautrią temą. Pir-
miausiai reikia tik džiaugtis, kad
nors tuos du ar tris kartus ateina, ir
tai yra ženklas, kad  giliuose savo šir-
dies kloduose. Ir tokie žmonės jaučia,
gal ne visai sąmoningai, Bažnyčios ir
tikėjimo svarbą. Svarbesnis klausi-
mas lieka, kaip Bažnyčia pasiruošusi
tą sąmoningumą didinti ir  pagelbėti
tiems, kurie ieško, atrasti tikėjimo
lobius ir jais vaisingai pasinaudoti.
Neteisinga būtų manyti, kad tokie
siekiai yra tik kunigų reikalas. Jeigu
esame tikinčiųjų bendruomenė, kiek-
vienas jos narys turi pareigą liudyti ir
dalintis savo tikėjimu su kitais. Tam
reikia jungtis į galbūt mažesnes
maldos, Šventojo Rašto studijų ar
kitokias grupeles, kurios pasinau-
dotų kitų žmonių patirtimi, išmin-
timi ir įvairia medžiaga, taip reika-
linga auginant tikėjimą ir sąmonin-
gumą. Čia ir vėl grįžtu prie galimo
didelio išeivijos indėlio pasitarnau-
jant ir naujai atvykusiems, ir Lietu-
voje esantiems tikintiesiems. O
tiems, kurie rečiau lankosi bažnyčioje
ir baiminasi, kad nežinos, kaip joje
elgtis ir ką daryti, kada atsiklaupti ir
kada atsistoti, Kristaus ir mano pa-
tarimas – nebijokite, ateikite. Tikėji-
mo negalima išmokti tik iš knygų,
pasakojimų ar nuogirdų. Čia kaip su
mokymusi vairuoti automobilį, dvi-
ratį ar mokytis plaukti – kol nedarysi,
neišmoksi. Ne menkesnė yra pareiga
ir tiems tikintiesiems, kurie visada
buvo bažnyčioje ir su bažnyčia, būti
kantriems naujų narių atžvilgiu, ne-
skubėti teisti, smerkti ar kritikuoti,
bet rasti būdų ir mokėti tinkamai
paaiškinti. Labai dažnai vadinamieji
bažnyčios „veteranai” paklausti ir
patys nežino, kodėl jie daro vieną ar
kitą dalyką ir ką kas mūsų tikėjime ir
mūsų apeigose reiškia. Atsakymas
,,taip buvo ir mes taip išmokom” nėra
labai informatyvus ir pagelbintis.
Augti tikėjimo žiniose ir sąmoningu-
me turime visi: ir seni, ir jauni, ir ku-
nigai, ir pasauliečiai. 

– Esate minėjęs, kad bažny-
čios, ypač Amerikoje, yra pasi-
dariusios kaip „salionai” – šiltos,
patogios, išpuoštos. Ar nesikei-
čia bažnyčios, kaip aukojimo ir
maldos erdvės, paskirtis?

– Žinoma, yra gerai, kad baž-

nyčios – ir šiltos, ir patogios, ir iš-
puoštos. Taip yra ne tik Amerikoje,
bet blogai, kada, kaip dabartinis po-
piežius Benediktas XVI sako, į baž-
nyčią ateinama ne Dievo garbinti, bet
vieni kitų. Visai neseniai viename
Čikagos laikraštyje skaičiau žmogaus
laišką, kur klausiama, ar negalėtų
semadienio rytmetinės šv. Mišios būti
tik pusvaldžio ilgumo, nes sekma-
dieniais dauguma, ypač jaunesnių ir
darbingų šeimų, nori namų ruošos ir
priežiūros darbus nudirbti. Kai ge-
riau pagalvoji, televizoriui ar kom-
piuteriui daugiau laiko norime ir
galime paskirti daugiau negu Dievui
ir maldai. Pagarba kitam žmogui, o
tuo labiau Dievui, iš tiesų pareika-
lauja žmogaus pastangų, nes turi
nusisukti nuo savęs, savo poreikių,
norų ir atsigręžti į kitą, parodant
dėmesį ir pastangas įsiklausyti į kito
žodžius ar mintis. Atsigręžti į Dievą
Bažnyčios liturgijoje, ypač šv. Mišių
aukoje, yra ir kvietimas prisipažinti,
kad gyvenimą gauname iš Dievo ir
gyvename Dievui. Pripažinkite, kad
šiandieniniam žmogui tai nėra taip
lengvai priimtina. Juk visa mūsų
kultūra rėkte rėkia: „Rūpinkis tik
savimi pirmiausia, o kitiems – kas
liks.” Dažniausiai nieko ir nelieka –
tik tušti žodžiai, pažadai ir intencijos.
Norėtųsi, kad mūsų bažnyčiose, ypač
čia, Amerikoje, būtų palaikoma tyla,
kad susėdus nebūtų šnekamasi,
aptarinėjami visokie reikalai – juk
tam yra parapijos salės, kur ruošia-
mos kavutės. Kitą kartą atrodo, kad
žmogų labiau mokame pagerbti negu
patį žmogaus Kūrėją. Prarastas
šventumo ir pagarbios Dievo baimės
jausmas nuskurdina ne Dievą, bet
patį žmogų. Gražu matyti, kaip po-
piežius Benediktas XVI kviečia ir
mėgina atgaivinti šventumo ir pa-
garbos jausmą mūsų apeigose ir ti-
kėjimo supratime.

– Jūsų nuomone, ar keičiasi
kunigo misija XXI amžiuje? Ko-
kią vietą visuomenėje matote
ateityje?

– Manau, kad yra norinčiųjų, jog
ta misija keistųsi, bet ji negali ir
neturi keistis, nes kunigo misija nuo
pat pradžių, kada Jėzus Kristus
Paskutinės vakarienės su apaštalais
metu įsteigė Kunigystės sakramentą,
yra ta pati ir nesikeičianti – būti Die-
vo malonės įrankiu ir Dangaus Kara-
lystės skelbėju. Šiandien dažnai vi-
suomenė nori, kad kunigas priside-
rintų prie jos įnorių ir užgaidų, bet
juk taip kunigas išduotų savo misiją.
Nereikėtų nei Bažnyčios, nei kunigų,
jeigu Dievas būtų matęs, kad pasau-
lio visuomenė yra neklystanti ir
sugebanti pati save atvesti į laimę. O
juk taip nėra. Kunigo vieta dabar-
tinėje visuomenėje ir ateityje bus tik
dar sudėtingesnė, nes šiandieninis
pasaulis nori nustumti ir Dievą, ir
Bažnyčią, ir kunigus į visuomeninio
ir politinio gyvenimo pakraštį, kad
pinigų ir valdžios ištroškę žmonės ir
grupuotės, nesaistomi jokių morali-
nių normų, galėtų netrukdomai ma-
nipuliuoti likusia visuomenės dalimi.
Kad šioje konfliktinėje su pasauliu
padėtyje kunigas sugebėtų išlikti ir
nepalūžti savojoje misijoje vesti
žmones Dievop, reikalinga nuolatinė
ir visokeriopa tikinčiųjų pagalba.
Reikia maldos, reikia pritarimo Baž-
nyčios iniciatyvoms, reikia nebijoti
parodyti krikščioniško balso, išdrįsti
skelbti tikrąją tiesą. Dabarties ir
ateities kunigas turi būti dar gilesnės
maldos ir intensyvesnio buvimo su
Dievu žmogus. Tam išlavinti pasau-
liečiai kiek įmanoma labiau turi
išlaisvinti kunigą iš jam primestų

administracijos, ūkvedybos ir kitokių
atsakomybių, kurios trukdo jam dau-
giau laiko skirti maldai ir sielų iš-
ganymo dalykams.

– Netrukus grįžtate į Lietuvą.
Kokie darbai ten laukia? Ar
nežadate po kurio laiko vėl ap-
lankyti Čikagos?

– Taip, netrukus išskrendu į
Lietuvą. Šį kartą, tikiuosi, jau ilges-
niam laikui, tačiau kokie darbai
manęs laukia, negaliu pasakyti, nes
mano vyskupas ordinaras J. Kaunec-
kas tą kaip tik šiuo metu sprendžia.
Yra galimybė, kad keletą dienų teks
dėstyti teologijos dalykus seminari-
joje arba Teologijos fakultete Kaune,
tačiau nieko nėra dar galutinai nu-
spręsta. Aš pats nežinau, ar norėčiau
visą laiką skirti akademiniam darbui.
Juk vis dėlto pagrindinis mano, kaip
diecezinio kunigo, pašaukimas yra
sielovadinė tarnystė parapijoje. Bet ir
vėl – kai esi kunigas, apie savo darbus
sprendi nebe tu pats, bet tavo vys-
kupas, kuris vadovaujasi Šventosios
Dvasios vedimu. Reikia tikėti ir pa-
sitikėti, kad kur bebūčiau ir ką be-
daryčiau, Dievo Apvaizda mane lydės
ir man padės. Taip yra ne tik mums,
kunigams, bet ir kiekvienam tikin-
čiam žmogui. Čikagą, be abejo, žadu
aplankyti ir jos neužmiršti, nes vis
dėlto čia praleisti aštuoneri labai
svarbūs mano brendimui gyvenimo
metai. Sutikta daug žmonių, surasta
draugų, pamėgta gamta ir visa, kuo
turtinga ši šalis. Netikiu, kad kas
nors ir kada nors galėtų išbraukti
Čikagą iš mano širdies. 

– Ar tiesa, kad turėtų pa-
sirodyti Jūsų knyga? Jeigu taip,
būtų įdomu daugiau sužinoti
apie ją.

– Yra labai reali galimybė, kad
kitais metais, balandžio pabaigoje,
lankydamasis Čikagoje jau galėsiu
savo rankose laikyti ir kitiems pa-
siūlyti savo knygą. Tai mano doktori-
nės disertacijos tekstas, išleistas
knyga, papildytas dar vienu skyriu-
mi, kur šalia Ratzinger santykio su
reliatyvizmu aptariu ir jo, kaip po-
piežiaus Benedikto XVI, penkerių
popiežiavimo metų pastangas įspėti
apie tokio mąstymo Bažnyčiai ir
žmonijai keliamus pavojus. 

– Kokią patirtį išsivežate iš
Amerikos? Ko palinkėtumėte čia
gyvenantiems lietuviams?

– Išsivežu pačią maloniausią ir
turtingą patirtį. Tikiuosi, kad Lietu-
voje turėsiu kur ja pasidalinti ir kam
ją perduoti. Amerika turi tiek daug,
bet ne mažiau turi ir Lietuva. Tik rei-
kia atpažinti, pastebėti, naujai įver-
tinti Dievo teikiamas dovanas ir
galimybes. Čia gyvenantiems lietu-
viams linkiu, kad ieškodami laimės ir
džiaugdamiesi šios šalies teikiamo-
mis materialinėmis galimybėmis ne-
užmirštų ir dvasinių dalykų, nes be
jų laimė tėra tik apgaulė, o turtas ir
materialinė gerovė – greitai praei-
nantis džiaugsmas. Kaip lietuvis no-
riu palinkėti išsaugoti lietuvių kalbą,
papročius, gražias lietuviškas tradi-
cijas, palaikyti ryšius su giminėmis
Lietuvoje. Mylėkite ir gerbkite šitą
kraštą ir jo žmones, bet nepamirškite
ir savo tėvynės Lietuvos. Ji nėra kie-
no nors kito, ji – ne valdžios ar poli-
tikų nuosavybė, ji mūsų, kur mes
bebūtume, ir bus tik tai, ką mes į ją
investuosime ir kaip ją kursime. 

– Ačiū už pokalbį.

Kalbino
Loreta Timukienė
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Praktika SEB banke

Laisvės alėjoje, Kaune, stūkso
didingas keturių aukštų pastatas –
SEB bankas. Štai šioje vietoje ir at-
likau praktiką kartu su Marta Šerei-
vaite. Tai pats didžiausias SEB ban-
kas, koks tik yra pastatytas,  dau-
giausia dėmesio kreipiama į klientų
aptarnavimą. Kiekvieną dieną, ypač
pietų metu, čia suguža masės žmonių
dėl įvairiausių paslaugų ir su neįti-
kėtiniausiomis problemomis. Dar-
buotojai sakė, kad  ir kiek metų dirb-
tų šiame banke, kiekviena diena at-
neša kažką naujo. Šarūnas Varnaus-
kas taip pat stažavosi SEB banke, bet
Santakos padalinyje. Džiaugėsi pa-
matęs, kaip vyksta darbas, ir pats
galėdamas prie jo prisidėti.

Jau pirmąją dieną darbe pribloš-
kė banko interjero modernumas ir
profesionalus darbuotojų elgesys. Vi-
si pasitempę, profesionalūs, bet ir
malonūs, draugiški. Per keturias sa-
vaites SEB banke apsipratau su savo
darbais, vis naujais įvykiais, nauja
patirtimi bei sutiktais žmonėmis.
Daug sužinojau apie banko istoriją ir
struktūrą, darbuotojų pareigas, ben-
dravimą. Pirmas savaites dirbau asis-
tentų padėjėja. Archyvavau doku-
mentus, grąžinau į vietas prevencijai
išneštus dokumentus, rūšiavau kre-
dit ir debeto korteles, atlikau smul-
kius darbus kompiuteriu, spausdinau
ataskaitas. Mėnesiui įpusėjus, banke
buvo keičiama informacinė sistema –
tuomet dirbau prie informacijos,
padėjau klientų aptarnavimo pa-
daliniams pirmame aukšte. Buvo
įdomu stebėti, kaip yra suvaldomas
žmonių srautas ir kaip sklandžiai
bankas pasiruošęs įdiegti visas nau-
joves. 

O paskutinę darbo savaitę dirb-
dama su vadybininke turėjau progos
stebėti visą darbą iš arti. Kiekvienas
atvejis buvo labai unikalus ir mane
sudomino toks darbas. Daug sužino-
jau daug apie investavimą, būsto
kreditus, draudimą. Nusprendžiau
parengti  projektą apie SEB banko
kultūrą bei darbuotojų bendravimą
tarpusavyje ir su klientais. Taip pat

esu LISS programos spaudos atstovė
– tai mano antrasis projektas.

Marta Šereivaitė, šią vasarą bai-
gusi bakaulauro studijas DePaul
University, taip pat domėjosi banko
aplinka, darbais bei stebėjosi, kad jis
skiriasi nuo JAV bankų. Savo prak-
tikos metu ji archyvavo bylas, rinko
informaciją apie banką, produktus,
investicijas. Įvedus naują sistemą, su
kitais stažuotojais padėjo pirmame
aukšte susitvarkyti su žmonių srau-
tu. Įtraukė naujų kortelių duomenis į
kompiuterį, tvarkė hipotekos doku-
mentus. Banke matė ir minusų, ir
pliusų. Jos nuomone, banke darbuo-
tojams trūksta motyvacijos. Marta
nusprendė palyginti Lietuvos didži-
ausią banką SEB su JAV didžiausiu
banku Bank of America. Šiame pro-
jekte ji lygins bankų statistinius duo-
menis ir kultūrą. Atliekdama sta-
žuotę jau nuo pat pradžių Marta pa-
matė daug skirtumų ir galvoja, jog
projektas  bus gana įdomus.

SEB banko Santakos padalinyje
dirbęs Šarūnas Varnauskas nuo pat
pradžių buvo maloniai nustebintas.
Prieš ateidamas stažuotis į banką, jis
šiek tiek nerimavo, kad žmonės gali
būti pikti, bet vos atėjęs dirbti buvo
labai gražiai priimtas. Šarūnas buvo
priskirtas ką tik pradėjusiai dirbti
darbuotojai, atsakingai už čekių gry-
ninimą ir pervedimus. Stažuotės me-
tu rūšiuodavo sutartis pagal kortelių
tipus ir segdavo į aplankus, kuriuos
vėliau rūšiuodavo pagal alfabetą.
Taip pat naikindavo dokumentus,
nes keitėsi kortelių tipai, įkainiai.
Pasikeitus informacinei sistemai, pa-
dėjo tvarkytis su žmonių srautu savo
padalinyje. Šarūnas sakė pastebėjęs
oficialumo ir konfidencialumo svarbą
banke. Šarūnas netrukus pradės
dirbti „Krasta Auto BMW”, tad jo
projektas bus apie šių dviejų įstaigų
vadybos, reklamos skirtumus. Jis jau
pastebėjo, kad SEB beveik neturi va-
dybos taktikų, nes pasikliauja senais
Vilniaus banko klientais, o BMW turi
nemažai įdomių strategijų.

SEB bankas mums visiems trims
suteikė galimybę ne tik pas juos pa-
dirbėti, bet ir pasisemti žinių, pra-
plėsti savo akiratį apie skirtingus
darbus banke. Pasisėmę įvairių pa-
tirčių bei emocijų tęsime savo prak-
tiką jau ne Kaune, bet Vilniuje. Mes
su Marta stažuosimės „Infoaudite”, o
Šarūnas, kaip minėjau, – „Krasta
Auto BMW”.

LAURA
STANKEVIÇIÙTÈ

Laura Stankevičiūtė ir Marta Šereivaitė su SEB banko Kauno padalinio direk-
toriumi Arūnu Zdanavičiumi (kairėje) ir Klientų aptarnavimo direktoriumi
Valdemaru Beržinsku.
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Čikagos sendraugiams susirinkus

IIšš  AAtteeiittiinniinnkkųų  ggyyvveenniimmooIIšš  AAtteeiittiinniinnkkųų  ggyyvveenniimmoo

RUGPJŪČIO 2 D., PIRMADIENIS

10:00-13:00    Dalyvių registracija

14:00 Pietūs

15:00 Iškilmingas stovyklos atidarymas

16:00 Įvadinė paskaita. Dr. kun. Kęstutis
Kėvalas

17:30 Šv. Mišios Berčiūnų Lietuvos Kankinių
bažnyčioje

19:00 Vakarienė

20:00 Vakaro programa. Linksmavakaris.
Vedėjas Remigijus Žiogas

23:00 Vakaro malda. Ramybės laikas

RUGPJŪČIO 3 D., ANTRADIENIS

10:00-10:45 Prof. Kęstutis Skrupskelis. ATEI-
TININKIJOS PĖDSAKAS LIETUVOS ISTORIJOJE.

11:00-12:45 Jaunučių, moksleivių, studentų,
sendraugių programos 

13:00 Pietūs

14:00-15:30 Teminių grupių užsiėmimai

15:30-17:00 Laisvalaikis/ Ateitininkų choro
repeticija (vadovė Erika Lukšienė)

17:30 šv. Mišios Berčiūnų Lietuvos Kankinių
bažnyčioje

19:00 Vakarienė

20:00 Vakaro programa. Jurgos Šeduikytės
akustinis koncertas.

23:00 Vakaro malda. Ramybės laikas

RUGPJŪČIO 4 D., TREČIADIENIS

10:00-10:45 Dr. Petras Vytenis Kisielius. LAIKO
ŽENKLAI. DABARTIES IŠŠŪKIAI ATEITININKIJAI

11:00-12:45 Jaunučių, moksleivių, studentų,
sendraugių programos 

13:00 Pietūs

14:00-15:30 Teminių grupių užsiėmimai 

15:30-17:00 Laisvalaikis/Ateitininkų choro
repeticija

17:30 šv. Mišios Berčiūnų Lietuvos Kankinių
bažnyčioje

19:00 Vakarienė

20:00 Vakaro programa. Stovyklos laužas. Veda
išeivijos ateitininkai

23:00 Vakaro malda. Ramybės laikas

RUGPJŪČIO 5 D., KETVIRTADIENIS

10:00-10:45 AF pirmininkas Vygantas
Malinauskas. ŽENGIANT Į NAUJĄ VEIKLOS
ŠIMTMETĮ – KUO TURĖTUME TAPTI?

11:00-12:45 Jaunučių, moksleivių, studentų,
sendraugių programos

13:00 Pietūs

14:00-15:30 Teminių grupių užsiėmimai 

15:30-17:00 Laisvalaikis/Ateitininkų choro
repeticija

17:30 šv. Mišios Berčiūnų Lietuvos Kankinių
bažnyčioje

19:00 Vakarienė

20:00 Vakaro programa. Talentų vakaras. Veda
2009 metų Lietuvos talentas Mikas

23:00 Vakaro malda. Ramybės laikas

RUGPJŪČIO 6 D., PENKTADIENIS

DIENOS TEMA: XVI ATEITININKŲ FEDERACIJOS
KONGRESAS.

7:00 Keliamės

7:30 Pusryčiai

8:00 Išvyka į Vilnių, į Ateitininkų federacijos XVI
kongresą 

Ateitininkų prieškongresinė stovykla
BERČIŪNŲ STOVYKLAVIETĖJE, LIETUVOJE
rugpjūčio 2–6 d.

Iš kairės: kun. dr. Kęstutis Trimakas, prof. Alfonsas Motūzas ir prel. Vytautas Vaičiū-
nas.

Š.m. birželio 25 d. Ateitininkų namuose, Lemonte,  Čikagos
sendraugiai ateitininkai susirinko į pokalbį su svečiais iš Lietuvos
— prel. prof. habil. dr. Vytautu S. Vaičiūnu, Vytauto Didžiojo uni-
versiteto Katalikų teologijos fakulteto dekanu, ir prof. habil. dr.
Alfonsu Motūzu, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos
fakulteto Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorijos centro direktoriu-
mi. Svečiai buvo atvykę į Čikagą įteikti Šiaurės Amerikos atei-
tininkų dvasios tėvui kun. Kęstučiui Trimakui Vytauto Didžiojo
universiteto suteikto garbės daktaro laipsnio. Sendraugių susirin-
kimo metu svečiai apibūdino savo darbus Lietuvoje. Profesorius
Motūzas susirūpinęs kalbėjo apie lietuvių senųjų giesmių nykimą,
paįvairindamas savo pranešimą šių giesmių pavyzdžiais. Buvo
kalbama apie teologijos mokslų būklę Lietuvoje ir apie Katalikų
Bažnyčios istorijos studijų svarbą šių dienų pasaulyje. 

PROGRAMA:

Rugpjūčio 7, šeštadienis

20:00 Dr. Frances Covalesky pianino  koncertas
didžiojoje vasarvietės salėje

Rugpjūčio 8 d., sekmadienis 
Ateitininkijos šimtmečio diena

12:00 Šv. Mišios vienuolyno koplyčioje

20:00 ,,Ateitininkija mūsų akimis”.  Ve da Laima Li-
leika-Shea

Rugpjūčio 9 d., pirmadienis

Šeimų diena

8:00 Šv. Mišios vienuolyno koplyčioje

10:00 Pokalbis ,,Sveikos mitybos pagrindai”. Loreta
Vainienė 

14:00 Sporto šventė. Veda Petras Vainius ir Aleksas
Lileika

20:00 Premijų įteikimas Sporto šventės laimėto-
jams ir radijo ,,Ateitis” vaka rinė programa

Rugpjūčio 10 d., antradienis
Tikėjimo diena

8:00 Šv. Mišios

20:00 Kun. Arvydo Žygo pokalbis 

21:00 Žvakių proce-
sija į vienuolyno Lur -
do šventovę

Rugpjūčio 11 d.,
trečiadienis 
Jaunųjų menininkų
diena 

8:00 Šv. Mišios 

20:00 Jaunųjų pia -
nistų Kristupo Stak-
nio ir Da riaus Shu-
bert koncertas 

Rugpjūčio 12 d.,
ketvirtadienis

8:00 Šv. Mišios 

Programa ne nus ta tyta

Rugpjūčio 13 d.  penk tadienis 

8:00 Šv. Mi šios 

14:00 Po kalbis ,,100 me tų geros svei katos”. Dr.
Dalia Gie drimienė 

20:00 Mecosoprano Danutės Graus  lytės-Milei-
kienės ir te noro Antano Meilaus koncertas.

Prof. Alfonso Motūzo sesuo Raimonda Barabas, prof. A. Motūzas ir Čikagos sendrau-
gių pirm. Pranutė Domanskienė Čikagos sendraugių susirinkime. 

Dalis Čikagos sendraugių susirinkimo dalyvių (iš kairės): Aušrelė Sakalaitė, Irena Kriaučeliūnie-
nė, Birutė Lintakienė, Karolina Kubilienė, Irena Polikaitienė, Juozas Polikaitis ir ses. Margarita
Bareikaitė.                                                                                   Jono Kuprio nuotraukos

Ir sendraugiams reikia strėnas atitiesti: stovyklos suaugusiesiems   (Atkelta iš 2 psl.)

Ateitininkų sendraugių jubiliejinių 100
ateitininkijos metų studijų ir poilsio
savaitė

KENNEBUNKPORT, MAINE
tėvų pran ciš konų va sarvietėje
rugpjūčio 7–14 d.

Priimami visi šeimos nariai.  Registruojamasi
užsisakant kambarius tėvų pran ciš konų va sar-
vietėje —Franciscan Guest House (207) 967-4865
arba www.franciscanguesthouse.com. Programos klau simais kreipkitės į savaitės organizatorius: Petrą
Vai nių (Petrasrv@aol.com), Moniką Vy gan  taitę-Sabalienę (M.Vygantas@att. net) arba Laimą Lileikienę
-Shea (LTLTAX@aol.com). Savaitės kapelionas T. Aurelijus Gricius, O.F.M.

sol. Danutė
Graus  lytė-Mileikienė
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Misijos dalyvių ,,miegamasis”.

JAV LB Kultūros taryba skelbia
konkursą paminėti Žalgirio mūšio
600 metų jubiliejų. Konkurso nugalė-
tojai bus apdovanoti piniginėmis pre-
mijomis.

Profesionalūs filmuotojai, mėgė-
jai bei videofilmų kūrėjai, leiskite pa -
sireikšti savo vaizduotei – šią vasarą
skelbiamas tarptautinis filmų kon -
kursas, skirtas Žalgirio mūšio meti -
nėms!

Filmas turi būti ne ilgesnis kaip
15 minučių.

Jis turi būti pateiktas skaitme -
niniu formatu ir paskelbtas svetai -
nėje, turinčioje videoprogramą (pvz.,
,,Vimeo” arba ,,YouTube”). 

Filmas gali būti vaidybinis, ani -
ma cinis, kurtas naudojantis kompiu-
teriu. Svarbiausia, kad jis išlaikytų
istorinę tiesą ir atspindėtų  Žalgirio
mūšio laikotarpį. 

Filmai gali būti įgarsinti lietu-
viškai ar angliškai, tačiau būtini tit -
rai kita kalba (pvz., filmas lietuvių
kal ba su angliškais titrais).

Vasarą daug darbų darbelių
LAIMA APANAVIÇIENÈ

Vis dažniau išgirstame apie lietu-
vius, prieš keletą metų atvykusius į
JAV ir puikiai čia įsitvirtinusius.
Vienas tokių – dailininkas, iliustrato-
rius Rolandas Kiaulevičius, jau ne
vie nus metus gyvenantis Con necticut
valstijoje.  Liepos 18 d. jaunasis me ni -
ninkas pakvietė į parodą ,,Rolandas
New Art 2010” vyko neįprastoje ga-
lerijoje – nuosavo namo kie me Me ri -
den, CT. Parodą filmavo Ame rica
LTV. Šios televizijos paruoštoje laido-
je vedėjas Mykolas Gudelis su  jau-
nuoju daili nininku kal basi apie kūry-
bą, Ameriką ir me no mokymą JAV ir
Lie tuvoje. Kalbi nami ir neįprastos
parodos lankytojai. Vaizdo įrašą iš
šios parodos galite pasižiūrėti tin-
klalapyje www.trysmilijonai.lt 

Mūsų skaitytojams ir meno mė -
gėjams ge rai žinomas menininkas
Rolandas Kiaulevičius daile domėtis
pradėjo dar besimokydamas Lietu vo -
je. Šiau lių universitete įsigijo dailės ir
darbų mokytojo specialybę. Likimo
atblokštas į JAV jaunas dailininkas
nepasimetė, toliau mokėsi menų ko-
legijoje, Wes tern Connecticut univer-
sitete baigė iliustracijų meno magis-
trantūros studijas.  

Šiuo metu daili nin kas gerai žino-
mas  ne tik tarp lietuvių, bet ir tarp
amerikiečių meno mylėtojų. Laimėjęs
konkursą ir išleidęs savo pirmąją
knygelę vaikams ,,Zoolidays”, daili -
ninkas ja neapsiribojo. 

Su kitu žinomu dailininku, kny -
gų iliustratoriumi Gintaru Jo ciumi
sumanė pasirodymų ciklą. Prieš porą
metų Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre (Chicago) gimė jų duetas
GIRO. Savo surežisuotus vaidinimus
su dailės elementais jie rodydavo įvai -

riausiose vietose – lituanistinėse mo -
kyklose, dailės galerijose, gatvėse,
aik š tėse.  Su pasirodymais apvažinėjo
dau gelį Amerikos vietų. Gintarui
grįžus gyventi į Lietuvą jų draugystė
nenutrūko. Susitikę Lietuvoje jie su-
rengė ne vieną spektaklį vaikams.
Praėjusiais  metais, Rolandui lankan-
tis Lietuvoje, rodė spektaklius Alytu-
je, Druski nin kuose,  Vilniaus univer-
siteto Vai kų ligoninėje. Čia jie pris-
tatė naują specialiai mažiesiems ligo-
niukams skirtą pasaką-spalvinimo
knygelę ,,Ką pamiršo Vukas?”. 

Rolandas moko piešti dviejų uni-
versitetų studentus, dėstytojauja dai -
lės mokykloje ir meno centre, verčiasi
privačiomis dailės, iliustracijos, tapy-
bos, skulptū ros pamokomis, kuria
restoranų, kavinių, namų freskas. 

Kartu su bičiuliu Gintaru deko-

Dailininkas Rolandas Kiaulevičius Rolandas Kiaulevičius neabejingas šokiams.

Konkursas videofilmų kūrėjams

ravo namelius, sukūrė originalias
skulptūras Neringos stovykloje. Ten
pat abu dėstė išeivijos dailininkams
rengiamoje stovykloje ,,Meno8Die -
nos”.

Amerikoje, kaip ir studijų laikais
Lietuvoje, Rolandas laisva lai kiu šo ka
(nenuostabu, kad ir jo suruoštoje pa -
ro doje buvo visas ciklas paveikslų šo -
kių tema). Kartu su profesionalių
amerikiečių šo kėjų grupe važinėja po
JAV šokdamas pramoginius šokius su
vaidybos elementais.

Rolandas ne tik šoka, bet ir kuria
šių pasirodymų dekoracijas. Na, o di -
desnę laisva laikio dalį skiria tapybai,
akvarelei, grafikai, skulptūrai, meni -
nei foto grafijai ir kitiems menams. 

Retkarčiais susirašinėjame su
Rolandu. Pastarajame laiške į klausi-
mą: ,,Kokie ateities planai? Rolandas

atsakė: ,,Su Gintaru mes mąstome
kažką daryti šią vasarą Lietuvoje.
Planuoju skristi į Lietuvą ir ten būti
nuo rugpjūčio 5 d. iki rugsėjo 2 d.
Labai norime padaryti pasirodymus
su nauja knygele ,,Ką pamiršo Vu-
kas?” Gal vasaros uždarymo proga
suruošime GIRO spektaklius Šiauliu-
ose ir Druskininkuose.  

Daug čia visko vyksta, .”
Neseniai sužinojau, kad LR am-

basada Washington, DC taip pat žada
prisidėti prie GIRO pasirodymų JAV
sostinėje.

Tad palinkėkime sėkmės Rola -
dui, o norinčiuosius išsamiau susi-
pažinti su R. Kiaulevičiaus kūriniais
kviečiu apsilankyti tinklalapyje www.
rolandasart.lt, o jei panorėtumėte
įsigyti jo darbų, galite jam rašyti el.
paštu rolandas2-@mac.com. 

Filmus prašome siųsti el. paštu
filmas@zalgiriomusis.com. Kartu
atsiųsti trumpą kūrėjo biografiją,
nurodytit visus asmenis, prisidėju-
sius prie filmo kūrimo, bei internet-
inę nuorodą (link), kurioje galima
pasižiūrėti jūsų filmą.

Visi dalyviai turi užpildyti regis-
tracijos formą, kurią ras tinklalapyje
www.zalgiriomusis.com, ją pasi -
rašę nukopijuoti ir atsiųsti el. paštu
kulturostaryba@gmail.com. 

Filmus konkursui galite siųsti iki

2010 m. rugsėjo 17 d.
Apdovanojimai bus įteikti 2010

m. lapričio 13 d. New York specialioje
apdovanojimo ir geriausių konkurso
filmų pristatymo iškilmėse.

Daugiau informacijos: tel. 215-
248-3049 arba tinklalapyje

www.zalgiriomusis.com 

Aldona Page
JAV LB Kultūros tarybos

pirmininkė 
kulturostaryba@gmail.com

Rolando Kiaulevičiaus paroda ,,Rolandas New Art 2010” veikė neįprastoje aplinkoje – dailininko gyvenamojo namo
kieme.                                                                                                          Editos Aksamitienės nuotraukos
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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

Îvairenybès

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  

Greta Stonehenge rastas jo medinis „brolis“
Netoli Stonehenge aptikta seno-

vinis medinių stulpų ratas, jau pa-
krikštytas „Woodhenge”, rašo „news.
com.au”. Mokslininkų teigimu, jo
stulpų išsidėstymas yra toks pat, kaip
ir akmenų Stonehenge. Manoma, jog
ši ritualinė grupė, laikoma įdomiau-
siu radiniu per 50 metų, buvo pas-
tatyta prieš 5,000 metų.

„Tai – neįtikėtinas radinys, –
pasakojo University of Birmingham
profesorius Vince Gaffney. – Jis iš
esmės pakeis mūsų įsivaizdavimą
apie Stonehenge apylinkes.”

Naujojo žiedo skersmuo siekė 25
metrus, t. y. tiek pat, kiek ir Stone-
henge; jis sudarytas iš 24 didelių
medinių obeliskų.              Balsas.lt

A † A
DOMAS 

ADOMAITIS

Mirė 2010 m. liepos 22 d. rytą.
Liepos 29 d. a. a.  Domui Adomai-
čiui būtų sukakę 101-eri metai.

Gimė Lietuvoje 1909 m. liepos
29 d., Laitiešinių kaime, Pašvintinio
valsčiuje,  Šiaulių apskrityje.

Lietuvoje liko jo sesuo Felicija,
grįžusi iš Sibiro, į kurį buvo išvežta
pirmuoju vežimu 1941 m., ir daug
giminių.

Amerikoje liko sesers Donatos dukros Marytė Burbaitė ir Nora
Trulsson, brolio Prano dukra Julija Adams, mirusios žmonos brolio
dukra Jūratė Fisher, giminaičiai dr. Rožė Šomkaitė ir Jurgis Riškus,
kiti giminės.

Velionis buvo baigęs Šiaulių berniukų gimnaziją ir Vytauto
Didžiojo universiteto Kaune Chemijos fakultetą – įsigijo inžinieriaus
diplomą. Nuo 1929 metų buvo „Neo Lituania” korporacijos narys.

Amerikoje buvo Čiurlionio galerijos ir laikraščio „Lietuvių bal-
sas” vienas steigėjų ir ilgametis direktorius, Lietuvos Genocido pa-
rodos vienas organizatorių ir paruošėjas, ilgametis „Margučio II” ra-
dijo laidų rėmėjas. Daug rašė spaudoje lietuvių kalbos išlaikymo
klausimais, bendradarbiavo Lietuvių Enciklopedijoje. Dirbo pra-
monės tyrimų centre plastikos srityje. Jo išradimai patentuoti Mar-
bon  Chemical  Co., Gary meiste, Indianos valstijoje. Jis surado varį
pakeičiantį plastiką.

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, liepos 25 d., nuo 3 valandos
po pietų iki 9 valandos vakaro Brady Gill laidojimo namuose, 2929
W. 87th  St., Evergreen Park. Atsisveikinimas sekmadienį 7 val.
vakaro. Velionis buvo operos solistės a. a. Sofijos Adomaitienės vy-
ras.

Laidotuvės vyks pirmadienį, liepos 26 d. Iš laidojimo namų a. a.
Domas bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo  bažnyčią Marquette
Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po
Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių a. a. Domas pageidavo aukoti Mišioms.
Prašome velionio bendradarbius, prietelius ir draugus prisi-

minti jį maldoje ir dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 2010 m. liepos 22
d., sulaukusi 89 metų amžiaus, mirė

A † A
GERDA ČESIENĖ

JONUŠAITYTĖ

Gyveno Downers Grove, IL. Gimė Lietuvoje, Šilutėje. Ame-
rikoje išgyveno 61 metus.

Nuliūdę liko: duktė Regina ir žentas Eduardas Modestai; sū-
nus Romas ir marti Danutė Česai; anūkai Saulius su žmona
Robin ir Lina Modestai, Sabrina ir Viktoras Česai; brolis Algirdas
su žmona Ida Jonušaičiai ir jų šeima, seserys Dora Gelažienė su
šeima ir Asta Jasiūnienė su šeima.

Velionė buvo žmona a. a. Miko Česo.
A. a.  Gerda buvo mokytoja Lietuvoje ir 25 metus dirbo Da-

riaus ir Girėno lituanistinėje mokykloje.
Velionė bus pašarvota sekmadienį, liepos 25 d., nuo 3 v. p. p.

iki 9 v. v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Road,
Hickory Hills, IL.

Laidotuvių apeigos įvyks pirmadienį, liepos 26 d., 11 v. r.
laidojimo namuose. Po apeigų velionė bus palaidota Tautinėse
lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti „Saulutei”.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-

vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Lack & Sons Funeral Directors, tel. 708-430-5700

Bretanės paplūdimius vargina dumbliai
Bretanės pakrantėje (Šiaurės

Prancūzijos regionas) į krantą išme-
tama vis daugiau dumblių. Dėl to
vienas paplūdimys jau buvo uždary-
tas. Pranešama, jog nuo sezono pra-
džios čia surinkta 25,000 kubinių
metrų dumblių.

Prancūzijos valdžia, nors ir skyrė
nemažai pinigų dumbliams surinkti,

nepašalino problemos šaltinių.
Dumblių surinkimo darbams iš viso
buvo skirta 700,000 eurų. Beje, dum-
blius siūloma naudoti žemės ūkyje.

Žmonėms pavojingos pūvančių
dumblių dujos. Teigiama, kad nuo jų
jau mirė vienas Bretanės pakrantę
tvarkęs darbuotojas.

Balsas.lt
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�Lietuvių evangelikų liuteronų
Tėviškės parapijos ir St. James para-
pijos bendros pamaldos vyks šį sek-
madienį, liepos 25 d., 10 val. r. Minė-
sime Tėviškės parapijos trejų metų
persikėlimo į Western Springs sukak-
tį. Po pamaldų – bendros vaišės. Vi-
sus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.
Parapijos adresas: 5129 South Wolf
Rd., Western Springs, IL 60558.

�Maloniai kviečiame visus į Va -
sa ros šventę Žalgirio mūšio 600-
osioms metinėms paminėti, kuri vyks
rugpjūčio 8 d. (sekmadienį) 12 val. p.
p. Pasaulio lietuvių centro so de lyje,
Lemont. Šventėje dalyvaus lietuviams
broliškų tautų atstovai, kurių ainiai
a nuo me tu petis į petį ko vo jo su
kryžiuočiais. Pergalingai aidint būg -
nų ir pučiamųjų garsams Šaulių rink-
tinės vėliavininkų veda mas atžygiuos
ir pats Didysis Lie tu vos kunigaikštis
Vytautas su svita. Nu galėtojams šoks
vaidilutės, gros ,,Gabija”. Šventės
metu bus atidengtas paminklas Žal-
girio mūšiui (autorius – Ro mualdas
Povi laitis). Susirinkusieji galės pa-
smaguriauti įvairiais gardumynais,
paragauti gardaus alučio ir kitų gai-
vių gėrimų. Šventės vedėjas – Algi-
man tas Barniškis. Ruošia JAV LB
Vidurio Vakarų apygarda kartu su
LR gene ra liniu konsulatu Čikagoje,
Šiaurės Amerikos lietuvių studentų
sąjunga ir JAV lietuvių jaunimo są-
junga.

�Pianisto Edvino Minkštimo so -
linis koncertas vyks 2010 m. rugsėjo
5 d., 12:30 val. p. p. Lietuvių dailės
muziejuje, Pasaulio lietuvių centre,
14911 127th St., Lemont, IL. Visus
maloniai kvie čia „Saulutė”, Lietuvos
vaikų globos būrelis.

�Rugsėjo 10 d., penktadienį,
San taros-Šviesos 57-ajame suvažiavi -

me Daiva Markelis pristatys savo
nau ją knygą ,,White Field, Black
Sheep: A Lithuanian-American Life”.
Tai pirmoji autorės knyga, nors kū -
rinių yra skelbusi įvairiuose lietuviš -
kuose ir angliškuose leidiniuose. Šiuo
metu dr. Markelis Eastern Illinois
University dėsto kūrybinį rašymą,
kom poziciją ir retoriką, moterų me -
muarus, taip pat mitologijos ir kul -
tūros kursus. Naują rašytojos knygą
bus galima įsigyti suvažiavimo metu.

�Scranton, PA, bei apylinkių lie -
tuviai kviečiami atvykti į parodos
,,Lie tuvos jėzuitų provincijai – 400
metų” pristatymą Scranton univer-
siteto bibliotekoje liepos 31 d. 5 val. p.
p. (Weinberg Memorial Library, 800
Linden St. University of Scranton,
Scranton, PA 18510). Tiems, kurie
negalės atvykti į parodos atidarymą,
pranešame, kad paroda veiks iki rug-
pjūčio 13 d. Taip pat visi esate lauki-
a mi liepos 31 d., 11 val. r. Lietuvių
šeimų metiniame susibūrime McDa -
de Park bei rugpjūčio 1 d. nuo 1 val.
p. p. iki 5 val. p. p. – Lietuvių paveldo
dienose (Anthracite Heritage Mu seum,
22 Bald Mountain Rd, Scran ton, PA).
Daugiau  informacijos tinklalapyje
www.anthracitemuseum.org arba tel.
570-963-4804. Laukiami visi!

SKELBIMAI

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

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

ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

JAV Lietuvių Bendruomenės XIX tarybos antra sesija vyks
rugsėjo 24–26 dienomis  Orlando, FL 

,,Ren aissance Orlando Ho tel – Airport”
(5445 Forbes Place, Or lando, FL 32812). 

Registruotis reikia iki šių metų rugpjūčio 25 d. tel. 1-800-545-1985. Kam-
bario kaina – 89 dol. parai. Užsi sa kant vietas reikia pami nėti, kad dalyvausite
Lithuanian Ame rican Community sesijoje.

• A. a. Broniaus Krokio atmi-
nimą pagerbdami, šeimos draugai su -
aukojo $1,276 padėti Marijampolės
apskrities vaikų su negalia progra-
mai. Aukojo: Leonora Cravotta, Ma-
rytė Viliamas, Vidmantas ir Raimon-
da Rukšys, Kristen Long, Kastytis ir
Irena Mauricas, Arūnas ir Jill Lapi-
nas, M. Karaska, Magdalynne Cox,
Joanne ir Stephen Poset, Daina Kri -
vickas, Jane ir Kęstutis Lapinas, Re -
gina Ceponkus, Regina ir Saulius
Ma sionis, Ramunė Krokys, Robert
Mclntyre, Nancy Hionides, Barbara

ir Kenneth Kay, Thomas ir Maria
Doyle, Emily Goodman, Indepen den -
ce Charter  School – Teachers &  Staff,
Independence Charter Board of Tru -
stees ir ICT Team at IRS. Reiš kiame
gilią užuojautą velionio arti miesiems
ir nuoširdžiausiai dėkojame aukoto-
jams už aukas. Lithuanian Mercy
Lift, P.O. Box 88, Palos Heights,
IL 60463. Tel.: 708-636-6140. Tax
ID #36-3810893. lithuanianmer-
cylift@yahoo.com www.lithua-
nianmercylift.org

Užsienio lietuvių vaikams – Žalgirio mūšiui
skirtas piešinių konkursas

Lietuvos užsienio reikalų ministerija skelbia piešinių konkursą „1410 –
Žalgirio mūšis”, kuriame kviečia dalyvauti 4–12 metų užsienio lietuvių vai-
kus. 

Konkursas skiriamas Žalgirio mūšio 600 metų sukakties minėjimui. Juo
siekiama paskatinti užsienio lietuvių vaikus domėtis šiuo svarbiu istoriniu
įvykiu, įsiminti Lietuvos valstybei reikšmingą sukaktį, ugdyti patriotizmą ir
pasididžiavimą Tėvyne, kūrybiniais darbais įamžinti Žalgirio mūšio atmi -
nimą. 

Konkurso pradžia – 2010 m. liepos 15 d., pabaiga – 2010 m. lapkričio 30
d. Darbai bus vertinami pagal amžiaus grupes: 4–7 metų ir  8–12 metų.

Piešiniai gali būti atlikti įvairia technika: akvarele, guašu, tušu, kreide-
lėmis, pieštukais ir t. t. Kiekvienas dalyvis gali pateikti po vieną darbą.

Konkursui siunčiamas darbas privalo turėti informacinę etiketę: antrojo-
je piešinio pusėje  nurodomas autoriaus vardas, pavardė, amžius, kūrinio žan-
ras ir pavadinimas,  ryšiai (adresas, telefonas, el. paštas), lankančių užsienio
lietuvių švietimo įstaigą – įstaigos pavadinimas ir mokytojo vardas, pavardė.

Darbus prašome siųsti paštu iki 2010 m. lapkričio 30 d. adresu: Lietuvos
Respublikos užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentui.
Konkursui „1410 – Žalgirio mūšis”, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius,
Lietuva.

Laimėtojai bus apdovanoti Užsienio reikalų ministerijos atminimo dova-
nomis. Geriausi kūriniai bus rodomi ministerijos tinklalapyje  www.urm.lt. 

LR URM Užsienio lietuvių departamento info

Liepos 1 d. popiežius Benediktas
XVI pasirašė kongregacijos dekretus,
kuriais patvirtinami būsimųjų šven -
tųjų ir palaimintųjų užtarimu įvykę
stebuklai bei kandidatų į Palai min-
tuosius kankinystė ir herojiškos do-
rybės. Vatikanas pripažino Lietu voje
gimusios vienuolės Marijos Kau pai-
tės – Motinos Marijos, kuri JAV įkūrė
Lietuvos globėjo šv. Kazimiero se serų
kongregaciją, nuopelnus ir do rybes.

Šv. Kazimiero kongregacijos se-
serys jau 20 metų meldžiasi, kad kon-
gregacijos steigėja Motina Marija
būtų paskelbta Palai mintąja. Siekda-
mos, kad tai įvyktų, seserys maloniai
kvie čia visus dalyvauti šv. Mišiose ir
kartu pa simelsti. 

Daivos Markelis knygos viršelis

Dainavoje vykstančioje moksleivių ateitininkų stovykloje veiklos netrūksta.
Moksleiviai pagal pomėgius gali pasirinkti būrelį – sveikatingumo, kulinarijos,
choro ir kt. Nuotraukoje: repetuoja choro būrelio dainininkės.

Indrės Tijūnėlienės nuotr. 

Šv. Mišios bus aukojamos šeštadienį, rugpjūčio 7 d., 9:30 val. r., se se-
lių Motiniškajame na me, 2601 W. Marquette Rd., Chicago. Po Mišių nedidelės
vaišės. 

Dau giau informacijos tel. 773-776-1324 arba tinklalapyje www.ssc2601.
com


