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Rusija vilkina
susitarimâ
dèl kariû
kapavieçiû

Baltijos õaliû oro erdvê
saugos lenkai

,,Draugo” inf. – Š. m. kovo 2 d.
Los Angeles kardinolas Roger Maho-
ney laikinai sustabdė Los Angeles Šv.
Kazimiero parapijos klebono kun.
Stanislovo Anužio įgaliojimus eiti ku-
nigo pareigas. Tai nutiko po to, kai
kardinolą pasiekė anoniminis laiškas,
pasirašytas Mary vardu (laiško turi-
nys iki šiol nėra paviešintas). LA ar-

kivyskupija nedelsiant pradėjo tyri-
mą, o klebonui S. Anužiui uždraudė
toliau eiti kunigo pareigas Šv. Kazi-
miero bažnyčioje. Siekiant greitesnio
tyrimo, jis buvo apgyvendintas vie-
nuolyne.

Kitą dieną, kovo 3 d., šv. Kazi-
miero parapijiečiai pradėjo rinkti pa-
rašus, kuriais kreipėsi į kardinolą R.

Mahoney, prašydami sugrąžinti kle-
boną S. Anužį į Šv. Kazimiero para-
piją ir leisti jam toliau eiti kunigo pa-
reigas joje. Šis parapijiečių prašymas
su Los Angeles Lietuvių Bendruome-
nės laišku bei šimtais parašų kovo 9
d. buvo perskaitytas po Šv. Mišių ir
įteiktas monsinjoras Myers.

Nukelta į 6 psl.

Prezidentas Valdas Adamkus (kairėje) bendrauja su Italijos premjeru Romano
Prodi ES vadovų susitikime Briuselyje. Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr.

Vilnius, kovo 14 d. (BNS) – Lie-
tuva atmetė Rusijos kaltinimus ,,po-
litikavimu” teigdama, kad Maskva, o
ne Vilnius vilkina tarpvyriausybinį
susitarimą dėl karių ir civilių karo
bei represijų aukų kapaviečių.

Pareiškime Lietuvos užsienio
reikalų ministerija pažymi, kad šis
dokumentas yra derinamas jau ilgus
metus. ,,Dar 2003 metais abiejų šalių
darbo grupės suderino tekstus, išs-
kyrus klausimą dėl finansų, ir pasira-
šė atitinkamą protokolą. Tačiau nuo
to laiko Rusija kasmet teikė vis nau-
jus pataisymus jau suderintam teks-
tui”, – tvirtina URM.

,,Primename, kad deramai pri-
žiūrėti visų žuvusiųjų kapus, ar tai
būtų Antrojo pasaulinio karo vetera-
nai, ar politiniai kaliniai ir tremti-
niai – diskusijų negalinti kelti parei-
ga. Esame suinteresuoti pasirašyti
abipusius įsipareigojimus reglamen-
tuojantį susitarimą su Rusija kuo
greičiau ir tikimės, kad Rusija yra
tuo taip pat suinteresuota”, – rašoma
URM pareiškime.

Rusijos URM pareiškė apgailes-
taujanti, kad Lietuva ir Estija esą
bando minėtą susitarimą išnaudoti
politiniais tikslais. Rusijos URM
teigimu, sovietų karių kapaviečių iš
viso yra 49 valstybėse. Kasmet jų
priežiūrai Rusija skiria maždaug 1,7
mln. JAV dolerių (beveik 4 mln. litų).

Vilnius, kovo 14 d. (BNS) – NA-
TO sankcionuotą Baltijos šalių oro
erdvės apsaugos misiją norvegų ka-
riai perduos lenkams. Lietuvos kari-
nių oro pajėgų Aviacijos bazėje Zok-
niuose prie Šiaulių vyko NATO oro
policijos funkcijas Baltijos valstybėse

vykdančių karinių vienetų pasikeiti-
mo ceremonija. Lenkijos karių būryje
tarnaus iki 100 karių, kurie oro erdvę
saugos 4 naikintuvais „Mig–29”. Tai
jau antras kartas, kai Lenkijos kari-
nės oro pajėgos vykdys šią misiją. Po
trijų su puse mėnesio iš lenkų misiją
perims vokiečiai.

Baltijos šalys neturi oro erdvės
patruliavimui tinkamų orlaivių.
Šiaurės Atlanto Taryba nusprendė
Lietuvoje dislokuoti lėktuvus ir ka-
rius, kurie po kelis mėnesius saugo
Baltijos šalių oro erdvę. Pagal dabar-
tinius susitarimus NATO partneriai
Baltijos šalių oro erdvę saugos iki
2011 m. Tuo metu Lietuva, Latvija ir
Estija siekia, kad misija būtų pratęs-
ta bent iki 2018 m.

Lietuva teigia, kad kol NATO už-
tikrina oro erdvės apsaugą, šalis turi
galimybę sutelkti dėmesį ir išteklius į
kitų gynybos sričių ir NATO Pajėgų
tikslų įgyvendinimą bei dalyvavimą
tarptautinėse operacijose.

NATO ,,oro policija”
Alfa.lt nuotr.

Europos vadovai kalbès apie IAE veiklâ

Los Angeles lietuviai neteko savo klebono

Vilnius, kovo 14 d. (Alfa.lt) –
Briuselyje pradėjo posėdžiauti Euro-
pos Vadovų Taryba. Paspaudus ran-
kas ir nusifotografavus vadinamajai
šeimos nuotraukai Europos Sąjungos
(ES) šalių vadovai pradės sukti gal-
vas, kaip įgyvendinti Lisabonos stra-
tegiją, įveikti finansų rinkai grūmo-
jančias grėsmes ir spręsti energetikos
problemas. Pastarasis klausimas –

svarbiausias Lietuvai, siekiančiai
pratęsti Ignalinos atominės elekt-
rinės (IAE) antrojo reaktoriaus veik-
lą.

Prezidentas Valdas Adamkus ir
premjeras Gediminas Kirkilas į Briu-
selį atvyko kitaip išmokę perskaityti
stojimo į ES sutartį ir su Lietuvai iš-
kilsiančių grėsmių sąrašu. Lietuvos
politikai nutarė siekti IAE pratęsimo

netaisant Lietuvos įstojimo sutarties.
Tokiu atveju pakaktų įtikinti daugu-
mą Europos Komisijos (EK) narių, iš-
vengiant visų 26 bendrijos narių pri-
tarimo.

Lietuvos vadovai, nors ir teigia,
kad šis viršūnių susitikimas nėra
skirtas deryboms dėl pratęsimo, tači-
au ketina pabrėžti, jog praradus
branduolinės energetikos šaltinį Lie-
tuvai, o kartu ir visai ES iškils nacio-
nalinio saugumo grėsmė.

„Jokių prašymų šiandien nebus,
– prieš susitikimą paklaustas, ar vir-
šūnių susitikime prašys nukelti IAE
uždarymo datą, sakė V. Adamkus. –
Uždarymo problemos kaipo tokios
nekelsiu, bet kelsiu problemą, kas
bus, jei IAE turės būti sustabdyta –
kaip tai paveiks ne tik Lietuvos, bet
ir visos ES situaciją. Bandymas saky-
ti, kad mūsų delegacija atvyko derė-
tis dėl IAE – netikslus. Tačiau mes
kelsime šią problemą. Lietuva darys
viską, kad būtų pastatytas trečiasis
atominis reaktorius, užtikrinta ener-
getinė nepriklausomybė regione.
Mums jau dabar aišku, kokios iki tol
kils problemos – Nukelta į 6 psl.



2 DRAUGAS, 2008 m. kovo 15 d., õeõtadienis

tu? Kaip čia susitinka Dievas ir žmo-
gus? Kristus plauna mokinių kojas,
Kristus žvelgia nuo žemės (kojų) į
žmogų, jo akyse klausimas — ar
supranti, ką dėl tavęs padariau? Ką
dar galiu padaryti, kad įtikėtum? Šis
klausimas veda į Didžiojo Penktadie-
nio sunaikinimą, kai mirštama už tą,
kurį myli. Tuomet
— Prisikėlimas,
kuriame gyveni-
mas visiems lai-
kams nugali mirtį.
Kraujas iš Jėzaus
žaizdų tampa mū-
sų gyvybės syvais.

Mylinti ir gai-
lestinga Dievo šir-
dis. Gailestingu-
mo liepsnos yra stipresnės už tei-
singumą. Iš pervertos širdies liejasi
brangi dovana – liepsnojantis gai-
lestingumas. Suprasdami ir įvertin-
dami savo nuodėmingumą, turime
žvelgti į Gailestingą Dievo širdį, nes
tik joje yra vartai iš nuodėmės į gyve-
nimą, iš tamsumos į Pažadėtąją že-
mę.

Gailestingumo temą vijo apmąs-
tymai apie „Atgailos ir sutaikinimo
sakramento prasmę”. Kaip mes su-
prantame nuodėmę? Tai siena, ski-
rianti Dievą ir žmogų. Nuodėmė dildo
pašvenčiamąją malonę, vidinį ryšį su
Kūrėju. Tai iššūkis dieviškai tvarkai,
taip pat iššūkis mūsų žmogiškumui,
nes žmogus yra sukurtas šventumui.
Nuodėmė — nugręžti savo veidą nuo
Meilės veido. Žmogus, metęs iššūkį
dieviškai tvarkai, pasmerkia save šir-
dies vėžiui — abejingumui, liūdesiui,
depresijai, vienatvei, nepasitikėjimui.
Kūrinys priklauso nuo kūrėjo, tad
tikroji laisvė — paklusnumas Dievui.

Kaip, jaučiant savo prigimties
nuodėmingumą, gyventi Šviesoje?
Kokia yra nuodėmių išpažinimo svar-
ba? Išpažinti — tai išsilaisvinti.
Išpažintis — dvasios drąsos ženklas,
tai žvilgsnis į save Dievo akivaizdoje.
Išpažintis — leidimas Dievui prisi-
liesti prie mūsų, keisti ir auginti.
Išpažinties metu svarbu priimti Die-
vo atleidimą ir atleisti sau. Atleis-
damas ir mokydamas atleisti Dievas
veda mus į Velykų sodą.

Paskutinė konferencijos tema —
„Mišių šventimas ir Eucharistijos
slėpinio adoracija”. Jei norime pama-
tyti, kaip atrodo meilė — šv. Mišios
yra šios meilės paveikslas. Didįjį Ket-
virtadienį sutinkame Dievą, kuris
plauna kojas, šv. Mišiose sutinkame
Dievą, kuris yra valgomas. Eucha-
ristijoje — atlaužto Dievo tikrovė.
Mana iš dangaus, kuria maitinama
Jojo tauta. Pilnatvės siekiantis žmo-
gus — ne Mišiose sėdintis žmogus, tai
jose dalyvaujantis žmogus, išgyve-
nantis Eucharistijos šventumą. Po
šv. Mišių mes tampame ką tik iškepta
kvapnia duona, kuria turime dalintis
su kitais, kaip Kristus dalijasi sa-
vimi. Taip atsiranda noras keistis,
tarnauti, iš širdies atsigręžti į artimą,
atsiranda apsisprendimas būti vie-
ningiems.

Kitas žingsnis po tapimo duona
— adoracija. Aš žiūriu į Jį, Jis žiūri į
mane... Dovanokime laiką Kūrėjui,
kad Jis į mus žiūrėtų, kad pasi-
džiaugtų mumis. Jis svajoja apie pil-
navertį mūsų gyvenimą, atsakykime į
Jo svajones.

Taip baigėsi pirmoji, „teorinė”
rekolekcijų dalis. Po pietų vyko Su-
taikinimo sakramentas ir šv. Mišios.
Laikas ištirpo, susitikimas pasibaigė,
tačiau niekas neskubėjo į namus. No-
rėjosi pajusti šalia esantį, pažvelgti
jam į akis ir pasakyti — ačiū, kad esi.
Trys trumpi žodžiai, anot kun. Ri-

čardo Doveikos, turintys didžiulę
galią. Ačiū, kad esi. Nes tu esi mano
bendrakeleivis, mano brolis, mano
šventumo kelias. Gavėnios metu (o
gal nuolatos) turėtume kartoti vi-
siems mus supantiems šiuos ypa-
tingus žodžius. Kad tekėtų mūsų
žmogiškumo versmės, kad kvepėtu-
me, kaip ta šviežiai kepta duona,
vieni kitiems ir Dievui.

Mūsų kriksčioniškas gyveni-
mas sukasi apie dvi ašis —
Kalėdas, Viešpaties užgimi-

mą ir Vėlykas — Jo mirtį ir prisikė-
limą. „Greitame” šių dienų pasaulyje
kartais nebelieka laiko susikaupti,
pamąstyti, pajusti šių ašių svorį. Ka-
lėdos prasideda ir baigiasi dovanų
pasikeitimu, Vėlykos — pasidžiau-
gimu ilgėjančiomis dienomis, šiltesne
saule, margučių ridenimu. Minėti da-
lykai gražūs savyje, tačiau toli gražu
nėra visas švenčių turinys, greičiau
tik varpo dūžio aidas.

Gavėnia — suklusimo metas.
Išgirsti varpo skambesį... Visiems
besiklausantiems pastarosios savai-
tės buvo vaisingas metas. Sulaukėme
mielų svečių iš Lietuvos. Pirma mū-
suose apsilankė kun. Julius Sasnaus-
kas, nustebinęs lietuviškos kalbos
grožiu, bet dar labiau toje kalboje,
paprastuose žodžiuose slypinčiais au-
tentiškais Dievo tikrovės išgyveni-
mais. Po jo Arkikatedros administra-
torius kun. Ričardas Doveika. Apsi-
lankęs lietuviškose parapijose, pra-
turtinęs klausytojus dvasinėmis
įžvalgomis, Ateitininkų namų valdy-
bos ir Akademinio skautų sąjūdžio
kvietimu, svečias pravedė visą dieną
trukusį „Gavėnios susikaupimą”.
Pastarasis įvyko kovo 4 d. Ateitinin-
kų namuose, Lemont, IL. Susikaupi-
mo dalys — konferencija, pietūs,
Sutaikinimo sakramentas ir šv. Mi-
šios. Susirinkęs nemažas būrys klau-
sytojų godžiai „gėrė” jauno kunigo
išmintį. Kiekvienas čia atvykęs buvo
ne tik klausytojas, bet ir dalyvis, ku-
nigo žodžiais tariant, „kaip duonos
tešla, kurią jis minkys konferencijos
eigoje, o šv. Mišių metu Dievas iš-
keps”.

Žemiau išdėstytos mintys yra
laisvas rekolekcijose išgirstų minčių
atpasakojimas.

Susirinkusiems kun. Ričardas
uždavė netikėtą klausimą — ko nega-
li visagalis Dievas? Dievas negali
nemylėti. Tai buvo visas paliestas te-
mas suvienijęs leitmotyvas. Šiame
negalėjime nemylėti susiduria tobu-
lumas ir nuodėmė, atleidimas ir gai-
lestis, pasmerkimas ir išteisinimas.

Įžangoje kalbėta apie „Dievišką
gailestingumą”. Kas įvyksta Didįjį
ketvirtadienį, Vėlykų vakarienės me-

Iõ Ateitininkû gyvenimo
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Rekolekcijos Ateitininkų namuose:

KO NEGALI DIEVAS?

Registracija į Jaunųjų ateitininkų stovyklą
prasideda ketvirtadienį kovo 21 d.

Visą stovyklos informaciją ir registracijos anketas rasite tinklavietėse
www.ateitis.org arba http://ateitis.org/jas/2008/index.php

Jei turite klausimų, rašykite JAS CV pirmininkei
Laimai Aleksienei laleksa@ameritech.net

JAS stovykla liepos 12-19 d. Dainavoje

Kun. Ričardas Doveika rekolekcijų Ateiti-
ninkų namuose metu.

Jono Maleiškos nuotr.

Laisvas rekolekcijose
išgirstų minčių
atpasakojimas

Jolanta Kurpis

,,Ačiū, kad esi. Nes tu esi mano
bendrakeleivis, mano brolis, mano
šventumo kelias”. Gavėnios metu
(o gal nuolatos) turėtume kartoti
visiems mus supantiems šiuos
ypatingus žodžius.
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Visame pasaulyje
žymus lietuvis

bajoras

STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Kai gerokai anksčiau rašiau apie naujai įsteigtą Lietuvoje bajorų
sąjungą, nė sapne nesusapnavau, jog tai sukels jei ne audrą ar-
batos stiklinėje, tai tikrai arbatos šaukštelyje. Ta tema nuomonės

taip įsisiūbavo, jog visa tai susitelkė dviejose skirtingose stovyklose: vieni
„už”, kiti piestu „prieš”. Pati susilaikydama nuo bet kokio pritarimo ar
pasmerkimo, stengiausi vengti šališkumo ir paminėti tik patį įvykį – nau-
jos organizacijos Lietuvoje atsiradimą. Ir ne bet kokios! Po beveik pusės
šimtmečio brangios proletariato-bolševizmo „eros” staiga išdygo kilminga
diduomenė, save vadinanti bajorų karališkąja sąjunga. O vis dėlto buvo
smalsu skaityti pavienius atgarsius. Įdomius faktus pažėrė dr. Stasys
Goštautas, pats savo tėtį kukliai pavadinęs „plikbajoriu”. Džiugiai nu-
teikė negirdėta naujiena, kad prof. Vytautas Landsbergis, kaip žvaigždė
danguje daugelio gerbiamas ir šlovinamas (neišskiriant nė čia rašančios),
yra bajoras, istorijoje įamžintas kaip spiritus movens atkuriant antrąją
Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. Šį sykį žodis tenka vienam lietu-
viui bajorui, kuris jau XVIII a. davė europiečiams didį kultūrinį įnašą.

2007 m. gegužės 4 d. Vytauto Didžiojo karo muziejuje (VDKM) Kaune
vyko artilerijos inžinieriaus, raketų išradėjo, žymiausio senosios Lietuvos
mokslininko, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoro ir karininko
Kazimiero Semenavičiaus knygos „Didysis artilerijos menas” („Ars Mag-
na Artilleriae”, Amsterdam, 1650) parodos atidarymas, skirtas spaudos
atgimimo, kalbos ir knygos dienai paminėti. (Paroda truko iki liepos 9 d.)

K. Semenavičius gimė apie 1600 m. Raseiniuose. Jis studijavo ir baigė
Vilniaus universitetą, tarnavo Lenkijos ir Lietuvos valstybės kariuo-
menės artilerijos pulke, narsiai pasižymėjo kovose su Maskva, totoriais ir
kazokais. Todėl apie 1645 m. Lenkijos karalius Vladislovas Vaza davė jam
lėšų toliau gilinti žinias Olandijoje. Ten jis dalyvavo tvirtovių kautynėse,
susipažino su įtvirtinimais, artilerijos bei karybos naujovėmis. Grįžęs
namo, buvo paskirtas vyriausiojo artilerijos vado pavaduotoju. Netrukus
vėl grįžo į Olandiją, kur baigė rašyti lotynų kalba čia minimą knygą. Anot
Lietuvos istorikų, jo knygoje rašoma, kad karai „yra didžiausia žmonijos
nelaimė, kylanti iš šykštumo, garbėtroškos, suktumo, noro pavergti kitas
tautas”. Knyga gerokai pranoko kitus to meto srities veikalus ir net XVIII
a. laikyta klasikiniu veikalu. Šis artilerijos vadovėlis buvo išverstas į 7
kalbas. 1651 m. į prancūzų kalbą, o autorius pavadintas „Chevalier Litoa-
nien” (Lietuvis riteris – tituluotas asmuo); 1676 m. į vokiečių kalbą,
išleista Frankfurt/am Main; 1729 m. iš prancūzų kalbos, nes originalas
lotynų kalba buvo slepiamas kaip didelė vertybė – nepamainoma reteny-
bė, į anglų ir danų; o po to – olandų ir italų kalbas. Daug vėliau, 1963 m.,
išversta ir į lenkų kalbą. Deja, nebuvo lietuviško vertimo.

Knyga – 5 dalių, didelio formato, 305 psl., 229 paties autoriaus pieš-
tos iliustracijos. Už veikalą K. Semenavičius buvo apdovanotas įvairių Eu-
ropos šalių ordinais. Kaip europinio lygio asmuo jis pateko į vieną svar-
biausių pasaulio leidinių „Britų enciklopediją”. Lietuvoje iš viso tėra
puošni, gerai išlaikyta, dvispalvė spauda antraštiniame lape, skirtingomis
vinjetėmis ir 20 paties autoriaus graviūrų. Parodos atidaryme dalyvavęs
Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas pradžiugino visus, pranešda-
mas, jog knyga šiuo metu yra verčiama į lietuvių kalbą.

Minint 400 m. nuo K. Semenavičiaus gimimo ir 350 m. nuo jo veika-
lo (iš kurio mokėsi Europos kraštų artileristai) išleidimo sukaktis, šį
žemaičių bajorą pagerbiant (jo šeimos herbas buvo „Szeliga”), Lietuvos
bankas išleido proginę sidabrinę 50 Lt monetą. Ta pačia proga bankas
išleido ir istoriko Vytauto Bogušio brošiūrą apie K. Semenavičių ir jo
išradimus daugiapakopių raketų srityje. 1990 m. Lietuvos kino studijoje
sukurtas V. Bogušio ir rež. A. Digimo dokumentinis filmas apie K. Se-
menavičių ir jo veikalą. 1994 m. išleistas pašto ženklas su raketa iš K.
Semenavičiaus knygos.

K. Semenavičius buvo visais atžvilgiais labai išsilavinęs žmogus: jis
laisvai kalbėjo ir rašė lotynų ir graikų kalbomis; buvo apkeliavęs daug
Europos kraštų; gilinosi į fiziką, matematiką, architektūrą, chemiją.
Raketomis domėjosi kaip pramoga žmonijai, o ne žudymui (tai primena
XIX a. švedų chemiką Alfred Bernhard Nobel, kuris savo išradimo – dina-
mito – niekad negalvojo skirti žmonijai žudyti), buvo išmokęs braižybą,
graviravimo bei liejimo meną.

Parodos atidaryme gausiai susirinkusieji apsidžiaugė staigmena –
Kazimiero Semenavičiaus propropro...dukraitės Valerijos Semenavičiū-
tės-Damašienės (97 m.) iš Vilniaus su sūnumi Vytautu dalyvavimu; abu
priklausą Lietuvos bajorų karališkajai sąjungai. V. Damašienė su savo
vyru Klemensu 17 m. iškentėjo Sibiro tremtyje, kur gimė ir jos sūnus.

Norint sužinoti apie Lietuvos bajorų indėlį į Lietuvos ir tarptautinę
kultūrą, mokslą, gynybą, laisvės kovas, pastoviai organizuojami bajorų
sąjungos kultūriniai renginiai Vilniuje. Šie renginiai rengiami bajorės
Undinės Nasvytytės pastangomis.

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  

KRIKŠČIONIŲ RAŠYTOJAI
BOECIJUS IR KASIODORAS
Trečiadienio bendrojoje audienci-

joje Benediktas XVI tęsė pokalbius
apie Bažnyčios pirmųjų amžių di-
džiąsias asmenybes. Šį sykį Gany-
tojas pristatė įžymius krikščionių
rašytojus, kilusius iš Italijos pusia-
salio, — Boecijų ir Kasiodorą. Gyve-
nusiems jau po Vakarų Romos imper-
ijos žlugimo rašytojams ypač rūpėjo
išsaugoti ir perduoti ateinančioms
kartoms graikiškojo ir romėniškojo pa-
saulio žinias tuo metu Italijoje įsi-
tvirtinusios gotų kultūros aplinkoje. 

Boecijus gimė Romoje 480 me-
tais, buvo visuomenininkas ir mok-
slininkas, valstybines pareigas derino
su filosofijos ir religijos studijomis.
Būdamas 25 metų tapo senatoriumi
ir artimu karaliaus Teodoriko ben-
dradarbiu, tačiau valdovui neteisėtai
apkaltinus išdavyste buvo suimtas ir
įkalintas, o galop ir nuteistas mirti.
Beocijus mirė kankinio mirtimi bū-
damas 44 metų. Paskutiniuoju anti-
kos filosofu ir pirmuoju viduramžių
intelektualu laikomas Boecijus kalė-
jime parašė garsiausią savo kūrinį.
Jame rašytojas apmąsto savo padė-
ties neteisingumą Biblijos raštų ir
klasikinės literatūros šviesoje. Boeci-
jus darė išvadą, jog tikroji laimė glūdi
nenustojant dėti visas viltis į Dievą,
kuris, nepaisant visų priešiškumų,
yra nenykstantis gėris. Karti laimė
padeda atskirti tikruosius draugus
nuo netikrųjų, ir nėra didesnės pa-
guodos už tikrąją draugystę, kurią
dovanoja Kristus. Boecijus simbo-
lizuoja visus, kurie mūsų laikais
neteisėtai kenčia dėl ideologinių, poli-
tinių ar religinių priežasčių. Boecijus
ir mus moko nesekti netikrais, o
kliautis tikraisiais draugais, kurie
kaip tikrosios vertybės yra nenyks-
tantys, o tikrasis gėris yra Dievas. 

Tuo tarpu Boecijaus amžininkas
Kasiodoras stengėsi parodyti vienuo-
lio gyvenimo privalumus. Pietų Ita-
lijos Kalabrijoje 485 metais gimęs Ka-
siodoras buvo ištikimas karaliaus
Teodoriko bendradarbis, tačiau vė-
liau atsisakė civilinės tarnybos ir
visas jėgas paskyrė vienuolio gyveni-
mui. Kasiodoras buvo giliai įsitikinęs,
jog vienuoliai veiksmingiausiai gali
išsaugoti ir perduoti ateities kartoms
klasikinės krikščionybės kultūrą. Jis
įsteigė vienuolyną, pavadintą „Viva-
rium”, siekdamas puoselėti antikos
švietimo ir kultūros paveldą. Savo
vienuoliams Kasiodoras pavedė greta
fizinių žemės ūkio darbų ir maldos
skirti laiką mokslams, senųjų raštų
perrašinėjimui ir išsaugojimui. Dė-
mesio vertas Kasiodoro paliepimas:
„Dieną naktį mąstykite Dievo įsakus
ir visuomet kreipkite dėmesį į Kris-
tų.” 

Trečiadienio bendrojoje audienci-
joje dalyvavo maldininkai ir iš Lie-
tuvos, tarp kurių buvo grupė Vilniaus
šv. Juozapo kunigų seminarijos šešto-
jo kurso diakonų, lydimų seminarijos
ugdytojo kun. Žydrūno Vabuolo.

Pamatinis žmonijos ir 
Bažnyčios ateities klausimas

Kovo 8 d., šeštadienį, Benediktas
XVI priėmė Popiežinės kultūros tary-
bos narius, kurie šiomis dienomis po-
sėdžiavo eiliniame suvažiavime tema
„Bažnyčia ir sekuliarizmo iššūkis”. 

Pasaulizmas (sekuliarizmas), –

pabrėžė Ganytojas, – yra pamatinis
žmonijos ir Bažnyčios ateities klausi-
mas. Pasaulėjimas (sekuliarizacija)
kultūrose pasirodo kaip pasaulio ir
žmonijos suvokimas be jokios užuo-
minos į Transcendenciją, ji užpildo
kiekvieną kasdienio gyvenimo dalį ir
vysto tokią sąmonę, kurioje Dievo
praktiškai nėra, visai ar iš dalies,
žmogaus būvyje ir jo sąžinėje.

Pasaulėjimas nėra tik išorinė
grėsmė tikinčiajam, bet kuris laikas
jau veikia ir pačioje Bažnyčioje. Pa-
griaužia iš vidaus ir giliai krikščio-
nišką tikėjimą, o dėl to ir tikinčiųjų
gyvenimo būdą bei kasdienį elgesį.
Jie gyvena pasaulyje ir dažnai yra
paženklinti įvaizdžio kultūros, pri-
metančios prieštaringus pavyzdžius
ir paskatas bei praktinio Dievo neigi-
mo: nėra Dievo poreikio, nėra por-
eikio galvoti apie Jį ir grįžti prie Jo.
Pramonės veržlumas ir mokslo atra-
dimai, atsakę į tuos klausimus, į ku-
riuos anksčiau tik religija buvo pa-
teikusi dalinius atsakymus, leidžia
šiuolaikiniam žmogui susidaryti įs-
pūdį, kad nieko daugiau nereikia su-
prantant, paaiškinant ir valdant pa-
saulį. Jis jaučiasi visa ko centru, visa
ko matu. 

Be to, juslinis ir vartotojiškas
mąstymas tiek tikinčiuosiuose, tiek
ganytojuose atveria tam tikrą pavir-
šutiniškumą ir egocentrizmą, kurie
kenkia bažnytiniam gyvenimui. „Die-
vo mirtis”, skelbta tiekos intelektu-
alų praėjusiais dešimtmečiais, užlei-
džia vietą grynam žmogaus garbini-
mui. Tokioje kultūrinėje aplinkoje yra
rizika patirti dvasinį sunykimą ir šir-
dies išsekimą, kuriems kitą kartą bū-
dingas abstraktus dvasingumas ir iš-
keistos religinės priklausomybės for-
mos.

Globalizacija per naująsias infor-
macines priemones neretai ir kitose
kultūrose paskleidė materialistinius
ir individualistinius Vakarų kultūros
bruožus. Vis dažniau mintis „tarsi
Dievas neegzistuotų” tampa gyveni-
mo būdu ir protas iš čia semiasi tam
tikros puikybės. Protas yra išaukšti-
namas, tačiau tuo pat metu nuskur-
dinamas, mat apsiriboja tik savimi
pačiu, atsitveria nuo giliausio įsi-
mąstymo (kontempliacijos) ir nuo jį
pranokstančios Tiesos ieškojimo. 

Kaip niekad yra skubu į visa tai
atsiliepti iškeliant didžiąsias gyveni-
mo vertybes, kurios teikia gyvenimui
vertę, ramybę laimės ieškančiai šir-
džiai: žmogaus ir jo laisvės orumą, pras-
mę gyvenimo, mirties ir to, kas mūsų
laukia baigus žemiškąjį būvį. Be galo
svarbus tikėjimo ir mokslo ryšys, rei-
kalingas ne tik Bažnyčiai, bet ir mok-
slininkų bendrijai. Kristaus mokiniai
turi toliau skelbti Kristų kultūrose,
susitikdami ir bendraudami su jomis.
Ir mums galioja Efezo Bažnyčiai skir-
tas angelo paraginimas: ,,Aš žinau
tavo darbus, tavo triūsą ir tavo iš-
tvermę. (...) Bet aš turiu prieš tave
tai, kad palikai savo pirmąją meilę”
(Apr 2,2.4). Įsileiskime į savo širdis
Viešpaties atsakymą: „Taip, aš atei-
nu!” (Apr 22,20). Jis mūsų viltis,
šviesa mūsų keliui, stiprybė drąsiam
ir apaštaliniam išgelbėjimo skelbi-
mui, pasiekiant visų kultūrų širdis.

Pagal „Vatikano radiją“ parengė
N. Šmerauskas
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AR VERTA SAUGOTI GYVYBĘ?
VITALIJA DUNÇIENÈ

Nepriklausomos Lietuvos Seimas
pradėjo svarstyti Seimo narių I. De-
gutienės, V. Tomaševskio ir V. Alek-
naitės-Abramikienės Gyvybės prena-
talinėje fazėje apsaugos įstatymo pro-
jektą, kuris draudžia abortą, jei nėš-
tumas negresia motinos ir vaiko gy-
vybei bei sveikatai, taip pat jeigu
moteris nebuvo išžaginta. Deja, kal-
bos apie gyvybės apsaugą kai ku-
riems Seimo nariams sukėlė baisų
pasipiktinimo priepuolį. Štai Seimo
narė Marija Aušrinė Pavilionienė pik-
tinosi: „Tai policinis įstatymas, nes
pažeidžia moters teisę į savo kūną bei

atima galimybę apsispręsti, kada
gimdyti ir kiek turėti vaikų. Lietu-
voje nėra valstybinės religijos, todėl
nederėtų Seimo nariams įstatymus
kurti pagal savo religinius įsitikini-
mus. Įstatymas bloškia Lietuvą į
viduramžių tamsą.” Jai pritarė kita
seimo narė B. Vėsaitė: „Vien jau
ketinimai įteisinti abortų uždrau-
dimą yra tam tikras padėties pablo-
gėjimas. Tai, kad mes nepriimam
Reprodukcinės sveikatos įstatymo,
politikai bijo Bažnyčios, – yra pablo-
gėjimas.” 

Ko norėti iš Seimo narių, neno-
rinčių suteikti negimusiems kūdi-
kiams teisių, jeigu buvusi Europos
Žmogaus teisių komisija, tiek Eu-
ropos Žmogaus teisių teismas nuta-
rė, kad ,,Pagal EŽTK 2 str., ‘teisė į
gyvybę’ nėra taikoma vaisiui.  Šiuo
Komisijos sprendimu buvo padarytas
precedentas, pagal EŽTK 2 str. pir-
menybę suteikiant moteriai, nes jei 2
str. gintų absoliučią vaisiaus teisę į
gyvybę, abortai turėtų būti draudžia-
mi besąlygiškai, t.y. net esant grėsmei
nėščios moters gyvybei. Buvusi EŽT
Komisija konstatavo, kad visiškas
abortų draudimas yra nesuderina-
mas su EŽTK 8 str. – teise į priva-
tumą.” Ir suprask, žmogau, tą tei-
sininkų kalbą, jeigu įstatymai gintų
vaikų teisę į gyvybę, tai… jų gyvybė
būtų ginama. Logiškas išvadas tas
teismas padarė, bet kažkodėl vis tiek
nusprendė, kad yra svarbiau suteikti
moteriai neribojamą teisę savo vai-
kus žudyti (teisė į privatumą), negu
apginti nekalto kūdikio gyvybę (teisė
į gyvybę nėra taikoma vaisiui).

Kažin, kodėl daugelis žmonių
kažkokiu būdu savo širdyje sugeba
pateisinti nekalto vaiko nužudymą?
Mano manymu, viskas prasideda nuo
žodžių. Pradžioje pradedama vartoti
aptakius, neaiškius, veiksmo ar daik-
to neapibrėžiančius žodžius, kurie
nukreipia visų dėmesį nuo esmės –
tampa įprasti, nedaug ką reiškiantys
kasdieninėje kalboje. Štai mokslinin-
kė, Seimo narė Pavilionienė tvirtina,
kad pradėta nauja gyvybė yra ,,mo-

ters kūno dalis”. Aš neabejoju, kad ši
mokslininkė kur nors girdėjo, jog no-
rint, kad iš apvaisinto kiaušinėlio
(dviejų lastelių) išaugtų žmogus, rei-
kalingas tik moters gimdos teikiamas
maistas ir saugumas (lyg ne to paties
reikia ir dvejų metų vaikui!?). Sunku
patikėti, kad ji negirdėjo, jog tokį
apvaisintą kiaušinėlį galima įdėti į
bet kurios moters gimdą ir iš jo
išaugs žmogus, be jokio papildomo
įsikišimo.  Deja, vaikžudystės propa-
guotojai ir visa su tuo susijusi pra-
monė sukūrė visą žodynėlį: nebau-
džiamas vaiko žudymas – moters
laisvė pasirinkti;  pradėtas vaikas –
gemalas, zigota, embrionas, moters

kūno dalis;  vaiko nužudymas – ciklo
pareguliavimas, atsiurbimas, išvaly-
mas, abortas;  savo vaiką žudanti mo-
tina – mylinti ir jo ateitimi susirūpi-
nusi mama ir t. t. 

Grįžtu mintimis į savo vaikystę.
Tėvai, kaimynai, kunigai, mokytojai –
niekas nekalbėjo apie abortus. Ma-
nau, kad jie patys apie žudomus vai-
kus nedaug ką žinojo!? Mokykloje visi
vaikai skaitėme rašytojo A. Vienuolio
apsakymą ,,Paskenduolė” ir vai-
kiškomis galvelėmis baisėjomės kai-
miečių žiaurumu. Savo vaikino ap-
gauta ir palikta nėščia Veronika
nesurado kaime nė vieno žmogaus,
kuris ją užtartų, jai padėtų. Skaitant
apsakymą, o vėliau žiūrint ir filmą,
susidarė neabejotinas įspūdis, kad
Veronikai aplinkiniai žmonės tikrai
nepaliko vietos šioje žemėje.  

Studijuojant universitete medici-
ną, pirmame kurse viename kamba-
ryje gyvenome septynios studentės.
Mokėmės nuo ryto iki vakaro ir todėl
gilesnių pokalbių neužvesdavome.
Pradėjome studijuoti embriologiją
(mokslas apie pradėto žmogaus vys-
tymąsi). Dėstytoja vis aiškino ir aiški-
no apie lastelių dauginimąsi ir jų for-
mos keitimosi stadijas, kurias be-
sivystantis embrionas praeina: tai žu-
vytės, tai varliuko, kol prieš pat gi-
mimą tampa jau panašiu į žmogų.
Nebuvo tose paskaitose jokios kalbos
apie pradėtą žmogų, jo gyvybės di-
dingumą/neliečiamumą. Mokėmės
nesusimąstydamos apie tas varliukų,
žuvyčių ir t. t. stadijas, nes reikėjo
išlaikyti egzaminą. Nežinau, kuri iš
mūsų kambariokių, prieš einant mie-
got, pradėjo kalbą apie embrionus ir
jų pašalinimus. Pradėjome kalbėti,
pradėjome ginčytis. Dauguma mano
kambario draugių sutarė, kad: ,,nor-
mali, išsilavinusi moteris privalo pa-
sidaryti abortų tiek, kiek reikia, kad
nereikėtų auginti daug vaikų. Tos
moterys, kurios ‘nesusitvarko’, bet
gimdo ir augina visus savo vaikus,
yra kaip nutrijos (vandenį labai
mėgstantys ir greitai besiveisiantys
kailiniai žvėreliai, panašūs į Ame-

rikoje gyvanančius ‘muskrat’, bet
didesni)” – tvirtino būsimosios dak-
tarės. Mes dviese bandėme savo argu-
mentais ginti negimusius, ginti tas
moteris, kurios nežudė savo vaikų.
Deja, buvome tik dvi prieš penkias.
Mūsų ginčus nutraukė vėlyva naktis
ir vėlus laikas. Aš, palindusi po antk-
lode, iš bejėgiškumo pravirkau. Kaip
jos taip galėjo kalbėti apie mano
mamą!? 

Mano tėvai augino penkis vaikus.
Aš buvau priešpaskutinė. Taigi, jeigu
mano mama ,,nebūtų buvusi nutrija”
(pagal mano kambario draugių verti-
nimą), aš niekada nebūčiau išvydusi

šio pasaulio saulės. Mūsų namuose
nebuvo nei elektros ar elektrinių prie-
taisų: šaldytuvo, skalbimo mašinos,
televizoriaus, telefono… Neturėjome
jokių komunalinių patogumų. Na-
muose buvome mažų vaikų krūva.
Savo rūbus išsipurvindavome per
kelias minutes, dažnai nusimušda-
vome plikas kojas ir išmindydavome
tėvų pasodintas daržoves. Ir kažkaip
užaugom: kartu dirbom, kartu duoną
dalinomės, kartu juokėmės ir verkėm
– buvom tėvų mylimi ir laimingi. Aš
nežinau, kaip viską suspėdavo mūsų
tėvai padaryti ir kiek jie aukojosi, kad
būtume saugūs ir sotūs, bet suspėda-
vo. Aš, tik pagimdžiusi savo vaikus,
supratau ir įvertinau, kaip sunku
buvo tėvams, ypač mamai, mus ma-
žus auginti. Ir štai atsidūrusi tarp
būsimųjų medikių sužinau, kad mano
mama (ir kitos panašios moterys)
nėra vertos net žmogaus vardo.  Jų
akyse – jos tik nutrijos, nes nesuge-
bėjo laiku ,,susitvarkyti”. Aš tikiu,
kad mano buvusios kambariokės ne-
žudė savo vaikų, bet jos greičiausiai
liko tarp ,,kultūringų” kovotojų už
mamų teisę žudyti negimusius.  

Ir kur, kaip ir kada, ir kodėl kai
kuriems žmonėms savo vaikus žu-
danti motina tapo idealia moterimi,
sektinu pavyzdžiu, o savo visus vai-
kus auginanti, besiaukojanti – pa-
niekos objektu? Ar ne nuo tokių
,,kultūrinių” sąvokų ir prasideda
nepagarba bet kokiam žmogui, žmo-
gaus gyvybei, moteriai? Štai garsus
Princeton University bioetikos profe-
sorius Peter Singer moko būsimus
intelektualus, kad ,,būtybės, kurios
nesugeba savęs vertinti, kaip turin-
čios ateitį, negali nuspręsti savo
ateities. Todėl, kadangi sveikas kū-
dikis negali suvokti savo egzistenci-
jos, jo nužudymas yra pateisinamas”.
(Vertimas mano – V. D.)  Jo nuomone,
gyvulių teisės turi būti sulyginamos
su žmonių teisėmis. Prof. Singer
nemėgsta, kai jo kritikai panašius
teiginius lygina su buvusia 1920–
1930 m. nacių ideologija. Jis teigia,
kad tokie palyginimai nėra tikslūs,
nes nacių idėjos neturėjo tikslo – su-
mažinti žmogaus kentėjimus. Bet jo
idėjos turi kilnius tikslus (?!).  

Gal mes nežudome patys, gal nie-
kaip nesusiduriame su tais dalykais,
bet nekaltų vaikų žudymas/pritari-
mas žudymui, abejingumas veikia
mus visus bent jau moralinėje plot-
mėje. Girtuokliavimas, girtų laksty-
mas automobiliais, nuodijimasis nar-
kotikais, savižudybės, žmogžudystės,
prostitucija – tai išnykusios  pagarbos
savo/kito gyvybei, gyvenimui, žmogui
požymiai. Rašant šias mintis pasiekė
žinios (jau ne kartą besikartojan-
čios), kad jaunas, išsilavinęs žmogus
nužudė 6, sužeidė keliolika DeKalb
Northern Illinois University studen-
tų ir paskui pats nusišovė. Ivairūs
specialistai per ateinančias savaites
spėlios, kodėl tas jaunas vyras ryžosi
tokiam poelgiui. Man tik vienas da-
lykas nekelia abejonių – šis jaunas
žmogus buvo įtikintas, kad gyvybė (jo
ir kitų žmonių) yra visiškai bevertė ir
todėl sprendimas žudyti tapo įmano-
mas. Kuo daugiau jaunų žmonių
įtikės, kad gyvybė yra bevertė, kuria
galima atsikratyti, jeigu ji (kol kas
oficialiai leidžiama atimti tik negimu-
sio vaikučio gyvybę) trukdo malonu-
mui, karjeros planams, patogumui,
tuo daugiau girdėsime panašių pra-
nešimų.  

Nukelta į 11 psl.

Jono Kuprio nuotraukos.

Gal mes nežudome patys, gal niekaip
nesusiduriame su tais dalykais, bet
nekaltų vaikų žudymas/pritarimas žu-
dymui, abejingumas veikia mus visus
bent jau moralinėje plotmėje.
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VIDA BUÇMIENÈ
LB Clevelando apylinkès
valdybos narè švietimui

Kur tik įsikuria lietuvių šeimų
telkinys, ten įsteigiama didesnė ar
mažesnė lietuviška mokykla. Ne
išimtis buvo ir Clevelandas.

Lygiai prieš 100 metų, 1908 m.,
prie pirmosios lietuvių parapijos, Šv.
Jurgio, buvo pastatyta didelė mokyk-
la, kurioje buvo mokoma ir lietuvių
kalbos. Tačiau Antrojo pasaulinio ka-
ro pradžioje sustiprėjus amerikietiš-
kam „lydymo katilo” patriotizmui,
lietuviškos pamokos buvo panaikin-
tos.

Pirmieji pokario, antrosios, ban-
gos lietuviai imigrantai, atvykę į
Clevelandą ir lietuviškos mokyklos
čia neberadę, 1949 m. įsteigė Vysk.
Valančiaus lituanistinę mokyklą, kuri
veikė Šv. Jurgio parapijos patalpose
iki 1976 m., kai, beveik visiems lietu-
viams iš tos apylinkės išsikėlus, ji dėl
labai sumažėjusio mokinių skaičiaus
užsidarė.

Šv. Kazimiero mokykla

Lietuviai kėlėsi vis toliau į rytus
ir jų skaičius Dievo Motinos nuola-
tinės pagalbos parapijos apylinkėje
vis didėjo. LRK Moterų sąjungos 36-
osios kuopos pirmininkės Onos Jokū-
baitienės sumanymu ir pastangomis
čia buvo įkurta Šv. Kazimiero litu-
anistinė mokykla, kuri 1957 m. ru-
denį pradėjo darbą su 13 mokinių.
Mokinių skaičius sparčiai didėjo: per
trejus metus pakilo iki 110, vėliau –
iki 140. Veikė 12 klasių, vaikų dar-
želis ir menkai lietuviškai kalbančių
mokinių dvikalbės klasės. Šiais
2007–2008 mokslo metais mokykla
švenčia savo auksinį jubiliejų.

Pirmuosius ketverius metus mo-
kykla pastovių patalpų neturėjo: pa-
mokos vyko parapijos senajame bara-
ke, Villa Angela gimnazijoje ir priva-
čių namų rūsiuose. 1961 m. pradėta
naudotis tik ką pastatytos Dievo Mo-
tinos parapijinės mokyklos klasėmis.
Čia mokykla veikia lig šiol. 1969 m.
įsteigta mokyklos biblioteka, pradžio-
je tilpusi vienoje spintoje, palaipsniui
turtėjo ir dabar užima didelį kam-
barį.

Nuo pat pradžių mokykla puose-
lėjo meilę lietuvių tautinei  kultūrai.
Mokoma dainavimo, tautinių šokių,
tautodailės. Mokykloje ilgai veikė
tautinių instrumentų orkestras. Kas-
met surengiami mokinių pasirody-
mai, mokiniai dalyvavo beveik visose
Š. Amerikos lietuvių dainų ir šokių
šventėse. Nuo 1976 iki 1989 m. mo-
kykla kasmet išleisdavo po metraštį.
Dabar mokyklai vadovauja pati ją
baigusi, mokytoja Aida Bublytė
O’Meara.

„Tėvynės žiburėliai”

Žinodama, kad vaiko vystymuisi
labai reikšmingas ikimokyklinis lai-
kotarpis, Dalia Staniškienė, pasikvie-
tusi dar keturias jaunas mamytes,
1962 m. įsteigė „Tėvynės žiburėlių”
darželį 2–4 metų amžiaus vaiku-
čiams. Susirinkę antradienių rytais,
vaikučiai mokosi lietuviškų dainelių,
ratelių, eilėraštukų, klausosi pasakų,
dirba darbelius. Dienos pamokėles
suplanuoja ir veda mamytės paeiliui.

Pradžioje buvo renkamas priva-
čiuose namuose, o lietuviams jėzui-
tams perėmus Dievo Motinos parapi-
jos  vadovybę, darželis netrukus per-
sikėlė į parapijos patalpas. Tik vasa-
romis „Tėvynės žiburėliai” renkasi
gamtoje. Dabar, vadovaujamas Aidos

O’Meara, darželis šiais mokslo metais
mini 45 metų sukaktį.

„Aušros” aukštesnioji

Naujausia Clevelando lituanis-
tinė mokykla, „Aušros” aukštesnioji,
šiemet mini savo dešimtmetį. Ji buvo
įsteigta 1998 m. kelių šeimų pastan-
gomis, nes Šv. Kazimiero lituanistinė-
je mokykloje jau kurį laiką nebeveikė
9–12 klasės. Pirmaisiais mokslo me-
tais mokėsi penkios 9-osios klasės
mokinės. Kasmet, pridedant po klasę,
mokinių skaičius didėjo. Išleistos trys
abiturientų laidos. Tačiau naujų

mokinių  šaltinis „išdžiūvo”, kai Šv.
Kazimiero mokykloje dvejus metus
paeiliui nebuvo nė vieno 8-os kl.
mokinio. Tada „Aušros” mokyklos
suolus papildė nauja mokinių-studen-
tų grupė – suaugusiųjų. 2004–2005
m. atidarytos dvi naujos klasės: šešta-
dieninė – laisvai lietuviškai kalban-
tiems suaugusiems, kurie norėjo pa-
tobulinti savo lietuvių kalbos rašybos
įgūdžius ir aptarti įdomesnius Lietu-
vos istorijos aspektus, lietuvių lite-
ratūros kūrinius ir lietuviams svar-
bias nūdienos aktualijas; sekmadie-
ninė – norintiems lietuvių kalbos
pramokti anglakalbiams. 2006 m. Šv.
Kazimiero mokyklai vėl atidarius
9–10 klases, „Aušros” mokykloje liko
tik suaugusieji. Šiai mokyklai nuo
jos įsteigimo vadovauja Vida Buč-
mienė.

Jubiliejaus šventė

Kiek mokinių per tą pusę šimt-
mečio perėjo per šias mokyklas! Kiek
mokytojų diegė tėvynės meilę lietu-
viukų širdelėse! Kiek tėvų ir tėvukų
mokyklomis rūpinosi ir jas rėmė!
Vieni tebegyvena netoli, kiti išsisklai-
dė po platųjį pasaulį, dalis iškeliavo
negrįžtamai. Visi, kas gali, esate kvie-
čiami į didelę sukaktuvių šventę, kuri
įvyks gegužės 10 d., šeštadienį, 6 val.
v. Dievo Motinos parapijos salėse.

Šv. Kazimiero lituanistinė mo-
kykla mielai bendradarbiavo su kito-
mis lituanistinėmis mokyklomis –
dalijosi muzikos mokytojais, rengda-
vo bendras šventes. Ir sukaktuves
trys mokyklos – Šv. Kazimiero, „Tė-
vynės žiburėlių” ir „Aušros” – švęs
drauge. Šventės programoje bus me-
ninė dalis, mokyklų veiklos vaizdai
ekrane, vaišės, muzika... (Visko ne-
minėsiu, kad liktų vietos ir staigme-
noms.) Tad suvažiuokite, suskriskite
visi iš miesto ir priemiesčių, iš abiejų
vandenynų pakrančių, iš šiaurės ir
pietų ir net iš užjūrių. Nesigailėsite
atvykę!

Cleveland lituanistinės mokyklos –
sukaktuvininkės

,,Tėvynės žiburėlis” darželio vaikučiai su mamytėmis Kaukių dieną 2007 m.                   Danos Penkauskienės nuotr.

Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla 2005 m.                                                                           Danutės Belzinskienės nuotr.

,,Aušros” sekmadieninė suaugusiųjų klasė.  V. Bučmienės nuotr.
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Tibete kinû pajègos 
apsupo vienuolynus

Los Angeles lietuviai neteko 
savo klebono

Vilnius, kovo 14 d. (Alfa.lt) –
Seime buvo paskelbti ir lašo formos
statulėlėmis apdovanoti daugiausiai
prie Lietuvos vardo garsinimo prisi-
dėję visuomenės veikėjai. Pagrindinis
„LT tapatybės” apdovanojimas iškil-
mingos ceremonijos metu įteiktas
UNESCO Sporto čempiono vardą pel-
niusiam disko metikui Virgilijui Alek-
nai.

Už Lietuvos įvaizdžio gerinimą
sporto srityje apdovanota daugelio
tarptautinių varžybų ir čempionatų
nugalėtoja dviratininkė Edita Pučin-
skaitė. Laureatu už Lietuvos vardo
garsinimą kultūros srityje paskelbtas
saksofonininkas Petras Vyšniauskas.
Už geriausią Lietuvos pristatymą
turizmo srityje apdovanojimą pelnė
seniausias ir didžiausias Lietuvoje
Druskininkų kurortas.

„LT tapatybės” apdovanojimą
verslo srityje pelnė užsienyje laze-

riais su lietuvišku prekės ženklu pre-
kiaujanti bendrovė „Ekspla”. Pirmą
kartą šiemet teiktas „LT tapatybės”
apdovanojimas „Už veržlumą” atite-
ko Laurai Dzelzytei.

„LT tapatybės” rinkimų laurea-
tams įteikti diplomai ir menininko
Eimanto Ludavičiaus sukurtos lašo
formos statulėlės. 59 kandidatus šie-
met „LT tapatybės” apdovanojimams
pasiūlė Lietuvos ambasadų kitose ša-
lyse darbuotojai, užsienio lietuvių
bendruomenės bei Lietuvos gyvento-
jai. Vėliau iš 17 pasiūlytų žmonių bal-
suotojai internetu išrinko „LT tapa-
tybės” apdovanojimų laureatus.

Šiemet penktą kartą teikiamais
„LT tapatybė” apdovanojimais sie-
kiama skatinti aktyvų Lietuvos pris-
tatymą įvairiose veiklos srityse, ieš-
koti pasauliui suprantamų Lietuvos
pristatymo išraiškų bei skatinti tei-
giamą valstybės įvaizdžio kūrimą.

Alekna antrâ kartâ pelnè 
,,LT tapatybès” apdovanojimâ

Vyks Jaunûjû derybininkû forumas

Europos vadovai kalbès
apie IAE veiklâ 

Vilnius,  kovo 14 d. (BNS) –
Diplomatų galimus praeities ryšius
su KGB besiaiškinantys parlamenta-
rai mažina įtariamųjų skaičių – anks-
čiau Ypatingąjį archyvą prašę duo-
menų apie daugiau kaip 7 dešimtis
asmenų, dabar Seimo nariai prašo ži-
nių tik apie 10 diplomatų.

Galimus diplomatų ryšius su so-
vietų specialiosiomis tarnybomis ti-
riantys Seimo Užsienio reikalų ko-
miteto (URK) nariai praėjusių metų
spalio pabaigoje kreipėsi į Ypatingąjį

archyvą, prašydami pateikti turimų
dokumentų kopijas apie Lietuvos dip-
lomatų galimus buvusius ryšius su
SSRS slaptosiomis tarnybomis. Jie
kartu pateikė ir sąrašą su 73 pavar-
dėmis tų diplomatų, kurių praeitis
parlamentarams kelia įtarimų. Seimo
nariai iš Ypatingojo archyvo gavo at-
sakymą, kuriame teigiama, jog archy-
vas nesugebėjo ,,atkasti” informaci-
jos apie 73 diplomatų galimas sąsajas
su KGB. Taip esą nutiko dėl laiko
trūkumo ir informacijos pertekliaus.

Šv. Kazimiero parapijos klebonas S. Anužis.             Povilo Žemaitaičio nuotr.

Vilnius, kovo 14 d. (BNS) – Ti-
beto sostinėje Lhasa pajėgos apsupo 3
didžiausius vienuolynus, vis labiau
nuogąstaujant dėl susidorojimo po
protestų prieš kinų valdžią. Armija
vienuolynus apsupo po trečios pro-
testų Lhasa dienos, kai demonstraci-
joje dalyvavo šimtai budistų vienuo-
lių. Protestai, kurie, kaip manoma,
yra didžiausi Tibete per du dešimt-
mečius, sutapo su šios savaitės de-
monstracijomis Indijoje, kurias su-
rengė tibetiečiai, siekiantys daryti
spaudimą Kinijai prieš rugpjūtį įvyk-
siančias Beijing olimpines žaidynes.

Jie taip pat sutapo su Dalai La-
mos pabėgimo iš Tibeto po nesėkmin-
go sukilimo prieš kinų valdžią 49-
osiomis metinėmis. Kinams žiauriai
slopinant tą sukilimą žuvo dešimtys

tūkstančių žmonių, teigia tibetiečių
organizacijos.

Turistai negali patekti į pagrin-
dinius Lhasa vienuolynus. Tibetą re-
miančios organizacijos ir „Amnesty
International” paskelbė, kad protes-
tams vaikyti buvo naudojamos ašari-
nės dujos ir elektros šoko lazdos ir
kad kai kurie vienuoliai buvo sulai-
kyti.

Praeitą kartą tokio dydžio pro-
testai Tibete vyko 1989 m., kai Kini-
jos valdžia Lhasa paskelbė karo padė-
tį vienuoliams sutramdyti. 1950 m.
Kinija pasiuntė armiją „vaduoti” Ti-
beto, o po metų oficialiai pradėjo jį
valdyti. Nesėkmingas 1959 m. sukili-
mas, kurio metines protestuotojai mi-
nėjo šią savaitę, privertė Tibeto dva-
sinį vadovą Dalai Lamą bėgti į Indiją.

Seimas sukonkretino KGB
bendradarbiû paießkâ

Atkelta iš 1 psl.   per tarpą
tarp naujos elektrinės pastatymo ir
senos uždarymo.” Tačiau prezidentas
suti-ko, jog bendros pastabos apie
energe-tikos problemas, kurios kils
Lietuvai uždarius IAE, yra dirvos
ruošimas siekiui pratęsti IAE veiklą.

Tuo tarpu premjeras G. Kirkilas
teigia, kad Lietuvos problemas kels
visur – tiek pačioje Europos Vadovų
Taryboje, tiek dvišaliuose susitiki-
muose. „Mes tikimės vieningumo iš
Europos būtent šiuo klausimu. Tiki-
mės, kad partneriai mus supras”, –
prieš susitikimą sakė G. Kirkilas.
Premjeras taip pat atkreipė dėmesį,
kad uždarius atominę elektrinę Lie-
tuvai būtų sunku įgyvendinti užda-
vinius, kurie keliami ES klimato kai-
tos politikoje.

V. Adamkus tikisi, kad ES narių
vadovai įsiklausys į Lietuvos balsą ir
bus rastas bendras sprendimas. „Ne-
sakau, kad Lietuva atsisako savo įsi-
pareigojimų, – apie stojimo sutartį sa-
kė V. Adamkus. – Tačiau iškeldami tą
problemą ES vadovų taryboje mes

prašysime jų rekomendacijų ir bend-
ro reikalo sprendimo.”

EK ir jos prezidentas Jose Ma-
nuel Barroso Lietuvos politikus pers-
pėjo, kad nė neverta bandyti tikėtis
stojimo sutarties peržiūrėjimo. 

„Toje (stojimo į ES) sutartyje yra
bent vienas straipsnis, kuris leidžia
tikėtis kitokių sprendimų esant tam
tikroms sąlygoms, kurios bus drama-
tiškos ne tik Lietuvai, bet visam re-
gionui”, – sakė premjeras G. Kirkilas.

Lietuvos ambasadorius nuolati-
nėje atstovybėje prie ES Rytis Marti-
konis dar viršūnių susitikimo išva-
karėse pasakojo, kad didžiulį dėmesį
Europos energetikos klausimams
skirsiančioje Europos vadovų tarybo-
je mūsų šalies vadovai turės ,,pasis-
mailinti liežuvius”, tačiau nereikės
verstis per galvą ir atlikti ,,misiją neį-
manomą” – užsitikrinti visų 26 ES
narių pritarimą. Šitokio ,,patepimo”
Lietuvai reikėtų, jei IAE veiklos pra-
tęsimas būtų siejamas su stojimo su-
tarties perrašymu. Tokio dalyko iki
šiol nėra pasiekusi jokia ES narė.

Atkelta iš 1 psl. Kaip pranešė
LA LB valdybos pirmininkas dr. Rim-
tautas Marcinkevičius, kovo 12 d. Šv.
Kazimiero parapijos klebonas kun.
Stanislovas Anužis kartu su iš To-
ronto atskridusiu delegatu išeivijos
lietuvių katalikų sielovadai, prelatu
Edmundu Putrimu buvo iškviestas į
LA arkivyskupiją, kur klebonui S.
Anužiui buvo pasiūlyta arba atsista-
tydinti iš LA Šv. Kazimiero parapijos,
tyrimą nutraukti ir leisti dirbti kitoje
vyskupijoje arba tyrimą tęsti toliau.
Klebonui S. Anužiui pasirinkus atsi-
statydinimą, tokį klebono pasirinki-
mą tuoj pat patvirtino LA kardinolas
R. Mahoney. Su šia žinia parapijiečiai
buvo supažindinti kovo 13 d. įvyku-
siame Šv. Kazimiero parapijos tary-
bos susitikime su LA Vyskupijos ats-
tovu monsinjoru Myers, prelatu E.
Putrimu ir klebonu kun. S. Anužiu.
Susitikime prelatai prašė parapijos
žmonių gerbti klebono privatumą ir
išlaikyti konfidencialumą.

Paskutinėmis žiniomis klebonas

kun. S. Anužis, LA Šv. Kazimiero pa-
rapijoje praleidęs 11 savo kunigystės
metų, o šių metų gegužę švęsiantis
savo 25-erių metų kunigavimo sukak-
tį, į Lietuvą išskris nesulaukęs Šv. Ve-
lykų – kovo 19 d. 

Be savo tiesioginių klebono pa-
reigų parapijoje kun. S. Anužis buvo
Šiluvos jubiliejinės šventės Los Ange-
les ruošos komiteto pirmininkas ir
neseniai išrinktos naujos LA LB val-
dybos narys.

Atsistatydinus Šv. Kazimiero pa-
rapijos klebonui S. Anužiui, Los An-
geles parapijoje dirbti pasilieka kun.
Tomas Karanauskas, kuris greičiau-
siai bent jau laikinai perims visam
laikui į Lietuvą išvykusio klebono pa-
reigas.

Kovo 13 d. LA LB valdybos išpla-
tintame pranešime Šv. Kazimiero pa-
rapijiečiai ir visi, pažinoję kleboną S.
Anužį, raginami gražiai išlydėti visų
mylimą LA Šv. Kazimiero parapijos
kleboną į Lietuvą.

Turistai negali patekti į Tibeto vienuolynus.                                    Alfa.lt nuotr.

Vilnius, kovo 14 d. (ELTA) – Lie-
tuvoje gegužės 9-osios – Europos gim-
tadienio proga šių metų gegužės 31 d.
vyks Jaunųjų derybininkų forumas.
Šį renginį rengia Seimo narys Petras
Auštrevičius, Europos Komisijos ats-
tovybė Lietuvoje, Seimo Europos in-
formacijos biuras bei Turkijos amba-
sada.

Jaunųjų derybininkų forumas  –
paskutinis šio projekto renginys, ku-
rio metu net 60 Vilniaus bendrojo la-

vinimo mokyklų vyresniųjų klasių
mokslinių turės galimybę praktiškai
panaudoti projekto metu įgytas ži-
nias apie ES plėtros politikos nau-
jienas bei parodyti derybinius įgū-
džius. Savo išvadas mokiniai prista-
tys lietuvių ir anglų kalbomis. Net
keturių geriausiai pasirodžiusių mok-
sleivių laukia specialus prizas – ke-
lionė į Briuselį. Vyksiančių seminarų
metu moksleiviai bus mokomi dery-
bų, diskusijų, iškalbos meno.



DRAUGAS, 2008 m. kovo 15 d., šeštadienis                   7

Tomas Viluckas
Specialiai ,,Draugui”

iš Lietuvos

Neseniai paskelbtas tyrimas ats-
kleidė, kad iš visų Europos Sąjungos
valstybių gimstamumo rodikliai mū-
sų šalyje mažiausi, o žemiau skurdo
ribos gyvenančių vaikų skaičius – di-
džiausias. Pasirodžius tokiems pra-
nešimams puolama dejuoti, Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministrė karin-
gai pareiškia, kad yra galimybių di-
dinti socialines išmokas, tuo tikėda-
masi gauti daugiau balsų per rinki-
mus, tačiau darosi aišku, kad esame
daug gilesnių priežasčių nei materia-
linės akivaizdoje.

Turėti daugiau vaikų –
būti pažymėtu

Tad kas dedasi mūsų demografi-
nėje tikrovėje? Viena vertus, daug
kalbama, kad mūsų krašte siaučia de-
mografinė krizė, lietuviai baigia iš-
mirti, kad greitai tapsime pagyvenu-
sių ir senstančių žmonių bendruo-
mene. Netrukus pradinių klasių
mokytojo profesija bus neperspekty-
vesnė už kokio filosofo ar teologo, juk
provincijoje tarp pradinių klasių
mokytojų vyksta nuožmi kova dėl pa-
mokų skaičiaus, nes mąžta besimo-
kančių vaikų skaičius ir jaunam spe-
cialistui (jei toks atsiranda) nebėra
kas veikti. Tai tik viena, labiau prak-
tinė, pusė, liudijanti, kad gimstamu-
mo mažėjimas vis labiau tampa vi-
suomenės problema. 

Kita vertus, dažnai susidaro įs-
pūdis, kad daugiavaikės šeimos mū-
sų visuomenėje yra svetimkūnis. Štai
bičiulių šeimai sulaukus ketvirto vai-
ko teko susidurti su tam tikromis
problemomis. Ir ne tik materialinio
pobūdžio. Abu tėvai, kaip įprasta vi-
suomenėje apibūdinti, yra išsilavinę,
kultūringi, tvarkingi žmonės. Tačiau
šiai šeimai tenka patirti aplinkinių ir
bendradarbių pašaipas, užuominas,
užgaulias replikas dėl „per didelio”
vaikų skaičiaus. „Negi nemokate ‘su-
sitvarkyti’?”, „Ar į valstybinę pensiją
taikote?” – tokie ir panašūs klausi-
mai su aiškiomis potekstėmis buvo
ne kartą nukreipti jų adresu. Kiek
tenka bendrauti su gausias šeimas
turinčiais sutuoktiniais, visas jas lydi
toks požiūris.

Sociologai tai vadina stigmati-
zacija. Išverčiant į „žmonių kalbą”
,,stigma” – tai išskirtinis atvejis, kai
žmogus pasižymi kokiu nors fiziniu,
psichologiniu ar socialiniu nukrypi-
mo požymiu, o ši žymė (stigma) jį iš-
skiria iš kultūriškai nusistovėjusių
normų. Toks „pažymėtas” žmogus
neišvengiamai diskriminuojamas, jo
šalinamasi. Gausios šeimos augina
žymiai daugiau vaikų nei statistiškai
vidutinėje šeimoje, o didesnis nei įp-
rastas vaikų skaičius tokią šeimą pa-
daro išskirtine ir ją stigmatizuoja.
Taip tos šeimos atsiduria tarsi visuo-
menės paribyje.

Kokias vertybes slelbiame?

Savaime kyla klausimas, ar nor-
mali yra tauta, kuri stovėdama ant
pražūties slenksčio dar sugeba smer-
kti žmones, užtikrinančius jos išliki-
mą? Kodėl žmonės, kurie atiduoda
savo gražiausius metus augindami
vaikus, turi jaustis ne kaip tautos
garbė, bet jos gėda? Ar demografinė

krizė visų pirma neliudija, kad
kažkas negerai yra su mūsų mąsty-
mu? 

Aišku, mes gyvename visuome-
nėje, kurioje moteris nebėra laikoma
tik dauginimosi įrankiu, o vaikų
skaičius neberodo šeimos įtakos ben-
druomenės gyvenime. Tačiau iškyla
klausimas, ar nūdienos žmogui išvis
kažką bereiškia tokios sąvokos kaip
šeima, santuoka, gyvybė? Jeigu lai-
komės Immanuel Kant santuokos
apibrėžimo, pagal kurį ji yra tik „su-
tartis tarp dviejų suaugusių priešin-
gos lyties žmonių dėl nuolatinio vie-
nas kito lytinių organų naudojimo”,
tai suprantama, kodėl šeima, kurioje
auginami daugiau nei du vaikai, vy-
raujančiai visuomenės daliai kelia pa-
sibaisėjimą. Juk vaikai tampa rodik-
liu, parodančiu, kokias vertybes skel-
biame. Kai santuoka tėra sutartis, o
vaikų gimdymas – menkos lytinės sa-
višvietos rezultatas, tuomet panieka,
kaltinimai neišprusimu apnuogina
beveik patologinę vaikų baimę, atsk-
leidžia paprasčiausius psichologinius
agresijos mechanizmus.

Tokios prieš daugiavaikes šeimas
nukreiptos sąmonės susiformavimui
daug įtakos turėjo žiniasklaida.
Mums buvo sudaryta nuomonė, kad
vaikų gimdymas – tai moterų, prik-
lausančių socialinės rizikos grupei,
verslas. Iki šiol daugiavaikė šeima ži-
niasklaidoje parodoma tik kaip skur-
džių, amžinų išmaldos prašytojų, vi-
suomet besiskundžiančių savo liki-
mu, gailesčio vertų individų sambū-
ris. Ji, atrodo, teverta užuojautos.
Tad belieka padaryti išvadą, kad dau-
giavaikė šeima yra socialinė proble-
ma!

Trūksta šeimos politikos

Suprantama, kad gausiai šeimai
reikalingas padidintas valstybės dė-
mesys. Ir tikra tiesa, kad dauguma tų
šeimų nesimaudo turtuose. Nieko
nuostabaus, juk žvelgiant į valstybės
socialinę politiką susidaro įspūdis,
kad šalyje nėra jokios demografinės
krizės, o kiekvienas gimęs pilietis yra
tik papildoma našta valstybės biudže-
tui. Pasigendame daug apimančios, į
šeimą kaip vienetą nukreiptos socia-
linės politikos. Tik kaip su Konstitu-
cijos teiginiu, kad šeima yra visuo-
menės ir valstybės pagrindas? Kuo
pasireiškia kita mūsų pagrindinio įs-
tatymo nuostata, kad „valstybė saugo
ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir
vaikystę”? Mėnesinėmis socialinėmis
išmokomis, kurių dydis pavertus į eu-
rus prilygsta per dieną kokiame nors
Berlyne gatvės muzikanto surenka-
mai sumai? 

Štai Izraelyje, kur tauta yra nuo-
latinės musulmoniško pasaulio grės-
mės akivaizdoje, kiekvienas naujo pi-
liečio gimimas yra gyvybiškai svar-
bus. Šeimos gausumas tebėra Dievo
palaimos ženklas. Trys – keturi vai-
kai šeimoje yra normalus dalykas,
dosniai skatinamas valstybės. Tą
pačią gimstamumo didinimo politiką
įgyvendina ir Rusija, nes suvokia, kad
ekonominis augimas nieko nereiškia,
kai mirtingumas viršija gimstamu-
mą. Net Kinija, kuri laikėsi vieno vai-
ko politikos, svarsto jos atsisakyti.

Tuo tarpu mūsų įstatymų auto-
riai karštligiškai ieško saugiklių, kaip
apsisaugoti nuo socialinės rizikos
grupei priklausančių motinų. Tarp
vaiko gimimo šeimoje ir ne šeimoje

Gausi ßeima – kitas pasirinkimas?

tebededamas lygybės ženklas. Netu-
rime jokios gimstamumą skatinan-
čios programos, kurios pagrindinė
nuostata būtų aiški: šeimai turėti
daug vaikų yra naudinga. 

Štai rudenį Tėvynės sąjunga Sei-
me įregistravo Paramos šeimai pag-
rindų įstatymo projektą, kurio esmė –
stiprinti šeimos kaip vieneto, jun-
giančio tėvą, motiną ir vaikus, mate-
rialinę bazę. Tai požiūris, kad mūsų
valstybėje reikia pagaliau imtis kon-
krečių veiksmų, padedančių stiprinti
šeimą, ir skatinti gimstamumą. Pa-
vyzdžiui, projektas numato, kad šei-
mų tėvai būtų skatinami turėti vaikų
mažesniais mokesčiais. Taip būtų ne-
pataikaujama išlaikytinio mąstyse-
nai, skatinama dirbti ir užsidirbti.
Tačiau šis projektas, kaip ir Valstybi-
nė šeimos politikos koncepcija, kuri
pirmą kartą ES valstybėse įveda ne
antropologinę ar sociologinę, bet tei-
sinę šeimos apibrėžtį, susilaukė ašt-
rios kairiųjų ir liberalų kritikos.

Nori darbo, bet ne pašalpų

Pagal pirmu svarstymu Seime
priimtą koncepciją „šeima yra vyro ir
moters santuokos pagrindu sukurta,
artimais giminystės ryšiais susijusi
asmenų bendruomenė, valstybės lai-
koma subjektu”. Be to, kad būtų iš-
vengta įvairių nesusipratimų, paaiš-
kinamos ,,nepilnos”, ,,krizinės”, ,,iš-

plėstinės” šeimos sąvokos. Juk šiuo
metu mūsų visuomenei išaiškini-
mas, ką vadiname šeima, o ką ne, yra
reikalingas kaip oras. 

Aišku, kad jokios koncepcijos ar
strategijos visų su šeima susijusių
problemų neišspręs, tačiau reikalinga
aiški, konkreti ir įsipareigojanti vals-
tybės nuostata šeimos atžvilgiu. Kon-
cepcija būtent ir siekia įtvirtinti Lie-
tuvos Respublikos konstitucinę nuos-
tatą, kad šeima yra valstybės ir vi-
suomenės pagrindas. Aišku, šios
nuostatos niekas neginčija, bet visi
neaiškumai prasideda, kai mėginama
išryškinti, ką reiškia šeimos sąvoka.

Žinoma, vaikų skaičiaus plana-
vimas yra vien šeimos teisė ir pirme-
nybė. Jokios institucijos įsikišimas
šiuo klausimu nėra pageidautinas.
Tačiau pirmaeilis valstybės uždavi-
nys yra užtikrinti tautos tęstinumą.
Deja, nė vienas šalies įstatymas, ku-
ris siejamas su darbo rinka, nenu-
mato jokių lengvatų, kurios būtų tai-
komos gausioms šeimoms. Juo la-
biau, kad pačių gausių šeimų atstovai
teigia, jog jie nori ne pašalpų, bet ga-
limybės dirbti.

Tad stebint vyraujančias nuos-
tatas norom nenorom tenka teigti,
kad daugvaikystė mūsų krašte yra iš-
šūkis. Juk jauna šeima, auginanti tris
vaikus, greitai mūsų visuomenėje
taps alternatyviu gyvenimo būdu.

Daugvaikystė mūsų krašte yra iššūkis.
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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

Dr. VILIUS MIKAITIS
Dr. ANDRIUS KUDIRKA
Dr. JUSTYNA STENGELE

Õeimos daktarai ir chirurgai
10811 W. 143rd St. Orland Park, IL 60467

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 708-460-2500
Valandos pagal susitarimâ

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

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

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

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

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

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

Chirurgai 

DDrr.. VViiddaa II..PPuuooddžžiiūnniieenn�
HHeeaalltthhyy CCoonnnneeccttiioonn

CChhiirroopprraaccttiicc && RReehhaabb CClliinniicc

Manualinè ir fizinè terapija, sporto
traumû specialistè, nugaros, kaklo ir
sânariû gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminû

patarimai.

1166554477 WW.. 115599 SSttrreeeett
LLoocckkppoorrtt,, IILL 6600444411 

TTeell.. 881155--883344--99007755//99007766
KKaallbbaammee lliieettuuvviišškkaaii

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

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

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

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

9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Ginekologija

Stuburo ir skausmo ligos 

Chiropraktika ir 
manualinè terapija

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

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

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

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

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

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

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

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

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

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

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�

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

Čia vieta Jūsų 
skelbimui!

JAV LB Socialinių reikalų tarybos raštinė Čikagoje yra BIA (Bureau
of Immigration Appeals) akredituota įstaiga, kurioje galite gauti Jums rei-
kalingas imigracinių prašymų formas. Taip pat atliekame dokumentų ver-
timus bei tvirtiname notariškai. 

Raštinės darbo laikas: nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, nuo 9 val.
ryto iki 4 val. po pietų. Tel.: (773)-476-2655.

JJOONNAASS VV..PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD
TTEERRRRII DDAALLLLAASS PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD

VVIIKK DDUUGGAARR,, MMDD
Illinois Pain Institute

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
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

APGAVYSTĖS, SUSIJUSIOS
SU INVESTICIJOMIS 

Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ
Tai, kad JAV nekilnojamojo turto

rinka šiuo metu išgyvena ne pačius
geriausius laikus, nėra paslaptis. Ma-
ža to, itin didelis ,,foreclosures”
(nekilnojamojo turto nusavinimo dėl
laiku negrąžinamų paskolų ar nevyk-
domų kitų finansinių įsipareigojimų)
skaičius visoje šalyje, didėjanti bedar-
bystė ir augančios paskolų palūkanos
neteikia didelių iliuzijų, kad padėtis
artimiausiu metu pagerės. 

Šiuo metu, kai nemažai JAV gy-
ventojų dėl nemokumo kasdien pra-
randa namus, o bankai itin nenoriai
išduoda naujas paskolas, nekilnoja-
mojo turto rinka yra iš esmės perpil-
dyta. Nieko keisto, kad akys raibsta
nuo nekilnojamojo turto pirkimo-par-
davimo tarpininkų skelbimų laikraš-
čiuose, desperatiškai bandančių par-
duoti. Kur kas didesnę nuostabą kelia
gausiai tebesiūlomi nekilnojamojo
turto investicijų seminarai bei ne-
mokamos programos, padedančios
net šiuo sunkiu metu sėkmingai įsi-
gyti nekilnojamąjį turtą ir panaudoti
jį kaip pajamų šaltinį.

Viena vertus, esant didelei pasiū-
lai, yra pagunda netikėtai pigiai įsigy-
ti turtą, kuris vėliau atsipirktų su
kaupu. Tai būtų įmanoma, suradus
nuosavybę, kuri visiškai užtikrintų
pelną (tarkime, iš gaunamos nuo-
mos), viršijantį paskolos įmokų dydį
bei kitas išlaidas. Dar geriau, jei įsi-
gyta nuosavybė turi galimybę brang-
ti. Deja, kaip ir anksčiau, tokių nuo-
savybių nėra daug, be to, nekilno-
jamąjį turtą, įsigytą ne asmeninio
naudojimo, o investavimo tikslais,
tapo daug sunkiau finansuoti. Todėl
nederėtų per daug susivilioti nekilno-
jamojo turto prekybos agentų paža-
dais, ypač iki galo neįsitikinus jų sa-
žiningumu bei kvalifikacija. Be abejo,
tarp jų yra daug sąžiningai dirbančių,
didelę patirtį turinčių savo srities
specialistų, deja, yra nemažai ir ,,leng-
vo praturtėjimo” schemas siūlančių
apsimetėlių, pasiryžusių ne tik sėk-
mingai ,,pergyventi” sunkius laikus,
tačiau taip pat ir papildyti savo ki-
šenę visuotinės panikos ir žmonių
neapdairumo sąskaita.

Bet kuriuo atveju, jei rimtai gal-
vojate savo dar nevisiškai nuvertėju-
sias santaupas (padėtis dolerio atžvil-
giu deja, vis blogėja) investuoti į ne-
kilnojamąjį turtą, nepamirškite svei-
kos nuovokos ir budrumo. Prieš daly-
vaudami kokiame nors investicijų ži-
novo rengiamame seminare ar užsi-
sakydami savarankiško mokymosi
kursą, perskaitykite šiuos patarimus
ir prisiminkite, ką vaikystėje jums
dažnai sakydavo tėvai: ,,Jei kas nors
skamba pernelyg gražiai, kad būtų
tiesa, tikriausiai tai ir nėra tiesa!”

• Pasidomėkite žinovo kvalifika-
cija: kiek laiko žmogus, pasiryžęs iš-
mokyti kitus uždarbiauti nekilnoja-
mojo turto pagalba, pats tuo verčiasi,
kiek klientų turi, koks jo išsilavini-
mas ir pan. Kita vertus, nereikėtų
pernelyg susižavėti tokiais pasaky-
mais žinovo biografijoje, kaip ,,abso-
liutus lyderis”, ,,ekspertas numeris
1” ar ,,neįtikėtinai sėkminga karje-
ra”, taip pat – jo/jos nuotraukomis,
padarytomis egzotiškose vietovėse,
išlipant iš privataus lėktuvo ar netoli
prestižinio viešbučio. Dažnai šios pa-
brėžtinos detalės tėra tik išorė, už
kurios slepiasi nemokšos ir apsime-
tėliai.

• Verta sunerimti, jei smulkiau
paklausinėję žinovo apie jo/jos veiklą,
nesužinosite nė vienos blogos naujie-
nos. Klaidų bei nesėkmių pasitaiko
visiems, tačiau apie jas kalba tik tikri
profesionalai, realiai vertinantys sa-
vo netobulumą, ekonominę situaciją,
ne visuomet palankius įstatymus bei
klientus. Apsišaukėliai, norintys įti-
kinti jus savo sėkme, visur ir visada
mato tik ,,iššūkį”, ,,galimybę” ir
gyvena nesuteptame karčios realybės
savo svajonių pasaulyje. Bandydami
nesutikti su jų požiūriu, greičiausiai
būsite bandomi perkalbėti, o nepa-
vykus – apšaukti ,,negatyvistais” (ken-
kėjais, svajonių griovėjais ir pan.)

• Jei perkate knygą ar CD, skirtą
investavimui į nekilnojamąjį turtą,
turite teisę įsižeisti, jei vietoj konkre-
čių patarimų šia tema joje rasite vien
dešimtis bendro pobūdžio motyvuo-
jančių istorijų (iš serijos ,,Jūs tai gali-
te!” ar ,,Ieškokite stiprybės savo
viduje”). Vietoj pamatuotų ir aiškiai
išdėstytų investavimo strategijų apsi-
metėliai žinovai jums dažnai mėgins
įpiršti savo pačių išrastą ,,vaistą” nuo
visų gyvenimo sunkumų bei proble-
mų. Už nemažus pinigus.

• Apsimetėliai savo knygose bei
paskaitose dažnai mėgsta vartoti tam
tikrus žodžius bei frazes, nesąžinin-
gai atspindinčius jų teikiamų paslau-
gų pobūdį, kokybę ar riziką. Tarp
dažniausiai vartojamų frazių yra:
,,puikus pasiūlymas”, ,,abejonių ne-
keliantis”, ,,lengvi pinigai”, ,,tinka
net tinginiams”. Taip pat – ,,garan-
tuotas pelnas”, ,,automatiškai”, ,,jo-
kios rizikos”. Pagaliau – ,,kiekvienas
gali tai padaryti” ir ,,tai nėra lengvo
praturtėjimo būdas”. Nors dažnai
mėgstantys savo kalboje vartoti dau-
gybę teisinių terminų, šie žmonės pa-
prastai su panieka žiūri į oficialų išsi-
lavinimą (iš dalies todėl, kad patys
neretai negali juo pasigirti, iš dalies –
todėl, kad tai kertasi su jų ,,kiekvie-
nas gali tai padaryti” filosofija).

Nukelta į 9 psl.

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
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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

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
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

DDrr.. AAUUÕÕRRIINNÈÈ SSCCHHNNEEIIDDEERR
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

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

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

Kryñiañodñio Draugas Nr. 034 atsakymai

VILNIUS 2008
SKRYDÑIAI  FINNAIR ir kitomis oro linijomis iõ
îvairiû  JAV miestû. Grupès ir pavieniai keliautojai.

PPIIGGIIAAUUSSIIOOSS KKAAIINNOOSS!!!!!!

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363
TTeell.. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS

WWeebb ssiittee:: www.vytistours.com

AATTSSTTOOVVYYBBÈÈ ÇÇIIKKAAGGOOJJEE
Rita Pençylien∂ tteell//ffaaxx 708-923-0280

EE--mmaaiill:: pencylar@comcast.net

Bronè Barakauskien∂ tteell.. 708-403-5717
FFaaxx 708-403-4414;  EE--mmaaiill:: mamabar3@aol.com

Ruošiame 2008 m. keliones 
î Õiluvos 400 metû jubiliejû.

D∂l informacijos skambinti Ritai Pençylienei

APGAVYSTĖS, SUSIJUSIOS SU 
INVESTICIJOMIS

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 033 teisingai išsprendė 
ir atsakymus mums atsiuntė:

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Laima Jakelaitienė, Evergreen Park, IL
Jadvyga Savickas, Nashua, NH

Ačių ištikimoms kryžiažodžių sprendėjoms. Visiems skaitytojams prime-
name, kad kryžiažodžių atsakymus mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”,
4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org
ir faksu: 773-585-8284. Lauksime!

•••ÎVAIRÙS SKELBIMAI•••

Vertikaliai:
1. Pandos. 2. Kronika. 3. Pradmuo. 5. Džinsai. 6. Mokykla. 7. Seifas. 8.

Narsa. 9. Bauda. 10. Lėvuo. 11. Sėslė. 18. Mova. 19. Nuga. 20. Nakviša. 21.
Topazas. 22. Statinė. 23. Karčiai. 24. Tiurkai. 25. Spaliai. 27. Omega. 28.
Abudu. 33. Esmė. 34. Arba. 39. Ieškovė. 40. Trenerė. 42. Baltija. 43. Alksnis.
44. Amatas. 45. Kėdės. 46. „Buran”. 47. Laima. 48. Spėka. 49. Vizija.

Horizontaliai:
1. Pakopa. 4. Adomas. 8. Nobelis. 12. Nuovada. 13. Ėriukai. 14. Rausvas.

15. Opiumas. 16. Lesykla. 17. Amazonė. 20. Natos. 23. Kitas. 26. Tavo. 28.
Agra. 29. Kupra. 30. Ameba. 31. Rauda. 32. Irzli. 33. Egida. 35. Inkai. 36.
NASA. 37. Urna. 38. Aistė. 41. Ibiai. 45. Kėbulas. 50. Meškerė. 51. Pelekai. 52.
Daržinė. 53. Trobelė. 54. Krienai. 55. Sankaba. 56. Svėrės. 57. Vapsva.

Kryžiažodžio atsakymas: Karštas bučinys.

Accounting
Income TAX Consulting

Atkelta iš 8 psl.
Kokios gali būti pasekmės, pate-

kus į tokių apsimetėlių pinkles? Ge-
riausiu atveju, sugaišite laiko ir išlei-
site pinigų papildomiems semina-
rams bei mokymo programoms (daž-
nai po siūlomų nemokamų pirmųjų
susitikimų klientams primygtinai
siūloma dalyvauti tolesniuose semi-
naruose ar įsigyti mokymosi prie-
monių – šįkart jau už nemažą kainą).
Pastangos parduoti jums vis daugiau
ir vis brangesnių paslaugų gali tęstis
ilgai – net tuomet, kai jau būsite
visiškai pamiršę tą pirmąjį seminarą,
kuriame kadaise lankėtės. 

Blogiausiu atveju, jei iš tiesų pa-
siryžtumėte pirkti nuosavybę tarpi-
ninkaujant apsimetėliui, galite pra-
rasti daug daugiau. Apsimetėliai gali
imtis išrūpinti jums paskolas už ne-
mažą atlygį – pradingdami lyg į van-
denį iškart po pasiimto nemažo avan-
so. Pagaliau, jei vis dėlto įstengsite

jiems padedant nusipirkti nuosavybę,
nemanykite, kad jums pasisekė. Dėl
agento nemokšiškumo ar sąmonin-
gai, įtraukus į sukčiavimo tinklą ne-
sąžiningą pardavėją ir nuosavybės
vertintoją, įsigiję ,,išpūstos” vertės
nuosavybę, galite ne tik niekuomet
negauti iš jos jokio pelno, tačiau ir
neturėdami kaip parduoti ar grąžinti
paskolą visam laikui susigadinti savo
kredito istoriją. ,,Idealios” aukos to-
kiems sukčiams – pirmą kartą inves-
tuojantys, ne itin patyrę ar prastai
anglų kalbą mokantys ir todėl į sutar-
tis neįsiskaitantys asmenys. Deja,
pasirašius sutartį, vėliau įrodyti, kad
jos neskaitėte ir todėl nežinojote, ką
tokiu būdu įsipareigojate, praktiškai
neįmanoma. Todėl, prieš susiviliojant
patraukliu pirkiniu, vertėtų bent jau
pasitarti su teisininkais bei kitais ne-
priklausomais specialistais.

Pagal žiniasklaidos informaciją
parengė Vaida Maleckaitė

* Mokytoja gali dirbti šeštadieniais ir sek-
madieniais: prižiūrėti vaikus, senelius arba
atlikti kitus darbus. Kalba lietuviškai,
rusiškai, turi rekomendacijas. Nebran-
gininkė. Tel. 630-863-6610.

* Moteris, turinti legalius dokumentus,
rekomendacijas, patirtį, kalbanti angliškai,

ieško darbo prižiūrėti pagyvenusius žmo-
nes. Gali gyventi kartu, išleisti atostogų ar
pakeisti bet kurią savaitės dieną. Nevai-
ruoja. Tel. 708-843-1320.

* Moteris šeštadieniais gali padėti sut-
varkyti jūsų namus. Tel. 708-220-3202.
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MĖGSTAMIAUSI MIESTAI AMERIKOJE
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Kai kuriuos skaitytojus, įskaitant
ir mane, dažnai sudomina kokie nors
kitų paruošti sąrašai. Prie jų šliejasi
,,Travel+Leisure” žurnalo ir CNN
Headline News paskelbtas sąrašas.
Jame atrinkti 25 Amerikos didmies-
čiai, kurie atsakovų buvo išskirti kaip
jų mėgiamiausi, jiems įdomiausi.
Apklausos dalyviai, o jų buvo beveik
60,000, buvo paprašyti balsuoti už
šešiasdešimt kategorijų, pvz., geriau-
sius restoranus, istorines vietas, mu-
ziejus, parduotuves, žmonių patrauk-
lumą ir t.t. Štai šių rezultatų apiben-
drinimas. Išsamius apklausos rezul-
tatus galima rasti travelandlei-
sure.com tinklalapyje.

Pirmiausia pradėkime su atsa-
kovų parinktais mėgstamiausiais
miestais, pažymint geriausią ir blo-
giausią kategoriją. Miestai pateikiami
abėcėlės tvarka. Po kiekvienos kate-
gorijos paminėjimo skliausteliuose
yra pažymėta to miesto vieta tarp 25
mėgstamiausių miestų. 

Atlanta – geriausiai pasirodė
aprangos kategorijoje (9 vieta iš 25);
blogiausiai pasirodė romantiško pa-
bėgimo kategorijoje (liko 24 vietoje).
Austin – geriausiai patrauklumo
viengungiams kategorijoje (pirmoje
vietoje); blogiausiai – prabangių
krautuvėlių (24 vieta). Boston – ge-
riausiai  klasikinės muzikos kategori-
joje (2); blogiausiai – klimato (24).

Charleston – geriausiai  žmonių
draugiškumo kategorijoje (1); blo-
giausiai – apsirengimo (24). Chicago –
geriausiai maisto ir vakarieniavimo,
miesto panoramos (1); blogiausiai –
klimato kategorijoje (25). Dallas/Fort
Worth – geriausiai pragyvenimo kai-

nos kategorijoje (10); blogiausiai –
kokteilių valandėlės, įvairumo, žmo-
nių, romantiško pabėgimo kategori-
jose (25). Denver – geriausiai nuoty-
kių, atletikos, žmonių aktyvumo kat-
egorijose (1), blogiausiai – etninio
maisto (23). Honolulu – geriausiai ro-
mantiško pabėgimo kategorijoje (1);
blogiausiai – teatro (25). 

Las Vegas – geriausiai klubų,
kokteilių valandėlės, viengungystės,
pašėlusių savaitgalių kategorijose (2);
blogiausiai – rūpesčio aplinka, šeimos
atostogų, istorinių vietų ir paminklų,
ramybės kategorijose (25). Los Ange-
les – geriausiai prabangių krautu-
vėlių (2); blogiausiai – viešo trans-
porto, žmonių draugiškumo, žmonių
inteligencijos, miesto panoramos ka-
tegorijose (25). Miami – geriausiai pa-
trauklių žmonių, klubų kategorijose
(1); blogiausiai – šeimos atsotogų
(24).  Minneapolis/St. Paul – geriau-
siai švaros (1); blogiausiai – klimato
kategorijoje (23). Nashville – geriau-
siai geros kainos (2); blogiausiai –
etninio maisto, prabangių krautu-
vėlių kategorijose (25).

New Orleans – geriausiai pigių
valgyklų, kokteilių valandėlės, nak-
tinio gyvenimo, muzikos, pašėlusių
savaitgalių kategorijose (1); blogiau-
siai – atletiškumo, žmonių aktyvumo,
švaros, saugumo (25). New York –
geriausiai žinomų restoranų, įvairy-
bės, kultūringumo, žmonių (1); blo-
giausiai – prieinamumo prie gamtos,
kainos, atpalaiduojančios aplinkos
kategorijose (25). Orlando – geriau-
siai šeimos atostogų (1); blogiausiai –
bendros kultūros, apsipirkimo, mies-
to panoramos kategorijose (25). Phi-
ladelphia – geriausiai istorinių vietų
ir muziejų kategorijoje (2); blogiau-
siai – patrauklių žmonių (25).

Phoenix/Scottsdale – geriausiai
atpalaiduojančios aplinkos (6); blo-
giausiai – architektūros ir išskirtinių
pastatų kategorijoje (25). Portland,
Oregon – geriausiai prieinamumo
prie gamtos, viešo transporto, pagar-
bos aplinkai, parkų ir bendros erdvės
kategorijose (1); blogiausiai – žinomų
restoranų (24). San Antonio – geriau-
siai kainų (1); blogiausiai – madingai
apsirengusių žmonių kategorijoje
(25). San Diego – geriausiai klimato

kategorijoje (1); blogiausiai – prieina-
mų kainų (21). San Francisco – ge-
riausiai draugiškumo homoseksua-
lams, įžymių rajonų, žmonių kate-
gorijose (1); blogiausiai – kainų (25).
Santa Fe – geriausiai taikos ir ramy-
bės, atpalaiduojančios aplinkos, sau-
gumo (1); blogiausiai – įžymių res-
toranų, naktinio gyvenimo, patrauk-
lumo viengungiams, pašėlusių savait-
galių kategorijose (25). Seattle – ge-
riausiai inteligentiškų žmonių (1);
blogiausiai – klimato kategorijoje
(21). Pagaliau, Washington, DC –
geriausiai architektūros ir įžymių
pastatų, istorinių vietovių ir pamin-
klų, pasaulio žmonių kategorijose (1);
blogiausiai – nuotaikingų atostogų,
pigių valgyklų, malonių žmonių (25).

Taip pat galima gautus rezulta-
tus aptarti pagal kategorijas.  Pvz.,
trys žymiausi miestai architektūros
ir įžymių pastatų kategorijoje yra
Washington, DC, Charleston ir Chi-
cago. Trys iškilieji miestai klasikinės
muzikos kategorijoje yra New York,
Boston ir Chicago. Teatro – pirmauja
New York, Minneapolis/St. Paul ir
Chicago. Atletiškiausi miestai yra
Denver, San Diego ir Portland, Ore-
gon. Draugiškiausi: Charleston, New
Orleans ir Minneapolis/St. Paul.

Išmintingųjų trijulę sudaro Seat-
tle, Minneapolis/St. Paul ir Boston.
Madingiausi – New York, Miami ir
San Francisco. Garsių restoranų ka-
tegorijoje pirmauja New York, New
Orleans ir Chicago. Etniniu maistu
pasižymi New York, San Francisco ir
New Orleans. Švariausi miestai yra
Minneapolis/St. Paul, Portland, Ore-
gon ir San Diego. Pėsčiųjų draugišku-
mo kategorijoje pirmauja Portland,
Oregon, Charleston ir Santa Fe.

Nežinome, kokius mėgiamiau-
sius miestus įvairiose kategorijose
pasirinktų lietuviai. Tačiau galima
daryti šiokias tokias išvadas, žinant,
kur daugiau lietuvių yra susitelkę.
Chicago mieste ir apylinkėse yra
didžiausia JAV lietuvių koncentraci-
ja. Ką tik aptartoje apklausoje Chi-
cago yra antroje vietoje architektūros
ir įžymių pastatų, klasikinės muzikos
bei teatro kategorijose. New York
miestui pripažinta pirmoji vieta.
Tame mieste lietuvių irgi apsčiai yra.
Kitos trys lietuvių tirščiau apgyven-
tos vietovės – Philadelphia, Boston ir
Los Angeles – irgi yra tarp pirmau-
jančių miestų. Tad ar galime sakyti,
kad lietuviai turi gerą skonį ir gerą
nuovoką, kur gyventi, kur lankytis?
Peršasi sąlyginė išvada, kad daug
lietuvių įsikūrė ar kuriasi turistams
patraukliose vietovėse. Belieka klau-
simas – kiek jie, lietuviai, su savo
gyvenamosiomis vietovėmis tikrai
artimai susipažins ir padidžiaugs tuo,
kas po jų nosimi jau yra. Tačiau, kaip
toje patarlėje, kaimyno žolė yra visa-
da žalesnė. Tad ir tolimesnis, o ne
gyvenamasis miestas gali būti pa-
trauklesnis. 

Gero vėjo visiems keliautojams!
San Diego – geriausias miestas klimato kategorijoje.

Santa Fe – geriausias taikos ir ramybės, atpalaiduojančios aplinkos, sau-
gumo kategorijoje, taip pat – pėsčiųjų draugiškumo kategorijoje.

Atletiškiausias miestas — Denver.Seattle – geriausias miestas inteligentiškų žmonių kategorijoje.       
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Gandrus aš pažįstu jau nuo
vaikystės dienų. Esu gimęs ir augęs
Aukštaitijos ūkininko šeimoje – vien-
kiemyje. Gana nauja sodyba tūno-
jo tarp nemažų miškų, kimsynų, 
Riešės upelio, keletos kūdrų ir krū-
mokšniais apaugusių drėgnų  vietų –
klampynių. Tiesiog nepamainomos
sąlygos varlėms bei kitokiems padug-
nių sutvėrimams veistis. O kur var-
lės, ten ir gandrai. Dar be kelnyčių
bėgiodamas po Pučionių laukus ban-
dydavau įspėti, kuris tenai bestrypi-
nėjantis gandras mane atnešė į šį pa-
saulį.  Tuo tikėti turiu gerą pagrindą,
nes kaip tik esu gimęs maždaug tuo
metu, kai gandrai sugrįžta į Lietuvą –
šv. Mikalojaus dieną, pavasariui pra-
sidedant. (Negi iš Artimųjų Rytų ar
Egipto gandras mane atitempė?) Bet
ne vien tik tai paskatino mane apie
gandrus rašyti.

Jau kuris laikas nesu rašęs į
„Draugą”. Vietiniai dienraščio skai-
tytojai jau seniai persekioja mane su
klausimais, kada parašysiu. O Ka-
lėdiniuose sveikinimuose draugai ir
giminės, beveik be išimties, klausė to
paties. Turėjau pasiaiškinti laiko
stoka, nesuradimu temos ir, žinoma,
kad nesu joks rašytojas, o tik šiaip
plunksnos mėgėjas. Ne tik juos norė-
damas patenkinti nutariau parašyti,
bet ir kitos priežastys paskatino imtis
plunksnos (rašomosios mašinėlės,
teisingiau kalbant). Dar praėjusių
metų rugsėjo 5 d. „Drauge”  užtikau
Zitos Bataitienės įdomų reportažą
apie Siesikų gerves (paimtą iš „Uk-
mergės žinios”) – bulvių kasėjas. Jau
tuomet buvo pirštai užniežtėję pa-
rašyti apie savo nuotykius su gand-
rais, nes  Siesikai tik keli kilometrai
nuo Pučionių, kur savo laukuose teko
matyti ir keletą gervių, tikriausiai
dalyvavusių tų baltųjų bulvių kasi-
me. Tačiau tik paskaičius Stasio Su-
ranto įdomų straipsnį apie albatrosus
2008 m. vasario 2 d. „Drauge” atgimė
nenumaldomas noras plačiau pami-
nėti apie tuos ilgakojus, ilgasparnius,
ilgakaklius bei trumpauodegius Lie-

tuvos paukščius, kurie iš tikrųjų
tame krašte praleidžia tik mažesnę
metų pusę. Savo jėgomis pasistaty-
tuose lizduose jie čia padeda tris ar
keturis kiaušinius, išperi ir užaugina
tiek pat jaunų gandrų ar gandryčių ir,
kaip paprastai, rugpjūčio 26 d. savo
ilgus sparnus išskleidžia ilgai kelio-
nei, gal be sustojimo, į šiltuosius
kraštus, kad kitą pavasarį vėl sug-
rįžtų į savo gimtuosius lizdus. Reikia
pastebėti, kad jų iš Lietuvos išskridi-
mo diena sutampa su šv. Baltramie-
jaus vardadieniu. Tą dieną juos
švenčia ir Baltrus, Mykolė, Rasuolė ir
Viešvilas (žr. „Draugo” kalendorių).
Kai kurie kiti paukščiai, kaip kregž-
dės iš Capistrano, irgi turi savo
išskridimo ir sugrįžimo nustatytas
dienas.

Jaunystės dienomis gandras man
buvo žinomas „busilo” vardu. Kai
kur Lietuvoje jis vadinamas gužučiu
ar gužiu. Iš to, manau, yra kilęs
pasakymas „vaikšto kaip gužas”.
Daug kas, kaip ir aš ilgą laiką, gandrą
painioja su garniu – kitu Lietuvos
miškų gyventoju, turinčiu kitokią
išvaizdą ir šiek tiek skirtingą gyveni-
mo būdą. Tarptautinėje plotmėje
mokslininkai gandrą atpažįsta vardu
„ciconia–ciconia”, o garnį — irgi gan-
drinių šeimos atstovą — „ardea”.
Prisipažinsiu, kad aš pats dar ne taip
seniai sužinojau, kad vaikų dainoje
apdainuojamas garnys su ilgu kaklu,
ilgu snapu, ilgom kojom bei ilgais
sparnais nėra tas pats kaip gandras,
apie kurį čia noriu pasidalinti savo
žiniomis su skaitytoju.

Baltasis gandras – busilas  ar
ciconia-ciconia yra neretas, Lietuvoje
gyvenantis didelis paukštis. Gal tik
gulbė ar laukinė žąsis jį pralenkia
savo dydžiu. Ir iš išvaizdos jis nėra
labai patrauklus: ilgas, beveik už gal-
vą stambesnis snapas, neproporcin-
gai stambi krūtinė, ilgas kaklas, ilgos
ir plonos kojos, trumpa, apvali uode-
ga. Bet kam man čia vargti, smul-
kesnį gandro apibūdinimą geriau
perleisiu prof. E. Elisonui, kuris bos-
toniškėje Lietuviškoje Enciklopedi-
joje  taip juos aprašo: „... Būdinga jų
lėta eisena, aukštai keliant kojas, kai
ieško jie maisto. Kildami skristi,
plasnodami sparnais, padaro keletą
skubių šuolių. Skrendant sparnų
judesiai lėti, o kaklas ir kojos ištiesti.
Nakvoja plikose šakose, stovėdami
viena koja. Išskyrus šnypštimą, balso
neturi, bet sudaro garsą, kalendami
snapu. Maistas gyvulinis: vabzdžiai,
kirmėlės, minkštakūniai ir smulkūs
stuburiniai gyviai. Kai kuriuose kraš-
tuose naudojasi žmogaus globa, todėl
krauna lizdus ant trobesių arba arti
jų. Gyvena vienpatystėje, ir porelės
labai prisirišusios. Krauna didelius
lizdus, deda 3–5 vienspalvius kiauši-
nius, kuriuos pakaitomis peri patelė
ir patinas. Jaunikliai apaugę tankiais
pūkais, ilgai užtrunka lizde. Juos
lesina seniai, atrydami lesalą... Jis
žmogui naudingas, nes sulesa daug
žemės ūkiui žalingų vabzdžių, pelių,
gyvačių, bet gali daryti ir žalos,
rydamas smulkias žuvis, ypač dirb-
tiniuose žuvų ūkiuose.” 

Tęsinį skaitykite ateinantį šešta-
dienį, kovo 22 d.

Gandrai – geradariai
JONAS ÕARKA

Nr. 1

Atkelta iš 4 psl.

Štai neseniai Lietuvoje įvyko Jo-
naitienės, kuri nužudė savo du sū-
nus, teismas. Ją nuteisė kalėti iki
mirties. Juk greičiausiai ir ji, planuo-
dama žudyti savo vaikus, tyliai karto-
jo sau A. Pavilionienės mantrą: ,,Tie
vaikai buvo mano kūno dalis, dabar
man jie nereikalingi, trukdo… Nie-
kas negali atimti teisės iš manęs nus-
pręsti, kiek man vaikų turėti…” Tik
nugyventų dienų skaičius skiria
Jonaitienės nužudytus vaikus nuo
gimdoje žudomų vaikų. Kad visi
vaikai (gimdoje ir už gimdos ribų)
sėkmingai augtų, jiems reikia maisto,
saugumo ir meilės. Visų vaikų smege-
nys visiškai subręsta tik jiems sulau-
kus 21 metų amžiaus. Ir kažin kodėl
tik silpniausių ir mažiausių mūsų
įstatymų leidėjai pasirenka neginti?

Virginija Baltraitienė paaiškina,
kodėl, jos nuomone, nereikia drausti
negimusių vaikų žudymo: „Ar ką
nors sureguliuosime draudimais? Tik
padaugės kriminalinių abortų. Tur-
tingi važiuos į užsienį, o nelaimėliai
palikinės vaikus arba išmetinės į
šiukšlyną. Gal geriau pradėti lytinį
švietimą?” Įvairios apklausos rodo,
kad dėl panašių priežasčių (daugės
kriminalinių abortų) dauguma Lie-
tuvos gyventojų nenori niekaip apri-
boti vaikų žudymo teisių. Ar nebūtų
logiška, remiantis panašiais argu-
mentais, legalizuoti bet kokio am-
žiaus vaikų žudymą ir suteikti pa-
našias teises suaugusiems vaikams,
kad jie galėtų legaliai atsikratyti
jiems nereikalingais tėvais? Juk
panašūs įstatymai tikrai sumažintų
kriminalinių nusikaltimų skaičių.
Jonaitienė šiandien būtų laisva ir
laiminga, ,,sėkmingai išsprendusi
savo nereikalingų vaikų problemą”.

Sutinku, kad mokytis, šviestis
būtina.  Švieskime savo vaikus, jauni-
mą, kad jie sugebėtų atsakingai žiū-
rėti į gyvenimą, į meilę, į gyvybę.
Švieskime jaunus žmones, kad lyti-
niai santykiai niekada nėra dviejų
žmonių intymus reikalas – tai žaidi-
mas su trečiojo gyvybe. Švieskime,
kad geriausia kontracepcija yra susi-
laikymas. Ne tik kalbėkime, bet ir pa-
vyzdį rodykime. Ir neužmirškime,
kad vaikų mokymas, kaip sėkmingai
naudoti kontracepciją, kad jie išveng-
tų nenorimo nėštumo – paprastai
duoda atvirkščius rezultatus. Teko
skaityti statistiką, kad Anglijoje padi-
dintas, pagerintas (visuotinai papli-
tęs) lytinis švietimas padidino nėštu-
mų skaičių tarp paauglių 4 proc. 

Tikiu, kad būna situacijų, iš ku-
rių pasimetusiai, išduotai, paniekin-
tai, paliktai likimo valiai moteriai yra
sunku surasti išeitį iš padėties.  Pa-
dėkime, patarkime, sukurkime sis-
temą, kad ji turėtų į ką kreiptis ir ne-
sijaustų vieniša ir visų apleista, kaip
rašytojo Vienuolio Veronika. Bet pei-
lio ar siurblio vaikui nužudyti pasiū-
lymas ir užtikrinimas, kad mes ne-
bausime – nėra jokia pagalba, o tik
pastūmėjimas pasimetusio žmogaus
link tragedijos.  Mūsų visų vardu val-
stybės išrašytas leidimas nužudyti
mažą žmogeliuką tik sukuria iliuziją,
kad vaiko nužudymas yra priimtina
priemonė problemą išspręsti. Drau-
dimas žudyti visus vaikus (gimusius
ir negimusius) būtinas ne dėl kokio
nors tuščio (savanaudiško, fanatiško)
noro suvaržyti moterų teises, bet dėl
mūsų visų išlikimo – dėl idėjos, kad
žmogaus gyvybė yra svarbi, reikš-
minga, neliečiama, gerbtina, esanti
aukščiau už visus kitus poreikius, po-
mėgius, patogumus, vertybė, kurios
nevalia sunaikinti. Gandrai lizde virš paaukštinto stulpo.

Jono Kuprio nuotr.

AR VERTA SAUGOTI GYVYBĘ?
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

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

Accent
Homefinders

DRAUDIMO PASLAUGOS

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

Praõykite Rasos — kalba lietuviõkai
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL

708-423-5900

NAMÛ REMONTO IR 
STATYBINÈS PASLAUGOS

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

ÍildymasÍildymas
ÍaldymasÍaldymas

66555566 SS.. KKeeddzziiee CChhiiccaaggoo,, IILL 6600662299
PPrreekkyybbaa,, iinnssttaalliiaavviimmaass,, aappttaarrnnaavviimmaass
—— LLiicceennsseedd —— BBoonnddeedd—— IInnssuurreedd

FREE
ESTIMATE

24
val. per parå

773-778-4007
773-531-1833

7 dienos
per savaitê

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBÈ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

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

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mùsû
patogiu ,,lay-away” planu.
Atliekame visus foto - 
laboratorijos darbus.

Darbo val.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; õeõtadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uñdaryta.

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998

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.

•••ÎVAIRÙS•••

Spa Constantine groñio salonui
reikalingi terapistai, manikiùristai,
estetikos specialistai, registratoriai.

Privalo turèti leidimâ. 
Reziume siûsti fax. 708-233-5944, 

tel. 708-805-2696

Aptarnaujame Čikagą ir jos apylinkes 
daugiau kaip 25 metus

INDEPENDENT REALTORS
OF ILLINOIS INC.

Reda Blekys
708-299-6622

Peter Paulius
708-214-5284

Greitai, kokybiškai, prieinama
kaina atliekame elektros, ,,plum-

bing”, medžio darbus. Tvoros,
grotos, dažymas, virtuviû, ,,base-
ment” îrengimas, cemento lieji-

mas, stogû taisymas. Kokybè
garantuota. 773-550-3404

SIÙLO DARBÂ

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055

RIMAS
STANKUS

• Çikagoje ar priemiesçiuose
• Greitas ir sâñiningas patarnavimas
• Nuosavybiû îkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolâ
• Pensininkams nuolaida

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEÑTI 
AUTOMOBILIUS IÕ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNÇIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIÛ REMONTÂ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

HONIG – BELL

Tel. 630 257 0339; 888 594 6604 1120 State St., Lemont, IL
www.alwayswithflowers.com           www.alwayswithflowers.net teleflora

FTD

PRIEŽIÙRA

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

MOKESÇIÛ PASLAUGOS

Algis Luneckas daug metų
sąžiningai užpildo mokesčių formas.

Dėl susitarimo, prašau skambinti
773-284-0100, 

4536 W. 63rd St., Chicago.
(Advokato V. Lietuvninko įstaigoje,

priešais „Draugo” redakciją).

Cook buffet style Lithuanian and
American foods for up to 100 hotel

guests at the Franciscan Guest
House, Kennebunk, Maine of the
St. Casimir Province. An 8 month

position that could grow to year
round. Must help with housekeeping
in fall/spring seasons, and have valid

work authorization and some 
english. Housing provided. 

www.franciscanguesthouse.com
email: guesthousehiring@yahoo.com 

or call 207-967-4865.

Always with FlowersAlways with Flowers
Gèlès visoms progoms JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje

LOOKING FOR:
EXPERIENCED MOTOR, OR

TRANSMISSION, OR REAR END
REBUILDER TO WORK FOR OUR

REBUILDING FACILITY IN
WILLOWBROOK IL.

MUST BE DETAIL ORIENTED AND
PUT SAFETY & QUALITY ABOVE ALL

ELSE. WORKING HOURS 
MONDAY—FRIDAY 8AM—5 PM.

Salary will be based on experience
Please fax your resume @ 

(630) 986-8211
or E-Ail it to:

dockol@sbeglobal.net

ENERGETIC, PLEASANT ATTITUDE,
CLERK FOR LADIES APPAREL &
JEWELRY SALES. FULL OR PART
TIME MOST HAVE AT LEAST 2

YEARS RETAIL SALES EXPERIENCE.
TO WORK IN THE HINSDALE, IL

BOUTIQUE.
Salary commission.

Please fax your resume @ 
(630) 986-8211

or mail it to:
Job Applicant

585 Executive Dr.
Willowbrook, IL 60527



DRAUGAS, 2008 m. kovo 15 d., õeõtadienis                            13

LAUKIAME VELYKŲ BOBUTĖSLAUKIAME VELYKŲ BOBUTĖS
RIMA KVIKLYTÈ-RUZGIENÈ

Pavasariniai gūsiai paliečia ne
vien žemės veidą, bet ir žmones. Su-
judinti upeliai, „nukeltas’’ nuo ežerų
ledas, pražydę lazdynų žirginėliai ar
pasipūtę kačiukų pūkeliai ant gluos-
nio šakų yra pranašai artėjančių
gražiausių pavasario švenčių – Šv.
Velykų. Ši šventė netelpa į dienos
rėmus. Prasidėjusi Verbomis, ji tęsia-
si iki pat Atvelykio, o savaitė iki Šv.
Velykų neretai pavadinama Didžiąja
arba Šventąja. Tai neeilinė savaitė. 

Velykų švenčių laukimas sietinas
su daugeliu darbų, kurie turi būti
nudirbti tam tikromis, konkrečiomis
savaitės dienomis. Tai savaitė su pas-
ninku, apmąstymais ir įpareigojan-
čiais švaros darbais. Svarbiausiomis
yra laikomos trys paskutinės savaitės
dienos – Didysis Ketvirtadienis, Di-
dysis Penktadienis ir Didysis Šešta-
dienis. Belaukiant švenčių, dar
Didįjį Trečiadienį būtina pradėti
valyti ir tvarkyti visus namų ir
ūkinių pastatų kampelius,
vėdinti rūbus, spintas,
tik švarų žiemos ap-
darą padėti kitam
sezonui. Per išvaly-
tus langus ir šva-
rias užuolaidas šo-
kinėjantys linksmi
saulės zuikučiai pa-
budins dar besnau-
džiančius mūsų būs-
tus. Pagrindiniai šva-
ros darbai užbaigiami
ketvirtadienį, kuris ne-
retai dar pavadinamas
švariuoju. Gerai sutvarkius
tądien būstą, jame visus metus
bus nesunku palaikyti švarą ir
tvarką. Drąsuolių, išsimaudžiusių
Didįjį Ketvirtadienį upėje ar ežere,
nepuls jokios ligos, ypač bus skaisti
merginų veido oda ir visi bus žvalūs
bei kūrybingi. Tačiau, šiukštu, tądien
nieko neskolinkime ir patys nesi-
skolinkime – su daiktu iš namų gali
iškeliauti ir sėkmė. Bet skolas sug-
rąžinti tikrai reikėtų – tada sėkmė
vėlei sugrįš. Merginos ir jaunos
moterys ketvirtadienį skuba perso-
dinti kambarines gėles, kad jos visus
metus džiugintų gaivia žaluma ir
žiedų raibumu. O bažnyčios liturgijo-
je ketvirtadienį prisimenama Kris-
taus ir jo mokinių valgyta paskutinė
vakarienė. 

Didžiojo Penktadienio liturgijoje
prisimenama Kristaus kančia ir jo
mirtis ant kryžiaus. Ši diena vienin-
telė, kai bažnyčioje nėra laikomos
mišios – tai gilių apmąstymų diena.
Nutyla varpai ir nebegaudžia var-
gonai, kurie visa savo didybe vėl
suskambės Prisikėlimo rytą.

Didysis Šeštadienis – jau prie-
šventis, tačiau kartu prasmingų ir
didelių darbų diena. Šeštadienį vyks-
ta metinis ugnies atnaujinimas. Baž-
nyčios šventoriuje užkuriamas lau-
žas: seniau laužą kurdavo iš senų,
nuvirtusių medinių kapinių kryžių ar
jų liekanų. Iš jo paimtomis žarijomis
ar įžiebta medžio kempine ši ugnis
buvo parnešama namo. Ja užkurdavo
krosnį, židinį ar žvakes, kaip mažą
šeimos židinio simbolį. Šventą ugnį
seniau, kol dar būdavo kūrenamos
krosnys, šeimininkės stengėsi išlai-
kyti kiek galima ilgiau. Mūsų dieno-
mis pašventinamos uždegtos žva-

kutės ir degtukai.
Atnaujinta ugnimi pirmiausiai

verdami patys svarbiausi Šv. Velykų
valgiai – margučiai, o po to ir kiti val-
giai, kurių paruošiama ganėtinai
daug. Šia ugnimi taip pat užkuriama
pirtis. Jau Velykų švenčių rytmetį,
kad šeimoje klestėtų meilė, santarvė,
nesitrankytų perkūnas tiesiogine ir
perkeltine prasme, šeimininkas šven-
tą ugnį apneša apie namą ir kitus
trobesius. O iš bažnyčios atsineštu
šventintu vandeniu apšlaksto ant
stalo sudėliotus valgius. 

Į Prisikėlimo pamaldas skubama
su žalumynais papuoštais krepšeliais
– lauknešėliais, kuriuose sudėti mar-
gučiai, pyragai ir kiti šventiniai val-
giai. Juos pašventinus, įprasta dalį
valgių palikti nepasiturintiems, kurie
negali pasigaminti šventinių patie-
kalų,                           

taip pat ir pasidalinti su elgetomis,
ubagais. Kitą dalį valgių, parnešę
namo, dedame ant padengto stalo.
Tik grįžus iš bažnyčios ir sulaukus
šventintų valgių sėdama pusryčiau-
ti.

Prieš sėdant šventinių pusryčių,
mažiesiems šeimos nariams primena-
ma, kad pasižiūrėtų, gal jau buvo
apsilankiusi Velykų bobutė, kuri ge-
riems vaikams visad palieka dova-
nėlių (margų margiausių kiaušinių,
kokių nenumargina net mama ar
tėtis, o jau tų pyragėlių įmantrumas:
kiškučiai ir paukščiukai bei kitos
mielos formos!). Ši bobutė – didelė
slapukė, beskubėdama dovanėles pa-
deda į krepšelius ar lizdelius, esan-
čius sodyboje po krūmu, o butuose –
net ant palangių, po užuolaidomis
arba įdeda į lėkštutes, po išmoningai
sulankstyta servetėle. Skirtingai nei
Kalėdų senelis, Velykė nešoka ir
nežaidžia su vaikais, neklauso jų
dainelių ar eilių. Dosniosios Velykės
niekas nėra matęs, bet ji visur pabu-
voja, todėl jos buvimo paslaptis yra
lyg maža šventės intriga. 

* * *
Neabejotinai įdomi yra velykinių

valgių simbolika. Kiaušiniai per Šv.
Velykas valgomi, kad visi šeimos na-
riai būtų geri, dori, tarpusavyje ne-
sipyktų ir namuose visad būtų santai-
ka ir ramybė. Kad taip būtų iš tikro –
dažykime ir marginkime margučius
įvairiausiomis spalvomis, vingrių vin-
griausiais raštais, mokinkimės to

meno patys ir mokykime kitus, kad ši
graži tradicija ilgam dar išliktų mūsų
tautoje. Velykinių kiaušinių spalvos ir
raštai – tarsi kodas, atėjęs iš praeities
ir turi gilią simbolinę reikšmę:

Juodai dažyti kiaušiniai – žemės
simbolis. Ilgą laiką jie buvo laikomi
gražiausiais, tokius kiaušinius vienas
kitam stengėsi dovanoti įsimylėjėliai.

Žalia spalva – atgimstančios gam-
tos simbolis, primena pavasarį at-
budusius želmenėlius.

Geltona – šviesos ir saulės spalva,
simbolizuojanti vis ilgėjančią dieną.

Raudona spalva reiškia vaisin-
gumą, gyvybę ir gyvenimo džiaugs-
mą, tai sėkmės spalva.

Mėlyna – dangaus spalva, sim-
bolizuojanti visatos vienovę.

Ruda spalva gausaus derliaus ir
prinokusių javų simbolis.

Nuo seno mūsų krašte kiaušiniai
marginti, o ir dabar dar marginami
karštu vašku, išrašant įvairiausius
raštus. Jie puošiami išskutinėjant
įvairiausias figūrėles ar net palin-
kėjimus. Kiek naujesni yra marmu-
rinės technikos kartu su svogūnų
lukštais arba cheminiais dažais mar-
ginimo būdai. Džiugina akį mielos
augalinių motyvų kompozicijos,  taip
pat saulės, žvaigždučių, mėnulio ar
žalčio, kurie lydi ir globoja žmogų
visą jo gyvenimą, simbolika. Nesvar-
bu kokiu būdu tai būtų atliekama,
svarbu tik, kad išliktų Šv. Velykom
būdingi motyvai. Pastaruoju metu
vaikai pamėgo kiaušinius „marginti’’
įvairiausiais lipdukais, kuriuos siūlo
prekybos centrai, tačiau jų siūlomi
raštai ir spalvos kol kas dar labai toli-
mi mūsų pasaulėjautai, o ir pati tech-
nika neverčia mąstyti, kurti. 

Numarginti kiaušiniai patepami
skepetaite suvilgytu aliejumi ir tik
tada sudedami į specialius kiaušiny-
kus, dar vadinamus kiaušinių lizde-
liais, pintas lėkštes ar pintinėles,
puoštas visad žaliuojančiomis mirto-
mis ar pataisais, kitais žalumynais.
Tai svarbiausias Velykų švenčių sim-
bolinis valgis.

* * *
Švenčių išvakarėse svetainėje ar

kokioje kitoje didesnėje ir erdvesnėje
patalpoje dengiamas šventinis stalas.
Jis užtiesiamas balta ar kitų šviesių
spalvų dažniausiai vienspalve, kiek
didesne negu paprastai staltiese (jos
kraštai gali siekti žemę), kad labiau

išryškėtų margučiai ir kiti puošnūs
valgiai, kepiniai, saldumynai. Stalo
viduryje paprastai dedami margučiai,
statomas šakotis arba aukšta vely-
kinė „boba’’ (keksas). Šie pyragai yra
kiauraviduriai, todėl į jų vidų galima
pridėti margučių arba net įstatyti
vazelę su pavasarinių gėlių puokšte.
Stalą priimta puošti gaiviais plačioje
vazoje suželdintų avižų želmenėliais
(avižos sėjamos likus 3 savaitėms iki
Šv. Velykų). Gražiai atrodo ir išsprogę
beržų arba alyvų šakelės, jau sužydu-
sios pavasarinės gėlės – krokai, snie-
guolės, žibutės ar net tulpės. Rožės ir
gvazdikai, nors ir labai kilmingos,
tačiau ne šios šventės gėlės.

Tikinčiųjų šeimos Šv. Velykų pus-
ryčius pradeda trumpa bendra malda
prie stalo, kad namuose ir pasaulyje
būtų taika ir ramybė. Susėdus prie
stalo, pirmiausiai susidaužiant ir val-

gomi kiaušiniai. Pirmas valgomas
pašventintas margutis. Jį nulupa
mama, o tėtis padalina į tiek
dalių, kiek prie stalo sėdi val-

gančiųjų, kad šeima
būtų vieninga ir visi
joje gražiai sutartų.
Toliau valgant kiau-
šinius per Velykas
irgi būtina daužtis.

Pirmąją Šv. Velykų
dieną susidaužiama
smaigaliais, o antrą jau
galima ir smaigaliu, ir
bukuoju galu. Kiekvie-
nam norisi, kad kiaušinis

būtų stiprus. Stipriausias
išsirinktas margutis (jei jo

niekas nesumuša) – ilgo gy-
venimo simbolis.

Velykų švenčių mėsos valgiai,
kurių po pasninko norisi pasivaišinti,
tai ir keptas kumpis, keptas įdarytas
paršiukas, keptas, lašinukais smaigs-
tytas ar įdarytas veršienos patieka-
las, įdaryti paukščiai ar žuvies pa-
tiekalai (kepta ar virta įdaryta lyde-
ka, karpis, upėtakis ar kt. žuvis) į
stalą patiekiami nepjaustyti, stambiu
gabalu, skoningai papuošti.

Salotos Velykų stalui ruošiamos
be susmulkintų kiaušinių. Prie kalo-
ringų mėsos valgių labiau tinka na-
tūralios daržovių salotos, švieži ar
konservuoti agurkai, pomidorai, pa-
prika, salotų lapeliai ir, žinoma, ma-
jonezas, sviestas, krienai. Sviestas pa-
tiekiamas suformuotas, suteikiant
jam avinėlio pavidalą su mažyte vė-
liavėle – krikščionių aukos Dievui
simboliu. 

Velykų pyragai, tortai, saldūs
gaminiai yra stambūs, aukšti. Ne-
aukšti kepiniai, tokie kaip plokštai-
niai (ankščiau vadinti mozūrais), su-
pjaustyti gabalėliais dedami į aukštas
piramides, o zuikučių ar paukščių
formų bandelės – į pintinėles. Saldūs,
virti sūriai, pascha taip pat pateikia-
mi nepjaustyti.

Per Šv. Velykas, ypač jų antrą
dieną, yra priimta svečiuotis – eiti į
svečius ar pačiam juos sutikti. Per
šias šventes krikšto vaikams privalu
aplankyti ir pasveikinti savo krikšto
tėvus. Krikštatėviai savo krikštavai-
kius apdovanoja margučiais. Jei atei-
na svečias, jį taip pat reikia apdova-
noti margučiu, o einantis į svečius irgi
pasiima savų margučių. Todėl margu-
čių per Šv. Velykas marginama daug. 

Seniau Velykas Lietuvoje švęsda-
vo net 4 dienas. Dabar švenčiamos
pirmoji ir antra dienos.  
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Šeštadienis. Nutilo mokinių
klegesys Jaunimo centre. Tylu, ramu.
Jau nežinia kurį kartą einu į Čiurlio-
nio galeriją, kurioje veikia galerijos
50-mečiui skirta paroda. Ant sienų –
gausybė darbų, tad praėjus jauduliui,
nukritus nuo pečių parodos rengimo
rūpesčiams ir darbeliams (dėžių išpa-
kavimas, darbų sukabinimas, paro-
dos atidarymo rengimas) – galiu ra-
miai pasivaikščioti parodų salėse. Ir
nors mintinai žinau, kur ir kokio
autoriaus darbai kabo, noriu ramiai
dar kartą viską apžiūrėti. 

Praėjęs galerijos gimtadienis dar
kartą parodė, kaip ji yra reikalinga
dailininkams ir kaip įžvalgiai pasiel-
gė galerijos įkūrėjai, sumanę šią ga-
leriją įsteigti. Tad dar kartą norisi pa-
dėkoti visiems, kurie stovėjo prie šios
galerijos ištakų, už jų įžvalgumą, sup-
ratingumą, rūpestį. Telieka stebėtis
tinkamu vietos parinkimu. Pamany-
kit – per penkiasdešimt metų galeri-
jos adresas nesikeitė, nors bangavi-
mų, svyravimų, ginčų, net pykčių bu-
vo. Kokia Apvaizda saugojo, kad ši
galerija išliktų – to mes niekada ne-
sužinosime. O gal ir nereikia? Svarbu
tai, kad po penkiasdešimt metų gėri-
mės vyresnių ir jaunesnių, baigusių
mokslus Lietuvoje ar Amerikoje, dir-
banančių tapybos, grafikos, skulptū-
ros srityse dailininkų darbais. Dau-
gybė lietuvių išeivijos menininkų,
esančių toli nuo gimtosios žemės, su-
sirinko būrin, ir galerijos sienos nu-
švito visomis vaivorykštės spalvo-
mis.

Sveikinimai gimtadienio proga,
noras pasikalbėti su daugeliu parodo-
je apsilankiusių, premijų įteikimai
lyg ir paliko nuošaly visus, kurie
prisidėjo, kad ši paroda įvyktų. Tad
šiandien noriu iš širdies padėkoti
visiems tiems, kurie ,,liko už kadro”,
tačiau be kurių pagalbos tikrai nebū-
tume išsivertę.

Viskas prasidėjo nuo pasiruošimo
– reikėjo perdažyti stovus, ant kurių
turėjo būti eksponuojami darbai (tai
puikiai atliko Paulius Vertelka); iš-
pakuoti, suregistruoti darbus padėjo
Sandra Badaraitė, Julius Radimonas
ir Tomas Stonkus. Smagu, kad visi jie
jauni, bebaigią ar neseniai baigę vi-
durines mokyklas. Reikėjo tik pama-
tyti, kaip atsakingai jie dirbo savo
darbą.

Atėjo metas atsiųstus darbus su-
kabinti. Tai nebuvo lengvas darbas.
Norą dalyvauti pareiškė 65 autoriai,
reikėjo iškabinti 126 darbus, kurie
skyrėsi dydžiu, atlikimo technika,
spalvine gama. Į pagalbą pasikviečiau
,,Suktinio” vadovą Vidmantą Striži-
gauską (jis yra baigęs dailės mokslus
Šiaulių pedagoginiame universitete).
Esame su juo dirbę rengdami ne vie-
ną parodą. Man patinka jo požiūris į
darbą – jis turi ,,taiklią akį” kabinant
paveikslus. Būdamas labai užimtas
Vidmantas  neatsisakė ir vieną sek-
madienį, po ,,Suktinio” repeticijos,
kibome į darbą. Netikėtai į pagalbą
atėjo Vidas Zimkus ir Izolda Valatke-
vičienė su vyru, atvežę savo darbus
parodai. Smagu, kai matai, kad dai-
lininkai neskuba pirmiausia kabinti
savo darbus, o derina, žiūri, kaip
būtų galima pakabinti savo kolegų
kūrinius. Ir dar. Mane labai sujaudi-
no Vidas Zimkus, pasisiūlęs sut-
varkyti Sauliaus Jankausko iš Flo-

ridos darbą, kuris buvo apgadintas jį
siunčiant. 

Paroda sukabinta. Kviečiu verti-
nimo komisiją apžiūrėti ją ir nusp-
ręsti, kam turi būti įteiktos mece-
natės Magdalenos Stankūnienės pa-
skirtos premijos. Užduotis nelengva.
Stebėjau komisijos narių darbą. Sma-
gu buvo žiūrėti, kaip jie atsakingai
rinko dailininkų darbus, kurie verti
apdovanojimų. Komisija pati nustatė
vertinimo kriterijus, pagal kuriuos
rinko laimėtojus. Aišku, kiekvienas
turi savo nuomonę. Gal ne su visais
vertinimo komisijos sprendimais su-
tikau ir aš, ir kiti žiūrovai. Tačiau
manau, kad reikia pasitikėti profesio-
nalais, kurie  aukojo savo laiką ir
labai atsakingai atliko savo darbą.
Dėkoju Jolantai Kurpis, Danui Lap-
kui, Vincui Lukui ir Val Ramoniui už
sutikimą būti vertinimo komisijos
nariais ir už jų atliktą nelengvą (ir,
aišku, nedėkingą) darbą.

Prasidėjo rengimasis parodos ati-
darymo programai. Dar kartą įsitiki-
nau, koks puikus Čikagos lituanis-
tinės mokyklos (ČLM) kolektyvas. Vi-
si skubėjo į pagalbą – moterų klubas
,,Alatėja” (kuriam priklauso daug
mokytojų iš šios mokyklos) pasisiūlė

atlikti meninę vakaro programą.
Paruošė maistą, padengė stalus, pa-
rūpino gėles taip pat mielosios moky-
tojos iš ČLM. Ypatinga padėka an-
samblio vadovei Evelinai Karalienei,
mokytojoms Sandrai Abrutienei, Vi-
lijai Aukštuolienei, Daivai Blažulio-
nienei. O kiek dienų ir vakarų dirbo
Jaunimo centro darbuotojai Reda ir
Vytautas Daubarai – sunku net sus-
kaičiuoti! Daivai Jakubauskienei esu
dėkinga už didžiulį darbą sudedant
galerijos parodų nuotraukas į kom-
paktinę plokštelę. Gaila, kad dėl tech-
ninių kliūčių jų negalėjome parodyti
parodos atidarymo metu. Esu dėkin-
ga ir mokyklos direktorei J. Dovilie-
nei už nuolatinį palaikymą ir suprati-
mą.

Parodos atidarymo vakaras. Prie
įėjimo – nuolatinė galerijos pagalbi-
ninkė Dalia Sokienė, kuriai esu dė-
kinga už aukų rinkimą. 

Renkasi dalyviai. Neįtikėtina –
neatmenu, kada tiek daug žmonių
buvo susirinkę Čiurlionio galerijoje.
Tačiau nuostabiausia – graži, šilta,
jauki atmosfera. Jokių ,,bangų” – ga-
lerijon subangavus visoms ,,ban-
goms” – štilis – jokių tarpusavio gin-
čų. Visi kalbasi, sveikinasi, apžiūri
parodą. Nuostabu! Koks malonus
jausmas apima tai matant ir jaučiant!

Prasideda iškilmingoji dalis.
Trumpai papasakojusi apie galerijos
įkūrimą pakviečiu salėje esančius bu-
vusius galerijos direktorius Vandą
Aleknienę, Petrą Aleksą, Aleksandrą
Janušą ir Vincą Luką uždegti prisi-
minimo žvakę visiems Anapilin išė-
jusiems Čiurlionio galerijos steigė-
jams, mecenatams, aukotojams. Jū-
ratė Dovilienė perskaitė Cook County
iždininkės Maria Pappas, o Dalia So-
kienė – Lietuvos dailės muziejaus di-
rektoriaus Romualdo Budrio sveiki-
nimus Čiurlionio galerijai jos 50-me-
čio proga. Šia proga galeriją pasveiki-
no ir Vidurio Vakarų apygardos pir-
mininkė Aušrelė Sakalaitė.

Vertinimo komisijos nariai V. Lu-
kas ir V. Ramonis įteikė mecenatės M.
Stankūnienės premijas Irenai Ša-
parnienei ir Alvidui Pakarkliui (pir-
mosios premijos), Gintarui Jociui ir
Vidui Zimkui (antrosios premijos) ir

Danguolei Kuolas bei Renatai Palu-
binskas (trečiosios premijos). Specia-
liosios Čiurlionio galerijos premijos
paskirtos V. Aleknienei ir P. Aleksai.
Galerija dėkinga Brighton Park apy-
linkei, kuri įsteigė premiją dalyviui,
gyvenančiam ne JAV ir kuriam iki
laureato vardo pritrūko vieno balo, –
Sauliui Kvoshui (Izraelis), ir Jauni-
mo centro tarybai ir valdybai, įsteigu-
sioms premiją jaunajam menininkui,
kurią menininkei Dainai Lukaitei
įteikė Jaunimo centro valdybos pir-
mininkė Milda Šatienė.

Sveikinimo ir gėlių tą vakarą ne-
trūko. Gėlių puokštes galerijai ir me-
cenatei dovanojo Jaunimo centro val-
dybos pirmininkė Milda Šatienė,
ČLM direktorė J. Dovilienė, ,,Alatė-
jos” klubo pirmininkė Audronė Si-
daugienė. Gėlėmis buvo apdovanoti ir
visi premijas gavę dailininkai bei mu-
zikinę programą atlikusios daini-
ninkės.

Vakaro pabaigoje naujo penkias-
dešimtmečio galerijai linkėjome dai-
nuodami ,,Ilgiausių metų”.

Kad galerijos 50-metis būtų taip
gražiai paminėtas, daug prisidėjo ži-
niasklaida. Čiurlionio galerija nuo-
širdžiai dėkoja dienraščiui ,,Drau-
gas”, savaitraščiams ,,Amerikos lie-
tuvis”, ,,Vakarai”, ,,Aidas”, radijo lai-
doms: ,,Margutis II”, ,,Studijai R”,
,,Aidas”, JAV Lietuvių televizijai, tin-
klalapiams ,,jaunimas.us”, ,,lietu-
viams.com”, ,,delfi.lt”, reklamavu-
siems ir skelbusiems apie parodos
rengimą ir atidarymą.

Taigi, vaikštau po galerijos sales.
Šiandien ši penkiasdešimtmetė – at-
gijusi, jauna, pilna jėgų.  Tad sveikin-
dami ją su šia sukaktimi palinkėkime
jai tokiai išlikti kiek galima ilgiau, o
norintiems paaukoti galerijai prane-
šame, kad čekius galite rašyti: ,,Lith.
Ciurlionis Art Gallery” vardu ir siųs-
ti adresu: 5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, Il 60636. 

Būsime dėkingi už kiekvieną au-
ką.

Paroda tęsis iki Velykų. Tad nes-
pėjusius jos pamatyti kviečiame at-
vykti į Čiurlionio galeriją, kuri dirba
kasdien, išskyrus pirmadienį ir ant-
radienį, nuo 12 val. p. p. iki 6 val. v.

Parodos atidarymo jauduliui praėjus

Meno mylėtojai įamžino parodą. Toliau matosi parodos-konkurso dalyvis Rolandas Kiaulevičius.
Jono Kuprio nuotraukos.

Skulptorius Ramojus Mozoliauskas
parodos atidaryme.
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,,DRAUGAS” - tai Jùsû laikraõtis!
www.draugas.org

LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto 

apylinkèse ir priemiesçiuose. Patarnavimas 24 val.

• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632   

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

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

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

,,Still Proudly Serving Lithuanian Families”

HILLS
FUNERAL HOME

(Frank Leonard Bukauskas & Son — Directors)
10201 S. Roberts Rd.
Palos Hills, IL 60465

Other Locations Available
(708) 598-5880

“Formerly of Roseland”     “Family Owned & Operated”

Lietuvos regionû margumynai

St. Rita of Cascia High School studentui
paskirta Donald A. Petkus stipendija

Čikagos St. Rita of Cascia High
School moksleivis Kevin Yerkes nese-
niai buvo apdovanotas lietuvių kil-
mės amerikiečio Donald A. Petkus
mokslo ir inžinerijos stipendija. Vai-
kinui buvo įteiktas 1,500 dol. čekis,
skirtas mokesčiui už mokslą. Sti-
pendiją, kuri paskiriama per Big
Shoulders Fund, įsteigė šią gimnaziją
1958 baigęs Donald A. Petkus. Pet-
kus remia savo buvusią alma mater,
ypač stengiasi padėti tiems moks-
leiviams, kurie domisi inžinerija bei
tiksliaisiais mokslais, kad paskatintų
juos siekti aukštumų šiose srityse.     

Donald A. Petkus užaugo pietinė-
je Čikagos dalyje, pats yra baigęs St.

Rita of Cascia High School. Mokėsi
Marquette University inžineriją, ba-
kalauro laipsnį įgijo 1962 metais.
Vėliau studijavo Kellog School of
Management Northwestern Univer-
sity, ten įgijo magistro laipsnį. 36
metus Donald A. Petkus išdirbo Com-
Ed kompanijoje, vėliau įkūrė DAMP
Associates, Inc. konsultavimo įmonę.
Petkus yra buvęs ne vienos ne pelno
siekiančios organizacijos valdyboje,
pvz., WWTW, Museum of Contem-
porary Art ir Cancer Society. Šiuo
metu jis remia švietimą, yra kelių
mokslo įstaigų valdybos narys.  

,,Draugo” info. 

Panevėžyje įamžintas 
Adolfo Ramanausko-Vanago atminimas

Kovo 14 d. Panevėžyje atidengta
atminimo lenta Lietuvos laisvės kovų
sąjūdžio vyriausiajam gynybos pajėgų
vadui generolui Adolfui Ramanaus-
kui-Vanagui atminti.

„Pernai į Savivaldybę, prašy-
damas mieste įamžinti šio vieno gar-
siausių Lietuvos partizanų vadų
atminimą, kreipėsi Lietuvos laisvės
kovų sąjūdžio vadovas pulkininkas
Jonas Čeponis. Pagaminti atminimo
lentą nuspręsta 2008 metais, nes
kovo 6 dieną sukako 90 metų, kai
gimė A. Ramanauskas-Vanagas”, –

sako Panevėžio miesto savivaldybės
administracijos vyr. kultūros paveldo
specialistė Loreta Paškevičienė.

Paminklinė lenta partizanų ge-
nerolui atminti įrengta ant Panevėžio
pradinės mokyklos sienos. Būtent į šį
pastatą 1939 metais buvo perkeltas
Klaipėdos pedagoginis universitetas,
kuriame tuo metu mokėsi ir A. Ra-
manauskas-Vanagas.

Lentai sukurti ir pagaminti Pa-
nevėžio miesto savivaldybė skyrė 5
tūkst. Lt.

Bernardinai.lt

Donald A. Petkus (dešinėje) įteikia 1,500 dol. stipendiją St. Rita of Cascia
High School moksleiviui Kevin Yerkes. 

Kėdainiuose išdygs sporto ir pramogų arena
Kol kauniečiai niekaip nesutaria

dėl arenos statybos Kauno Nemuno
saloje, statybų klausimų imasi Kė-
dainių politikai. Kovo 14 dieną Kė-
dainių savivaldybėje įvyko savivaldy-
bės tarybos posėdis. Iš daugelio
svarstytų darbotvarkės klausimų,
vienas aktualiausių buvo: ar reikalin-
ga Kėdainiuose universali sporto ir
pramogų arena?

Šiandienos savivaldybės tarybos
sprendimu Kėdainiuose bus statoma
pramogų ir sporto arena. Būsima
arena turėtų talpinti apie 3,000
žiūrovų. Šis objektas iškiltų tarp

tekančios „Nevėžio” upės ir miesto
stadiono.

Mintį apie Sporto arenos atsi-
radimą Kėdainiuose pasiūlė AB „Li-
fosa”. Švęsdama savo 45 metų jubi-
liejų ši įstaiga miestui nori padova-
noti pramogų ir sporto areną. Įmonė
įsipareigoja modernaus pastato staty-
bai  skirti 1 mln. dolerių techniniam
projektui parengti. Kedainietis.lt ži-
niomis arena turėtų kainuoti apie 30
mln. litų, iš kurių apie 3 milijonus
litų turėtų skirti pati savivaldybė. 

Kedainietis.lt
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�Kovo 27 d., ketvirtadienį, 8 val.
v. Prop Theatre (3502-04 North
Elston Ave., Chicago) vyks režisierės
ir aktorės Audrės Budrytės mono-
spektaklis ,,Une Baye”. Iki balandžio
27 d. spektaklis bus rodomas kiekvie-
ną ketvirtadienį 8 val. v. ir  kiekvieną
sekmadienį – 3 val. p. p. Bilietų kaina
– 15 dol. Tel. pasiteiravimui: 773-
539-7838.

�,,Dainavos” ansamblio vyrų vie-
netas kviečia visus į naujos kompak-
tinės plokštelės „Šešiese” pris-
tatymą, penktadienį, kovo 28 d., 7:30
val. v. Lietuvių dailės muziejuje,
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
Praleiskite vakarą kartu su mumis!
Bus vaišės.  Auka 10 dol. 

�Kovo 28 d. penktadienį, Čiur-
lionio galerijoje Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave., Chicago)
vyks  Juozo Mieliulio  darbų retro-
spektyvinės parodos atidarymas ir
dailininko knygos ,,Juozas Mieliulis”
sutiktuvės. Maloniai kviečiame visus
į parodos atidarymą. Paroda veiks iki
balandžio 27 d.

�Los Angeles Dramos sambūrio
spektaklis komedija ,,Reikia arklio”
įvyks balandžio 6 d., sekmadienį, 2 val.
p. p. Jaunimo centre. Rengia ,,Mar-
gutis II”.

�Š. m. balandžio 13 d., sekma-
dienį, 2 val. p.p. Čiurlionio galerijoje
Jaunimo centre, 5620 S. Claremont
Ave., Chicago, vyks Lietuvių rašytojų

draugijos 2007 metų literatūrinės
premijos įteikimo  Danutei Bindokie-
nei popietė. Premijos mecenatė –
Patricia Nelia Paulauskaitė. 

�Balandžio 20 d., sekmadienį,
Pasaulio lietuvių centre, Lemont,
įvyks ,,Durnelių” pietūs. Rengia Pa-
saulio lietuvių centro Moterų ren-
ginių komitetas. Pradžia 12 val. p. p.

�Hilton (Oak Lawn, IL) viešbu-
tyje balandžio 20 d., sekmadienį,
įvyks Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejaus Moterų gildijos 40–oji jubi-
liejinė vakarienė. Pradžia 1 val. p. p.

�Balandžio 25–27 dienomis Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje vyks
filatelijos ir numizmatikos paroda
LITHPEX XXX. Ją rengia filatelistų
draugija ,,Lietuva”. Parodos atidary-
mas bus balandžio 26 d., šeštadienį,
10 val. r. Tel. pasiteiravimui: 773-
585-8649 (J. Variakojis).

�Lietuvių operos spektaklis G.
Verdi ,,La Traviata” įvyks balandžio
27 d. Morton mokyklos salėje (2423
S. Austin Blvd., Cicero). Bilietus į
Lietuvių operos spektaklį galite nu-
sipirkti: siuntinių persiuntimo įstai-
goje ,,Atlantic”, įsikūrusioje šalia
,,Seklyčios” (2719 W. 71st St., Chi-
cago) ir parduotuvėje ,,Lietuvėlė”
(5741 S. Harlem Ave., Chicago). 

�Beverly Shores Lietuvių klubo
rengiamas Vasario 16-osios minėji-
mas įvyks kovo 16 dieną, sekmadie-
nį. Šv. Mišios 1 val. p. p. Šv. Onos baž-
nyčioje. 2 val. p. p. – minėjimas.
Pagrindinė kalbėtoja ,,Draugo” vyr.
redaktorė Dalia Cidzikaitė. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

Specialistas. 
Raõtinès Çikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
Visos kriminalinès bylos
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

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

,,Draugo” knygynèlyje

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

Čikagos kultūros centre, 78 E. Washington Street, Chicago, nuo
sausio 12 d. veikia vienos ryškiausių lietuvių liaudies savamokslių
menininkių Petronėlės Gerlikienės kilimų paroda ,,Embroidered Myths
and Everyday Stories”, kurią surengė Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas Čikagoje kartu su Čiurlionio meno galerija ir Čikagos miesto
kultūros reikalų departamentu. Kovo 13 d. Kultūros centro kuratorė
Sofija Zutautas skaitė paskaitą apie P. Gerlikienės kūrybą. Prelegentė ne
tik apžvelgė dailininkės gyvenimą, bet ir detaliai papasakojo apie šešis
centre eksponuojamus įspūdingo dydžio gobelenus. Taip pat paminėjo,
kad P. Gerlikienės, jo sūnaus Pranciškaus tapybos ir anūkės Jurgitos
Gerlikaitės grafikos darbai buvo rodomi Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre. 

Po paskaitos kuratorė susilaukė nemažai klausimų. Susirinkę
žiūrovai negailėjo pagyrimo žodžių menininkei, klausinėjo apie jos
kūrybą, stebėjosi savamokslės menininkės talentu. 

Parodai 4 darbus paskolino Lietuvos dailės muziejus (direktorius
Romualdas Budrys), 2 – Gerlikų šeima iš savo asmeninės kolekcijos.
Paskaitoje dalyvavo Lietuvos dailės muziejaus darbuotoja Ieva Dilytė,
paruošusi darbus atvežti į Čikagą. 

Jei kas dar nematė šios parodos, kviečiame apsilankyti. Paroda
veiks iki balandžio 6 d. Įėjimas nemokamas. 

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: dr. Al-
girdas ir Raminta Marchertai $100
sveikinant Jadvygą Biknaitienę su
100 metų jubiliejaus švente; Janina ir
Feliksas Bobinai $100; dr. Domas
Lapkus $100; dr. Petro ir Laimos
Žliobų gimtadienių ir 50 metų vedy-
bų sukakties proga „Saulutei”

suaukota $425, kuriuos suaukojo
Algirdas ir Aušra Sauliai, dr. Vytas ir
dr. Alexandrina Sauliai, dr. Mindau-
gas ir dr. Austė Vygantai, dr. Donatas
ir Daina Siliūnai, dr. Donatas ir Indrė
Tijūnėliai, Michael ir Nida Verach-
tert. Labai ačiū. „Saulutė” (Sun-
light Orphan Aid), 414 Freehauf
Street, Lemont, IL 60439, tel.
(630) 243-7275.

Ant mano stalo  – Jurgio Kunči-
no romanas ,,Kasdien į karą” su pui-
kia Raimundo Šližio tapybos darbo
,,Siamo dvyniai” reprodukcija ant
viršelio. Žiūrint į knygą apėmė kaž-
koks keistas graudulys.  Dar galėję
gyventi ir kurti menininkai, kurių
darbus net diletantas gali atskirti iš
daugybės kitų, jau abu Anapilyje – J.
Kunčinas paliko šį pasaulį 2002-aisi-
ais, R. Šližys – vos prieš mėnesį.

Tad juo labiau norisi skaityto-
jams pristatyti abiejų menininkų
kūrinį. Sakau abiejų, nors iš tiesų tai
tik Kunčino romanas, iliustruotas
Šližio. Tačiau atidžiai pažiūrėjęs su-
pranti, kad šis darbas – abiejų. Vie-
nas parašė puikų romaną, kitas
nuostabiai taikliai jį iliustravo.

Tad apie ką ši knyga?
Populiaraus rašytojo romane,

kaip ir kituose jo kūriniuose, anot
profesoriaus Vytauto Kubiliaus
,,emocijų verpetai, kulminacijos ir
krizės, lydimos gertynių ir seksuali-
nių aktų”. Veiksmas iš sostinės
(kurią dažniausiai vaizduodavo J.
Kunčinas, ypač gerai pažinojęs visus
Vilniaus kampelius) nukeliamas į
vieną provincijos centrą. Kūrinio
Pasakotojas, sunkiai susižeidęs per
automobilio katastrofą, gulėdamas
ligoninėje ir bendraudamas su perso-
nalu, prisimena ir ankstesnius gyve-
nimo įvykius.

J. Kunčino stiliui būdingi laisvi
proveržiai, išsišakojimai, nevaržomi
jokių teritorinių normatyvų.

Knygą išleido Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla.

Knygos kaina  — 16 dol. Knygą
galima įsigyti paštu, pridedant 9 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Persiuntimo kaina – 5 dol. Persiun-
čiant daugiau knygų, už kiekvieną
papildomą knygą – 2.5 dol. mokestis.
Prieš perkant prašome paskambinti
administracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A.

Jurgis Kunčinas ,,Kasdien į karą”

Mieliems skaitytojams pranešame, kad ,,Draugo” redakcija
nedirbs kovo 21 d., penktadienį. Tą dieną skaitytojus pasieks dienraš-
čio šeštadieninis numeris.

Pasaulio lietuvių centro Moterų
renginių komitetas rengia Atvelykio
vaišes kovo 30 d., sekmadienį, 12 val.
p. p. Visi nuoširdžiai kviečiami sma-

giai praleisti popietę. Vietas užsisakyti
galite Tel.: 708-448-7436 (Aldona.)

Čikagos kultūros centro kuratorė Sofija Zutautas pristato susirinku-
siems meno mylėtojams Petronėlės Gerlikienės kūrybą.

Laimos Apanavičienės nuotr.


