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Žemès diena primena bùtinybê
rùpintis savo planeta

Vilnius, kovo 20 d. (ELTA) – Lie-
tuvai dabar itin reikia vadovų, kurie
galėtų pagerinti valstybės sektoriaus
darbą ir skatintų žmones didžiuotis
savo valstybe, teigė prezidentas Val-
das Adamkus, sveikindamas šių metų
,,Verslo šlovės galerijos” laureatus.

Jų pagerbimo ceremonijoje vals-
tybės vadovas pasveikino ,,Lietuvos
draudimo” valdybos pirmininką, ge-
neralinį direktorių Kęstutį Šerpytį,
UAB ,,Nematekas” direktorę Egidiją
Vaicekauskienę ir SEB banko valdy-
bos pirmininką, prezidentą Audrių
Žiugždą.

,,Tai yra įvertinimas vadovų, ku-
rių kalbos nesiskiria nuo darbų. Šian-
dien visame pasaulyje tokių vadovų
labai trūksta. Todėl džiaugiuosi, kad
mūsų verslo bendruomenėje tokių
žmonių esama, ir jų laimėjimai jau
matomi už Lietuvos ribų”, – sakė V.
Adamkus, pabrėždamas, jog laureatai
savo pavyzdžiu įrodo, kad galima pa-
keisti įsigalėjusią tvarką ir pasaulį.

Valstybės prezidentas mano, kad
šiuo metu žinoma per mažai sėkmin-
gų viešojo sektoriaus pavyzdžių.
Problemas viešajame sektoriuje, anot
šalies vadovo, Nukelta į 6 psl.

Šventinį stalą papuoš velykiniai margučiai. ELTA nuotr.

BRONÈ LUKAUSKAITÈ

Malda

– Kristus prisikėlė,
– Kristus prisikėlė –
paklausyki, gaudžia
tūkstančiai varpų.
Ir į tavo širdį –
tylią koplytėlę –
skambesys atplūdęs
meldžiasi kartu:

– Laimink mūsų kraštą
ir gimtinės grumstą,
kvapią duonos riekę,
žydinčią rugiais,
ir padangės mėlį, –
ašaromis drumstą,
virvantį per dieną
saulės vyturiais.

Laimink mūsų triūsą
ir namų kampelį,
liūdesį ir viltį,
mylinčias rankas,
vaisių obelėlės
ilgesį neramų
ir teisybės žodį
prie audringo kelio.

– Aleliuja! – gaudžia,
– Kristus prisikėlė! –
supasi, banguoja
širdys bažnytėlėj.

Vilnius, kovo 20 d. (ELTA) – Vil-
niuje, kaip ir kasmet, kovo 20 d. Ne-
priklausomybės aikštėje prie Seimo
rūmų buvo iškelta Žemės vėliava. Že-
mės dienai skirtus renginius organi-
zuos aplinkos apsaugos įstaigos, re-
gioniniai parkai, savivaldybės, aukš-
tosios ir bendrojo lavinimo mokyklos,
visuomeninės organizacijos. Šių ren-

ginių tikslas – skatinti susimąstyti
apie mūsų planetos ateitį. 2008-uo-
sius Jungtinės Tautos yra paskelbu-
sios Žemės planetos metais.

Apie būdus ir būtinybę išsaugoti
Žemės išteklius, nuolat didėjant var-
tojimui ir gamybai, diskutavo
Vilniuje sukviestos tarptautinės kon-
ferencijos dalyviai.

Lietuva jau septynioliktąjį kartą paminėjo Žemės dieną. ELTA nuotr.

Prasidèjo
õvençiû
iškilmès

Lietuvai dabar itin reikia vadovû

Vatikanas, kovo 20 d. (AFP/
BNS) – Popiežius Benediktas XVI
Velykų iškilmes pradėjo Didžiojo ket-
virtadienio mišiomis Šv. Petro bazili-
koje, o Velykų tridienio baigiamasis
ženklas bus jo tradicinis kreipimasis
,,urbi et orbi” (,,miestui ir pasau-
liui”) Velykų sekmadienį.

Ketvirtadienį ryte per Krizmos
mišias šv. Petro bazilikoje, kurias su
popiežiumi koncelebravo visi Romoje
esantys kardinolai, arkivyskupai,
vyskupai ir kunigai, buvo pašventin-
ti aliejai, naudojami teikiant sakra-
mentus. Šių mišių metu švenčiamas
Jėzaus per Paskutiniąją vakarienę įs-
teigtas Kunigystės sakramentas.

Savo homilijoje popiežius sakė,
kad negalima būti visiškai laisvam
neatsidavus Dievo valiai. Jis pasmer-
kė ,,pagundą būti visiškai savaran-
kiškam, vadovautis tik savo paties
norais, galvoti, kad žmogus negali iki
galo būti žmogumi, jeigu neturi neri-
botos laisvės”.

Šeštadienio vakarą pontifikas
grįš į Šv. Petro baziliką Velyknakčio
budėjimui, kur, be kitų apeigų, paš-
ventins ugnį ir uždegs didžiąją vely-
kinę žvakę.

Sekmadienį Velykų mišios bus
aukojamos Šv. Petro aikštėje, o po jų
Benediktas XVI iš centrinio bazilikos
balkono suteiks apaštališkąjį palai-
minimą Romos miestui ir pasauliui.

Sveiki sulaukę Šv.Velykų!Sveiki sulaukę Šv.Velykų!
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Kovo 11-osios — Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos
minėjimas Gargžduose prasidėjo iškilmingomis šv. Mišiomis,
kurias už Tėvynę aukojo visi keturi parapijos kunigai. Šv. Mišių

koncelebracijai vadovavo parapijos klebonas kanauninkas Jonas
Paulauskas. Gausiai susirinko tikinčiųjų. Su savo vėliava šv.
Mišiose dalyvavo Gargždų šv. arkangelo Mykolo kuopos atei-
tininkai. Ši diena mūsų tautai yra labai svarbi ir reikšminga.
Tik atkūrus Lietuvos nepriklausomybę buvo atkurta ir atei-
tininkų organizacijos veikla, turime
sąžinės laisvę, galime laisvai, be baimės
švęsti katalikiškas šventes, turi teisę
veikti katalikiškos organizacijos.

Kiekvieną penktadienį Gargždų
ateitininkai gieda vakaro šv. Mi-
šiose, o gavėnios metu giedoda-
mi eina bažnyčioje Kryžiaus
kelią. Sovietiniais laikais tai
buvo neįmanoma, nes besimo-
kančiam jaunimui, mokyto-
jams, tarnautojams buvo griež-
tai draudžiama lankytis baž-
nyčioje, už tai buvo persekio-
jami, baudžiami. Esame laimin-
gi, gyvendami nepriklausomoje
Lietuvoje. Nors jaučiamas ne-
mažas dvasinis skurdas, abejin-
gumas amžinosioms vertybėms,
tikimės, kad tas sovietinės
priespaudos palikimas maldos
ir aktyvios veiklos pagalba bus
įveiktas.

Pagarbiai,

Kazimiera Sipienė
tikybos mokytoja

Gargždų šv. Arkangelo Mykolo
ateitininkų kuopos globėja

Iõ Ateitininkû gyvenimo
Medñiagâ siûsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org
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Brangūs Broliai ir Sesės Kristuje!

Velykos primena mums, kad pasirinkome patį pras-
mingiausią tikslą — ,,Visa atnaujinti Kristuje!”
Velykos liudija prisikėlusiojo Kristaus pergalę prieš

blogį ir mirtį. Tepadeda mums Kristus atnaujinti tai, ko
labiausiai reikia mūsų pačių gyvenime, veikloje ir
visuomenėje.

Kun. Kęstutis A. Trimakas

Šiaurės Amerikos ateitininkų dvasios vadovas

Registracija į Jaunųjų
ateitininkų stovyklą
prasidėjo kovo 21 d.

Visą informaciją apiestovyklą ir regis-
tracijos anketas rasite tinklalapyje
http://ateitis.org/jas/2008/index.php

JAS stovykla
liepos 12-19 d. Dainavoje

Sveikiname visus Šventų Velykų proga!
Tegu atsiskleidžia mūsų širdys Jėzaus malonei kartu su
pavasario bundančiais gėlių žiedais.

Moksleivių ateitininkų sąjungos Centro valdyba

Kristaus šviesi prisikėlimo šventė lai gaivina mūsų meilę
artimui ir stiprina mūsų ryžtą eiti dvasinio išganymo keliu.

Ateitininkų sendraugių sąjungos Centro valdyba

Prisikėlęs Kristus terodo mums tikrąjį kelią į Amžinąjį
Džiaugsmą. Džiaugsmingo Aleliuja!

www.ateitis.org bendradarbiai

Su prisikėlusiu Kristumi mūsų širdyse tepražysta
meilė Jam ir visai žmonijai. Džiaukimės!

Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba

Čikagos Partizano Daumanto/Prano Dielininkaičio kuopos jaunutės. Dainos Čyvienės nuotr.

Sveiki sulaukę
Šv.Velykų!!

Viešpaties prisikėlimo šventėje studentai ateitininkai
sveikina savo draugus, tėvelius, vadus ir visus geros
valios lietuvius! 

JAV Studentai ateitininkai

Šv. Arkangelo Mykolo ateitininkų kuopos ateitininkai Evaldas, Ag nė ir Greta su
kuopos vėliava.

Gargždų ateitininkai paminėję
Kovo 11-tąją džiaugiasi laisve

Šv. Velykų proga ,,Draugo” redakciją,
bendra darbius ir visus skaitytojus sveikina

jaunučiai ir jauniai ateitininkai

Džiaugsmingų
Šv. Velykų lin-

 ki me vi siems mū  sų
ben dra min čiams,

„Draugo” ateitinin -
kų puslapio skaityto-

jams ir redakcijai. 
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Atsibundantis
pavasaris

STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Lenkai, dabartiniai mūsų tėvynės draugiški kaimynai, o istorijos
laikotarpiu kraupūs Lietuvos sostinės Vilniaus pagrobėjai, turi
priežodį metų laikams: „Pavasaris yra mergaitė, vasara  – motina,

ruduo – našlė, o žiema – pamotė”. Šiemet aršiau už pamotę švaistėsi žie-
ma. Gamta, švelniai tariant, ne tik suglumo, bet visai padūko ar apsivertė
aukštyn kojom. Kaipgi kitaip pateisinti jos pašėlusias išdaigas: Wisconsin
valstijoje praeitą rudenį, kuris paprastai dabinasi aukso atspalviais ir sau-
lės šypsena, gerokai prieš Padėkos dieną nusileido iš dangaus žemėn snie-
go antklodė. Nagi dabar, kovo 2 d., žiemai dar užgaidžiai įsismeigus į že-
mę, gatvėse dunksant sniego kalnams, pastogėje kabant net 7 pėdų ilgio,
1 pėdos pločio varvekliams, mūsų protėvių atsižadėtas galingas dievaitis
Perkūnas staiga žaibais ir griausmais baugino net nustebusius žvirblius.
Na, dievaži, o kitą rytą ir vėl nauja sniego danga pasakiškai puošė miestą! 

O štai vakar atmerkęs akis pavasarėlis po beveik 5 mėnesius trukusio
ilgos žiemos miego kai kur nutirpdė retus sniego lopus ir net saulės spin-
dulių padedamas, švelniai apgaubęs žemę maitintoją, ją maloniai stengėsi
sušildyti. Mat rytoj kovo mėnuo pasitinka Lietuvoje buvusią pačią iškil-
mingiausią visų metų šventę — šiemet pernelyg ankstyvas Velykas! O jos
yra ne vien nusikratymas šalčiu, niūriu dangumi, visa ko senu bei pris-
lėgta žmonių nuotaika, bet, svarbiausia, paties Atpirkėjo Prisikėlimas!
Tai didžiulio džiaugsmo šventė. Visame pasaulyje žinomo žodžio „Easter”
kilmė kildinama iš Eastre — saksonų pavasario deivės vardo. Velykos,
pasirodo, nėra grynas lietuviškas žodis, jis kilęs iš gudų žodžio, reiškiančio
„didelę dieną”.

Velykų rytą Lietuvoje visi skubėdavo į Prisikėlimo pamaldas. Ta pro-
ga paprastai būdavo labai iškilminga procesija einama aplink bažnyčią.
Mažoms mergaitėms barstant gėlių žiedlapius, giedant chorui ir prita-
riant visiems žmonėms, o kai kuriuose miesteliuose, kaip Kupišky, net
dūdų orkestrui skambiai lydint, nešamos bažnytinės vėliavos. Tuo tarpu
bažnyčios varpai džiaugsmingai gausdami skelbdavo „Aleliuja!” Pakiliai
giedant lietuvių pamėgtą Velykų giesmę „Linksma diena mums prašvito”,
procesija apeidavo aplink bažnyčią net 3 kartus. Po pamaldų buvo šventi-
nami velykiniai skanėstai, žinoma, ir margučiai, dailiai sudėti pintinėse,
papuošti (jei tuo metu būdavo) pirmaisiais pavasario žalumynais, susta-
tyti ant grotelių prie altoriaus.

Po bažnytinių iškilmių skubėdavome namo. Tėvynėje buvo paprotys pa-
puošti Velykų stalą vaišėmis visai dienai. Ir ko ten tik nebūdavo! Stalo vi-
dury pūpsojo keptas paršiukas su margučiu snukuty; didelis keptas kum-
pis; žąsis ar antis, dešros, skilandis; o pyragų – gausybė ir įvairiausių. Mū-
sų kartai augant, būdavo „madoje” velykiniai „vizitai”: tik vyrai eidavo svei-
kinti draugų, pažįstamų šeimas. Lietuviai buvo turtingi įvairiais velykiniais
papročiais, žaidimais. Vieną svarbiausių vaidmenų vaidindavo margučiai.

Kovo 2 d. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje buvo atidaryta Ramu-
tės Plioplytės margučių paroda, kuri visam laikui pasiliks muziejuje. Po
stiklu didelėje aukštoje spintoje dailiai sustatyti ir iškabinti įvairūs nepa-
prasti margučiai. (Pagal lietuvišką tradiciją, kiaušinis yra gyvenimo, o
išmargintas kiaušinis – gražaus gyvenimo simbolis.) Ramutės meniški
darbai užima žadą! Tikras šedevras! Prisimindama jos menišką sielą (Ra-
mutė mirė – tiesiog ramiai amžinai užmigo 2007 m. sausio 29 d.), pagalvo-
jau, kaip tiksliai jai tiko  kažkokio išminčiaus žodžiai: „Menas yra žmonių
sielos sutelktas medus, suneštas vargo ir darbo sparnais!” 

O tie jos margučiai įvairiausi ir pagal techniką labai skirtingi. Štai ant
šakelių (tėvynėje naudojo medžių šakas su pumpurais) sukabinti tradi-
ciniai margučiai. Visiškai kitokios rūšies ,,išėsdinti” margučiai (pagal pa-
čios autorės išrastą būdą). Tuščią kiaušinį išmargina tirpintu vašku, iš-
džiovina, tada įmerkia į indą su rūgštimi. Gaunasi elegantiškas baltas ve-
lykaitis su baltu, pakiliu raštu. Atrodo, tarsi Ramutė dirbo pagal mūsų žy-
maus  filosofo Stasio Šalkauskio išmintį: „Tikras meno šūkis privalo būti:
menas grožiui, o grožis gyvenimo tobulumui.” Dar stebuklingesni mar-
gučiai atlikti „gręžimo” būdu. Tuščias, nedažytas kiaušinis gręžiamas
dantistų instrumentu, palieka skylutes – gražiausią raštą. Toks trapus,
išrankus meno kūrinys atrodo tarsi Drezdeno porcelianas! O juk tai pats
sunkiausias būdas. Pati menininkė sakydavo, jog iš 10 kiaušinių, vos vie-
nas išeidavo tobulas. Menkiausias krustelėjimas – darbas nueina perniek.

Ramutės mama su mūsų tautodaile dukrą supažindino jai esant vos 8
metukų, pamokydama austi juostas. Šalia pamilto meno, Ramutės aistra
buvo gimtoji kalba. Būdama diplomuota filologė (University of Chicago),
ji dvejus metus stažavosi Vilniaus universitete, dėstė lietuvių kalbą litu-
anistinėje mokykloje. Buvo mokinių gerbiama ir mylima kaip reikli, bet
labai puiki dėstytoja. Taip pat dirbo Pedagoginio lituanistikos instituto
dėstytoja ir direktore. Lietuvių kalbotyrai R. Plioplytė padarė ypač didžiu-
lę paslaugą – į anglų kalbą išvertė Zigmo Zinkevičiaus „Lietuvių kalbos
istoriją” (Vilnius, 1996, 2 leid. 1998).

Linkėdama brangiems skaitytojams džiaugsmingų laimingų Velykų,
baigiu poeto Vinco Stonio (kan. Kazimiero Žitkaus-Žitkevičiaus) žodžiais:
„Gal spaudžia ir slegia mus vargas ne vieną,/ Bet argi dejuoti ir skųstis
šiandieną,/ Ne tiek Atpirkėjas ant kryžiaus kentėjo,–/ Geriau užgiedokim:
Velykos atėjo!

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  
KANČIOS, MIRTIES IR

PRISIKĖLIMO DIDYSIS TRIDIENIS
Trečiadienio bendrojoje audienci-

joje dalyvavusiems maldininkams Be-
nediktas XVI kalbėjo apie svarbiausio-
mis liturginių metų dienomis – Didįjį
ketvirtadienį, Didįjį penktadienį ir
Didįjį šeštadienį – švenčiamus išgany-
mo slėpinius. Šios dienos, — pradėjo
katechezę Ganytojas, — vadinamos
Šventuoju tridieniu, nes šiomis die-
nomis mes prisiliečiame prie mūsų
tikėjimo branduolio — Viešpaties
kančios, mirties ir prisikėlimo. 

Didįjį ketvirtadienį Bažnyčia
atmena Paskutinę vakarienę, kurios
metu kančios išvakarėse Viešpats
įsteigė Eucharistiją ir kunigiškosios
tarnystės sakramentą. Tą pačią naktį
Viešpats mums davė ir naują artimo
meilės įsakymą. Žengiant į Velykų
tridienį, ketvirtadienio rytą visose
vyskupijų bendruomenėse laikomos
Krizmos Mišios, kurių metu vysku-
pas su savo kunigais atnaujina šven-
timų dieną duotus pažadus. Mišių
metu taip pat šventinami aliejai —
katechumenų, ligonių ir Krizma.
Rytinės Didžiojo ketvirtadienio Mi-
šios yra ypatinga vyskupijos ben-
druomenės vienybės akimirka: vys-
kupijos bendruomenė ir kunigija,
susibūrusi aplink savo ganytoją, iš-
pažįsta ir liudija ištikimybę Vyriau-
siajam Amžinajam Kunigui Kristui.

Didžiojo ketvirtadienio vakaro
Mišiomis prisimename Paskutinę va-
karienę, kurios metu Viešpats mums
davė išganymo maistą ir nemarumo
vaistą — Eucharistiją, mūsų krikš-
čioniško gyvenimo šaltinį ir viršūnę.
Nuolankiu kojų plovimu apaštalams
Jėzus patvirtino meilės pirmumą, tos
meilės, kurią jis tobulai paliudys save
paaukodamas ant kryžiaus. 

Didįjį penktadienį minime Vieš-
paties kančią, nukryžiavimą ir mirtį.
Šią dieną Mišios nelaikomos, o ti-
kinčiųjų bendruomenė apmąsto pa-
saulį slegiančios nuodėmės ir blogio
slėpinį bei žvelgia į Kristaus kančią,
kuri vienintelė naikina pasaulio nuo-
dėmę. Popiežius paminėjo įvairių tau-
tų žmonių pamaldumo tradicijoje su-
siformavusius įvairius Viešpaties kan-
čios maldingumo būdus, kurių la-
biausiai žinomas yra Kryžiaus kelias
bei kai kuriose šalyse esančios Vieš-
paties kančios šventovės, vadinamos
Kalvarijomis.

Didįjį šeštadienį Bažnyčia tyli.
Laukdami prisikėlimo, tikintieji drau-
ge su Mergele Marija meldžiasi ir įsi-
mąsto į tą didžiąją meilės ir gėrio
jėgą, kurią atnešė į pasaulį Viešpaties
kryžiaus auka. Didįjį šeštadienį ypa-
tingas dėmesys skiriamas Sutaikini-
mo sakramentui. Visiems mums rei-
kia pripažinti savo silpnumą ir išpa-
žinti nuodėmes. Tai turime padaryti
bent kartą per metus ir ypač Velykų
išvakarėse, kad galėtume džiugiai
švęsti Prisikėlimo džiaugsmo šventę.

Didžiojo šeštadienio vakarą pra-
sideda Velyknakčio budėjimas, įvesdi-
nantis į svarbiausią sekmadienį. Prie
palaimintos ugnies susitelkusi Baž-
nyčia apmąsto Senosios ir Naujosios
Sandoros pažadus. Nakties tyloje
uždegama Velykų žvakė – prisikėlu-
sio Kristaus simbolis, nuaidi Velykų
žinia: Kristus tikrai prisikėlė, mirtis
neturi jam galios. Savo mirtimi jis su-
naikino blogį ir mums dovanojo tikrą
gyvenimą. Nuo pat pirmųjų Bažny-
čios istorijos amžių šią naktį Krikšto
sakramentu į tikinčiųjų bendriją pri-

imami katechumenai.
Brangūs broliai ir seserys, — sa-

kė Ganytojas kalbos pabaigoje, — šio-
mis ypatingomis dienomis atnaujin-
kime pritarimą Dievo valiai, kaip Jė-
zus, kuris buvo ištikimas net iki kry-
žiaus aukos. Visiems jums, jūsų arti-
miesiems ir jūsų bendruomenėms
linkiu džiugių Šv. Velykų.

Audiencijoje dalyvavo ir būrys
maldininkų iš Lietuvos. Juos Gany-
tojas pasveikino lietuvių kalba:
„Nuoširdžiai sveikinu piligrimus
lietuvius. Velykų tridienio išvakarėse
dosniai atnaujinkime savąjį ‘taip’
Dievo valiai, kaip tai padarė Jėzus
Kryžiaus auka. Linksmų Velykų!”

Verbų sekmadienį minėta
Pasaulio jaunimo diena (PJD)

Vidudienio maldos proga pasaky-
toje kalboje Benediktas XVI priminė,
jog Verbų sekmadienį visame pasau-
lyje buvo minima Jaunimo diena.

Ganytojas ypač kreipėsi į Verbų
sekmadienio liturgijoje dalyvavusį
jaunimą, priminė, kad tai Dievo tar-
no Jono Pauliaus II sumanymo dėka
PJD yra švenčiama per Verbų sekma-
dienį. Benediktas XVI sakė, jog Syd-
ney arkivyskupija labai rengiasi liepos
mėnesį vyksiančiam didžiajam tarptau-
tiniam jaunimo susitikimui su juo. 

Liepos 15-20 d. Australijoje vyks
jau X pasaulio jaunimo susitikimas,
kuriame laukiama apie pusės milijo-
no jaunimo iš viso pasaulio. Iš Lietu-
vos į Australiją ruošiasi apie pusant-
ro šimto jaunų žmonių: kelios šeimos,
virš 10 kunigų ir 7 seminaristai. Jau-
nuosius piligrimus lydės vyskupas
Eugenijus Bartulis. Prieš Pasaulio
jaunimo dienas lietuviai viešės Mel-
bourne arkivyskupijoje, kur juos pri-
ims kun. Algis Šimkus ir lietuvių
bendruomenė. Tolimas atstumas ir
didelės kelionės išlaidos, deja, gerokai
sumažina dalyvių skaičių, tačiau
Benediktas XVI kviečia švęsti Pasau-
lio jaunimo dienas visus jaunus kata-
likus. Daugelyje pasaulio vyskupijų
liepos 19-20 d. jaunimas vienysis mal-
doje kartu su susirinkusiais Austra-
lijoje. Lietuvoje taip pat rengiama
bendra malda. Lietuvos televizija tie-
siogiai rodys Pasaulio jaunimo dienų
Australijoje vigiliją. 

Popiežius šįkart jaunus žmones
kviečia iš naujo pažinti Bažnyčios vi-
dinę mokytoją — Šventąją Dvasią ir
pabrėžia, kad labai svarbus ne tik su-
sitikimas, bet ir pasiruošimas Pa-
saulio jaunimo dienoms. Net tie, ku-
rie nevyksta į susitikimą, vis tiek yra
šio dvasinio įvykio dalyviai. Lietuvoje
vyskupijų jaunimo centrai tam siūlo
programą „Pakeliui su Šventąja
Dvasia”, kurią galima rasti internete:
jaunimodienos.lt/pjd2008/pasiruosi-
mo_programa.html. 

Išeivijos lietuvių kelionę į PJD
Australijoje rengia Išeivijos lietuvių
katalikų sielovados delegatūra. Nu-
matyta 16 dienų piligriminė kelionė
jaunimui nuo 16 iki 35 m. amžiaus.
Kelionės pradžia — liepos 2 d. iš To-
ronto. Pakeliui bus dalyvaujama Tau-
tinių šokių šventėje Los Angeles,
aplankoma Naujoji Zelandija. Dau-
giau informacijos ir registruotis gali-
ma pas prel. Edmundą Putrimą el.
paštu: putrimas@sielovada.org.

Pagal „Vatikano radiją“ parengė
N. Šmerauskas
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,,Čia per amžius buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar čia
ariama ir sėjama.”  (Švč. M. Marijos apsireiškimas Šiluvoje, 1608 m.)

Mieli Broliai ir Seserys Kristuje,
Visi pažįstame Velykų sim-

bolius – uždegtą Velykų  žvakę,
margučius, lelijas. Neužmirški-
me ir akmens, kuris dengė Jė-
zaus kapą. Skaitome Evange-
lijoje, kaip Velykų rytą moterys
rado tą akmenį nuverstą nuo
rūsio angos ir kapą tuščią.
Švęsdami Velykas mes esame
kviečiami nustumti mūsų širdį
slegiančius akmenis – pyktį,
pavydą ir kitas nuodėmes, ir
įleisti Dievo gydančią meilę.
Eikime iš tamsos į šviesą.

Kai Mergelė Marija pasirodė vaikams ir aklajam žmogui Šiluvoje
prieš 400 metų, ji stovėjo ant akmens tuščiame lauke. Tas akmuo
dabar yra Šiluvos koplyčioje, kur tūkstančiai maldininkų jį aplanko
kasmet. Ten Marija tarė žodį, kuriuo parodė motinišką rūpestį tikin-
čiaisiais. ,,Čia per amžius buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar čia
ariama ir sėjama.” Tai reiškia, kad su akmenine širdimi nusisukame
nuo savo tikėjimo, leidžiame kasdieniškiems darbams ir rūpesčiams
mus išblaškyti. Bet kaip pranašas Ezekielis pranašavo (36:26),  ,,Die-
vas sakė: Duosiu jums naują širdį ir atnaujinsiu jus nauja dvasia.
Išimsiu iš jūsų akmeninę širdį ir duosiu jums jautrią širdį.”

Kai Kristus buvo nukryžiuotas ant kalno prie Jeruzalės, jis pasakė
savo Motinai ir savo mylimam mokiniui Jonui: ,,Moterie, štai tavo
sūnus” ir Jonui pasakė: ,,štai tavo Motina” (Jonas 19:26). Savo mirties
valandą Jėzus pristato Mariją kaip visos žmonijos Motiną.

Iškilmingos Mišios bus aukojamos Šiluvoje š. m. rugsėjo 15 d., 11
val. r. visų lietuvių, gyvenančių užsienyje, intencija. Vienykimės visi
maldoje Mergelei Marijai tą dieną Mišiose, kurios bus aukojamos
visose lietuviškose šventovėse plačiame pasaulyje!

Prisikėlęs Kristus telaimina mūsų visų motinas ir močiutes, ku-
rios pašvenčia savo laiką ir pastangas perduodant mūsų tikėjimo tiesą,
kad vaikai ir šeimos pripažintų Jėzų Kristų ne tik kaip gėrio simbolį,
bet kaip gyvybės ir šventumo šaltinį.

Nuoširdžiai sveikinu visus lietuvius ir jūsų bendruomenes visa-
me pasaulyje. Didžiosios savaitės liturgija, kuri veda mus prie Velykų
dienos, ir mūsų religinės tradicijos tepadeda mums garbinti ir šlovinti
Prisikėlusį Kristų!

Linksmų Šv. Velykų!

Prelatas Edmundas Putrimas
Lietuvos vyskupų  konferencijos delegatas 

užsienio lietuvių katalikų sielovadai

Brangūs Broliai ir Seserys Viešpatyje Kristuje,

Jėzus Kristus prisikėlė! Jis iš tikrųjų prisikėlė! Alleliuja!

Jėzus Kristus prisikėlė! Jis iš tikrųjų prisikėlė! Alleliuja!

Sveikinu visus Lietuviškos šeimos Dievo vaikus su Šventomis
Velykomis. Savo asmeniškose ir krikščioniškose (bažnyčiose) šeimose
švęskime Dievo Tėvo begalinę meilę visiems žmonėms, kuri pasireiškė
Jo Sūnaus Jėzaus kančia ir mirtimi ant kryžiaus bei jo Prisikėlimu
nugalint mirtį. Didįjį Penktadienį Dievas parodė, kad Jis yra Tas,
kuris nusileidžia iki pat žmogiškosios būties gelmių ir tuo mums
užtikrina amžiną vietą Jo karalystėje. 

Nukryžiavimo įvykis, apjungiantis Didžiojo penktadienio Kryžių
ir sekmadienio Prisikėlimą, tapo Dievo begalinės meilės žmonijai iš-
raiška. Trivienis Dievas – Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia – paskelbė,
kad Jis nepaliks mūsų susinaikinimui ir nuodėmei. Velykų rytą Dievas
paskelbė, kad tamsos jėgos nebegali kontroliuoti mūsų gyvenimo.
Sūnaus Nukryžiavimu ir Prisikėlimu Dievas išsakė mums savo bega-
linę meilę, dovanojo tikėjimą ir suteikė mums didžią viltį. Jėzaus pri-
sikėlimas iš numirusiųjų tapo ženklu visiems Dievo mylimiems vai-
kams, kad tikėjimas Viešpačiu Kristumi plačiai atveria Dievo malonės,
ramybės ir vilties dovanas.

Jėzus Kristus Prisikėlė! Iš tikrųjų Prisikėlė! Aleliuja!

Sveikinu visus linkėdamas, kad Viešpaties Kristaus Prisikėlimo
šviesa paliestų ir nuskaidrintų mūsų kasdienybės pilkumą. Atverkime
savo širdis Dievo malonės ir gailestingumo spinduliams!

Kunigas Valdas Aušra
Ziono Lietuvių Liuteronų parapijos klebonas

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos
Respublikos vyriausybės

Užsienio lietuviams Šv. Velykų proga

Šv.  Velykos – tikėjimo, vilties ir gerumo šventė.

Tegul Prisikėlimo stebuklas daro mus tauresniais, kilnesniais,
jautresniais savo artimiesiems ir aplinkiniams, apvalo mūsų sielas nuo
kasdienybės apnašų, vienija išsibarsčiusius po pasaulį mūsų tėvy-
nainius.

Šią brangią dieną, sėdėdami prie balta staltiese padengto stalo,
mintimis susiburkime draugėn, sugrįžkime ten, kur mūsų šaknys,
tėvų ir protėvių žemė.

Giedrios pavasariškos nuotaikos, linksmų Šv. Velykų!

Generalinis direktorius
Antanas Petrauskas

Vilnius,
2008 m. kovo 23 d.

Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Būkite
drąsūs, aš nugalėjau pasaulį! (Jn. 14:27; 16:33)

Mielieji, kurie gyvenate amžinojo 
prisikėlimo tikėjime,

Prisikėlimo rytas ir vėl mums primena, kad gyvybės kelias nesi-
baigia su paskutiniu atodūsiu, kuris ramiai užmigdo mūsų kūnus. Ko
akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį neatėjo, tai
paruošė Dievas tiems, kurie jį myli (I Kor. 2:9) Prisikėlimo stebuklą
patirsime visi, tai bus mūsų tikėjimo kelio pabaiga, nes išvysime tai,
kas šiandieną viršija mūsų protą ir mintis.  

Iki tos dienos mes gyvename tikėjime ir Dievo ramybėje, kuri
mums padeda  eiti pirmyn, liudyti gyvenimą ir nepailsti kovojant
gerąją tikėjimo kovą.

Jei ne Kristaus duodama ramybė, kuri nuramina mūsų širdis, mes
negalėtume tvirtai stovėti tikėjime ir susiorientuoti, kas yra vertinga,
o kas ne šio gyvenimo kelyje. Jo ramybėje mes esame drąsūs ir drąsiai
galime sutikti įvairius gyvenimo iššūkius, nes žinome, jog esame ne
vieni! 

Pakilkime dvasioje nauja tikėjimo jėga su prisikėlusiu Viešpačiu!
Tepasilieka Dievo ramybė jūsų širdyse, o jo drąsa jūsų gyvenimo
žingsniuose... Juk kelias jau pramintas...

Palaiminto Jums dvasinio prisikėlimo ir Krikščioniškų Šventų
Velykų!

Brolis Kristuje,
kun. Liudas Miliauskas 

Jėzus gyvas! Kaip džiaugiuos:
Iš mirties jis prisikėlė,
Pasilikęs jos ryšiuos
Tik neilgą valandėlę!
Jėzus karžygys stiprus,
Vardas jo vis bus garsus.
Gyvas Jėzau! Kaip galiu, 
Švęsiu dieną šią džiaugsmingą, 
Nešdamas tau, ką turiu, —  
Giesmę su malda širdingą:  
Ir jose tau teskambės
Gyvas atbalsis liaupsės!
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ŠILUVOS MADONA MŪSŲ NAMUOSE
APOLONIJA STEPONAVIÇIENÈ

Kaip kiekvieną sekmadienį, taip
ir šiandien, praveriu bažnyčios duris.
Pakvimpa žvakėmis, švyti balto mar-
muro altorius... Atsikvepiu ir pajau-
čiu, kaip ramybė apglėbia mane. Ten,
už durų, liko kasdienybės šurmulys ir
visa, kas vargina mano sielą. „Čia
mano vieta” – nusmelkia mintis.
Kaip gera žinoti, kad yra į ką ištiesti
pagalbos prašančias rankas ir ją
jausti per užplūstančią ramybę ir
suvokimą, jog šioje žemėje nieko nėra
vertingesnio, kaip mieloji, geroji
Ramybė.

Su kiekvienais metais jaučiu,
kaip stiprėja ryšys su mano parapija –
kaip diena po dienos ji tampa man
reikalingesnė ir prasmingesnė. Ir
žmonių, sutiktų ir pažintų čia, veidai
mieli ir artimi. Bažnyčia tapo man
Didžiuoju Gėriu. Ją lankydama, jau-
čiu gyvenimo pilnatvę. Tai didelė ver-
tybė. Ir su ja noriu pasidalinti. Daž-
nai meldžiuosi, kad Viešpats atvestų į
savo namus – Bažnyčią – tuos, kurių
gyvenime jos nėra arba ji kažkur
šalia. Kaip būna nuostabu, kai per
didžiąsias šventes subėgam visi ir
pasijuntam kaip viena. Vienišumas,
liūdesys tarsi ištirpsta. Tačiau šven-
tės praeina ir, deja, mūsų vėl lieka ne-
didelė saujelė. Žinoma, bažnyčios
mums vėl prireikia, kai miršta arti-
mas, kai tuokiamės, kai susilaukiam
kūdikio ir norim jį pakrikštyti. Net
nepagalvojame, kaip nuostabu, kad
visa tai turime savo kultūroje, savo
kalboje. 

Tikriausiai nesusimąstom, kad
norint išsaugoti mums taip reikalin-
gus Dievo namus reikia juos lankyti
ir remti. Tai reiškia, kad bent kiek-
vieną sekmadienį vieną valandą pa-
skirti rytinėms Mišioms. Juk ta va-
landėlė taip greit praskrieja. O ir sek-
madienis tampa tikrai nuostabiu, kai
jis prasideda Mišiomis. Pagaliau kiek-
vienam iš mūsų anksčiau ar vėliau
prireikia dvasinės pagalbos, paramos.
Tikėjimas, kaip didelė Dievo dovana,
visada su mumis, kiekvieną akimirką
šalia. Tai mūsų stiprybė. Maldos ga-
lia neapsakoma. Tai liudija daug li-
teratūros, o svarbiausia – gyvenimiš-
kos patirtys. Viešpats visada mūsų
išklausys. Kristus, Švč. Mergelė Ma-
rija visada suteiks stiprybės, jei mes

Juos turėsime savo širdyse.

Iš tiesų, apie tai kalbėdami vieni
su kitais išgirstume ne vieną pasako-
jimą, liudijantį įvairias patirtis. Aš
asmeniškai turėjau jų ne vieną. Ne-
buvau visą gyvenimą arti bažnyčios.
Tarsi jūros bangos mano varganą bū-
tį priartindavo prie jos ir vėl blokšda-
vo atgal į gyvenimo verpetą. Ypatin-
gai prigludau prie Dievo namų per
vyro ligą. Buvo aplankytos  beveik vi-
sos šventos vietos Lietuvoje. Visose
bažnyčiose, kur tik rasdavau Švč.
Marijos altorių, suklupusi maldavau
Jos parodyti kelią, kaip išvengti vyro
invalidumo. Ir kelias buvo atvertas:
mes atsiradome Amerikoje, mus supo
nuostabūs žmonės. Jie buvo mūsų
didžioji viltis. Mes sakydavome, kad
niekada nesugebėsime atsilyginti už
jų gerumą ir pagalbą. Jų visų atsaky-
mas buvo: „Tai mūsų geras darbas
Dievui.” Mes iki šios akimirkos mel-
džiamės už juos visus. Mano giliu įsi-
tikinimu, mūsų tarpininkė ir globėja
buvo Švč. Marija. Mano ir vyro mal-
dos buvo išklausytos.

Pagaliau ir Amerikoje gyvenimas
„mėtė ir vėtė”. Atsilaikėme tik mal-
da. Kalbant apie Švč. Mergelės Mari-
jos įtaką mums, kažkas ypatingo atsi-
tiko paskutiniais mėnesiais, kai
Brighton Park parapijos kun. Jau-
nius Kelpšas paskelbė, kad šiais me-
tais iki rugsėjo 8 dienos Stebuklingo
Šiluvos Marijos paveikslo kopija, pa-
šventinta kardinolo Francis George,
keliauja per lietuviškas šeimas. No-
rintys gali sutartam laikui pasiimti
paveikslą į namus, tuo pagerbdami
Švč. Marijos apsireiškimą Šiluvoje.

Atėjo metas, kai tas nuostabus
paveikslas atkeliavo į mūsų namus.
Pakabinom paruoštoj vietoj, ant sta-
lelio padėjom Bibliją, kryželį. Užde-
gėm žvakę. Susėdom aplink ir ilgai
tylėjom. Taip gera, ramu pasidarė.
Atrodė, taip ir liktum amžinybei.
Kažkokia ypatinga ramybė palietė
mus. Sukalbėjom Švč. Mergelės Ma-
rijos litaniją, sugiedojom „Marija,
Marija...” Išsiskirstėm kas sau. Pas-
tebėjau, kad visą laiką kas nors iš
mūsų buvo prie paveikslo. Visą sa-
vaitę kažkoks neapsakomas džiu-
gesys gaubė mūsų namus. Meldėmės
visi drauge – rytą ir vakarą. Įvairiau-
siomis intencijomis.

Paskutinį vakarą, prieš atiduo-
dant paveikslą, nakčiai pasikabinau
savo miegamajame. Visi nuėjo poilsio.
Buvo tylu. Atsiklaupiau prieš paveik-
slą, norėdama pasimelsti ir... neišta-
riau nė žodžio. Atmintyje pradėjo lėk-
ti vaizdai iš mano vaikystės, kai aš,
šešerių metukų vaikas, pasiskolinau
močiutės baltą skarelę ir rožančių ir
niekieno neraginama pati viena kiek-
vieną vakarą bėgdavau į vakarines
Mišias  į Kaune Žaliakalnyje esančią
Šv. Antano bažnyčią. Būtinai atsiklaup-
davau prieš pat altorių ir sudėjus
rankeles išklūpėdavau visas Mišias.
Po savaitės visos bobutės mane paži-
nojo. O prekiaujančios šventoriuje sal-
dainiais mane apdovanodavo. Ir šian-
dien prisimenu tą pakylėtą nuotaiką,
laimės pojūtį, kai linksma po Mišių
bėgdavau namo. Tai tęsėsi visą vasa-
rą. Močiutė su mama tik žiūrėdavo
tylom ir šypsodavosi. Kas tai buvo?

Klūpodama prieš Švč. Mariją, šią
akimirką suvokiau, jog tai buvo Die-
vo šaukimas prie savęs. Prisiminiau
mūsų su vyru keliones į Suvalkijoj
esančias keturnaujienas, dabar gau-
siai lankomą tikinčiųjų stebuklingą
vietą. Įvairius atsitikimus, patirtis,
susijusias su tomis kelionėmis. Tarsi
prabėgo mano buvimo Dievuje visa
istorija... Klūpojau ir verkiau. Man
atrodė, kad Švč. Marija, žvelgianti į
mane, viską žino, ir daugiau nei aš
pati apie save. Verkiau, verkiau,
verkiau. Tarsi kalnas nusirito nuo
pečių. Pasidarė lengva ir ramu. Tarsi
nušvito dvasia žinojimu, kaip toliau
gyventi. Nelikus paveikslui, pajutom
tuštumą. Kažko labai trūko. Nuta-

rėm toje pačioje vietoje pakabinti
kun. J. Kelpšos atvežtą iš Lietuvos ir
padovanotą Šiluvos Marijos atviruką
ir pratęsti maldas, pagerbiant Švč.
Mergelę Mariją.

Tas nuostabus paveikslas keliavo
iš rankų į rankas. Teko kalbėti su
daugeliu, kam nuveždavau jį. Visi mi-
nėjo nepaprastą ramybę, aplankiusią
namus. Viena moteris pasakojo, kad
pirmą vakarą, po maldų nuėjusi poil-
sio, jautė savo kūną  tarsi pakylėtą,
kabantį ore. Ir neapsakomą savijau-
tą. Daug apie tai kalbėjome. Kituose
namuose moteris gelbėjo žmonėms
sunegalavus. Kalbėjo, kad, atsiradus
paveikslui jos namuose, ji jautė bega-
linę meilę tiems, kurie ateidavo su
problemomis, didelį energijos antplū-
dį, dirbant su jais. Jautė, kaip šis
paveikslas veikia jos gydomuosius per
ją. Kartą pajuto tarsi auksinė šviesa
apgaubė ją. Jos žodžiais tariant, tarsi
dar vienas dangus atsidarė. Ji džiau-
gėsi, kad stebuklingas Šiluvos Ma-
rijos paveikslas atnešė į jos namus
taiką ir sugyvenimą. Dar kiti apibū-
dindavo keliais žodžiais: „Buvo labai,
labai gera...” 

Visų komentarų ir nesuminėsi.
Abejonių neliko, kad su Šiluvos Ma-
rijos stebuklinguoju paveikslu ateina
gėris į namus. Jei perskaičius straips-
nį, kam nors kils noras pasikviesti
Šiluvos Madoną į namus, skambin-
kite Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapijos Brighton Park
kunigui Jauniui Kelpšai tel. 630-272-
4907 (mobilus) ir susitarkite dėl
laiko.

Ilona Diemintienė – viena iš Brighton Park parapijiečių savaitei pasiėmusi
Šiluvos Marijos  paveikslo kopiją į namus.

Sigita Stankevičienė su dukrele Kristina prie Šiluvos Marijos paveikslo.



6 DRAUGAS, 2008 m. kovo 22 d., šeštadienis       

Žemès diena primena bùtinybê
rùpintis savo planeta

Vilnius, kovo 20 d. (Balsas.lt) –
Rusijos Užsienio reikalų ministerijos
išplatintoje ataskaitoje „Rusijos Fe-
deracijos užsienio politikos bei diplo-
matijos veikla 2007 metais” teigiama,
kad Kremliaus santykiai su Lietuva
vystėsi prieštaringai.

Ataskaitoje teigiama, kad viešai
Lietuvos valdžia esą skelbė siekį vys-
tyti su Rusija pragmatinius santy-
kius, tačiau iš tikro valstybė orienta-
vosi į sprendimus, priimtus euroat-
lantinėse struktūrose. Vilnius, kaip
teigiama, vis aktyviau siekė tapti
naujųjų kandidačių į Europos Sąjun-
gą bei NATO vadovu ir toliau tęsė
ekonominių problemų energetikos
srityje politizaciją (turima omenyje
„Družbos” naftotiekio avarija).

Tačiau pažymima ir tai, kad dvi-
šaliuose santykiuose nesant itin rim-
tų dirgiklių, buvo galima sėkmingai
spręsti tam tikrus praktinius klausi-
mus, tokius kaip tęsiami Rusi-
jos–Lietuvos sienos demarkacijos
darbai ar žmonių bei krovinių – pre-
kių bei ginklų – tranzito iš Kalinin-
grado per Lietuvos teritoriją klausi-
mas.

Apskritai Rusijos santykiai su

Baltijos valstybėmis buvo įvertinti
kaip atmiešti antirusiškos retorikos,
kurią esą kurstė šių valstybių politi-
nė valdžia. Rusija ir toliau kaltina
Baltijos valstybes siekiu peržiūrėti is-
toriją, rusakalbių gyventojų diskrimi-
nacija, nacistinių veikėjų aukštinimu.
Šie kaltinimai Baltijos šalims, nusp-
rendusioms nepaklusti Kremliaus
bauginimams ir diktatui bei siekti
narystės euroatlantinėse struktūro-
se, nuolat girdimi į autoritarizmą vis
labiau grimztančioje Rusijoje. Tačiau
pažymima, kad, nepaisant visų prob-
lemų, Baltijos valstybėse galima pas-
tebėti ir teigiamų poslinkių.

Estiją Rusija kaltina nenoru už-
megzti civilizuotų bei pragmatiškų
santykių su Rusija. Rusai vis dar ne-
gali pamiršti Sovietinio kario skulp-
tūros, simbolizavusios okupaciją, iš-
keldinimo. Esą dėl tokio Estijos val-
džios griaunančio požiūrio nepasira-
šyta sienos sutartis. Teigiama, kad
estai kursto antirusiškas nuotaikas ir
Gruzijoje, Moldovoje bei Ukrainoje.
Tuo tarpu Latvijos Vyriausybė atas-
kaitoje giriama už tai, kad juda gera
linkme vystydama santykius su Ru-
sija.

Rusija santykius su Lietuva �
îvardijo kaip prieštaringus

Gruzija ir Ukraina sulaukè 
palaikymo kelyje î NATO

Penktosios nesèkmingo JAV 
karo Irake metinès 

Vilnius,  kovo 20 d. (ELTA) –
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
dieną, Kovo 11-ąją, Vilniuje skusta-
galvių jaunuolių surengtas eitynes
prezidentas Valdas Adamkus įvertino
kaip Lietuvos gėdą. Šalies vadovas
pabrėžė, kad tokie įvykiai Lietuvoje
yra netoleruotini ir ateityje jų turi
būti išvengta.

Prezidentas V. Adamkus susitiko
su vidaus reikalų ministru Regiman-
tu Čiupaila.  Daugiausia dėmesio su-
sitikimo metu buvo skirta radikalaus
jaunimo surengtai akcijai kovo 11-ąją
ir pareigūnų reakcijai į ją aptarti.

Šalies vadovas pabrėžė, jog de-
mokratine save vadinanti valstybė
turi užtikrinti, kad tokie neapykanta
kitataučiams trykštantys išpuoliai
nebepasikartotų, priešingu atveju tu-
ri būti pritaikytos visos įstatymuose
numatytos poveikio priemonės vieša-
jai tvarkai palaikyti.

Vidaus reikalų ministras R. Čiu-
paila pažymėjo, kad tokie įvykiai nė-
ra, nebuvo ir niekada nebus toleruo-
jami. Pasak jo, ,,dar kovo 12 d. buvo
pradėti du ikiteisminiai tyrimai.

Pirmuoju siekiama išsiaiškinti kiek-
vieno dalyvio tapatybę bei atsakomy-
bę, antruoju – ištirti ir įvertinti poli-
cijos pareigūnų elgesį įvykio metu”.

Anot R. Čiupailos, jo vadovauja-
ma ministerija laikosi nuomonės, kad
buvo galima imtis ryžtingesnių prie-
monių. Tačiau ministras atkreipė dė-
mesį, jog ryžtingesni pareigūnų veik-
smai galėjo sukelti susirėmimą, kuris
būtų sukėlęs dar didesnį visuomenės
nepasitenkinimą.

R. Čiupaila tvirtino, jog jau yra
imtasi priemonių, kad panašūs įvy-
kiai nepasikartotų ateityje. ,,Pavesta
sutvarkyti ministro tvirtinamas tai-
sykles bei kreiptis į Seimą dėl kai ku-
rių teisės aktų pakeitimo – Administ-
racinių teisės pažeidimų ir Baudžia-
mojo proceso kodeksų”, – sakė minis-
tras.

Anot jo, tokių žygių imtasi tam,
kad ateityje į tokią padėtį patekusiam
policijos pareigūnui nekiltų mintis,
kad jis kokiu nors savo veiksmu per-
žengs kažkokią menamą ribą. ,,Ji turi
būti aiški”, – tvirtino R. Čiupaila. 

Prezidentas V. Adamkus sveikina ,,Nemateko” direktorę Egidiją Vaicekauskienę.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Skustagalviû eitynès Kovo
11-âjâ – Lietuvos gèda

Vilnius, kovo 20 d. (Balsas.lt) –
Penktąsias įsiveržimo į Iraką metines
JAV prezidentas George W. Bush pa-
žymėjo sakydamas kalbą, kurioje pri-
mygtinai teigė, kad karas Irake yra
kilnus, būtinas ir teisingas, rašo
„The Guardian”.

Prezidentas teigė, kad arabai
šiuo metu kyla prieš Osama bin La-
den bei teroristų tinklą „Al–Qaeda”.
Dauguma apklausų rodo, kad ameri-
kiečiai nepritaria karui Irake, tačiau
G. W. Bush ir toliau laikosi tvirtos
nuomonės, kad JAV kariai liks Irake.
„Prabėgus 5 mūšio metams, savaime
suprantami yra debatai, kuriuose
svarstoma, ar buvo verta stoti į kovą,
ar verta kovoti dėl pergalės ir ar mes
iš viso galime laimėti. Man atsakymai
yra aiškūs: Saddam Hussein nuverti-
mas buvo teisingas sprendimas ir
Amerika privalo laimėti šitą kovą.
Kadangi mes ėmėmės veiksmų, pa-
saulis dabar yra geresnis, o Amerika
saugesnė.”

Per karą Irake jau žuvo dešimtys
tūkstančių žmonių, karas kainavo
šimtus milijardų dolerių ir buvo pei-
kiamas už tai, kad destabilizavo Vi-
duriniuosius Rytus.

Kalbėdamas Pentagone susirin-
kusiems kareiviams, JAV prezidentas

teigė, kad praėjusį sausį priimtas
sprendimas padidinti JAV karių skai-
čių Irake nuo 124 tūkst. iki 154 tūkst.
žmonių buvo teisingas, nes pradėta
saugumo operacija „atvėrė duris pag-
rindinei strateginei pergalei plates-
niame kare prieš terorizmą”.

Be to, G. W. Bush pridūrė, kad te-
roristams Irakas turėjo tapti ta vieta,
kur „Al–Qaeda” rinko į savo gretas
mases žmonių, su kurių pagalba iš-
vytų amerikiečius iš regiono. „Tačiau
Irakas tapo ta vieta, kurioje arabai
susijungė su amerikiečiais, kad iš-
vytų „Al–Qaeda”. Irake mes matome
pirmą didžiulį arabų sukilimą prieš
O. bin Laden” – teigė Baltųjų rūmų
šeimininkas.

„Karas Irake yra kilnus, jis yra
būtinas ir teisingas. Ir dėka jūsų nar-
sumo jis pasibaigs pergale”, – ka-
riams teigė G. W. Bush.

Teigdamas, kad vasarą karių
skaičius Irake sumažės iki 140 tūkst.,
JAV prezidentas pabrėžė, kad toli-
mesnio karių skaičiaus mažinimo
jam vadovaujant nebus. JAV pajėgų
Irake vadas generolas David Petraeus
grįžta į JAV, kur balandžio mėnesį tu-
rės pristatyti dar vieną ataskaitą apie
padėtį Irake.

Atkelta iš 1 psl. lėmė nesuge-
bėjimas laiku priimti logiškų ir
skaidrių sprendimų.

Prezidentas teigė, jog reikia rasti
būdų, kaip gerąją verslo ir viešojo
sektoriaus valdymo praktiką pask-
leisti į kitus valstybės sektorius, ir
įvardijo galimus problemų sprendimo
būdus: geriau įgyvendinamas valsty-
bės programinis biudžetas, strategi-
nės kaitos valdymo konsultantų pri-
traukimas. Šalies vadovas pabrėžė
palankių sąlygų demokratijai, pilie-
čių teisių apsaugai ir ekonominei ge-
rovei kūrimo svarbą.

V. Adamkus teigė, kad Lietuva
turi būti atvira naujovėms ir, svar-

biausia, kaitai. Valstybės prezidentas
teigė, kad piliečių pasitikėjimas ir įsi-
traukimas į jos gyvenimą, politikų ge-
bėjimas tenkinti piliečių lūkesčius ir
užsitikrinti jų paramą yra būtinos są-
lygos stiprios valstybės klestėjimui.

Šalies vadovas pabrėžė būtinybę
puoselėti demokratines, atviros vi-
suomenės vertybes, sudaryti tinka-
mas sąlygas energingiems ir atvi-
riems naujovėms piliečiams.

,,Tik tokioje valstybėje susiklosto
palankios sąlygos talentams ugdyti,
technologinei pažangai plėtoti, skaid-
riam valdymui įsitvirtinti”, – teigė V.
Adamkus. 

JAV vyko protestai prieš karą Irake.                            SCANPIX/REUTERS nuotr. 

Vilnius,  kovo 20 d. (BNS) – Lie-
tuva ir dar 9 NATO šalys kreipėsi į
sąjungos vadovą Jaap de Hoop Schef-
fer, ragindamos suteikti Gruzijai ir
Ukrainai NATO narystės veiksmų
planą balandį vyksiančiame sąjungos
viršūnių susitikime Bucharešte.
Laiške J. de Hoop Scheffer, kurį be
Lietuvos pasirašė Latvija, Estija,
Lenkija, Čekija, Slovakija, Slovėnija,
Bulgarija, Rumunija ir Kanada, tei-
giama, kad toks NATO žingsnis sus-

tiprintų saugumą ir stabilumą Euro-
poje, o priešingu atveju verstų abejoti
nuolat pabrėžiama NATO ,,atvirų du-
rų” politika.

Kai kurios NATO narės abejoja
galimybe Gruzijai suteikti Narystės
veiksmų planą, teigdamos, kad ji dar
ne visai atitinka Vakarų demokratijos
standartus. Šio Plano suteikimą Uk-
rainai stabdo tai, kad nei šalies politi-
kai, nei gyventojai nėra vieningi pri-
sijungimo prie NATO klausimu. 
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Savotišką simbolišką aštuonioli-
kos metų sukaktį Lietuva atšventė
niekuo neiškirtinai. Tos pačios nuo-
bodžios kalbos iš istorinės Seimo sa-
lės tribūnos, ta pati politinė kova, ku-
rioje tarnystė šaliai yra kažkur sąra-
šo gale, ir t. t. Tačiau jei žvelgsime į
regioninį kontekstą ir Lietuvos už-
sienio politikos vingius, pažymėtinų
dalykų, atsitikusių per tuos 18 metų,
tikrai rasime.

Ir šiuo atveju reikėtų pradėti ne
nuo politikams būdingo patoso, kad
per tokį trumpą laikotarpį mūsų šalis
nuėjo kelią nuo ekonominės blokados
ir politinio atskyrimo, pasibaigusio
tik po Maskvos pučo, iki NATO ir Eu-
ropos Sąjungos (ES) narystės. Visi to-
kio pobūdžio pagyrimai atrodo šau-
niai, tačiau kreipiant dėmesį tik į juos
galima labai greitai atsidurti trauki-
nio, kuriuo važiuoji, uodegoje. Beje,
jei pažiūrėsime į Lietuvos narystės
ES turinį, o ne tik į skambius ir pio-
nieriškus politinius šūkius, ta uodega
lyg ir labai arti.

Tokia savotiška „pilnametystės”
sukaktis yra gera proga iš tiesų įver-
tinti padėtį, o ne toliau gyventi senus
sovietinius laikus primenančiais šū-
kiais, kurie šviesios ateities viltis pa-
vertė žiauroka tikrove. O šiandienos
Lietuvoje, reikia pripažinti, tokių šū-
kių vis daugėja.

Kadaise buvo sugebėta įveikti
Michail Gorbačiov ekonominę bloka-
dą, iškovoti, kad iš Lietuvos pirmo-
sios visame Vidurio ir Rytų Europos
regione būtų išvesta okupacinė ka-
riuomenė. Galų gale ir įstojimas į
NATO bei ES atėjo gerokai anksčiau,
nei buvo galima tikėtis. Tačiau po to
Lietuvos žingsniuose atsirado kaž-
koks blaškymasis įvairiomis krypti-
mis, ir tai daugelyje sričių iš Vilniaus
atėmė iniciatyvą. Pavyzdžiui, per pir-
mąją Ukrainos valdžios krizę Valdas
Adamkus buvo vienas pagrindinių
išorės veikėjų, padėjusių sutvarkyti
padėtį kartu su tuomečiu Lenkijos
vadovu Aleksandr Kwasniewski. Ta-
čiau kai atėjo metas būti Kijevo „kel-
rode žvaigžde” ir atverti kelius į te-
nykštes rinkas Lietuvos verslui, Vil-

niaus ryžtas veikti  kažkur išgaravo.
Žinoma, galbūt nenorėta smarkiai
susipykti su Kremliumi, kuris nebu-
vo itin patenkintas „oranžine” revo-
liucija, tačiau reikia pripažinti, kad
su dabartine Maskva susipykstama
dažniausiai ne dėl savo, o dėl jos kal-
tės. Jei net ši prielaida neteisinga ir
atsitraukiant iš Ukrainos tikrai buvo
paisoma dvišalių santykių su Rusija,
kam tuomet reikėjo „prasidėti” su
Gruzija, juk į procesus joje Kremlius
reaguoja dar jautriau, ypač turėda-
mas Abchazijos kortą?

Minėti žingsniai buvo aiškinami
siekiu vadovauti regione, neva ro-
dant, kad Vilnius rūpinasi Vakarų
vertybių sklaida ir panašiais dalykais
tose šalyse, kurios dar vis bando per-
sitvarkyti. Tikslai, žinoma, kilnūs.
Tačiau juk ne Ukraina ir ne Gruzija
mums tiekia dujas bei naftą ir ne jos
rūpinsis Lietuvos elektros nepritek-
liumi, kai teks uždaryti Ignalinos ato-
minę jėgainę (IAE). Tai anaiptol ne-
reiškia, kad visą dėmesį reikia sutel-
kti į nuolankų dialogą su Kremliumi.
Tačiau laiką, praleistą padedant
spręsti buvusių sovietinių respublikų
problemas, galbūt reikėjo panaudoti
aktyviai veiklai Briuselyje siekiant,
kad vieningos ES energetikos politi-
ka iš tiesų pradėtų veikti ir kad į mū-
sų energetikos problemas, iškilsian-
čias po IAE uždarymo, ES įstaigos bei
atskiros Sąjungos šalys įsigilintų li-
kus bent keletui, o ne nepilniems me-
tams iki to.

Apibendrinant galima pasakyti,
kad bent jau tol, kol turėjo aiškius
tikslus, visų pirma susijusius su sta-
tusais, Lietuvos užsienio politika bu-
vo ganėtinai veiksminga. Tiesa, gal-
būt kartais pasitaikydavo ne itin nau-
dingo nuolaidžiavimo, tačiau bendro
vaizdo tai negadina. O tapus ES ir
NATO nare atsirado akivaizdus sut-
rikimas, išduodantis, kad tuomet, kai
buvo siekiama šių tikslų, apie tolesnę
ateitį nebuvo galvojama. Žinoma, kal-
bant civiliniais terminais – Lietuva
tuomet dar buvo „nebrandi”, todėl
tai gal ir atleistina. Tačiau šiandien
laikas ir delsimas įgyja visai kitokią
prasmę, o pilnametystės blaškymosi
padarinius tenka jausti visą gyveni-
mą.

„Pilnametè” Lietuva: nuo 
aiškiû tikslû iki blaškymosi

Beijing, kovo 20 d. (AFP–BNS)
– Teritorija, ištekliai ir net emocijos
yra gyvybiškai svarbios priežastys Ki-
nijai, pasiryžusiai tęsti jau 57 metus
trunkantį Tibeto valdymą, sako ana-
litikai. Galingu šalto strateginio mąs-
tymo ir giliai įsišaknijusių emocijų
deriniu galima paaiškinti, kodėl Ki-
nija nepaleidžia šio Himalajų regiono,
net jei tai reiškia žmonių mirtį ir tar-
ptautinį gėdinimą, įrodinėja jie.

,,Tibetas Kinijai labai svarbus ne
tik strategiškai, bet ir karine prasme,
– sakė ekonomistas Andrew Fischer,
kuris Londono ekonomikos mokyk-
loje specializuojasi Tibeto studijų sri-
tyje. – Ji ten yra pirmiausia naciona-
linio saugumo sumetimais”.

Vos pažvelgus į Azijos žemėlapį
galima pastebėti, kodėl Tibetas toks
svarbus. Jis yra tarp trijų didžiųjų
valstybių – Kinijos, Indijos ir Rusijos,
ir kas jį kontroliuoja, tas turi prana-
šumą.

Kinija nurodė daug geležinkelio į
Tibeto sostinę Lhasa tiesimo prie-
žasčių. Tačiau svarbiausia jų turbūt
yra tai, kad geležinkelis suteikia Ki-
nijai galimybę sparčiai pervežti į Ti-
betą dideles pajėgas karinio konflik-
to su Indija ar Rusija atveju. Abi šios
šalys su Kinija konfliktavo dar 7-aja-
me dešimtmetyje. Tibetas istoriškai
buvo svarbus, nes stabilumas šiame
regione užtikrina Kinijos vakarinės
sienos ir Indijos šiaurinio pasienio
saugumą. O dabar jo svarbą dar la-
biau padidino XXI amžiaus saugumo
interesas – vanduo.

,,Iš jo išteka daug didelių upių”, –
sakė Sičuano universiteto, įsikūrusio
Kinijos pietvakariniame Čengdu
mieste, Tibeto studijų centro profe-
sorius Ran Guangrong. ,,Tai Kinijos
vandens telkinys. Jei kas nors nutiks
jam, tiesioginį smūgį pajus Kinija”, –
sakė jis.

Be vandens, pareigūnai nurodo
vario, cinko, aukso ir kitų iškasenų
telkinius, kurie praverstų išteklių
daug sunaudojančiai Kinijos ekono-
mikai, o naujoji geležinkelių linija pa-
dėtų tas iškasenas išvežti. Tačiau Bri-
tų Columbia universiteto Tibeto spe-
cialistas Tsering Wangdu Shakya sa-
kė, kad tų iškasenų išgavimas neap-
simoka. ,,Tibete yra daug vario. Bet

tą varį brangiau išgauti nei tiesiog
nusipirkti jo tarptautinėje rinkoje, –
sakė jis. – Viską reikia išvežti keliais
ar geležinkeliais, o tai daug brangiau
nei tada, kai galima gabenti dideliais
laivais”.

Komunistinės Kinijos įkūrėjas
Mao Dzedong į Tibetą įsiveržti nusp-
rendė 1950 metų spalį, vos metai po
to, kai užėmė valdžią Beijing. Tai,
kad Mao Dzedong įsiveržė turėdamas
ir begalę kitų reikalų, – tais metais jis
planavo įsitraukti į Korėjos karą ir
susiremti su amerikiečiais – rodo Ti-
beto svarbą. Mao Dzedong pasižymė-
jo karine romantika – emocijos jam
buvo tokios pačios svarbos kaip ir ob-
jektyvios priežastys.

Hong Kong Lingnan universiteto
Kinijos politikos specialistas Paul
Harry sako, kad kalbant apie Tibetą
tai vis dar veikia. ,,Nelemtas dalykas
tas, kad kinai Tibeto klausimu visiš-
kai vadovaujasi emocijomis”, – sakė
jis.

Kinijos noras vadovauti Tibete
taip pat grindžiamas baime, kad jei
Tibetas atsiskirs, gali ateiti eilė ir
Sindziangui, kur dauguma – musul-
monų, Vidinei Mongolijai ar Taiva-
nui.

,,Jie nenori jokio susitarimo”, –
pažymėjo P. Harry ir pridūrė, kad tai
paaiškina Kinijos nenorą sutikti su
neseniai paskelbta Kosovo nepriklau-
somybe. ,,Net tai, kas gali būti teisė-
to apsisprendimo judėjimas užsieny-
je, kitoje planetos pusėje, gąsdina
Beijing, nes jis jėga kontroliuoja di-
delę Kinijos teritorijos dalį.”

Be to, ant kortos pastatytas Ko-
munistų partijos, kaip vienintelio šių
laikų režimo, kuris sugebėjo išlaikyti
stiprią Kiniją, kurios bijo kaimynai,
įvaizdis.

,,Pasitikėjimas Komunistų parti-
ja iš dalies grindžiamas kinų nacio-
nalizmu. Komunistų partija yra pir-
moji grupė Kinijoje, vėl suvienijusi
šalį ir padariusi ją stiprią”, – pažy-
mėjo Ts. W. Shakya.

,,Jei Tibetas būtų prarastas, taip
pat būtų laikoma, kad Komunistų
partija nesugeba išsaugoti šalies (te-
ritorinio vientisumo). Partijai tikrai
svarbu tai išsaugoti”, – pridūrė jis.

Tibetas Kinijai labai svarbus ne tik strategiškai, bet ir karine prasme.

www.draugas.org

Kinijos politikâ dèl Tibeto lemia
galingas motyvû derinys

Darius Varanaviçius
Geopolitika.lt
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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!

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

DAR KARTĄ APIE TAPATYBĖS
VAGYSTES

Apie tapatybės vagystes (,,Identi-
ty theft”) kažkada jau rašėme. Deja,
šių nusikaltimų skaičius JAV vis au-
ga, jo formos ir pobūdis nuolat kei-
čiasi bei tobulėja. Nuostoliai dėl tapa-
tybės vagysčių per metus siekia mili-
jardus dolerių, o aukų skaičius visoje
šalyje jau skaičiuojamas milijonais. 

Ne per seniausiai išplatintame
JAV pašto tarnybos pranešime buvo
atkreiptas vartotojų dėmesys į pašto
paslaugų nesaugumą. Pavogti banko
čekiai, finansinės ataskaitos, siunčia-
mos paštu, šiukšlių dėžėse išrausti
asmeniniai duomenys dažnai pridaro
tiek rūpesčių aukoms, kad geram
vardui atstatyti ir nuostoliams pa-
dengti prireikia ne vienerių metų.
Kiti populiarūs būdai išvilioti asmens
duomenis yra įvairios interneto sve-
tainės. Tai – melagingi aukcionai ir
netikros parduotuvės, taip pat  darbo
paieškos, bendravimo ir net pažinčių
svetainės, pagarsėjusios vadinamuoju
,,sweetheart scam”, kai nusikaltėliai
bando užmegzti ryšį su auka neva
siekdami romantiškų tikslų. Niekur
nedingo ir ,,laiškų iš Nigerijos”, me-
lagingų IRS ,,pranešimų”, banko sąs-
kaitos ,,duomenų patikrinimo” (kai
atsiuntus melagingą pranešimą el.
paštu, prašoma prisijungti savo slap-
tažodžiu prie specialiai nusikaltėlių
sukurtos svetainės, kaip du vandens
lašai panašios į tikrąją) apgavystės. 

Kaip bebūtų liūdna, pastaruoju
metu daugėja tapatybės vagysčių šei-
mos ir pažįstamų rate (įskaitant bu-
vusius partnerius ir tolimus giminai-
čius), be to, nusikaltėlių amžius vis
jaunėja. Ši nusikaltimų rūšis pir-
miausia vilioja savo pelningumu ir
sąlyginiu nebaudžiamumu, ypač jei
aukų ieškoma užsienio valstybėse.
Tapatybės vagystės neišvengiamai
siejasi su kitais nešvariais pinigais
paremtais nusikaltimais, nes jų pa-
galba gaunamos lėšos paprastai nau-
dojamos narkotikams bei kitoms  ne-
legalioms prekėms įsigyti, prekybai
žmonėmis ir teroristų veiklai finan-
suoti. Maža to, nusikaltėliai gali nau-
doti aukų tapatybę ne tik pinigams
gauti, bet ir patekę į policijos akiratį,
norėdami gauti valstybines lengvatas
ir pan. 

Kovoti su tapatybės vagystėmis
nepadeda tai, kad vis dar palyginti
mažai žmonių suvokia realią šių nu-
sikaltimų grėsmę. Deja, manyti, kad
aukomis gali tapti tik itin neatsargūs
lengvatikiai, nereikėtų. Taip pat ne-
verta numoti ranka į žalą, kurią gali-
te patirti.  Patikėkite, jai ištaisyti gali
prireikti daug pastangų, pinigų bei
laiko. Dėl vartotojų apatiškumo ir
vengimo pripažinti tapatybės vagys-
čių problemą nusikaltėliai tik dar la-
biau įžūlėja. Jų nesustabdo ir paly-
ginti neseniai imtos platinti apsaugos
nuo tapatybės vagysčių priemonės
(siūlomos bankų, kredito kompanijų
ir pan.), kai už atskirą mokestį siūlo-
ma papildoma asmeninių duomenų
apsauga, iš dalies dėl to, kad šios prie-
monės nėra tokios veiksmingos, kaip
teigia jų pardavėjai. Juolab kad tapa-
tybės vagystės vyksta ne tik dėl var-
totojų neapdairumo – daugybė priva-
čios informacijos apie klientus ,,nute-
ka” ir iš verslo kompanijų, mokslo ir

medicinos įstaigų, net iš valstybinių
įstaigų. Tyrimai apie tapatybės va-
gysčių paplitimą, įtaką bei žalą visuo-
menei tebėra pakankamai prieštarin-
gi, todėl įstatymų leidėjams dar teks
paplušėti, reglamentuojant asmeni-
nių duomenų naudojimą bei apsaugą
ir tuo pačiu siekiant užtikrinti atsa-
komybę prieš įstatymus bei realias
bausmes vagims.

Ką reikėtų turėti omenyje varto-
tojams, norintiems bent iš dalies ap-
sidrausti nuo tapatybės vagystės?
Pirmiausia, būti budriems ir neuž-
kibti ant sukčių, siūlančių viliojan-
čius sandėrius, ,,itin pelningą” darbą
namuose bei kitas gėrybes, už kurių
slypi nusikaltėlių viltis gauti jūsų as-
meninius bei finansinius duomenis ir
panaudoti juos savo tikslams. 

Antra, auka galite tapti net ir sa-
vo noru niekam neteikdami informa-
cijos. Kaip minėta, ji gali ,,nutekėti”
iš įvairiausių šaltinių, todėl derėtų
nepamiršti nuolat tikrinti savo kredi-
to istoriją (klaidos ir neatitikimai joje
– dažniausiai pasitaikantis tapatybės
vagystės požymis). Atidžiai skaitykite
banko ataskaitas, atkreipkite dėmesį
į netikėtus laiškus iš finansinių įstai-
gų, laiku negautas sąskaitas už pas-
laugas ar prekes ir pan. 

Saugokite savo asmens doku-
mentus – nesinešiokite Social Securi-
ty kortelės piniginėje ir neužsira-
šinėkite jo ant lapelio. Neteikite šio
numerio jokiai įstaigai, neįsitikinę,
jog jai išties būtina jį turėti (daugybė
organizacijų naudoja jį tik paprastai
klientų apskaitai ir lengvai gali pa-
keisti kokiu nors kitu rodikliu). Nie-
kuomet neteikite asmeninių bei fi-
nansinių duomenų apie save telefo-
nu, paštu ar internetu. Laikykite as-
meninius dokumentus banko seife ar
gerai įrengtoje slėptuvėje namuose.
Nemeskite dokumentų, kuriuose yra
asmeninių ir/ar finansinių duomenų,
tiesiog į šiukšlių dėžę, o įsigykite po-
pieriaus smulkintuvą.

Niekuomet neatsakinėkite į gau-
tus el. laiškus, jei nepažįstate jų au-
toriaus. Jei gaunate ,,pranešimą iš
banko”, kad apsilankytumėte jų sve-
tainėje ir įvestumėte duomenis ,,pa-
tikrinimui”, nesekite atsiųsta nuoro-
da. Vietoj to, atsidarykite interneto
naršyklę iš naujo ir užeikite į banko
svetainę įprastu jos adresu. Be to, vi-
suomet galite paskambinti klientų
aptarnavimo numeriu ir paklausti, ar
pranešimas buvo iš tiesų jums siųs-
tas. Nenaudokite įprastų ir lengvai
sužinomų slaptažodžių – gimimo da-
tos, mamos mergautinės pavardės,
miesto, kuriame gyvenate ar pan.

Pagaliau, nepamirškite, jog tapa-
tybės vagystė gali įvykti ir po papras-
čiausios piniginės ar rankinės vagys-
tės, o kredito kortelių numeriai gali
būti pavogti bet kurioje įstaigoje, at-
siskaitant ta kortele (jei yra įrengtas
specialus prietaisas, nuskaitantis
elektroninius kodus). Būkite budrūs
visur ir visuomet, o įtarę, kad galėjo-
te tapti auka, iškart paneškite polici-
jai, kredito biurui bei savo finansinei
įstaigai.

Pagal Federal Trade Commission
bei žinaisklaidos informaciją
parengė Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS
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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

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

Kryñiañodis Draugas Nr. 035

Vertikaliai:
1. Pilkšvai rusva laukinė vištelė. 2. Meistrė, gaminanti dirbinius iš bran-

giųjų metalų ar mineralų. 3. Mažiausias Lietuvos žinduolis (į pelę panašus
vabzdžiaėdis žinduolis). 4. Išaižyta ankštis, lukštas, aižena. 5. Nespaudęs no-
rago, nekąsi … . 6. Viena baltų kalba kalbanti tauta. 7. Praradimas, mirtis. 8.
Moteris, mananti, kad jos rasė pranašesnė už kitas. 11. T. Tilvyčio poema. 12.
Sandariai uždaroma anga. 18. Ant viralo užsidėjusi plutelė. 19. Deginimo juti-
mas stemplėje. 23. Pertrauka tarp spektaklio veiksmų. 24. Futbolo žaidėjas
aikštės viduryje (pozicija). 25. Prancūzijos karalių rezidencija, vienas didži-
ausių pasaulio muziejų. 26. Kuriuo nors metu aktualus dalykas. 27. Gausi
Azijos tauta. 28. Moliūgo rūšis (vaisiai ilgi, panašūs į agurką). 29. Ugandos
sostinė. 32. JAV valstija. 33. Stipri degtinė iš grūdų spirito. 34. Taisyklingas
mąstymas, samprotavimas.

Horizontaliai:
1. Pagaliai, ant kurių pasistojus vaikščiojama. 5. Šviesusis alus, sukurtas

XIX a. viduryje Pilzeno mieste (Čekijoje). 9. Atvirkščioji medalio arba mone-
tos pusė. 10. Šakniavaisinė maistinė ir pašarinė daržovė. 13. Skraidomųjų
aparatų valdymas, skraidyba. 14. NBA žaidžiantis lietuvis Žydrūnas … . 15.
Antras pagal dydį žemynas. 16. Rūkymo įtaisas. 17. Storas milo paltas. 20.
Biblinė krikščionių giesmė. 21. Stiklo gamybos žaliava. 22. Kietas kai kurių
gyvūnų lukštas. 25. Medis ar krūmas, kurio lapų vainikas simbolizuoja šlovę,
didybę. 29. Skysčių ar biralų saikas. 30. „Žemės obuolys” (krakmolinga dar-
žovė). 31. Skydinės liaukos padidėjimas, gūžys. 35. Gyventojų kėlimasis iš vie-
nos vietos į kitą. 36. Trumpas knygos ar straipsnio turinio išdėstymas. 37. Fi-
zinės kūno mankštos pratimai. 38. Italijai priklausanti sala, kurioje yra Etnos
ugnikalnis. 39. Poilsis. 40. Dykuma Čilėje, sausiausia vieta žemėje.

Kryžiažodžio atsakymas — frazė iš raidžių skaičiais pažymėtuose lange-
liuose.

LIETUVIŲ KALBA
Liepos 6–12 d. — Šeimų stovykla
Liepos 13–27 d. —  8–16 m. vaikams
Liepos 27–rugpj. 2 d. —  Tęsinys 13–16 m. vaikams
Rugpj. 24–31 d. — Aštuonios Meno Dienos

Neringoje suaugusiems

LIETUVIŲ KILMĖS STOVYKLAUTOJAMS
ANGLŲ KALBA

Birželio 28 — liepos 2 d.  — Šeimų stovykla
Rugpj. 3–16 d. 7-16 m. vaikams
Rugpj.16–23 d. — Tęsinys 13–16 m. vaikams

info@neringa.org  *  www.neringa.org  *  978-582-5592
Neringa Inc. su Nek. Pr. Marijos Seserimis organizuoja ir veda 

stovyklas ,,Neringos” stovyklavietėje Vermonte

,,Neringos” Stovyklos
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Išreikšti tai, kas arčiausia širdies — Išreikšti tai, kas arčiausia širdies — 
lietuvišką dainą ir muzikąlietuvišką dainą ir muziką

DALIA CIDZIKAITÈ

Tie, kas lankėsi Jaunimo centro
Čikagoje 50 metų sukakties pokylyje,
turbūt prisimena po meninės dalies
tarp svečių vaikščiojusius ,,Daina-
vos” ansamblio vyrų seksteto narius,
siūlančius nusipirkti neseniai išleistą
jau antrąją šios grupės kompaktinę
plokštelę ,,Šešiese”. Šių metų kovo 28
d., penktadienį, Pasaulio lietuvių cen-
tre, Lemonte įvyks šios plokštelės
pristatymas. Apie tai, kaip gimė
antroji plokštelė, kuo ji skiriasi nuo
pirmosios ir kas joje brangiausia,
kalbiname tris šešetuko narius:
Darių Polikaitį, Audrių Polikaitį
ir Liudą Landsbergį.

— Kaip atsirado antroji
plokštelė ,,Šešiese“?

Darius: Pirmąją plokštelę išlei-
dome 1999 metais. Pajutome, kad per
tuos 8 metus pridėjome įdomių kū-
rinių į savo repertuarą, kuriuos buvo
verta įrašyti. Be to, vieneto sudėtis
nuo to laiko gana smarkiai pasi-
keitė — buvome oktetas, o dabar
dainuojame penkiese, Vidas groja
pianinu (todėl ir plokštelė vadi-
nasi ,,Šešiese”). Sumažėjus
mūsų gretoms įsitiki-
nom, kad ir šešiese ga-
lime sėkmingai dai-
nuoti ir kad turime
kažką naujo pateikti
klausytojams. Kai ap-
sipratome su nauja su-
dėtimi, pamažu prasidėjo
kalbos ir apie įrašą.

Audrius: Kiek atsime-
nu, mintį paruošti antrąją
plokštelę pirmiausia iškėlė
Liudas Landsbergis. Jis norėjo
pabandyti įrašyti bent dalį to,
ką buvome išmokę ir dainavę
per 8 metus. Ir kad praėjus dau-
geliui metų, galėtume pasiklau-
syti, prisiminti ir pasidžiaugti tuo
laiku, kai buvome ,,jauni”. 

— Kas rinko medžiagą? Ar
dirbama buvo drauge, ar kažkas
vienas didžiąją darbų dalį at-
liko?

Liudas: Nors dainuojame šešie-
se ir pasiskirstome pareigomis, vis
tiek didžiausia našta tenka Dariui.
Jis ruošia repertuarą ir repeticijų
eigą, artimai dirbo su garso režisie-
rium ir t. t. Kiekvienas iš mūsų turi-
me savo išskirtinį įnašą, bet Dariaus
yra svarbiausias ir didžiausias.

Audrius: Nors Darius renka ir
parenka mums medžiagą, jis visuo-
met yra atviras naujoms idėjoms. Po
13 metų dainavimo kartu mes visi
turime tam tikrą patyrimą ir nuo-
monę, kas kaip turėtų būti. Tikrai
smagu, kai visi vieneto nariai kartu
gali kūrybiškai prisidėti. Ši antroji
plokštelė, beje, kaip ir pirmoji, ne-
būtų atsiradusi be daugelio Dariaus
darbo valandų renkant tinkamą me-
džiagą, ruošiant aranžuotes ir re-
petuojant su mumis. Ji nebūtų atsi-
radusi ir be tinkamo šio projekto
finansavimo, kurį suteikė pats ,,Dai-
navos” ansamblis.

Darius: Kaip vadovas, aš daž-
niausiai pristatau naujus kūrinius.
Bet mūsų grupėje visi nariai turi
daug įtakos parenkant repertuarą,
sprendžiant, ar kūrinys mums patin-
ka, ar jis mums tinka, ar bus įdomus

publikai. Ypač daug prie aranžuočių
prisideda Vidas Neverauskas, dažnai
akompanimentai yra jo sukurti, o
,,Esi dangau” instrumentinė aran-
žuotė yra jo kūryba. Kiti nariai taip
pat prisideda prie aranžuočių kūri-
mo. Pavyzdžiui, Liudas Landsbergis
siūlė įrašyti ,,O atsimenu namelį” su
nauja aranžuote ir ,,music box” efek-
tais. Yra ir daugiau tokių pavyzdžių.

— Kuo antroji plokštelė ski-
riasi nuo pirmosios? 

Audrius: Pirmasis įrašas buvo
pirmasis bandymas. Nebuvome pa-
tyrę dainuoti kaip vienetas įrašo
studijoje, nežinojom, ko tikėtis ir kas
iš to išeis. Nežinojom, kaip publika
priims mūsų pastangas. Šį kartą
jaučiau, kad visi pradėjome šį projek-
tą su didesniu patyrimu ir pasiti-
kėjimu.  Kartu dainuojame 13 metų
ir labai gerai pažįstame savo ir kitų
dainininkų balsus. Kadangi atsiliepi-
mai apie pirmąjį įrašą buvo teigiami,

buvo vilčių, kad ir antrasis susilauks
publikos susidomėjimo. Be to, pirmo-
ji kompaktinė plokštelė buvo šiek
tiek daugiau tradicinė, o šioji — įvai-
resnė savo dainomis. Antrą kartą
galėjome šiek tiek daugiau rizikuoti.

Darius: Jau minėjau, kad gana
smarkiai pasikeitė mūsų sudėtis.
Taip pat per tuos 8 metus mūsų re-
pertuaras prasiplėtė. Įtraukėme ki-
tokių žanrų dainas, pvz., ,,Kaip sma-
gu” (atlikta ,,kirpyklos”, t. y. ,,barber-
shop” stiliumi), pasaulinio garso
kompozitoriaus Antonin Dvorak dai-
nas, parašytas pagal lietuvių liaudies
tekstus, ,,Vieni šokam” (atlikta ,,doo-
wop” stiliumi). Vis bandome naujo-
mis formomis išreikšti tai, kas mums
arčiausia širdies — lietuvišką dainą ir
muziką.

— Koks buvo įrašinėjimo pro-
cesas: sunkus, varginantis, leng-
vas, smagus...? 

Darius: Buvo... visai ,,norma-
lus” (juokiasi). Kai kurios dainos

plaukte plaukė, o kai kurias sunkiau
buvo įrašyti. Kadangi įrašinėjome
vakarais, tai vakaro pabaigoje dažnai
būdavome visiškai išvargę. Bet buvo
ir daug linksmų akimirkų. Darbą
labai palengvino mūsų tarpusavio
draugystė, o taip pat ir talentinga
talka: garso režisierius John McCort-
ney, menininkas Vytas Čuplinskas,
fotografas Tauras Bublys, gitaristas
(šiuo atveju grojęs ,,banjo”) Saulius
Gylys. 

Liudas: Kodėl vienetas gyvuoja
13 metų? Esame draugai. Visi nariai
pažįsta vienas kitą beveik nuo gimi-
mo, tik aš pasirodžiau prieš 20 metų.
Tai senos draugystės.  Žinome vienas
kito silpnas ir stiprias vietas, bet
svarbiausia  — žinome, kaip vienas
kitą prajuokinti. Tada ir darbas pasi-
daro žymiai lengvesnis. 

— Kuri daina naujoje plokš-
telėje Jums atrodo labiausiai pa-
vykusi?

Darius: Kai taip glaudžiai ilges-
nį laiką ,,pagyveni” su repertuaru,
yra labai sunku atrinkti labiausiai
pavykusią dainą. Labai intymiai žinai
kiekvienos dainos sunkumus, sunku
taip greit po įrašinėjimo būti objek-
tyviam. Bet jeigu reikėtų pasirinkti,
parinkčiau ne vieną, o kelias, kurios
man atrodo išskirtinai pavykusios:
,,Kaip smagu”, ,,Vieni šokam” ir ,,O
atsimenu namelį”.

Audrius: Man geriausiai pavy-
kusi — tai Edžio Punkrio ,,Vieni
šokam”. Kadangi šią dainą dainuo-
jame a capella, ji mums suteikia pui-
kią progą ,,parodyti” visų balsų su-
derinimą. Pati daina yra smagi, pri-
menanti 1950 metų dainų stilių
Amerikoje. Koncertuose ji visuomet
susilaukia didelių plojimų. Mano
nuomone, šios dainos įrašas naujoje
plokštelėje sėkmingai perteikia tą
smagią dvasią. Man ypač patinka, kai
dainos pabaigoje Mariaus falsetto
pasigirsta aukštam registre. Čia pats
smagumas — jis laisvai skrajoja virš

mūsų balsų.

— Kuri daina mėgstamiau-
sia?

Liudas: Kai Darius pristatė
Dvorak dainas, gal ir nebuvome tokie
užsidegę jas atlikti. Bet kai pradė-
jome į jas įsigilinti, pajutome Dvorak
kūrybingumą ir ūpas pasikeitė.  Da-
rius tikrai surado lobį. O artimiausia
daina man — ,,O atsimenu namelį”.
Išgirdęs tą lopšinę kiekvienas prisi-
mena savo vaikystę. Brazdžionis taip
gražiai (su Bertulio nepamirštama
melodija) primena kūdikiui (ir mums
visiems) svarbiausias gyvenimo są-
vokas – Dievulį, Tėvynę, namus, ma-
mą.       

Darius: Šis klausimas dar sun-
kesnis! Vienos tikrai negaliu parink-
ti. Man Dvorak dainos turbūt atneša
didžiausią pasitenkinimą, labiausiai
dėl jų istorijos ir kaip pateko mums į
rankas. Dvorak sukūrė šias dainas
vyrų chorui pagal lietuvių liaudies
dainų tekstus, išverstus į čekų kalbą.

Mums vieną šio ciklo dainą prieš
kelis metus atsiuntė muzikas
Vytautas Strolia (dabar jau a.
a.). Strolia vėl pritaikė originalų
liaudies dainos tekstą Dvorak

dainai (jis juokais tai vadino
,,atlietuvinimu”). Besiruo-
šiant įrašui, kilo mintis
panašiai padaryti ir su
kitomis to ciklo daino-
mis. Suspėjome paruošti
dar tris dainas. Deja,
viena ciklo daina kol kas
liko ,,neatlietuvinta” – gal
kitam įrašui? 

— Ar jau susilaukėte
ir kokių savo artimųjų,

draugų, pažįstamų atsi-
liepimų apie naująją kom-
paktinę plokštelę? 

Darius: Kol kas atrodo,
kad atsiliepimai geri. Žinoma,
norime, kad publikai įrašas
patiktų, bet tikiuosi, kad klausy-
tojai nesupyks, jeigu prisipažin-
siu, kad tai (bent man) nėra
pats svarbiausias dalykas. Man

svarbu, kad mūsų atlikimas
pasižymėtų nuotaika ir menišku-
mu. O dar svarbiau, kad vieneto

nariai būtų įrašu patenkinti – juk
visa tai buvo atlikta jų laisvalaikio
metu. Jie (ir ne tik jie, bet ir jų šei-
mos) paaukojo daug laiko ir energi-
jos. Viliuosi, kad dabar, po įrašo pa-
sirodymo, jie gali nusišypsoti ir pa-
sakyti, kad visa tai buvo verta daryti.

Audrius: Daugiausia klausia
apie plokštelės viršelio nuotrauką.
Kai kas galvoja, kad viršelio nuotrau-
ka netikra, sukurta kompiuteriu.
Galiu užtikrinti, kad mes turėjome
Vidą išlaikyti ne vieną kartą. Po kele-
to bandymų rankos raumenis skau-
dėjo porą dienų. Nors Vidas atrodo
lengvas ir plonytis (palyginus su
kitais), jį išlaikyti nebuvo lengva. Ir
dar tuo pačiu reikėjo šypsotis!

Kompaktinės plokštelės sutiktu-
vės įvyks š. m. kovo 28 d., penkta-
dienį, 7:30 val. v. Lietuvių dailės
muziejuje Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte.

Šią kompaktinę plokštelę taip pat
galite nusipirkti ,,Draugo” knygynė-
lyje ir internetu: www.dainava.us/
cms.

,,Dainavos” ansamblio vyrų vienetas (stovi iš kairės)
L. Landsbergis, M. Polikaitis, A. Polikaitis, K. Šoliūnas
ir D. Polikaitis; ant rankų ,,ilsisi”  – V. Neverauskas.            
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Čia pacituotą įžymų Lietuvos
zoologą–kraštotyrininką, nekasdie-
ninį eruditą Jurgį Edisoną man  as-
meniškai teko sutikti trumpai prieš
Antrojo pasaulinio karo pabaigą, kai
su aštuonių mūsų šeimos narių būriu
iš ką tik subombarduoto Drezdeno
atsidūrėme Bambergo mieste. Tuo-
met jis ten gyveno su šeima mažame
butelyje, kur jis mus visus keletai
dienų buvo priglaudęs, kol suradome
vietą apsigyventi ne per toliausiai
nuo Bambergo esančiame kaime. At-
menu, jis, tuomet jau silpnos svei-
katos, mums pasakodavo apie mūsų
krašto gyvūniją, su ja susijusią tau-
tosaką ir kt. Mirė jis kitais metais
Wiesbadeno stovykloje, išgyvenęs tik
57-erius metus. Norintys daugiau
pasiskaityti apie jo nuveiktus darbus,
net daugiau nei puslapį galite rasti
jau minėtoje Liet. Enciklopedijoje.

Štai ką mūsų žymus rašytojas V.
Krėvė-Mickevičius rašo (irgi Liet.
Enciklopedijoje) apie lietuvių liaudies
prietarus, susijusius su gandru:
„Gandras lietuvių liaudyje yra labai
gerbiamas. Jo niekas neskriaudžia ir
nežudo. Tai vienas labiausiai mėgia-
mų paukščių Lietuvoje. Su gandru
yra susiję daug prietarų. Tikima, kad
gandras neša namams palaimą, todėl,
kur jie gyvena, tų namų netrenksiąs
perkūnas. Ūkininkai įtaisydavo jiems
gandralizdį, užtraukę ant stogo šel-
mens ar įkėlę į didesnį medį senas
akėčias ar seną ratą. Iš jo elgesio liz-
de ar parskrendant spėjama apie na-
mų ateitį, žmonių sveikatą, laimin-
gus ar blogus metus. Didžiausia ne-
laime laikoma, jei į lizdą pavasarį su-
grįžęs gandras staiga jį palieka. Tada,
sakoma, kad tuos namus ištiksiąs
gaisras, mirtis ar kitos nelaimės. Jei
pavasarį gandras išmetąs kiaušinį iš
lizdo, tai esąs menko derliaus žen-
klas, o jei išsiperėjusį jauniklį –
siausią baisios ligos ir badas. Gand-
ras apsaugojąs ir gyvulius nuo ‘na-
minio’ ir ‘raganų’. Jei gandras lizdą
susineša ant tvarto stogo, tai gyvuliai
būsią sveiki ir laimingi, jei ant ark-
lidės – ’naminis’ arkliu nejodinėsiąs
ir kt. Iš gandro laikysenos lizde spė-
jamas ir oras: jei vakarais gandras
ilgai klegena – būsianti giedra, jei
tyliai stovi – būsią lietaus.”

Nesu per daug prietaringas, bet

kad tie prietarai kartais išsipildo
galiu patvirtinti iš savo paties patyri-
mo. Štai vienas pavyzdys. Prieš Ant-
rojo pasaulinio karo pradžią mano
tėtis nukėlė nuo tvarto stogo gandrų
lizdą ir jį padėjo ant netoliese buvusio
ąžuolo, su tikslu ant stogo įtaisyti
perkūnsargį. Netrukus mūsų sodybo-
je prasidėjo rimtos nelaimės. Kartą
piktai nusiteikęs jautis buvo prirė-
męs mano senelį Justiną prie to ąžuo-
lo kamieno, išnarindamas jam peties
raktikaulį. Gana ilgai mano senelis
vaikščiojo ranką ant skepetos pasi-
kabinęs. O trumpai prieš tai jauna
kumelaitė tvarte jį savo kanopa buvo
parmušus ant mėšlo, kai šis šake
rankose bandė užmušti tvarto kampe
bandžiusią pasislėpti didžiulę žiurkę.
Be žado gulintį mano senelį atsitikti-
nai užtiko vienas iš samdinių, kuris
šalto vandens kibiru jį atgaivino. 

Tai dar ne viskas. Prie tų nelai-
mių dar galima priskaičiuoti ir gana
laimingai pasibaigusią nelaimę, kai
tas pats senelis Justinas Šarka iškri-
to iš apsivertusio vežimo. Tai įvyko
visiškai prie Zarasų–Kauno plento. Mil-
tų maišais prikrautą vežimą, kuria-
me sėdėjo ir mano vyresnioji sesuo Ja-
nė, traukė jauna kumelė, vardu Kū-
melė. Prieš išsukant į keliuką namo,
Kūmelę išgąsdino plentu beatvažiuo-
jantis autobusas. Ji pašoko bėgti. Po-
sūkyje į keliuką maišų svoris vežimą
kažkaip apvertė į gana gilų griovį,
kartu apversdamas ir arklį. Mano se-
neliui pavyko laimingai nušokti nuo
vežimo, bet kur gi dingo Janė? Žiūri
šen, ieško ten, o jos kaip nėra, taip
nėra. Iš netoliese buvusios gyvenvie-
tės – „kašarkos” (paplentės mūrinis
pastatas, kuriame buvo apgyvendin-
tos dvi plento prižiūrėtojų šeimos) ar
iš smalsumo, ar iš noro pagelbėti su-
bėgo žmonių į nelaimės vietą. Pagaliau
kažkur iš gilumos pasigirdo silpnas
Janės balselis. Vienas gelbėtojų pa-
stebėjo iš po Kūmelės kyšančius jos
rankos pirštelius. Pagriebę už rankos
gerieji kaimynai Janę nesunkiai iš-
traukė. Laimei, dėl gilaus „V” formos
griovio, Kūmelės kūnas jos nebuvo
prispaudęs. Be susipurvinusio veide-
lio ir drabužėlių ji išliko visiškai ne-
sužeista, nors nemažai išsigandusi.
Nemanau, kad ir Kūmelė daug nu-
kentėjo. Tik nežinau, kaip ji iš to grio-
vio išsikapstė. Tai būta laimingiausio
nelaimingo atsitikimo, apie kokį esu
bet kada girdėjęs. (Po karo Janė emi-
gravo į Kanadą, vedė Lietuvos aviaci-
jos lakūną Stasį Paketūrą, kartu nu-
sipirko tabako ūkį. Abu jau iškeliavę
į amžinybę.)

Tenka apgailestauti, kad nuo
tvarto kraiko nukeltose ir į ąžuolą
įkeltose akėčiose gandrai lizdo nebe-
krovė. Gal todėl, kad mes vaikai tas
akėčias okupavom savo lapinėms sta-
tyti, žvalgybos postui, „ginant” tėviš-
kę nuo įsivaizduojamų priešų, arba
kaip poilsio vietelę, kur ir numigda-
vom retkarčiais. Negaliu pamiršti,
kaip vieną sekmadienio popietę jau-
na samdinių porelė mums lapinėse
besiilsint prisėdo pailsėti, atsirėmę į
to šimtamečio ąžuolo kamieną. 

Gandrai – geradariai
JONAS ÕARKA

Nr. 2

Gandras ir gandrytė kalena snapu.
Tęsinį skaitykite ateinantį šešta-

dienį, kovo 29 d.

LA Šv. Kazimiero parapijiečiai
atsisveikino su savo klebonu

Š. m. kovo 15 d. ,,Drauge” rašė-
me apie Los Angeles Šv. Kazimiero
parapijos klebono kun. Stanislovo
Anužio atsistatydinimą iš LA Šv.
Kazimiero parapijos klebono pareigų
ir jo išvykimą į Lietuvą.

Kovo 15 d., šeštadienį, LA Tau-
tinių namų salėje įvyko Šv. Kazimiero
parapijos klebono S. Anužio išleistu-
vės ir atsisveikinimas su draugais.
Programą vedęs Aleksas Mickus per-
skaitė klebonui skirtą atviruką su
dedikacija, po kuria pasirašė visi da-
lyviai. Toliau kalbėjo LA LB valdybos
pirmininkas dr. Rimtautas Marcin-
kevičius, kuris sakė, kad šiandien
Lietuva liūdi netekusi Vytauto Ker-
nagio, o Los Angeles — mylimo kle-
bono S. Anužio, kuris yra mūsų nu-
kryžiuotas klebonas, paaukotas kaip
Velykų avinėlis. Tačiau kur jis be-
būtų, jo šviesa nenustos mums švie-
tusi, jis visada mums liks LA Šv. Ka-
zimiero parapijos klebonu — kalbėjo

dr. Marcinkevičius. ALTo vardu kal-
bėjo Albinas Markevičius, Vyčių —
Marytė Sepikaitė, bažnyčios choro —
Viktoras Ralys, ,,Spindulio” šokių
grupės — Danguolė Varnienė, ,,Ret-
ro” šokių grupės — Laimutė Gajaus-
kienė bei kiti.

Kalbą taręs klebonas S. Anužis
buvo labai sujaudintas tokio didelio
susirinkusių draugų būrio. Jis pra-
sitarė, jog buvo labai nustebintas dėl
tokio skuboto jo nušalinimo bei to
nušalinimo priežasčių, mat truko vos
kelių mėnesių iki jo rotacijos pabai-
gos. Klebonas S. Anužis sakė, kad kur
jis bebūtų, niekuomet nepamirš savo
gyvenimo LA Šv. Kazimiero parapijo-
je ir visų sutiktų jos nuostabių žmo-
nių. Atsisveikinime dalyvavo daugiau
nei 100 parapijiečių. Su klebonu at-
sisveikinti buvo galima ir kovo 16 d.
po šv. Mišių.

LA LB valdybos ir ,,Draugo” info

Prie Šv. Kazimiero bažnyčios palaikyti Tėvo Stanislovo (pirmoje eilėje cen-
tre) susirinkę parapijiečiai.    Povilo Žemaitaičio nuotrauka.

KAI RELIGIJA NUKRYŽIUOJA KRISTŲ
ALEKSAS MICKUS
dramaturgas

Jeruzalėje buvo diena, kai Jėzus
atėjo į šventyklą ir pasakė farizie-
jams: „Aš sugriausiu jūsų šventyklą,
nes jūs atstumiate ir išduodate pras-
tuolius. Jūs kuriate religiją, kurioje
nėra Dievo.”

Netrukus Jėzus buvo religijos
išduotas ir nukryžiuotas. Tačiau iš-
sipildė Jėzaus pranašiški žodžiai ir
šventykla buvo sugriauta.

Kiekvienam ateina Dievo išban-
dymo diena. Atėjo išbandymo diena ir
Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos
klebonui Tėvui Stanislovui Anužiui,
jo parapijiečiams, parapijos tarybai.

Šių metų pradžioje asmens ar
grupės asmenų laiškas, pasirašytas
anonimišku įžūlumu „Mary”, pasie-
kia Los Angeles kardinolą R. M.
Mahony, kuriame nužeminamas Tė-
vas Stanislovas.

Toliau įvykiai rutuliojasi žaibiš-
kai, lyg iš anksto suskaičiuota arit-
metine progresija. Tėvas Stanislovas
apgyvendinamas vienuolyne, vienas
iš parapijos tarybos narių sukurpia
savo „faktus” kardinolui R. M. Ma-
hony, o vyskupų delegatas prelatas E.
Putrimas atvyksta į Los Angeles,
pasiruošęs „paguosti” dar nieko apie
tai nežinančius parapijiečius. Pra-
bėga dar pora veiksmingo plano

dienų ir į Los Angeles arkikatedrą
atvežtas Tėvas Stanislovas po neilgo
psichologinio spaudimo priverčiamas
pasirašyti atsistatydinimo raštą. O
juk trūko tik, tik, tik… Trūko tik
dešimt savaičių iki Tėvo Stanislovo
darbo Šv. Kazimiero parapijoje sutar-
ties pabaigos! Sulošta greitai ir
meistriškai. Panašiai kaip šaškėmis. 

Tai kas gi tie meistrai? Kas gi tie
lošėjai? Kas gi tie be nuodėmės, iš-
drįsę mesti į Mariją Magdaleną ak-
menis? Kas gi tie „teisuoliai”, turin-
tys tiesioginį telefoninį ryšį su Dievu?
Kas jie, kurie žino, kas yra Dievas?
Kas nukryžiavo Kristų? Ir kas nu-
kryžiavo Tėvą Stanislovą prieš pat šv.
Velykas? Tai tie, kurių religijoje
nėra Dievo.

Šimtai Tėvą Stanislovą mylinčių
parapijiečių – jauni, vyresni, ištisos
šeimos su vaikučiais suvažiavo prie
klebonijos trečiadienio vakarą. Ta-
čiau jau buvo per vėlu. Partija jau
buvo sulošta. Už uždarų durų parapi-
jos taryba, garbės konsulas ir kunigai
aptarinėjo paskutines nukryžiuotojo
detales: Tėvo Stanislovo išsiuntimo į
Lietuvą bilietą, paskutinių dovanų
įteikimo ceremonijas ir t. t.

Tačiau mes, parapijiečiai, tikime
į Dievą. Mes tikime į Tėvą Stanislovą,
nes Jo siela yra kaip atviras ąsotis.
Todėl mes mylime Tėvą Stanislovą ir
matome jame Dievo atspindį. 

Nukelta į 13 psl.
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

Accent
Homefinders

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

Nuomojamas dirbančiam/iai ar porai
gyvenama patalpa (kambarys arba

butas). Namas yra - 2 blokai nuo Pulaski
g-vės arba 4 blokai iki 63 g-vės, susisie-
kimas geras. Laukiami tvarkingi gyventojai.
Tel.:1-773-349-0111, Danutei. 

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

IŠNUOMOJA

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

•••ÎVAIRÙS SKELBIMAI•••

SALES REPRESENTATIVE:
Work in your own neighborhood,
we’ll train hardworking person.

We’ve been in business since 1975
selling lighting products for all

kinds of businesses. No experience,
hard worker to earn money!

Mike: (773) 650-1700 ext 102
mike@midwest-lighting.com

*Galiu prižiūrėti vienišą, pagyvenusį žmo-
gų, gyventi kartu bet kurioje valstijoje.
Vairuoju automobilį, turiu patirtį, Amerikos
pilietė. Kalbu lietuviškai, angliškai. Tel.
847-309-2114.

*Moteris ieško darbo senelių priežiūroje
dienos metu nuo 8 val. ryto iki 12 val.po
pietų pietiniuose rajonuose. Tel. 708-691-
8650. 

*Moteris, gyvenanti Oak Lawn rajone,
ieško kelioms valandoms darbo po 5 val.
vakaro, gali dirbti ir šeštadienį. Tel. 708-
220-3202.
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KREPÕINIS

ÕACHMATAI

ÎVAIRIOS SPORTO ÑINIOS

Tarp jaunųjų šachmatininkų ir
lietuvių kilmės žaidėjai

Baigiamosios lllinois valstijos
gimnazijos šachmatų varžybos įvyko
š. m. vasario 8-9 d. Peoria miesto
Civic Centre. Į šias varžybas suvažia-
vo 1,044 šachmatininkai bei jų tre-
neriai. Buvo atstovaujama net 118
gimnazijų. Šių baigiamųjų varžybų
šachmatininkai buvo atrinkti iš
ankstesnių tarpmokyklinių žaidimų.
Varžovai buvo suskirstyti ne pagal
amžių, bet pagal jų pajėgumą: nuo
pajėgiausios Pirmosios lentos (Board
1) iki Aštuntosios lentos (Board 8). 

Tarp dalyvių buvo ir keletas
lietuvių kilmės gimnazistų: Pirmoji
lenta (119 varžovų) – Kurt Ben-
doraitis (ketvirtokas, Plainfield gim-
nazija) užėmė 14 vietą; Kyle Mažeika
(antrokas, Stillman Valley gimnazija)
— 64 vietą ir Earl Mikalauskas (tre-
čiokas, Lemont gimnazija) — 108 vie-
tą. Antroji lenta (120 varžovų) –
Antanas Stankov (trečiokas, Lake
Park gimnazija) užėmė 107 vietą.
Penktoji lenta (122 varžovų) – Zach
Petrauskas (antrokas, St. Joseph

gimnazija) — 61 vieta ir Jon Pra-
puolenis (ketvirtokas, Glenbard
South gimnazija) — 69 vieta. Aštun-
toji lenta (170 varžovų) – Jonas Kup-
rys (antrokas, Northridge Prep gim-
nazija) — 52 vieta ir Lukas Gilevičius
(antrokas, Amos Alonzo Stagg gim-
nazija) — 115 vieta.

Yra ir daugiau lietuvių kilmės
gimnazistų, kurie nors ir nedalyvavo
šiame baigiamajame turnyre, bet
reiškiasi kitose Illinois valstijos gim-
nazijų šachmatų varžybose. Tarp jų ir
antrokai Kymantas Albarovas (Ha-
rold L. Richards gimnazija) ir Nerijus
Gelažinis (Naperville North gimnazi-
ja), trečiokas Adomas Baužys (Evans-
ton Township gimnazija) bei ketvir-
tokai Antanas Ivanov (Schurz gim-
nazija) ir Eli Kliejkunas (Evanston
Township gimnazija).

Sveikiname jaunuosius šachma-
tininkus ir linkime jiems toliau siekti
aukštesnių šachmatų pakopų. 

R. K.

Tradicinis kovo pakvaišimas
apėmęs visą kraštą

EDVARDAS ŠULAITIS

„Kovo pakvaišimu” (angl. „March
Madness”) vadinamos kovo mėnesį
visoje Amerikoje vykstančios mokyk-
lų krepšinio varžybos, pradedant
gimnazistų rinktinių ir baigiant
kolegijų ar universitetų turnyrais.
Apie tai kiekvieną dieną pasirodo
daug rašinių spaudoje, plačiai kalba
radijo stotys, rodo televizijos prog-
ramos. Šia medžiaga eilinis ameri-
kietis dažnai persisotina.

Pirmiausia vyko atskirų lygų (ar
konferencijų) turnyrai, o šią savaitę
prasidėjo JAV studentų NCAA pirmo-
jo diviziono pagrindinis turnyras. Ja-
me dalyvauja 65 komandos – atskirų
lygų turnyrų nugalėtojos ir kviesti-
nės geresnės universitetų ar kolegijų
rinktinės per metus pasiekusios ge-
riausių rezultatų. Beje, antradienį,
kovo 18 d., įvyko pirmosios rungty-
nės (jose Mount St. Mary įveikė
Coppin  State University rinktinę
69:60 ir pateko į 64-ką). Laimėtojai
pirmose reguliariose turnyro varžy-
bose turės išmėginti geriausios šio
turnyro komandos – North  Carolina
pajėgumą ir likti arba iškristi iš to-
limesnių kovų (turnyras vykdomas
vieno minuso sistema).

Tarp praėjusį sekmadienį pa-
skelbtų 65 komandų yra trys, kuriose
rungtyniauja ir lietuviai krepšinin-
kai.

Čia matome Clemson University
„Tigers” komandą, kuri konferenci-
jos turnyre netikėtai pasiekė finalą,
pusfinalyje įveikusi garsiąją Duke
University ekipą. Joje atsarginio cen-
tro puolėjo pozicijoje žaidžia 208 cm
ūgio, 115 kg svorio buvęs Š. Mar-
čiuliono krepšinio mokyklos auklėti-
nis Karolis Petrukonis, gimęs 1987
m. Trakuose.

„Tigers” ekipa baigiamajame
turnyre žais Vidurio Vakarų grupėje,
kurioje ji yra kaip 5-oji komanda tarp
16-os ekipų. Šioje grupėje tvirčiausia
ekipa laikoma Kansas „Jayhaws”,
kuriai pranašaujama vieta baigiama-
jame ketvertuke. „Tigers” pirmasis
varžovas bus Villanova University
„Wildbeats” ekipa.

Saint Joseph „Haws” ekipa, ku-
riai priklauso šiemet mokslus bai-
giantis Arvydas Lidžius, rungty-
niaus Rytų grupėje (čia ji yra 11-oje
vietoje). Pirmosios rungtynės šią
komandą suves su šeštoje vietoje
esančia Oklahoma „Sooners”. Šioje
grupėje stipriausia ekipa laikoma
University of North Carolina rinktinė.

Trečiasis mūsų tautietis – Tomas
Janušauskas, irgi aukštaūgis žaidė-

jas, atstovauja „Austin Peay” ekipai,
patekusiai į Pietų grupę 15-ąja
komanda – taigi su mažomis viltimis
„prasimušti” bent į antrąjį ratą.

Šioje konferencijoje pirmauja
University of Memphis rinktinė, ku-
rią, galimas daiktas, matysime bai-
giamajame ketvertuke. Šie susitiki-
mai įvyks „Alamodome” pastate San
Antonio mieste, Texas valstijoje ba-
landžio 5–7 dienomis. Nors patalpa
didžiulė, visi bilietai jau seniai yra
išpirkti, o labai norintysi ten patekti,
turi mokėti šimtus dolerių bilietų
perpardavinėtojams.

Lietuva atsarginių eilėse

Deja, nė vienas iš šių trijų mūsų
tautiečių nevaidins ryškesnio vaid-
mens savo komandose, nes jie visi
sėdi ant atsarginių suolelio.

Dar vienas lietuvių krepšininkas
savo komandoje buvo pirmūnų gre-
tose – Laimis Kisielius žaidė College
of Williams & Mary rinktinėje, kuri,
deja, tarp išrinktųjų nepateko. Ši
komanda savo lygos turnyre pasiekė
finalinį ratą, bet jame turėjo nusi-
leisti George Mason University
59:68.

Šiame susitikime lietuvis buvo
rezultatyviausias (22 taškai). Prieš tai
įvykusiose pusfinalio rungtynėse Lai-
mio vedama komanda įveikė „Colo-
nial Athletic Association” lygos regu-
liaraus sezono nugalėtojus – Virginia
Commonwealth University (VCU)
penketuką. Čia L. Kisielius su 23 taš-
kais buvo rezultatyviausias iš abiejų
komandų krepšininkų, o lietuvio
paskutinę minutę pelnyti 5 taškai
atnešė jo komandai netikėtą pergalę
ir bilietą į „Colonial Athletic Associa-
tion” (CAA) lygos finalą. AP agen-
tūros reportažą apie šias rungtynes
pavadino „Kisielius leads William &
Mary to 56:54 victory over VCU”.

Žaidžia ir moterys

Šalia vyrų vyksta ir analogiškas
moterų NCAA lygos turnyras su 64
komandomis. Jame matome ir„Big
South” lygos čempiones – Liberty
University rinktinę, kurioje rungty-
niauja ir lietuvaitė Eglė Šmigelskaitė.
Šį rudenį mokslus baigianti lietu-
vaitė sezono metu buvo gavusi sun-
kią kojos traumą ir turėjo praleisti
daugiau nei 20 rungtynių. Tačiau ji
jau galėjo dalyvauti lygos varžybose,
kur gerai pasirodė ir pelnė nemažai
taškų. Tokiu būdu baigiamosiose
NCAA varžybose ją matysime pirma-
me komandos penketuke.

Aukštaūgė lietuvaitė krepšininkė Eglė Šmigelskaitė (centre) ,,Big South"
lygos laimėtoja su Liberty University draugėmis po pergalės lygos finale.

Accounting
Income TAX Consulting

Atkelta iš 11 psl. Mes tikime
Dievu Tėvo Stanislovo žmogiškame
paprastume: brolis – broliui, sesuo –
seseriai, ranka – rankai, ir visi kartu
susiėmę kuriame Draugystės Dievą.
Mes kuriame Pasigailėjimo Kiekvie-
nam Dievą. Mes nekuriame religijos,
bet sekame paskui Kristų. Mes Jo
nenukryžiuojame. Tai patvirtinome
šimtais parapijiečių parašų, kuriuos
išsiuntėme kardinolui R. M. Mahony.

Deja, to nepadarė parapijos tary-
ba. Jeigu pagrindiniai lošėjai nebuvo
kai kurie parapijos tarybos nariai ir
jei įžūlusis anonimas nebuvo iš jų
tarpo, kodėl jie neištiesė Tėvui Sta-
nislovui pagalbos rankos? Kodėl ne-

buvo tarybos laiško kardinolui, ku-
riame būtų pranešta, jog visa parapi-
ja smerkia anonimą, jog visi mes my-
lime Tėvą Stanislovą?

Todėl, kad tarp jų yra asmenys,
diktuojantys religiją, kurioje nėra
Kristaus. Yra asmenys, trimituojan-
tys apie Šiluvoje pasirodžiusios Mer-
gelės Marijos jubiliejų, tačiau veid-
mainiškai nužudantys Jos sūnų. Yra
,,jų” religija. Yra ,,teisusis” fanatiz-
mas. Yra ,,teisusis” de jure. Yra įsta-
tymas aukščiau sąžinės. Yra Dantės
pragaras. Yra jų religija, kuri nukry-
žiuoja Kristų. 

Taigi pasikalbėkime visi, ar dar
ilgai mes žudysime Kristų?

KAI RELIGIJA NUKRYŽIUOJA KRISTŲ

Valensijoje neseniai baigėsi 2008
metų pasaulio uždarų patalpų leng-
vosios atletikos čempionatas. Jame
dalyvavo net 159 šalių atstovai. Tai –
tokių čempionatų rekordas.

Lietuvą šiemet pasaulio čempio-
nate atstovavo daugiakovininkė
Austra Skujytė (penkiakovė) ir
sprinterė Lina Grinčikaitė (60 m
bėgimas). A. Skujytė tarp 8 sporti-
ninkių užėmė 5-ąją vietą, nors varžy-
bose nedalyvavo nenugalimoji švedė
Carolina Kluft. L. Grinčikaitė liko 21-a.

A. Skujytės rezultato užteko, kad
Lietuva rezultatų lentelėje su Olan-

dija ir Slovakija pasidalintų 45-ąją
vietą. Ši lentelė sudaroma sudedant
visų šalių atstovų užimtas vietas pir-
muosiuose aštuntukuose. Tarp 8 ge-
riausiųjų visose rungtyse patekti
pavyko 50 šalių sportininkams.

Daugiausiai medalių Valensijoje
iškovojo JAV rinktinė – 13 (5 aukso, 5
sidabro ir 3 bronzos). Vienu sidabro
medaliu nuo jos atsiliko Rusijos eki-
pa. Trečiąją vietą užėmė Etiopija, iš-
kovojusi 3 aukso, 1 sidabro ir 2 bron-
zos apdovanojimus. Iš viso medalius
laimėjo 36 šalių sportininkai.

Balsas.lt 

Pasaulio čempionate Lietuva 45-ta



kė M. Remienė pažymėjo, kad prog-
ramos išlaikymas brangiai kainuoja:
vien tik už eterio laiką per mėnesį
reikia mokėti 3,600 dolerių. Taip pat

kiekvieną dieną pranešėjas gauna po
50 dolerių jau neskaitant kitų išlaidų,
kurių vis atsiranda.

M. Remienė kvietė susirinkusius
gausiai atvykti į šį renginį ir ragino
bilietus nusipirkti iš anksto (jų kaina
– 20 dol.). Kai kurie tautiečiai tai
padarė po  jos kalbos.

Prisikėlimo pamaldos 

Susirinkimo metu buvo pranešta
apie Didžiosios savaitės Priešvelyki-
nes pamaldas ir Velykų lietuviškas
Mišias.

Lietuviškai bus atnašaujamos ir
Prisikėlimo Mišios kovo 23 d., 6:30
val. r. Mišių metu giedos ir lietuvių
bažnytinis choras. Be to, Velykų sek-
madienį 9 val. r. bus atnašauja-
mos reguliarios šv. Mišios lietuvių
kalba.

Apie  Velykų sekmadienio pamal-
das rašoma ir Šv. Antano parapijos
biuletenyje. Čia sakoma: „Pakvies-
kite savo draugus, vaikus, vaikai-
čius, giminaičius, kad visi kartu
jaukioje lietuvių šeimoje, su dideliu
džiaugsmu sutiktumėm prisikėlusį
Kristų.”
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VERBŲ SEKMADIENIO PABENDRAVIMAS CICERO

Marija Remienė kvietė ciceriečius į
Los Angeles Dramos sambūrio
spektaklį ,,Reikia arklio”.                                                              

Edvardo Šulaičio nuotr. 

Apie LTSC, Texas, Tasmaniją ir Pupų Dėdę
PETRAS PETRUTIS

Vienas mūsų tautietis, pristatęs
porą dėžių lietuvių kalba išleistų kny-
gų, buvo supažindintas su Lituanisti-
kos tyrimo ir studijų centre (LTSC)
saugojamomis lituanistinėmis gėry-
bėmis. Svečias, apžiūrėjęs keliuose
Jaunimo centro aukštuose talpinamą
turtą, klaustelėjo, kokiu būdu numa-
toma viską sutalpinti š. m. gegužės 9
d. Čiurlionio galerijoje rengiamoje
parodoje? Jam buvo paaiškinta, kad
parodoje bus rodomi tik saugojama
vertingiausia ir įdomiausia gėrybių
dalis. Beje, numatoma parodoje išsta-
tyti ne tik knygas, rankraščius, bet ir
čia pat veikiančiam muziejui priklau-
sančius rodinius. Reikia džiaugtis
archyvuose ir muziejuje esančiomis
retenybėmis. Pavyzdžiui, kad ir Čika-
goje uždarytų lietuvių bažnyčių reli-
giniais rakandais, karūnomis, vėlia-
vomis, Sibiro tremtin pasmerktų as-
menų reikmenimis, išeiviškojo gy-
venimo atributika ir t.t. Daug yra ir
kitų parodymui tinkamų dalykų.
Tarp jų – nemažas skaičius dailinin-
kų ir tautodailininkų atliktų darbų,
medalių, ordinų, diplomų, laiškų,

pažymėjimų ir įvairiausių doku-
mentų.

LTSC didžiuojasi turimais dr. Jo-
no Basanavičiaus, Mykolo Konstan-
tino Čiurlionio, Mato Šalčiaus ir kitų
žymiųjų žmonių rankraščiais. Negali-
ma praleisti LTSC išleistų vertingų
lietuvių ir anglų kalbomis knygų. Ne-
galima pamiršti ir tūkstančiais skai-
čiuojamų Lietuvoje, Vokietijoje, Ka-
nadoje, Australijoje, JAV ir Pietų
Amerikos  valstybėse ir kitur išleistų
leidinių.

LTSC archyvuose ir muziejuje
saugomų ir artėjančioje parodoje nu-
matomų išstatyti rodinių neįmano-
ma išvardinti ir apibūdinti. Gegužės
9 d. rengiama paroda tikrai bus verta
dėmesio ir pasigėrėjimo.

* * *
Dr. Vytis Čiubrinskas, Vytauto

Didžiojo universiteto antropologas
lankosi Čikagoje ir dar numato lan-
kytis Carbondale veikiančiame Pietų
Illinois universitete. Naudodamasis
savo Texas surinkta ir LTSC saugoja-
ma medžiaga, jis toliau dirba prie
„Lithuanians–Texas Pioneers” lei-
dinio.

Patsy Hand (Victoria, TX) ir dr. Vytis Čiubrinskas (Kauno Vytauto Didžiojo
universitetas) Jonischkies, TX.

EDVARDAS ŠULAITIS

Cicero ir apylinkių lietuviai Ver-
bų sekmadienio ryte gausiai susirin-
kę į mūsų tautiečių pastatytą Šv. An-
tano parapijos bažnyčią, kur šv. Mi-
šias atnašavo kun. dr. Kęstutis Tri-
makas. Pamaldose, kurių metu gra-
žiai giedojo muzikės Vilmos Meilu-
tytės vadovaujamas choras, šį kartą
matėsi ir jaunų veidų, retai sutinka-
mų kitais   sekmadieniais.

Po pamaldų kun. K. Trimakas iš-
skubėjo aukoti šv. Mišias į Mar-
quette Park lietuvių bažnyčią, o tau-
tiečiai susirinko į parapijos mokyklos
buvusį pastatą sekmadieniniam pa-
bendravimui. Buvo geriama kava,
arbata, užsigardžiuojant pyragu.
Taip pat buvo išklausyta visa eilė
pranešimų, pasikeista nuomonėmis.

Ragino stoti į Lietuvos 
vyčius

Cicero užaugęs, dabar vienas iš
veiklesnių visuomenės darbuotojų
Amerikoje adv. Saulius Kuprys kal-
bėjo apie senosios kartos lietuvių
įsteigtą (1913 m.) Lietuvos Vyčių

(Knights of Lithuanian) organizaciją
ir kvietė atgaivinti ilgus metus Cicero
gyvavusią jos kuopą. Šios organizaci-
jos šūkis yra „Dievui ir tėvynei”. Or-
ganizacija nemažai dėmesio  ir pinigų
skiria savo tėvų ir senelių kraštui –
Lietuvai. Kalbėtojas išdalino įsto-
jimui į šią organizaciją lapus ir kvietė
jungtis į jos eiles.

Kvietė į teatro spektaklį
Jaunimo centre

Kultūros ir visuomenės  veikėja
Marija Remienė susirinkusius supa-
žindino su retu įvykiu, lietuvių teatro
pasirodymu. Į Čikagą atvyksta Los
Angeles lietuvių Dramos sambūrio
teatras, kuris balandžio 6 d. vaidins
Čikagos Jaunimo centro scenoje. Bus
rodoma 2002 m. JAV LB Kultūros Ta-
rybos premijuota komedija – J. Kliu-
činskienės „Reikia arklio”.

Kalbėtoja pažymėjo, kad komedi-
jos pastatymą organizuoja seniausia
lietuvių radijo programa Amerikoje
„Margutis II”, kuri tikisi uždirbti
šiek tiek pinigų, norint tęsti savo
veiklą.

„Margutis II” valdybos pirminin-

Taip pat jis rengia mokslinį
straipsnį Baltijos kraštų studijų auto-
ritetingam žurnalui „Journal of Balt-
ic Studies”, pavadinimu „Atrandant
ir įvertinant etninį paveldą: lietu-
viškosios tapatybės XIX amžiaus
vidurio Texas pirmeivių ainiuose”
(Discovering and establishing etnic
heritage: identity politics of the des-
cedants of the Lithuanians – Texas in
1850.)

Be to, V. Čiubrinskas atrenka
Texas Lietuvių fondo medžiagą Li-
tuanistikos tyrimo ir studijų centro
sukaktuvinei parodai bei kitąmet
Klaipėdos Mažosios Lietuvos muzie-
jaus rengiamai parodai „Lietuvinin-
kai Texas”.

Džiugu pažymėti, kad dr. V. Čiub-
rinsko veiklą tyrinėjant Texas lietu-
vių paveldą, labai vertina LTS cent-
ras, o taip pat senųjų emigrantų iš
Klaipėdos krašto ainiai, ypač jų atgi-
mimui labai pasitarnavusi Patsy
Hand, kuri vis siunčia padėkos laiškus.

Tenka paminėti, kad ateinančiais
metais Klaipėdoje, Mažosios Lietuvos
istorijos muziejuje (MLIM) rengiamą
parodą numatoma vėliau perkelti į
Čikagą.

Dr. Jonas Genys, MLIM direkto-
rius, ir Zita Genienė, MLIM muzie-
jaus Istorijos skyriaus vedėja, ren-
giasi mokslinėn išvykon į Kalining-
radą (Karaliaučių) ir vėlesniam vizi-
tui į JAV.

* * *
Tolimoje  Australijoje, Tasmani-

jos sostinėje Hobart, vietos universi-
tete veikia Algimanto Taškūno, OAM
įsteigtas Lituanistinių studijų cen-
tras. Tai yra vienintelis lituanistinių
mokslų šaltinis Australijos žemyne.

A. Taškūnas rašo: „Norint įvesti
tikrąją Lietuvą į Australijos akade-
minį pasaulį prieš 20 metų buvo
įsteigtas Lietuvos studijų sambūris.
Veikiame (be atlyginimo) šešiais fron-
tais: universiteto ‘postgrad’ stipen-
dijomis, leidžiamu žurnalu ‘Lithua-
nian Papers’, rengiamomis paskaito-
mis ir lituanistinių knygų bibliotekos
išlaikymu.”

Algimanto Taškūno žodžiais:
„Viešai nedejuojame, bet tikrai vargs-
tame.”

Čikagoje veikiantis LTSC gerai
suprasdamas, ką reiškia Lituanisti-
kos studijų centro įsteigimas ir veiki-
mas užsienio šalyse, o taip pat jo išlai-
kymas, ėmė talkininkauti Tasma-
nijos universiteto Lituanistikos cent-
rui, pradedamas siuntinėti anglų kal-
ba išleistas Lietuvos istorijos knygas.
Beje, vienos knygos pasiuntimo išlai-
dos oro paštu siekia per 20 JAV dole-
rių. Ką gi, kaip lietuviams sakoma —
„toks tokį lengviau supranta”.

Tiesa, A. Taškūno dėka gauna-
mos žinios apie australų pastangomis
kūriamą operą apie Olego Truchano
gyvenimą ir tragišką žūtį. Vėliausio-
mis žiniomis, kompozitoriaus Cons-
tantine Koukias operos „Olegas” išt-
raukos jau buvo parodytos Hobart
miesto teatre. Operos pirmas veiks-
mas, kuris vaizduoja Olegą Truchaną
Lietuvoje, Šiauliuose, ištisai dainuo-
jamas lietuviškai.

* * *
Rašant apie LTSC sukaktuvinę

paroda, apie Texas įsikūrusius lietu-
vininkus, negalima pamiršti Pupų
Dėdės, kurių yra ne vienas. Klaipė-
dietis  A. Jasiulionis, save pasivadi-
nęs Pupų Dėde, keliauja aplink pa-
saulį. Jis jau spėjo aplankyti Varšuvą,
Drezdeną, Miuncheną, Insbruką, Ro-
mą,  Veroną, Milaną, Nicą ir Marselį.
Vėliau lankysis Ispanijoje ir Portu-
galijoje. Paskui numatomas „šuolis” į
Šiaurės Ameriką.

A. Jasiulionio pranešime sako-
ma: „Pinigų į kelionę nedaug pasi-
ėmiau, tad jau teko kęsti nepriteklius
ir badą. Tačiau nesiskundžiu – viską
nugali kelionėje patiriama romanti-
ka.” Su A. Jasiulioniu keliauja jo au-
gintiniai – žiurkėnai, šuneliai, papū-
gos ir kanarėlės. Kelionėje, retkar-
čiais sustodamas groja, dainuoja, par-
davinėja savo dainų plokšteles, gyvu-
lėliai rodo visokius triukus. Taip už-
sidirba maistui ir degalams.

A. Jasiulionis keliauja nameliu
ant ratų – „kemperiu”.



DRAUGAS, 2008 m. kovo 22 d., õeõtadienis                             15

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

Mikalojaus Konstantino Čiurlio-
nio fondas Zarasuose pradėjo kultū-
rinį projektą „Atraskime ir išsaugo-
kime savo krašto vertybes”. Visoje
Lietuvoje bus pagerbti žmonės, sau-
gantys kultūros paveldą bei gerais
darbais garsinantys savo kraštą.

Žymus muziejininkas, ilgametis
Nacionalinio Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio dailės muziejaus direkto-
rius Petras Stauskas visą gyvenimą
liko ištikimas savo tėviškei - Zarasų
kraštui. Pagerbti prieš penkerius
metus mirusio dailininko atminimą į
Zarasų muziejų rinkosi jo talento ger-
bėjai, kraštiečiai. „Labiausiai jis my-
lėjo savo kraštą – Aukštaitiją – ir savo
tėviškę – Jaskoniškes. Jo akvarelėse
įamžinti daugiausia to krašto ežerė-
liai, pušynai, kalneliai”, – LTV „Pa-
noramai” pasakoja Aldona Staus-
kienė, dailininko P. Stausko žmona.

„Kada įsteigėm dailės galeriją
Dusetose, Petras Stauskas buvo pag-

rindinis mūsų galerijos dailininkas:
eksponuodavo savo kūrinius Dusetų
dailininkų parodose, rengė persona-
lines parodas”, – mena Alvydas
Stauskas, Zarasų raj. Dusetų dailės
galerijos vadovas.

Už kultūros paveldo saugojimą
Zarasų krašto šviesuolio vardas su-
teiktas mokytojai Stanislavai Kirai-
lytei, kraštotyrininkui Jonui Nema-
niui, už etnokultūros puoselėjimą –
kultūros darbuotojai Rimai Vitaitei.
„Šitą apdovanojimą skirčiau ne tik
sau, skirčiau visiems Zarasų krašto
žmonėms, kurie dirba, kurie puoselė-
ja šitą žalią kraštą”, – sako Zarasų
krašto šviesuolis Jonas Nemanis.

Mikalojaus Konstantino Čiurlio-
nio fondas žmones, saugančius kul-
tūros paveldą bei gerais darbais gar-
sinančius savo kraštą, pagerbs visoje
Lietuvoje.

Bernardinai.lt

Apdovanoti Zarasų šviesuoliai

Nauji turistų ženklai Vilniuje užsieniečiams
nesuprantami

Užsienio turistams geriau pažin-
ti Vilnių padės neseniai mieste iš-
kabinėti informaciniai ženklai su
užrašu ,,vaizdingas maršrutas”. Ta-
čiau vargu ar užsieniečiai supras ge-
rus Vilniaus turizmo skyriaus norus,
mat užrašai – tik lietuvių kalba.

Vilniaus savivaldybės Turizmo ir
miesto įvaizdžio skyriaus vedėjos
pavaduotoja Sonata Griškienė, pri-
žiūrinti užsienio turistams skirtą
projektą, tvirtino, kad vaizdingas
maršrutas skirtas būtent svečiams iš
kitų šalių. Pagrindinę maršruto dalį
sudarys apie 80 km žiedas – nu-
matoma 19 lankytinų objektų ir 18
apžvalgos vietų. ,,Bus 14 informa-
cinių stendų. Statomi 176 informa-
ciniai kelio ženklai. Didžioji dalis bus
su užrašu ‘vaizdingas maršrutas’ ir
rodys judėjimo kryptį, kituose ga-
lėsime perskaityti nuorodą į lanky-
tiną objektą”, – dienraščiui ,,Vilniaus
diena” pasakojo S. Griškienė.

Įrengti turistams skirtus kelio
ženklus ir informacinius stendus
Vilniui kainavo daugiau nei 1 mln.
litų. ,,Lentelės nebus parašytos anglų
kalba dėl vienos priežasties – trūksta
vietos. Užrašus paliksime tik lietu-
viškus, tačiau užsieniečiai neturėtų
jaudintis”, – ramino miesto svečius S.
Griškienė.

Anot jos, jau baigiama ruošti
informacinė medžiaga, lankstinukai,
kompaktinės plokštelės. Automobiliu
važiuojantis užsienietis galės klau-
syti pasakojimo apie aplinkinius
kraštovaizdžius.

,,Visa medžiaga bus lietuvių, ru-
sų, lenkų, vokiečių, anglų kalbomis.
Lankstinukuose įdėsime originalias
kelio ženklų nuotraukas. Šalia bus
detalus paaiškinimas užsienio kalba,
ką reiškia vienas ar kitas ženklas”, –
pasakojo vedėjos pavaduotoja.

BNS

Vienas tituluočiausių Lietuvos
sportininkų disko metikas Virgilijus
Alekna pakvietė tautiečius pradėti
sportuoti ir atvykti į Antrąją dzūkų
olimpiadą. ,,Gal tarp dalyvaujančių
toje olimpiadoje atsiras sportininkų,
kurie apsivilks nacionalinę Lietuvos
rinktinės aprangą ir atstovaus mūsų
šaliai olimpinėse rungtynėse”, – ne-
seniai spaudos konferencijoje Seime
sakė dukart olimpinis čempionas V.
Alekna.

Pasak sportininko, regioninės
olimpiados prisidės prie sporto vysty-
mosi Lietuvos regionuose, nes pas-
taruoju metu visi sporto ar kultūros
renginiai sutelkti sostinėje bei ki-
tuose didžiuosiuose miestuose.

Dzūkų olimpiada organizuojama

jau antrus metus iš eilės. Kaip teigė
Dzūkijoje rinktas seimūnas Gedi-
minas Jakavonis, šiemetine olimpia-
da tikimasi paskatinti jaunuolius ne
slankioti gatvėmis, vartoti kvaišalus,
o pradėti sportuoti ir ant lentynų ri-
kiuoti laimėtus trofėjus.

Olimpiada jau prasidėjo vasario
16-ąją ir tęsis iki rugsėjo mėnesio
vidurio. Šalia tradicinių sporto šakų –
krepšinio, futbolo, rankinio, van-
densvydžio, stalo teniso, lengvosios
atletikos, automobilių kroso bei kitų
– įtrauktos ir juokingosios rungtys:
grybautojų čempionatas ar žvejų
kova dėl labiausiai pasididžiavimo
verto laimikio.

BNS

Alekna kviečia tautiečius dalyvauti 
Dzūkų olimpiadoje 

Atidarytas pirmasis Lietuvoje 
karių verbavimo biuras

Marijampolės kultūros rūmuose
įsteigtas pirmasis šalyje profesiona-
liosios kariuomenės karių verbavimo
ir atrankos biuras. Pasak „Lietu-
vos ryto”, Marijampolės valdžia
Lietuvos kariuomenei perdavė patal-
pas miesto centre. Jas priėmė Krašto
apsaugos ministerijos Karo prievolės
administravimo tarnybos viršininkas
Tomas Pilvinis. Netrukus šalyje
turėtų būti įsteigta 10 profesionalio-
sios kariuomenės karių verbavimo ir
atrankos biurų.

Anot dienraščio, marijampolie-
čiai nevengia profesionalios tarnybos
kariuomenėje. Pernai į profesionalią
tarnybą užverbuota 19 jaunuolių iš
Marijampolės. Šiemet per du mėne-
sius būti profesionaliais kariais pa-
noro 9 marijampoliečiai, tarp jų –
viena mergina.

Kol kas karo prievolės atrankos
Marijampolės biure bus ne tik ver-
buojami profesionalūs kariai, bet ir
aptarnaujami šauktiniai į privalo-
mąją tarnybą ir į atsargą išėję ka-
riškiai. Vėliau, kai privalomosios

tarnybos nebeliks, biuras aptarnaus
tik profesionalaus kario profesiją
pasirinkusius žmones.

Anksčiau kariai profesionalai
turėjo būti baigę 12 klasių. Dabar
profesionaliais kariais galės tapti ir
10 klasių baigę žmonės nuo 18 iki 36
metų. Visi kariai profesionalai turi
neturėti jokių sveikatos sutrikimų.

Tarnybą pradėjusiam eiliniui pir-
maisiais metais bus mokamas 1,890
litų atlyginimas (atskaičius mokes-
čius). Jis didės atsižvelgiant į ištar-
nautus metus ir kvalifikaciją.

Šiuo metu Lietuvos kariuomenė-
je tarnauja daugiau nei 2,000 šauk-
tinių. Palengva jie bus keičiami profe-
sionalais.

Sprendimą dėl šauktinių atsisa-
kymo buvo bandoma priimti praėju-
sioje Seimo sesijoje, tačiau nutarta šį
klausimą atidėti pavasario sesijai.
Siūloma privalomosios tarnybos ne-
atsisakyti visiškai, bet sustabdyti
šaukimą į ją.

BNS 



Mažosios Lietuvos lietuvių draugija atsiuntė  „Draugo” leidybai
paremti 100 dol. auką.  Dėkojame už Jūsų dosnumą.

JAV LB Lemonto apylinkė atsiuntė „Draugo” leidybai paremti 50
dol. auką. Labai ačiū.

Salomėja Daulienė perdavė dienraščiui ,,Draugas” 400 dol., suauko-
tus jos vyro a.a. Kazio Daulio atminimui. Nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir
artimuosius ir dėkojame už auką. 

16                              DRAUGAS, 2008 m. kovo 22 d., šeštadienis

�A. a. Albertas Kanaitis po sun-
kios ligos mirė kovo mėn. 19 d.
Farmington, CT.  Netekus vyro, sene-
lio, prosenelio ir brolio liūdi šeima ir
artimieji. 

�A. a. Jolanta Musteikytė-Mikū-
nienė, gyvenusi Čikagoje, mirė kovo 18
d. New Orleans. Norint daugiau suži-
noti apie laidotuves, prašome kreiptis į
Petkaus laidojimo namus, 12401 S. Ar-
cher Ave., Lemont, tel.: 630-257-6667.

�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. Tel. pasitei-
ravimui: 773-539-7838.

�,,Dainavos” ansamblio vyrų vie-
netas kviečia visus į naujos kompak-
tinės plokštelės „Šešiese” pristaty-
mą, 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. 

�Los Angeles Dramos sambūris
atveža į Čikagą dviejų veiksmų
komediją ,,Reikia arklio”.  Spektak-
lyje – nuoširdus bei suprantamas
dabartinio meto Lietuvos miesto gy-
venimas. Spektaklis įvyks balandžio
6 d., sekmadienį, 2 val. p. p. Jaunimo
centro didžiojoje salėje, 5620 S.
Claremont Ave., Chicago. Bilietų kai-
na – 20 dol. Juos galėsite nusipirkti
prieš spektaklį.

�Balandžio 10 d. organizuojama
kelionė į baleto spektaklį ,,Mie-
gančioji gražuolė” (Civic opera Hou-
se). Spektaklio pradžia 2 val. p.p. Iš-
važiuojame 12:30 val. p. p. iš PLC
kiemo. Kaina su kelione – 75 dol. Vie-
tas užsisakyti galite tel.: 630-968-
0184 (R. Kronas).

�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,  2
val. p.p. Šv. Kazimiero seserų rėmėjų
draugija rengia žaidimų popietę
(Bingo Party). Popietė vyks Maria
High School patalpose (67-ta ir Cali-
fornia gatvių kampas, Chicago). Įėji-
mas nuo 12 val. p.p. iš kiemo pusės.
Galėsite nusipirkti kugelio, dešrelių,
pyrago, kavos. Bus parduodami na-
miniai pyragai ir naminė duona. Se-
selės ir rėmėjos kviečia apsilankyti,
linksmai praleisti laiką ir paremti Šv.
Kazimiero seserų vienuolyną. 

�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), PLC
po pamaldų. 

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

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

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

Gerieji ,,Draugo” draugai,
Lietuviškas žiniasklaidos žodis vargiai pasiektų skaitytoją be finansinės

pagalbos leidėjams. Draugo fondas yra didžiulis paramos šaltinis. Džiugu
matyti Draugo fondo didžiųjų geradarių sąraše skaitytojus, kurie, nelaukdami
pavasario vajaus, atsiuntė savo aukas.

Džiaugiamės ir dėkojame geradariams draugams už draugystę ,,Drau-
gui”. Kiekviena auka, nepaisant jos dydžio, yra vertinama, reikalinga ir labai
laukiama.

Nepamirškime Draugo fondo:  įrašykime jį į savo testamentus.
Marija Remienė

DF Tarybos pirmininkė

ĮNAŠAI Į DRAUGO FONDĄ

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: Char-
les Rackmil $20, Viktorija ir Vitas
Niaura $100, Birutė ir Jonas Nalis

$50, Alicija Brazaitienė $40. Labai
ačiū. „Saulutė” (Sunlight Orphan
Aid), 414 Freehauf St. Lemont,
IL 60439, tel. (630) 243-7275. Au-
kos nurašomos nuo mokesčių.

Kovo 28 d. penktadienį, 
Čiurlionio galerijoje 

Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave.,

Chicago) 
vyks  

JUOZO MIELIULIO 
darbų retrospektyvinės 

parodos atidarymas 
ir dailininko knygos 
,,Juozas Mieliulis” 

sutiktuvės 
Dalyvaus autorius. 

Maloniai kviečiame visus 
į parodos atidarymą. 

Paroda veiks iki balandžio 24 d.

Draugo fondas vertina kiekvieną auką

Kovo 15 d., šeštadienį, 2 val. p.p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčioje, Marquette Park vyko Simonetta Pacek grupės ,,The Little Flo-
wer Catholic Dance and Theatre Troupe” spektaklis ,,Kristaus pasku-
tinieji septyni žodžiai”, sutraukęs nemažai klausytojų. Dalyvavo solistai
ir orkestras. Dirigentė – Anna Pacek. Tai buvo devyniolikmetės chor-
vedės debiutas. Mažieji ir vyresni aktoriai sužavėjo susirinkusius
žiūrovus.

Scena iš spektaklio.                                                            Joe Kulys nuotr.                    

Su 500 dolerių:
Algis ir Teresė Kazlauskai, gar-

bės nariai, iš viso 3,100 dol., Orland
Park, IL

Mindaugas ir Aldona Klygiai,
garbės nariai, iš viso 2,000 dol.,Oak
Brook, IL

Su 200 dolerių:
Union Pier Lithuanian Assoc.,

garbės nariai, iš viso 2,000 dol.,
Union Pier, MI

Nuo 50 iki 20 dolerių:
Juozas Rygelis, iš viso 50 dol.,

Thompson, CT
Jonas ir Valeria Plieriai, iš viso

540 dol., Chicago, IL

DF nuoširdžiai dėkoja už aukas.

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

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


