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•Ateitininkai (p. 2)
•Ganytojo žodis (p. 3, 11)
•Apmąstymai iš Ellicott
miestelio. Iškeliavo pro
sūnaus atkeltus vartelius
(p. 4)
•Seimo pirmininko ko-
manda (p. 7)
•,,Automobilių garanti-
jos” pasiūlymai (p. 8)
•Auksučių eksperimenti-
nis ūkis: 2–ąjį dešimtmetį
pasitinkant (p. 10)
•Dienoraštis (12) (p. 11)
•V. Vėbraitę prisimenant
(p. 13)
•Muzikantai prakalbino
sielą (p. 14)

Vasario 16-oji yra neginçijama
ir tvirçiausia mùsû istorijos dalis

Rasa Juknevičienė Pentagone susitiko
su JAV gynybos sekretoriumi Robert
Gates. KAM-Eltos nuotr.

Vilnius, vasario 13 d. (ELTA) –
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos
išvakarėse Respublikos prezidento
rūmuose Nepriklausomybės Akto sig-
natarų artimiesiems buvo perduotos
gėlės, kurios vėliau buvo padėtos ant
Vasario 16-osios Akto signatarų kapų.

Prezidentas pažymėjo, kad Vasa-
rio 16-oji yra neginčijama ir tvirčiau-
sia mūsų istorijos dalis, telkianti visą
tautą. „Nepriklausomybės akto sig-
natarai buvo asmenybės, tikri visuo-
menės šviesuoliai, kurie tikėjo tautos
galia pakilti iš sutemų ir okupacijos
priespaudos”, – sakė V. Adamkus.

Prezidentas atkreipė dėmesį, kad
tuomet Lietuvos valstybės kūrėjai ge-
rai žinojo, kad rizikuoja, siekdami
nutraukti saitus su galią, bet ne am-

bicijas praradusiomis imperijomis.
„Tai žinojome mes visi, prieš du

dešimtmečius stoję į Atgimimo šauk-
lių gretas ir vėl pasiryžę vadovautis
Laisvės idealais bei atkurti neprik-
lausomą, demokratiniais pagrindais
grindžiamą valstybę”, – pabrėžė Lie-
tuvos vadovas.

Prezidentas V. Adamkus pakvie-
tė mokytis iš signatarų laikysenos ir
elgesio, nepasinerti į smulkmenas ir
neleisti ekonomikos sunkumams nu-
stelbti pamatinių tautos vertybių ir
drąsiai žengti Lietuvos laisvės keliu.

„Lenkiu galvą prieš Vasario 16-
osios Akto signatarus, kuriuos visos
lietuvių kartos mini ir minės su dė-
kingumu ir pagarba”, – sakė Lietu-
vos prezidentas.

Naujoji JAV administracija laikysis
NATO îsipareigojimû

sekretorės Hillary Clinton pavaduo-
toju James Steinberg. Pasak KAM
vadovės, J. Steinberg padėkojo Lie-
tuvai už šį sprendimą.

Vilnius, vasario 13 d. (BNS) –
Naujoji JAV administracija laikosi to-
kio pat tvirto įsipareigojimo NATO ir
savo europinių sąjungininkų – tarp
jų ir Lietuvos – saugumui, kaip ir vi-
sos ankstesniosios. Tai po susitikimo
Washington, DC su JAV Gynybos
sekretoriumi Robert Gates sakė
Krašto apsaugos ministrė Rasa Juk-
nevičienė.

Ministrė tuo pačiu teigė raginan-
ti Lietuvos visuomenę supratingiau
pažvelgti į šalies įsipareigojimus
NATO ir kitiems tarptautiniams
partneriams.

Aptariant NATO tarptautinių
saugumo paramos pajėgų operacijas
Afganistane R. Juknevičienė teigia
pabrėžusi, kad Lietuva laikysis prisi-
imtų įsipareigojimų ir, kaip anksčiau
buvo suplanuota, didins karių Goro
provincijoje skaičių.

Apie Lietuvoje priimtą sprendi-
mą tartis su JAV dėl galimo keleto
sulaikytųjų iš Guantanamo kalėjimo
atgabenimo į Lietuvą buvo trumpai
kalbėta susitikime su JAV valstybės

Konsulin∂se
îstaigose mažès
biurokratijos

Vilnius, vasario 13 d. (ELTA) –
Vidaus reikalų ministras Raimudas
Palaitis, susitikęs su Vidaus reikalų
ministro Vygaudo Ušacko vadovauja-
ma Užsienio reikalų ministerijos spe-
cialistų grupe, nutarė, jog konsuli-
nėse įstaigose reikia paprastinti do-
kumetų išdavimo tvarką.

R. Palaitis teigė, jog daugelis do-
kumentų reikalingi ne žmonėms, o
įstaigoms, tad perkelti rūpinimąsi
dokumentais ant piliečių pečių yra
nesąžininga.

Ministras teigė ne kartą klausę-
sis užsienyje gyvenančių Lietuvos pi-
liečių priekaištų ir pasipiktinimo dėl
dokumentų tvarkymo formalumų
reikalavimų. Pasak R. Palaičio, bus
siekiama taisyti teisės aktus ir su-
mažinti šiuo metu keliamus reika-
lavimus – atsisakyti perteklinių do-
kumentų vertimų, supaprastinti Lie-
tuvos Respublikos pilietybės klausi-
mų sprendimo procedūras ir kt. Nu-
tarta, jog bendrai spręsti šiuos klau-
simus bus pakviesti ir Teisingumo
ministerijos atstovai.

Susitikime taip pat buvo aptarti
bendradarbiavimo su Baltarusijos
Respublika ir Rusijos Federacija, vals-
tybės sienos ir kiti klausimai. Aptar-
tas ir savaitgalį Vilniuje vyksiantis
Baltarusijos ir Ukrainos užsienio rei-
kalų ministrų apsilankymas.
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Ant Vasario 16-osios Akto signatarų ka-
pų buvo padėtos gėlės. Eltos nuotr.

Washington, DC, vasario 13 d.
(LR ambasados Washington info) –
Vasario 10 d. Meksikos sostinėje
Mexico vyko Vasario 16-osios Lietu-
vos valstybės atkūrimo dienos priė-
mimas, kuriame dalyvavo Meksikos
valdžios atstovai, verslininkai, Lie-
tuvių Bendruomenės nariai, Meksi-
kos diplomatinio korpuso ir žinia-
sklaidos atstovai.

Priėmimo metu Lietuvos amba-

sadorius JAV ir Meksikai Audrius
Brūzga supažindino susirinkusius su
Lietuvos valstybės istorija bei pa-
kvietė meksikiečius apsilankyti Lie-
tuvoje ir kartu švęsti Lietuvos vardo
tūkstantmečio sukaktį, dalyvauti
,,Vilniaus – Europos kultūros sosti-
nės” renginiuose.

Renginio svečiams parodyta
filmuota medžaga apie šiais metais
minimus Lietuvos vardo paminėjimo

tūkstantmečio bei Vilniaus – Euro-
pos kultūros sostinės renginius, pri-
statytos mūsų šalies turistinės gali-
mybės.

Apsilankymo Mexico metu am-
basadorius A. Brūzga taip pat susiti-
ko su Meksikos prezidento patarėju
užsienio politikai Rafael Fernandez De
Castro Medina, Užsienio reikalų sek-
retore Maria de Lourdes Aranda Be-
zaury bei kitais Meksikos pareigūnais.

Mexico paminèta Lietuvos valstybès atkùrimo diena

Sveikiname Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga !
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JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

Kanadoje (USD)
Metams $215.00 • 1/2 metû $130.00

• 3 mèn.$100.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $600.00 • 1/2 metû $300.00

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

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

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

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

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

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

Metams $70.00
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Šiais metais minėdami Vasa-
rio 16–ąją minime ir Lietuvos
laisvės kovos sąjūdžio Tarybos
Deklaracijos 60-ąsias metines.
1949 m. vasario 2–22 d. Šiaurės
Lietuvoje, Radviliškio raj., įvyko
visos Lietuvos vyriausiųjų parti-
zanų vadų suvažiavimas, kurio
metu – vasario 16–ąją – buvo su-
rašytas dokumentas, ne tik dar
kartą pareiškęs apie Lietuvos
nepasidavimą okupantams, bet
ir išreiškęs pasirašiusiųjų viltį,
jog Lietuva ir vėl kada nors bus
demokratinė ir laisva valstybė.
Tvirta, nesusiskaldžiusi, sutelkusi
visą tautą. Ar ne tokios vilties
sau linkime ir tikimės, ruošda-
miesi būsimiems LR prezidento
rinkimams? Prezidento, kurį kai
kas jau pakrikštijo „Vilties Pre-
zidentu”.

Vyr. redaktorė
Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

Aš su didžiausiu nekantrumu visuomet laukiu atei-
tininkų užsiėmimų. Š.m. sausio 25 d. daug trečiokų ir
ketvirtokų susirinko Ateitininkų namuose, Lemonte, į

Partizano Daumanto-Prano Dielininkaičio jaunųjų atei-
tininkų kuopos jaunučių kursus. Kiek pakalbėję apie šios
dienos planus, mokiniai susiskirstė į tris grupes. Pirmoji
grupė susirinko antrame aukšte su globėja Laima Aleksiene,
kurioje ir aš buvau. Mes kalbėjome apie ateitininkų pagrin-
dinius penkis principus: katalikiškumą, visuomeniškumą,
inteligentiškumą, šeimyniškumą ir tautiškumą.

Aš esu matęs Ateitininkų organizacijos simbolį, tačiau
pirmą kartą išgirdau apie jo reikšmę. Laima mums vaizdžiai
paaiškino ateitininkų ženklo simbolinę prasmę. Ateitininkų
ženklas yra tulpės formos. Jos penki žiedlapiai primena pen-
kis ateitininkų principus. Kryžius ženklo viduryje rodo mūsų
gyvenimo kryptį. Saulė kryžiaus centre simbolizuoja amžiną
šviesą ir Dievą. Gedimino stulpai ženklo apačioje parodo, kad
mes esame lietuviai, kad mūsų tėvynė Lietuva. Kursų metu
mes nuspalvinome Ateitininkų ženklą ir nupiešėme sim-
bolius jame, kad geriau įsimintume.

Mes turėjome gerokai padirbėti, kol išsprendėme žodžių
galvosūkį. Vėliau paaiškėjo, jog tai buvo Ateitininkų himnas.
Kai kurie vaikai žinojo visus himno žodžius, bet dauguma
mūsų žinojome tik dalį jų. Kiek parepetavusi kiekviena gru-
pė įrašė himną. Perklausius tris įrašus, paaiškėjo, jog geriau-
siai sugiedojo trečioji grupė, kurioje buvo vyresni mokslei-
viai.

Kursu metu Laima mus supažindino su Ateitininkų or-
ganizacijos istorija. Organizacija įkurta 1910 metais. Jos

pavadinimas kilęs iš žurnalo ,,Ateitis”, ėjusio Kaune. Tuo
metu sklido nihilizmo nuotaikos, tai yra, kad viską reikia
griauti, kad Dievo nėra, ir kad Jis nėra reikalingas.

Mes sužinojome apie jos įkūrėją Praną Dovydaitį. Jis
buvo jaunimo vadovas ir mokytojas. Pranas Dovydaitis suge-
bėjo uždegti jaunimą savo idėjomis. Pranas Dielininkaitis
buvo profesorius, ateitininkų vadas. Jis priešinosi komu-
nistams ir naciams. Juozas Lukša-Daumantas buvo parti-
zanas, kovojo už Lietuvos laisvę. Mūsų kuopa pavadinta šių
abiejų žymių žmonių vardu.

Vėliau mes išmokome Ateitininkų šūkį: Visa atnaujin-
ti Kristuje!

Greitu metu mes laikysime egzaminą apie Ateitininkų
organizacijos istoriją, principus, ženklą ir jo simbolius. Po to
mes — būsimieji Jaunųjų ateitininkų kuopos nariai – duo-
sime įžodį – iškilmingą pasižadėjimą, kad būsime geri atei-
tininkai.

Kursų pabaigoje mes visi vaišinomės Ateitininkų namų
svetainėje. Vienas iš moksleivių
pastebėjo kiemo gale tarp ąžuolų
du kojotus (coyote, lot. Canis
latrans, pavadini-
mas kilęs iš acte-
kų kalbos —
,,lojantis šuo”).
Keista tai, kad
buvo du kojotai,
nes paprastai
jie ieško mais-
to po vieną.
Visi, kas tik
buvo name, pri-
lipo prie langų…
Vienam kojotui pasisekė. Jis pagavo kiškį ir nusinešė jį dan-
tyse… Kas tik turėjo fotoaparatą, šoko įamžinti šį reginį.

Kursai buvo įdomūs: išmokome, sužinojome daug. Lai-
kas prabėgo greitai, gale net su staigmenomis.

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

Jaunučių kursai
su staigmenomis
Martynas Juškelis

Kasmet Čikagos Partizano Daumanto-Prano Dielininkaičio kuopos nariai, kurie dar nėra
davę ateitininko įžodžio, lanko ypatingus paruošiamuosius kursus. Šįmet vadovės
Laima Aleksienė, Rita Rušėnienė ir Daiva Kisielienė supažindino vaikus su ateitininkų
principais, vadais, istorija, simboliais, paaiškino, kaip įžodis jauną žmogų įpareigoja.
Ateity kursantų dar laukia egzamino išlaikymas, o po to įžodžio davimas per kuopos
šeimos šventę birželio 7 d. Lemonte. Šiuos kursus aprašo trečio skyriaus jaunutis.

Jaunieji kursantai. Sėdi: Danielius Rekašius, straipsnelio autorius Martynas Juškelis, Kipras Belopetravičius, Austėja Stonkutė, Ema Šlajūtė. Stovi: Vitas
Polikaitis, Vytas Stankus, Tauras Rugienius, Arijus Kavaliauskas, Vėjūnė Sidaugaitė, Karolina Kovalskytė (gale), Gustė Savukynaitė, Karolina Usavičiūtė, Kasandra
Rugieniūtė, Marisa Sadauskaitė, Daiva Daulytė ir Sigita Čuplinskaitė. Dvi globėjos Rita Rušėnaitė ir Laima Aleksienė.

ČIKAGOS ATEITININKŲ
SENDRAUGIŲ SUSIRINKIMAS

Šeštadienį, 2009 m. kovo 7 d.,
4:00 val. popiet (iki 6:00 val. v.),
Ateitininkų namuose, Lemonte

Š. Amerikos ateitininkų 2008/2009 veiklos metų įgyvendinimo tema:
„Kurkime kultūrą Kristaus tiesoje”.

Paskaita. Kun. dr. Kęstutis Trimakas
„Mūsų uždaviniai šiuolaikinių kultūrų konfliktų arenoje”

S i m p o z i u m a s ir d i s k u s i j o s
(Simpoziumo dalyvių pavardės bus paskelbtos vėliau)

„Sendraugių vaidmuo puoselėjant krikščionišką kultūrą šiandien”

1. Išeivijos visuomenėje
2. Gyvenamojo krašto aplinkoje
3. Kaip tėvams ir jaunimo auklėtojams

Ateitininkų Šalpos Fondo metinis
susirinkimas ir vakarienė vasario 28 d.

Šeštadienį, vasario 28 d., Ateitininkų namuose, Lemonte
vyks metinis Ateitininkų šalpos fondo (AŠF) suvažiavi-

mas. Registracija nuo 4:00 val. p. p., o suvažiavimo posėdžio
pradžia — 4:30 val. p. p.

Po to AŠF vakarienė Ateitininkų namuose: 6 val. v.
pažmonys, o 7 val.v. svečiai bus kviečiami prie stalų vaišintis
Aldonos Šoliūnienės paruoštomis vaišėmis. Kęstutis Dau-
girdas pralinksmins svečius trumpa programa. Kaina 60
dol. AŠF vakarienei kvietimai gaunami, skambinant Pra-
nutei Domanskienei tel.: 708-246-0049 arba rašant el. paštu:
FLD85@aol.com.
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LURDO DIEVO MOTINOS ŠVENTĖ
IR 17-TOJI PASAULINĖ LIGONIŲ

DIENA
Trečiadienį, vasario 11-ąją, buvo

švenčiama Lurdo Dievo Motinos
šventė. Kartu, jau septynioliktą kar-
tą, minima ir Pasaulinė ligonių diena.
Lurdo Dievo Motinos šventė, taip pat
ir ligonių diena, susijusi su Dievo
Motinos apsireiškimais Lurde XX a.
vid. ir stebuklingų pagijimų išgarsin-
ta Lurdo šventove.

Pirmą kartą Mergelė Marija
Lurde apsireiškė 1858 m. vasario 11
dieną. Iš pradžių labai skeptiškai
reaguota į jaunos kaimo merginos
Bernadetos Soubirous tvirtinimą, esą
ji mačiusi Dievo Motiną ir su ja kal-
bėjusi. Tačiau greitai prasidėjo vadi-
namasis Lurdo fenomenas. Pagijo
vienas ligonis, paskui kitas. Garsas
apie stebuklus pasklido po visą Pran-
cūziją ir dar toliau. Žmonės pradėjo
miniomis keliauti į Lurdą, nepadėjo
nei valdžios draudimai, nei iš pradžių
labai atsargi Bažnyčios laikysena.
Vėliau Bažnyčia pripažino Bernade-
tos regėjimus autentiškais, o nuo
1889 m. vasario 11-ąją kasmet visoje
Bažnyčioje švenčiama Lurdo Dievo
Motinos šventė.

Vasario 11-ąją švenčiama Pasau-
linė ligonių diena į bažnytinių minė-
jimų kalendorių 1993 metais buvo
įrašyta popiežiaus Jono Pauliaus II.
Ragindamas kasmet minėti ligonių

dieną, Dievo Tarnas Jonas Paulius II
ją susiejo su vasario 11-ąją minima
Lurdo Dievo Motinos švente. Verta
prisiminti ir kitas dvi datas. 1984 m.
vasario 11 dieną Jonas Paulius II
paskelbė laišką apie krikščionišką
kančios prasmę „Salvifici doloris”. O
lygiai po metų, 1985 m. vasario 11
dieną, oficialiai įsteigė Popiežiškąją
sveikatos sielovados tarybą.

,,Vatikano radijas”

ARKIVYSK. S. TAMKEVIÇIUS

Naujajame Testamente randame
daug pasakojimų, kaip Jėzus, vaikš-
čiodamas po Galilėją, skelbė Dievo
žodį ir gydė ligonius. Pasakojama ir
tai, kaip, pagydęs ligonį, paliepdavo
jam daugiau nenusidėti, tuo primin-
damas, kad liga, kentėjimai ir nuo-
dėmė yra neatskiriami. Nuodėmė su-
sargdina žmogaus dvasią, o serganti
dvasia – jo kūną.

Sunki liga ir ypač artėjanti mirtis
yra didžiulis žmogaus išbandymas.
Kentėdamas žmogus išgyvena savo
bejėgiškumą ir žemiškojo gyvenimo
trapumą. Sunkiai sirgdamas jis pasi-
junta atsidūręs tamsoje, kai priekyje
nesimato jokio žiburio. Tokioje padė-
tyje kai kurie žmonės krinta į neviltį,
net maištauja prieš Dievą, o kiti
atsiduoda į Jo rankas, pavesdami jam
savo gyvenimą ir mirtį.

Evangelijoje pasakojama, kaip
Jėzus pasiuntė dvylika mokinių
skelbti prisiartinusios dangaus kara-
lystės ir gydyti žmonių ligų bei nega-
lių (plg. Mt 10). Žmonių išgydymai
turėjo priminti, kad Dievas ateina ne
kaip Teisėjas, bet kaip Gelbėtojas.

Bažnyčia, per apaštalus gavusi
Viešpaties užduotį skelbti Evangeliją
ir gydyti sergančiuosius, ištikimai ją
vykdo, rūpindamasi ligoniais ir lydė-
dama juos užtarimo malda. Bažnyčia
tiki sielų ir kūnų Gydytojo, gyvybę
teikiančio Kristaus artumu. Šis artu-
mas yra itin veiksmingas Sutaikini-
mo, Ligonių patepimo ir Eucharisti-
jos sakramentuose. 

Apaštalų laikų Bažnyčioje buvo
praktikuojama specialiai ligoniams
skirta apeiga. Apaštalas Jokūbas sa-
vo laiške rašo: „Kas nors pas jus ser-
ga? Tepasikviečia Bažnyčios vyres-
niuosius, ir jie tesimeldžia už jį,
patepdami aliejumi Viešpaties vardu.

Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir
Viešpats jį prikels, o jeigu jis būtų
nusikaltęs, jam bus atleista” (Jok 5,
14–15). Iš šio laiško matome, kad nuo
pat pradžių Bažnyčioje buvo teikia-
mas Ligonių sakramentas. Apie tai
rašo ir evangelistas Morkus: „Jėzus
pasišaukė pas save Dvylika ir ėmė
juos siuntinėti po du. (...) Jie iškelia-
vo, ragino atsiversti, išvarė daug
demonų, daugelį ligonių tepė aliejumi
ir išgydė” (Mk 6, 7–13).

Ligonių patepimo sakramentas
yra didelė Dievo dovana kenčiančiam
ir sunkiai sergančiam žmogui, tik
gaila, kad ja ne visi pasinaudoja. Baž-
nyčios statistika skelbia, kad daugelis
tikinčiųjų atidėlioja Ligonių sakra-
mento priėmimą ir miršta nepasinau-
doję Dievo malonę nešančiomis dova-
nomis. Jiems atrodo, kad priimtas Li-
gonių sakramentas tarsi pagreitins
iškeliavimą, nors Bažnyčia, jį teikda-
ma, pirmiausia prašo sergančiajam
sveikatos malonės. Visi Kristaus pa-
likti sakramentai yra skirti ne žmo-
gaus mirčiai, bet gyvenimui.

Ligonių patepimo sakramentas
teikiamas sunkiai sergantiems ligo-
niams ir seniems žmonėms, kai silps-
ta jų jėgos. Šis sakramentas gali būti
teikiamas daug kartų, kai tik žmogus
sunkiai suserga arba net toje pačioje
ligoje, kai ligonio padėtis pablogėja.
Patariama priimti Ligonių sakramen-
tą prieš kiekvieną rimtą operaciją.

Šį sakramentą gali teikti tik
vyskupai ir kunigai; dažniausiai jį tei-
kia parapijose dirbantys kunigai. No-
riu labai paraginti visus tikinčiuosius
uoliai pasinaudoti per Ligonių patepi-
mo sakramentą teikiamomis malonė-
mis. Atmintina, kad jį teikiant visų
pirma meldžiama ligoniui sveikatos
ir ištvermės ligoje. O jeigu būtų Dievo
valia pasišaukti sergantįjį pas save,
tuomet prašoma   Nukelta į 11 psl.

LIGONIŲ PATEPIMO SAKRAMENTAS

Pogrindžio prezidentas
sostinėje – jau visas

dešimtmetis
EDMUNDAS SIMANAITIS

Prasidėjo 1999-ieji metai. Tada ėjau Krašto apsaugos viceministro
pareigas. Ministras Česlovas Stankevičius jau gerokai anksčiau
buvo pavedęs man itin atsakingą užduotį – kuruoti paminklo ge-

nerolui Jonui Žemaičiui projektavimo ir statybos darbus. Artėjo 81-osios
Vasario 16-osios metinės. Jos sutapo su itin iškilaus istorinio įvykio –
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos Deklaracijos 50-dešimt-
mečiu. 

1999 m. sausio 12 d. Seimas priėmė įstatymą dėl itin svarbaus isto-
rinio dokumento – LLKS Tarybos Deklaracijos. Teisės aktu konstatuota,
„kad 1941 m. birželio 22–23 d. ginkluotas Lietuvos sukilimas ir Laiki-
nosios Lietuvos Vyriausybės 1941 m. birželio 23 d. atsišaukimas išreiškė
tautos valią atkurti nepriklausomą valstybę”. Tai buvo seniai lauktas tei-
sinis sprendimas, užbaigęs nesiliaujančias spekuliacijas dėl raudonųjų ar
rudaspalvių okupacinių prievartinių „išlaisvinimų”. Įstatymas nustatė,
„kad Vokietijos okupacinė valdžia neleido veikti Lietuvos Laikinajai Vy-
riausybei, todėl susiformavo Lietuvos pasipriešinimo šiai okupacijai orga-
nizacijos, kad 1944–1953 metais Lietuvoje kilo ir vyko visuotinis, orga-
nizuotas, ginkluotas pasipriešinimas sovietinei okupacijai – Lietuvos vals-
tybės savigyna”. Manau, kad būtų labai tikę ir vieno ir kito okupanto
atveju užbaigti pastarąjį sakinį šitaip: „...ir genocido stabdymas”.
Įstatyme buvo pabrėžta, „kad visų ginkluoto ir neginkluoto pasipriešini-
mo tikslas buvo Lietuvos išlaisvinimas, pasikliaujant Atlanto chartijos
nuostatomis ir demokratinio pasaulio pripažįstama suverenia teise, gin-
klu kariaujant prieš vieną Antrojo pasaulinio karo agresorių”.

Šia įstatymo dalimi buvo paryškinta, kad laisvės kovotojų viltis ir ti-
kėjimas atgauti laisvę su demokratiško pasaulio parama buvo realus sie-
kis. Mat Atlanto chartijos nuostatos vienareikšmiškai teigė, kad JAV ir
Didžioji Britanija „nesutiks su jokiais teritoriniais pakeitimais, priešta-
raujančiais suinteresuotų tautų laisvai pareikštiems norams”, kad „jos
gerbia visų tautų teisę pasirinkti valdymo formą, kokią šios nori; jos siekia
atstatyti suverenines teises ir savivaldą tų tautų, kurios buvo prievarta jų
netekusios”. Chartija buvo pasirašyta JAV prezidento Franklin D.
Roosevelt ir Didžiosios Britanijos premjero Winston Churchill 1941 m.
rugpjūčio 14 d. britų karo laive „Velso princas”.

Deja, istorija buvo negailestinga – viltį teikusios nuostatos liko tik
popieriuje. Tačiau laisvės kovotojai parodė išskirtinį įžvalgumą, tikėjimą
savo siekių teisumu ir dvasios stiprybę. 

Šiandien sunku įsivaizduoti, kaip ankšto bunkerio sąlygomis keturi
mokytojai, du studentai, buhalteris ir vienas kadrinis karininkas gebėjo
parengti unikalų nacionalinės ir tarptautinės teisės kalba dokumentą,
stebėtinai tiksliai nuspėjantį po keturių dešimtmečių atsirasiančio Kovo
11-osios Akto dvasią ir nuostatas. 

Įsiklausykime į jas: „Valstybinė Lietuvos santvarka – demokratinė
respublika”; „Suvereninė Lietuvos valdžia priklauso tautai”; „Lietuvos
valdymas vykdomas per laisvais, demokratiniais, visuotinais, lygiais, slap-
tais rinkimais išrinktą Seimą ir sudarytą Vyriausybę.” Deklaracijos sig-
natarai pagrįstai atmetė 1938 m. redakcijos Konstituciją, kurioje ženklus
autoritarinio valdymo dvelksmas ir Valstybės atkūrimą numatė vykdyti
„pagal Deklaracijoje paskelbtus nuostatus ir 1922 m. Lietuvos Konstitu-
cijos dvasią”. Tai turėjo vykti tol, kol bus parengta Konstitucija, atitin-
kanti „žmogaus laisvės ir demokratijos siekimus”.

Pastraipa, pažymėta Nr. 16, įvertino esminės svarbos faktą, neprara-
dusį aktualumo ir šiandien: ,,Komunistų partija, kaip diktatūrinė ir iš es-
mės priešinga pagrindiniam lietuvių tautos siekimui ir kertiniam Kons-
titucijos nuostatui – Lietuvos nepriklausomumui – nelaikoma teisine par-
tija.” O pats svarbiausias teisine, istorine, pilietine ir moraline prasme
minėto įstatymo teiginys skamba taip: ,,Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio
Taryba, priimdama 1949 m. vasario 16 d. Deklaraciją (...), buvo aukščiau-
sia politinė ir karinė struktūra, vadovaujanti šiai kovai, vienintelė teisėta
valdžia okupuotos Lietuvos teritorijoje.” Šį įstatymą, vadovaudamasis LR
Konstitucijos 71 straipsnio antrąja dalimi, pasirašė LR Seimo pirmininkas
Vytautas Landsbergis.

Paminklo pastatymo laikas spauste spaudė – partizanų generolas turi
„ateiti ir atsistoti” prie Krašto apsaugos ministerijos iki Vasario 16-osios
švenčių. Tuo metu dažnas iš manęs kandžiai pasišaipydavo: „Tai kuriais
metais pastatysi?” Dar skaudžiau geldavo likimo brolių – sugrįžėlių iš
Gulago priekaištai. Visų partizanų noras matyti savo vadą kaip Laisvės
kovų simbolį buvo visais atžvilgiais teisus ir gerbtinas. Konkursą laimėjo
grupė jaunų menininkų: skulptorius G. Lukošaitis, architektas M. Mačiu-
lis ir menotyrininkas S. Latonas. Jiems ir man teko įveikti jų aplinkos
pasipriešinimą. 

Nesitikėjau, kad iš sovietmečio išlikusi užsakymų skirstymo sistema
bus tokia stipri. Galbūt vyresnieji, tituluotieji kolegos norėjo patys imtis
šio svarbaus projekto įgyvendinimo? Vis dažniau aplankydavau skulp-
torių dirbtuves ir kitas „karštas vietas”.                         Nukelta į 9 psl.

Masabielio grota, kur apsireiškė
Švč. M. Marija.
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Pirmadienį, vasario 9 d., parve-
žęs žmoną iš terapijos randu kompi-
utery Liudos Germanienės žinutę:
,,Vakar PLC koplyčioje drauge su
kun. A. Saulaičiu meldėmės už Aust-
raliją, jos žmones ir jau merdintį poe-
tą Kazį Bradūną. Deja, jis mirė šian-
dien, nesulaukęs 92 savo gimtadie-
nio. Amžiną atilsį didžiam Lietuvos
mylėtojui, poetui. Liuda.”

Prez. Valdas Adamkus, išreikšda-
mas užuojautą šeimai ir artimie-
siems, Lietuvos rašytojų bendruome-
nei, Poeto kūrybos gerbėjams, pabrė-
žė: „Išėjo Mokytojas, kuris savo kūry-
ba užbūrė ir padarė didžiulę įtaką ne
vienai Lietuvos kūrėjų kartai.”

Poetas Kazys Bradūnas laidoja-
mas šį šeštadienį Vilniuje, Antakalnio
kapinių Menininkų kalnelyje. Su
Bradūnu susipažinau prie lietuvių šv.
Alfonso parapijos bažnyčios Baltimo-
re mieste 1951 metais, tik ką atvykęs
į Ameriką. Bažnyčios prieangy jis
sekmadieniais sėdėdavo prie staliuko,
apkrauto knygomis ir laikraščiais
platindamas spaudą. Duoną pelnė
skaldydamas ir šlifuodamas akmenis,
bet po sunkaus fizinio darbo ne tik
sugebėjo atsidėti kūrybai, bet ir re-
daguoti žurnalą „Literatūros lan-
kai”, o su žmona Kazimiera rasdavo
laiko dirbti su būreliu jaunų atei-
tininkų. Ne kartą Bradūnai pasi-
kviesdavo mūsų būrelį į savo kuklius
namus kavutei ir diskusijoms, daž-
niausiai literatūrinėmis temomis.
Neužmiršiu, kaip po pusmečio man ir
Vytautui Eringiui išvykstant į ka-
riuomenę, jie surengė mums atsisvei-
kinimą ir dovanų įteikė po knygą.

Mūsų bendravimas su Bradūnais
tęsėsi ir grįžus iš karinės tarnybos,
bet „Draugo” leidėjai išviliojo jį iš
Baltimore į Chicago, pasiūlydami
„Draugo” kultūrinio priedo redakto-
riaus kėdę, nors tik už pusę to, ką jis
uždirbdavo skaldydamas akmenis. 

Laikui bėgant mūsų būrelis išsi-
sklaidė po plačią Ameriką, dauguma
apleidę Baltimore, bet palikę bruožus
lietuviškame gyvenime. Nors buvome
žymiai jaunesni už Bradūnus, bet
mirtis negailestingai palietė ir mus.
Netekome Irenos Lozaitytės-Pemkie-
nės, dr. Jono Dėdino, Emilijos Ma-
kauskaitės, Elenutės ir Donato Bura-
čų, Vytauto Eringio, kun. Kazimiero
Pugevičiaus. Ypač įdomi, deja, ir tra-
giška kun.  Pugevičiaus gyvenimo is-
torija. Jis buvo senosios lietuvių emi-
gracijos atstovas, eilinių darbininkų
sūnus, kalbantis labai senoviška lie-
tuvių kalba. Anot jo, jam, jaunam
klierikui, didžiausią įspūdį ir pervers-
mą gyvenime padarė susipažinimas ir
bendravimas su Bradūnais. Įniko jis
mokytis lietuvių kalbos ir tapęs ku-
nigu įsijungė į lietuvišką veiklą net ir
būdamas vikaru amerikiečių parapi-
joje. 1965 m. kardinolo buvo paskir-
tas vadovauti arkivyskupijos radijo ir
televizijos tarnybai. Nors jo ateitis
Amerikos katalikų hierarchijoje buvo
užtikrinta, jis sutiko pereiti dirbti lie-
tuviams perimdamas vadovauti
Lietuvių katalikų religinei šalpai
Brooklyn, NY. Lietuvai atgavus ne-
priklausomybę, jis jau ligos kankina-
mas grįžo į Baltimore, bet rado buvu-
sią lietuvių Šv. Alfonso bažnyčią jau
amerikiečių rankose ir jam nebuvo
net vikaro vietos. Išvyko prisiglausti į
Lietuvą, bet, kaip skundėsi man, ne-
buvo ir ten suprastas. Mirė jis 1999 m.

APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIOAPMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIO
Iškeliavo pro sūnaus atkeltus vartelius

JUOZAS GAILA
gaila1@verizon.net

Su Bradūnais vėl susitikau Vil-
niuje, jau laisvoje Lietuvoje. Apsigy-
veno jie Pilies gatvėje, dukters Ele-
nutės pastangomis įsigytame bute.
Kaip buvę baltimoriečiai dažnokai
susitikdavome. Pergyveno jis, kad jo
gimtinės kaimynystėje – Salomėjos
Nėries gimtinėje buvo įrengtas poe-
tės atminčiai muziejus, o jo gimtinėje
stovėjo kolūkio pastatytas karvių
tvartas. Kiek galėjau tuo laiku dirb-
damas PLB atstovybėje padėjau ir aš
jo pastangoms atgauti nuosavybę,
nes buvo užsimota parduoti ar išnuo-
moti tą žemę kažkokiai užsienio ben-
drovei, ketinusiai įrengti kiaulių ūkį.
Tačiau Lietuvoje poetas Bradūnas
buvo labai gerbiamas. Kol jo sveikata
leido, jis prezidento Algirdo Brazaus-
ko buvo kviečiamas skaityti savo eiles
iškilminguose Mindaugo karūnavimo
dienos minėjimuose, apdovanotas
LDK Gedimino IV laipsnio ordinu.
Deja, 2005 m. liepos 4 d. jų šeimą išti-
ko nelaimė. Staigiai ir netikėtai mirė
jų sūnus Jurgis Bradūnas, gyvenęs
prie Baltimore siekiančios Chesapea-
ke įlankos. Paliko žmoną Loretą Rad-
vilaitę, dukrą Ritą ir sūnus Vytą ir
Gintą. Galime įsivaizduoti senų tėvų
skausmą, praradus sūnų, auginantį
jauną šeimą. 

Laidotuvių metu mums ašarą išs-
paudė Elenutės Bradūnaitės iš Lie-
tuvos, dėl susižeidimo negalėjusios
atvykti, atsiųstas „Sesers laiškas mi-
rusiam broliui”. Jame ji prisimena
vaikystę Baltimore mieste: 

(...) mudu eidavome pas Mamelę
ir ji mums duodavo uždraustos
kramtomos gumos. O paskui pas ją
klausydavom amerikoniškos radijos.
O dar kaip aš tave verčiau su manim
šokti ,,rock-and-roll”? Atsimeni pa-
jūrį? Kiek ten daug puikių vasarų. O
labiausiai laiminga žūklė – karpių
saloj – ten, kur vis žaisdavom Robin-
zonu. O Carroll parke, kai su Nijole ir
Kęstučiu žaisdavom uždraustuose
traukinių vagonuose? Kokia laimė,
kad mums ten nieko neatsitiko. Atsi-
menu – sunku buvo būti lietuviais
mus supančioje amerikonų jūroj. Ne-
galėjom suprasti, kodėl negalim žais-
ti su Billy ir Mary. Bet mums užteko
lietuviukų Baltimorės šeštadieninėje
mokykloje – kokie puikūs mokytojai!
Kiek jie mums įdiegė, išmokė... Mie-
las Jurgi, kaip keista tau rašyti laiš-
ką žinant, kad tu jau anapus. Tu, ku-
ris mūsų šeimos visas keliones pa-
ruošdavai kaip sumanus pirmtakis,
taip ir dabar iškeliavai iš anksto ap-
sižvalgyti ir paruošti mums ten kelią.
Kaip toj mūsų Baltimorės tėtuko
išmoktoj giesmėje apie šventą Jurgį:
,,Ir užjo ant aukšto kalno/ Apsižvelgti
jūras mares...” Ten nuėjęs, atkelk
vartelius ir prisėsk prie Mamelės ir
Tėtuko. Papasakok apie mus ir pa-
ruošk vieteles ir mums visiems, su
laiku pas jus atkeliaujantiems.

Ir taip, gražaus amželio sulau-
kęs, iškeliavo Kazys Bradūnas pro sū-
naus atkeltus vartelius amžinai pri-
sėsti prie savo tėvų ir sūnaus.

Buvusios lietuvių Šv. Alfonso parapijos bažnyčia Baltimore miesto centre.
Joje prie altoriaus tebėra mūsų trispalvė ir tebelaikomos vienerios Mišios
lietuvių kalba, nors lietuvio kunigo nėra.

Bradūnų šeimynos – poeto K. Bradūno, žmonos Kazimieros ir sūnaus Jurgio
– atsisveikinimo pietūs ,,Seklyčioje” 1994 m. gegužės 14 d.

V. Korkučio nuotr.
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Mieli tautiečiai!

Šiandien minime ypatingą progą – mūsų valstybės atkūrimo
dieną – vieną įsimintiniausių datų Lietuvos valstybingumo kelyje.

Priespaudos jungą nusimesti nebuvo lengva. Tačiau nepaisant
sudėtingų sąlygų ir mažai valstybei nepalankių aplinkybių, susi-
telkę iškovojome gimtosios šalies laisvę ir nepriklausomybę.

Šiemet minime ir Lietuvos vardo paminėjimo  Tūkstantmetį.
Tūkstantmetė mūsų šalies istorija – tai šaltinis, iš kurio galime
semtis išminties ir jėgų išlikti vieningiems ne tik džiugiomis, bet
ir sunkiomis šaliai akimirkomis. Tik būdami vieningi ir susitelkę
galime tikėtis, kad mūsų ainiai paminės dar ne vieną tokį jubilie-
jų.

Pasaulio kraštuose gyvenantys lietuviai – neatsiejama tautos
ir valstybės dalis. Kiekvieno iš Jūsų patirtis yra svarbi ir reikalin-
ga Lietuvai. Permainų vyriausybė sieks plėtoti su užsienio lietu-
viais įvairiapusius ryšius.

Didžiuojamės tais, kurie ilgais sovietmečio metais išsaugojo
savo šaknis, sekė tradicijomis, domėjosi kultūra, puoselėjo lietu-
vybę, telkė tautiečius dirbti Lietuvos labui. Tikiuosi, kad naujoji
karta seks jų pavyzdžiu ir toliau puoselės bendruomeniškumo
jausmą.

Vasario 16-osios proga linkiu, kad neprarastume to ypatingo
ryšio su savo kraštu, kuris išaugino mūsų tėvus ir protėvius, kuris
apdovanojo mus tokia daininga kalba, turtinga, didvyriška istori-
ja.

Taip pat norėčiau palinkėti, kad didžiuotumėmės, kad esame
Lietuviai – Lietuviai iš didžiosios raidės, kilę iš Lietuvos – žemės,
kurios vardas su meile skamba mūsų lūpose!

Vygaudas Ušackas
LR užsienio reikalų ministras

VASARIO 16-OJI BRANGIAUSIA ŠVENTĖ
JAV Lietuvių Bendruomenės krašto valdyba sveikina visus

su VASARIO 16-OSIOS – Lietuvos nepriklausomybės diena. Ši
data visiems laikams įrašyta į mūsų tautos istoriją, kaip viena
ryškiausių Tėvynės meilės ir laisvės simbolių.

VASARIO 16-oji svarbiausia diena Lietuvai ir lietuviams.
Tikėkime atgimusia Lietuva ir tikėkime, kad jokia jėga negali
sunaikinti nepriklausomybės, tikėkime savo ateitimi.

Vytautas Maciūnas, pirmininkas; dr. Stasys Bačkaitis, VP – mokslo
reikalams; ses. Margarita Bareikaitė, Religinių reikalų tarybos pir-
mininkė; Birutė Bublienė, VP – Jaunimo reikalams; Rimas Gedeika, VP –
specialiems projektams; Dalė Lukienė, Kultūros tarybos pirmininkė; Lau-
rynas Misevičius, VP – sporto reikalams; Daina Krivickaitė, iždininkė;
Daiva Navickienė, Švietimo tarybos pirmininkė; Juozas Polikaitis, Socia-
linių reikalų tarybos pirmininkas; Ramutis Pliura, VP – finansiniams rei-
kalams; Kazys Razgaitis, VP – technologijų pritaikymo reikalams; Marija
Remienė, VP – informacijos reikalams; Sigita Šimkuvienė-Rosen, VP –
Bendruomenės plėtrai; Gabrielius Mironas, Visuomeninių reikalų tary-
bos pirmininkas; dr. Elona Vaišnienė, VP – tinklalapio vedėja; dr. Riman-
tas Vaitkus – organizaciniams reikalams.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, didžiausias moks-
linis archyvas bei knygų leidėjas už Lietuvos ribų, siunčia
sveikinimus visai lietuvių tautai Lietuvos nepriklausomybės
paskelbimo proga. Lietuvių tauta yra tikra pasaulinė tauta ir
LTSC siekia išsaugoti mūsų kultūrines vertybes visur, kur
lietuviai gyvena ir veikia.

dr. Vytautas Bieliauskas
LTSC Tarybos pirmininkas

dr. Jonas Račkauskas
LTSC Valdybos pirmininkas

dr. Robertas  Vitas
Vykdomasis vicepirmininkas

Kristina Lapienytė-Bareikienė
Vykdomoji direktorė

Skirmantė Miglinienė
Archyvų vedėja

Švenčiant Lietuvos nepriklausomybės
91 metų sukaktį, Amerikos Lietuvių
Taryba sveikina ir kviečia visus geros
valios lietuvius jungtis į bendrą darbą
stiprinant sunkiai iškovotą Lietuvos
nepriklausomybę, tvirtinant vienybės
ryšius tarpusavyje bei su broliais ir
seserimis Lietuvoje, statant Tautos val-
stybingumą ant doros, sąžiningumo ir
didžiadvasiškos aukos pamatų.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA • LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL

6500 SOUTH PULASKI ROAD • CHICAGO, IL 60629

Amerikos Lietuvių Taryba
Saulius V. Kuprys

Pirmininkas 

Lietuvos Partizanų sveikinimas „Draugo”
skaitytojams ir visiems Amerikos lietuviams

Vasario 16-osios proga
Lietuvos laisvės kovos sąjūdis

(LLKS), suvienijęs visus Lietuvos
partizanus, kovojusius prieš sovietus
ir pasirašiusius 1949 m. vasario 16 d.
Deklaraciją,  išreiškusią Lietuvių tau-
tos valią, po visų kovų ir kančių Sibi-
ro lage  riuose ir kalėjimuose tas pats
LLKS, susibūręs iš kelių šimtų liku-
sių gyvų partizanų, įregistravusių sa-
vo organizacijos įstatus Lietuvos
Teisingumo ministerijoje Vilniuje
1992.08.13, sėkmingai gyvuojantis ir
šiandien, – nuoširdžiai sveikina visus
„Draugo” skaitytojus, ALTą, LB ir
kitas Amerikos lietuvių organizacijas
Vasario 16-osios proga. 

Jūs nepamiršote Lietuvos parti-
zanų ir jų pagrindinės laisvos Lietu-
vos idėjos, besiremiančios tikrosios
demokratijos principu, išplaukiančiu
iš krikščioniškos moralės supratimo.
Linkime Jums visiems iš Aukščiau-
siojo palaimos, sveikatos ir visokerio-
pos sėkmės, ir toliau nepailsti kovoje
už lietuvybę ir tikros demokratijos
įtvirtinimą Lietuvoje.

Mūsų visų amžiaus vidurkis jau
yra perkopęs 80 metų, todėl ta pačia
proga norime padėkoti, Jums, kurie
mus senatvėje visokeriopai remiate
piniginėmis aukomis, net testamen-
tiniais palikimais, per Lietuvos parti-
zanų globos fondą Čikagoje ar rėmėte
per BALFą ir kitas organizacijas.
Ačiū Jums, Amerikos lietuviai!

2009 metų sausio 20 dieną Lie-
tuvos Seimas priėmė nutarimą „Dėl
2009 metų paskelbimo Lietuvos lais-
vės kovos sąjūdžio metais”. Šiais me-
tais sukanka lygiai 60 metų, kai aš-

tuoni Lietuvos partizanų vadai iš vi-
sos okupuotos Lietuvos tolimų vieto-
vių, klampodami per gilų sniegą,
priešo persekiojami, atvyko slaptai į
Radviliškio raj. Minaičių km., Sta-
nislovo Mikniaus sodyboje po klėtimi
Prisikėlimo apygardos vado „Užpa-
lio” (Leono Grigonio) įrengtą bunke-
rį. Ten 1949 m. vasario 16 d. buvo
pasirašyta Deklaracija į visą pasaulį
ir okupuotos Lietuvos gyventojus.
Prie rūkstančios žibalinės lempos,
trūkstant oro bunkeryje, aštuoni
Lietuvos partizanų vadai ją pasirašė
slapyvardžiais. Štai tikrosios jų pa-
vardės, vardai ir slapyvardžiai:

Jonas Žemaitis „Vytautas”,
LLKS prezidiumo pirmininkas, su-
šaudytas Maskvoje 1954.02.24;

Adolfas Ramanauskas „Vana-
gas”, LLKS prezidiumo pirmininko
pirmasis pavaduotojas, Pietų srities
partizanų vadas, sušaudytas Vilniuje,
1957.11.29;

Juozas Šibaila „Merainis”, LLKS
prezidiumo pirmininko antrasis pa-
vaduotojas, Didžiosios Kovos apygar-
dos štabo viršininkas, Algimanto ir
Vytauto apygardų įgaliotinis, žuvo
1953.02.11 Ramygalos valsčiaus apy-
linkėse;

Leonas Grigonis „Užpalis”,
LLKS Tarybos prezidiumo pirminin-
ko trečiasis pavaduotojas, Prisikėli-
mo apygardos vadas, žuvo Ariogalos
apylinkėse 1950.07.22;

Aleksandras Grybinas „Faustas”,
Tauro apygardos vadas, žuvo Šakių
apylinkėse 1949.09.29;

Nukelta į 11 psl.
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Išrinktos met¨ knygos Vyriausyb∂ raginama 
paklausyti profesini¨ sâjungû�

Vilnius, vasario 13 d. (ELTA) –
Prezidentas Valdas Adamkus priėmė
profesinių sąjungų atstovus ir aptarė
galimybes pagerinti padėtį darbo rin-
koje.

Prezidento teigimu, siekiant su-
švelninti ekonominio nuosmukio pa-
darinius, būtina visiems siekti priim-
tinų sprendimų. „Jeigu nesugebėsi-
me laiku reaguoti į rinkoje vykstan-
čias permainas, nei laimėtojų, nei
pralaimėtojų nebus. Pralaimėsime vi-
si”, – sakė V. Adamkus.

Prezidento V. Adamkaus nuomo-
ne, lankstesnis darbo santykių regu-
liavimas, susiklosčius šiai ekonomi-

nei padėčiai yra pribrendęs ir būti-
nas. Todėl svarbu gerinti verslo ap-
linką, išlaikyti sukurtas darbo vietas
ir kurti naujas. Tai, Prezidento įsiti-
kinimu, padėtų su mažesniais nuosto-
liais išgyventi ekonominį nuosmukį.

Profesinių sąjungų atstovai iš-
reiškė pasiryžimą diskutuoti ir kartu
su Vyriausybe bei darbdaviais ieškoti
sprendimų išlaikant užimtumą eko-
nominių sunkumų apimtoje darbo
rinkoje.

Savo ruožtu prezidentas dar kar-
tą pakvietė Vyriausybę atidžiau įsi-
klausyti į profesinių sąjungų balsą ir
pasinaudoti jų patirtimi.

Vilnius, vasario 13 d. (ELTA) –
Akcijos „Metų knygos rinkimai” per-
galę švenčia du žinomi Lietuvos rašy-
tojai – Kęstutis Navakas ir Kęstutis
Kasparavičius.

Suaugusiųjų kategorijoje Metų
knygos vardą laimėjo Nacionalinės
premijos laureato Kęstučio Navako
esė knyga „Du lagaminai sniego” (lei-
dykla „Tyto alba”).

Mažųjų skaitytojų džiaugsmui
Metų knyga išrinkta vaikų numylėti-

nio Kęstučio Kasparavičiaus knyga
„Sodininkas Florencijus” (leidykla
„Nieko rimto”). 

Didžiausias akcijos netikėtumas,
pasak jos organizatorių, – tai debiu-
tantės Editos Milaševičiūtės knyga
„Įsimylėjėlių stovykla” (leidykla („Al-
ma littera”). Ji laimėjo Metų knygos
vardą paauglių kategorijoje.

Šiemet akcija „Metų knygos rin-
kimai” sulaukė rekordiškai didelio
balsavusiųjų skaičiaus – 8,937 skaity-
tojai nutarė atiduoti savo balsus už
jiems labiausiai patikusią šiuolaiki-
nės lietuvių literatūros knygą. Vaikai
taip pat galėjo balsuoti nupiešdami
labiausiai patikusios knygutės iliust-
raciją. 

Pernai „Metų knygos” rinkimuo-
se nugalėjo Sigitas Parulskis ir Ri-
mantas Černiauskas. Keliolikos eilė-
raščių ir prozos knygų autoriaus vil-
niečio S. Parulskio trumpų istorijų
rinkinys „Sraigė su beisbolo lazda”
laimėjo suaugusiųjų kategorijoje.
Tarp knygų mažiesiems skaitytojams
daugiausia balsų sulaukė klaipėdiečio
R. Černiausko „Slieko pasaka”.

Vilnius, vasario 13 d. (BNS) – Eu-
roparlamentaras konservatorius Vy-
tautas Landsbergis neprieštarauja,
kad partiečiai svarstytų jo kandidatūrą
į prezidentus, tačiau galutinio žodžio
dėl dalyvavimo rinkimuose teisę pasi-
lieka sau.

Pasak V. Landsbergio, tai dar ne-
santi rinkimų kampanija, o tik pirmi-
nė rinkimų stadija, vyksta svarstymai
partijos viduje, tad jis davęs partijos bi-
čiuliams sutikimą svarstyti savo kan-
didatūrą.

,,Bet paskutinį žodį tarsiu aš”, –
savęs kaip pretendento į prezidento
pareigas įvardyti neskubėjo V. Lands-
bergis.

Valdančios Tėvynės sąjungos-Lie-
tuvos krikščionių demokratų (TS-
LKD) kandidatu į prezidentus siūlo
europarlamentarą V. Landsbergį. Tokį
sprendimą priėmė partijos Krikščionių
demokratų bendrijos valdyba. Jos nuo-
mone, valdančioji politinė jėga gegužę
vyksiančiuose valstybės vadovo rinki-

muose turi kelti savo atstovą, o ne
remti nepartinius kandidatus.

Tuo metu konservatorių partijos
vicepirmininkė krašto apsaugos mi-
nistrė Rasa Juknevičienė išplatino
laišką partijos nariams, kuriame ragi-
na paremti ,,savarankiškos ir tvirtos”
eurokomisarės Dalios Grybauskaitės
kandidatūrą ir teigia pati balsuosianti
už ją.

Pati D. Grybauskaitė yra užsimi-
nusi, jog prezidento rinkimuose daly-
vautų kaip nepriklausoma kandidatė,
tačiau savo sprendimo kol kas nėra pa-
skelbusi.

Apie galimą dalyvavimą preziden-
to rinkimuose yra užsiminusi ir euro-
parlamentarė Laima Andrikienė.

Kovo 13 bus paskutinė diena, kuo-
met partijos ir pavieniai asmenys gali
Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK)
pateikti dokumentus apie kandidatais
į prezidentus siekiančius tapti preten-
dentus.

Vaik¨ saugumas Lietuvoje 
mažiausias Europoje 

Vilnius, vasario 13 d. (BNS) –
Pirmą kartą po Nepriklausomybės at-
kūrimo Lietuvoje sumažėjo neigiamų
pasekmių dėl nesaikingai vartojamo
alkoholio, tvirtina Seimo Sveikatos
reikalų komiteto pirmininkas Anta-
nas Matulas.

,,Pirmiausia tai pajuto medikai”,
– spaudos konferencijoje Seime sakė
A. Matulas. Tačiau parlamentaras
žada siūlyti įstatymų pataisas, kurios
dar labiau sugriežtintų alkoholio pre-
kybą: ketinama siūlyti alkoholiu pre-
kiauti tik specializuotose parduotuvė-
se, numatoma anksčiau negu planuo-
ta drausti alkoholio reklamą, nes da-
bar tabako reklama yra draudžiama.

Seimui jau pateiktos pataisos,
kuriomis siūloma uždrausti viešojo
maitinimo įmonėms po 10 val. v.
klientams parduoti alkoholį, kurį bū-
tų galima išsinešti.

Vilniaus psichiatrijos ligoninės
direktorius Valentinas Mačiulis sakė,
kad pastaruoju metu mažėja alkoho-
linių psichozių. Mediko teigimu, apie
400 psichozių išgydyti reikia 1,3 mln.
litų.

Nacionalinės tabako ir alkoholio
kontrolės koalicijos prezidentas Au-
relijus Veryga tvirtino, kad per 2008
m. alkoholinių apsinuodijimų suma-
žėjo 315 atvejų: ,,Tai reiškia, kad su-
rogatų vartojimas nedidėja.”

Jo teigimu, taip pat sumažėjo
nuo apsinuodijimų alkoholiu gydytų

vaikų iki 14 metų, tačiau A. Veryga
siūlo dar labiau sugriežtinti alkoholio
pardavimą nepilnamečiams.

Valstybinės tabako ir alkoholio
kontrolės tarnybos direktorius Česlo-
vas Balsys pranešė, kad 2007 m. vie-
nam šalies gyventojui teko 14,3 litro
parduoto alkoholio.

,,Šis rodiklis – didžiausias nuo
1965 m. Pernai alkoholio vartojimas
sumažėjo 9,4 proc. iki 13,2 litro. La-
biausiai sumažėjo stipriųjų gėrimų
suvartojimas”, – aiškino pareigūnas.

Jo teigimu, alkoholio mažiau su-
vartojama dėl jo reklamos ribojimo,
padidintų mokesčių, mažėjančių žmo-
nių pajamų.

Anot Č. Balsio, praėjusiais metais
30 proc. patikrintų alkoholiu pre-
kiaujančių įmonių buvo nustatyti
prekybos taisyklių pažeidimai.

Valstybinės tabako ir alkoholio
kontrolės tarnybos vadovas sakė, kad
pernai į biudžetą buvo surinkta 54
mln. litų akcizų iš alkoholinių gėrimų
daugiau nei 2007 m. Č. Balsio duo-
menimis, alkoholio prekybos rinka
siekia 4 mlrd. litų ir sudaro 38 proc.
maisto prekių apyvartos.

Pastaruoju metu pagal alkoholio
suvartojimą Lietuvą lenkia tik dau-
giau alkoholio išgeriantys Liuksem-
burgo gyventojai. Statistikos departa-
mento duomenimis, nelegalus alko-
holis sudaro 0,3 proc. išgerto alkoho-
lio kiekio.

,,Tùkstantmeçio odisèjos”
îgula apiplaukè� Horno ragâ�

Lietuviai mañiau girtuokliauja

V. Landsbergis svarsto apie
dalyvavimâ prezidento rinkimuose

Vilnius, vasario 13 d. (BNS) –
Lietuvoje vaikų saugumas yra ma-
žiausias, o patiriama rizika didžiausia
Europoje, parodė Jungtinių Tautų Vai-
kų fondo (UNICEF) atliktas tyrimas.

Kaip sakė tyrimo rezultatų pri-
statyme Italijoje dalyvavusi Valstybės
vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo
tarnybos direktorė Odeta Tarvydie-
nė, vaiko saugumo ir rizikos grupės
kategorijoje Lietuva užima paskutinę
vietą iš 29 tyrime dalyvavusių Euro-
pos valstybių.

,,Tyrimas parodė, kad tarp Lie-
tuvos vaikų smarkiai išplitęs smurtas
ir smurtinis elgesys, nepilnamečių
nėštumas. Lietuvoje daug, palyginti
su kitomis šalimis, vaikų, kurie bent
kartą per savaitę yra rūkę, 13–15 me-
tų vaikų, kurie bent 2 kartus per me-

tus yra vartoję alkoholinių gėrimų, ir
vaikų, kurie yra vartoję narkotikų”, –
tyrimo duomenis komentavo O. Tar-
vydienė.

,,Dauguma Lietuvos vaikų ap-
klausoje nurodė, kad nėra patenkinti
savo gyvenimo kokybe, jie nesijaučia
sveiki”, – kalbėjo O. Tarvydienė. Ji
pažymėjo, kad sveikai gyvenančių
vaikų kategorijoje Lietuva užima 21
vietą. O. Tarvydienės teigimu, visose
tyrime dalyvavusiose šalyse buvo pa-
stebėtas ryšio su šeima silpnėjimas.

UNICEF atliktas tyrimas taip
pat parodė, kad Lietuvoje tėvai vai-
kams per parą skiria vidutiniškai 7
min. dėmesio, o lietuviai vaikai jau-
čiasi nelaimingiausi Europoje. Lietu-
va pagal bendrus rezultatus užima
priešpaskutinę – 28 vietą. 

Vilniuje tęsiasi dešimtoji knygų mugė.
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Vilnius, vasario 13 d. (1000odi-
seja.lt) – ,,Tūkstantmečio odisėjos”
penktos atkarpos įgula artėja prie
Ushuaia, piečiausio pasaulio mies-
to. Projekto organizatoriai, pasitarę
su kitais Odisėjos kapitonais, nu-
sprendė, kad ši įgula, nuplaukusi
daugiau kaip 6,000 jūrmylių, įveikusi
Ramųjį vandenyną, Horno ragą turi
apiplaukti. Tai būtų teisinga ir tikra
pagal gerą buriuotojišką jūrinę
praktiką. Tokį kelią padiktavo ir oro
sąlygos.

Dvylika šios atkarpos įgulos jū-
reivių, nugalėję Ramųjį vandenyną,
skriedami po maždaug 250 jūrmylių
per parą ir įveikę daugiau kaip 11
tūkst. kilometrų atstumą, savaitėmis
murkdęsi šaltame sūriame vandeny-
je, paragavę audrų ir viesulų skonio,
kirtę 9 laiko juostas ir viena para at-
jaunėję, pasiekė pasaulio kraštą, pie-
čiausią Žemės tašką ir įgyvendino
kiekvieno buriuotojo svajonę – buri-
niu laivu apiplaukti Horną. 

,,Džiaugiamės, didžiuojamės ir
dėkojam. Šie vyrai to tikrai nusipel-
nė”, – sakė įgulos kapitonas Simonas
Steponavičius. 

Vasario 14 d. Odisėjos šeštos
atkarpos įgula planuoja pakelti bu-

res iš Ushuaia uosto. Jų maršrutas
nusidrieks į Buenos Aires, Montevi-
deo ir San Paulo pas ten Lietuvos pa-
siuntinių laukiančius Argentinos,
Urugvajaus ir Brazilijos lietuvius. 

Iki gimtųjų krantų, kuriuos
„Ambersail” planuoja pasiekti š. m.
liepos 6-ąją, dar liko daug kelio ir
daug jaudinančių susitikimų su tau-
tiečiais visame pasaulyje. 

,,Tūkstantmečio odisėjos” įgula api-
plaukė Horno ragą.

Organizatorių nuotr.
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Vincas Babilius
TPP siūlytas kandidatas į aplin-

kos ministrus, Seimo narys, dirbęs A.
Valinsko verslo įmonėje.

Aivaras Kriaučiūnas
A. Valinsko bičiulis, TPP narys ir

verslo partneris, drauge valdantis
bendrovę ,,Vikki”.

Marijus Mikutavičius
Senas A. Valinsko draugas, žino-

mas žurnalistas, dainininkas, televi-
zijos žvaigždė.

Egidijus Kūris
Buvęs Konstitucinio Teismo pir-

mininkas, A. Valinsko vadinamas
mokytoju. Teigiama, kad jis Seimo
pirmininkui gali daryti stiprią įtaką,
bet tokia sąsaja yra veikiau teorinė.
Nepatvirtino, ar su A. Valinsku šiuo
metu dar tęsia draugystę.

Inga Valinskienė
Seimo pirmininko žmona, parla-

mentarė. Profesiją visiškai pakeitu-
siam A. Valinskui ji yra labai svarbi
atrama.

Prodiuseriai, aktoriai, žvaigždės

Jogaila Morkūnas, Gytis Daugė-

la, Vytautas Šapranauskas ir kiti.

Organizacijos

,,Respublikos leidiniai”
Vito Tomkaus leidžiami dienraš-

čiai rodo simpatijas A. Valinskui. Pas-
tarasis ,,Respublikai” yra sumokėjęs
dešimtis tūkstančių litų už paslėptą

reklamą. Darbo metu lankėsi leidėjo
namuose.

,,VP grupė”
Nuo pat A. Valinsko vadovauja-

mos partijos įkūrimo TPP buvo sieja-
ma su šia didžiausia šalies privačia
bendrove. TPP vadinta ,,Maximos”
projektu, tačiau šios sąsajos nepa-
remtos įrodymais.

Socialdemokratų partija
Didelę dalį A. Valinsko koman-

dos sudaro socialdemokratams arti-
mi žmonės, todėl ši partija gali dary-
ti Seimo pirmininkui įtaką.

Liberalų ir centro sąjunga
Liberalcentristams priklausė da-

lis dabartinių TPP narių. 

,,Lietuvos žinios”

Kokia yra Seimo pirmininko komanda?

Anot politologų, valstybės tarnybos duonos
ragavę, įstatymų leidybos procedūras išmanan-
tys Seimo pirmininko komandos žmonės atsve-
ria jo paties nepatyrimą.

Parlamento vadovo Arūno Va-
linsko patarėjų ir padėjėjų korpusas –
moteriškas ir margas. Su vienu iš tri-
jų svarbiausių valstybės pareigūnų
artimus ryšius palaiko pramogų pa-
saulio atstovai ir statybų bendrovių
vadovai.

Artimiausioje A. Valinsko aplin-
koje glaudžiasi buvę kitų premjerų
talkininkai ir partijų nariai, iki šiol
su dabartiniu darbdaviu neturėję nie-
ko bendra. Anot politologų, valstybės
tarnybos duonos ragavę, įstatymų lei-
dybos procedūras išmanantys Seimo
pirmininko komandos žmonės atsve-
ria jo paties nepatyrimą. Tačiau dirb-
dami drauge jie gali paveikti A. Va-
linsko sprendimus. Ypač ryškūs yra
Socialdemokratų partijos ir statybų
verslo įtakos laukai.

Visi Seimo pirmininko patarėjai
ir padėjėjai pabrėžia, kad su A. Va-
linsku labai paprasta bendrauti, o
dirbti – vienas malonumas. Tiesa,
parlamento pirmininko komanda dar
iki galo nesudaryta – į ją turėtų įsilie-
ti dar vienas ar du žmonės.

Su senais bičiuliais – televizijos
žvaigždėmis – A. Valinskas vis dar
bendrauja, tačiau tarp savęs ir jų iš-
laiko atstumą ir brėžia aiškią ribą.

Padėjėjai

Nemira Pumprickaitė, 45 m.
Buvusi eterio žvaigždė, 15 metų

dirbusi žurnaliste ir 7 metus – prem-
jerų Algirdo Mykolo Brazausko bei
Gedimino Kirkilo atstove spaudai.
Savo darbdavio Seimo pirmininko
sekretoriato vadovė nelaiko išskirti-
niu.

Savybės: pabrėžia tik savo ydas.

Indrė Viržintė, 25 m.
Su A.Valinsku susipažino per

TV3 ,,Išsipildymo akciją”, kai dirbo
šios televizijos atstove spaudai. Iki tol
rašė į du ,,Respublikos leidinių” dien-
raščius. Buvo Tautos prisikėlimo par-
tijos (TPP) atstovė žiniasklaidai. Sei-
mo pirmininko atstovė spaudai ne-
mano, kad yra iš dalies atsakinga dėl
smukusių A.Valinsko vertinimų, nes
nuo pat pradžių stengiasi viešinti vi-
sus parlamento vadovo sprendimus.

Savybės: dalykiškumas, patiki-
mumas.

Džiuljeta Žiugždienė, 52 m.
A. Valinsko kalbų rašytoja. Nuo

1993 m. dirbo A. M. Brazausko bei G.
Kirkilo komandose. Buvo atsakinga
už A. Brazausko fondą ir jo teikimu
Rolando Pakso buvo apdovanota or-
dino ,,Už nuopelnus Lietuvai”  Rite-
rio kryžiumi. Oficialiai valstybės ap-
dovanojimas jai skirtas ,,už nuopel-
nus Lietuvos integracijai į Europos
Sąjungą”, iš tiesų – už ištikimybę ir
pagalbą socialdemokratų patriarchui.
Su A. Brazausku palaiko ryšį ir
dabar. Jis padrąsino savo buvusią pa-
dėjėją dirbti pas A. Valinską.

Savybės: darbštumas, kantrumas.

Vilma Žemaitienė, 44 m.
Vilniaus universiteto vokiečių

kalbos doktorantė, buvusi mokytoja.
Dabar skaito A. Valinskui siunčiamą
korespondenciją, yra atsakinga už jo
atsisakyto atlyginimo dalies skirsty-
mą prašantiesiems paramos. Dau-
giausia remia ligonius, pensininkus,
daugiavaikes mamas.

Savybės: atsakingumas, toleran-
tiškumas.

Vida Užkuraitienė, 33 m.
Drabužių dizainerė, sekretoriato

administratore tapo pakviesta N.
Pumprickaitės. Džiaugiasi, kad dirba
kolektyve, kuriame ,,nėra įtampos,
tačiau tenka atlaikyti tūžmingų pi-
liečių skambučius”.

Savybės: kruopštumas, punktua-
lumas.

Gintautas Vilkelis, 42 m.
Seimo kancleris, į šias pareigas

atėjo padedamas Viktoro Muntiano.
Jo ir A. Valinsko požiūriai neretai ne-
sutampa.

Savybės: konkretumas.

Patarėjai

Petras Vaitiekūnas, 55 m.
A. Valinsko vyresnysis patarėjas,

gelbėjantis užsienio politikos baruo-
se. Anksčiau dirbo įvairiausioms val-
džioms: priklausė Demokratų ir
Centro partijoms, buvo prezidentų A.
M. Brazausko referentas ir V. Adam-
kaus patarėjas, valstiečių liaudininkų
deleguotas užsienio reikalų ministras
G. Kirkilo Vyriausybėje ir kt. Fizikas,
Kovo 11-osios akto signataras, buvęs
ambasadorius.

Savybės: diplomatiškumas.

Dainida Valsiūnaitė, 34 m.
A. Valinsko atstovė ryšiams su vi-

suomene, yra dirbusi LRT atstove
spaudai, A. Brazausko Vyriausybėje,
Petro Auštrevičiaus rinkimų štabe.
Jai teko stebėti rinkimus egzotiškuo-
se ir ,,karštuose” pasaulio kraštuose.
Jaučia silpnybę kazino, bet tikina
esanti ,,sveikai ir realistiškai” azar-
tiška. Jos vyras – nekilnojamojo turto
agentūros vadovas Arūnas Strolis,
pasižymėjęs tuo, kad nelegaliai prie
Asvejos pastatytą pirtelę, atėjus grio-
vėjams, mėgino apginti savo kūnu.

Savybės: optimizmas, konkretu-
mas.

Egidijus Rumbutis, 35 m.
Teisininkas, Seimo ir prezidentū-

ros tarnautojas nuo 2000 m. Buvo ir
dviejų A. Valinsko pirmtakų – Artūro
Paulausko bei V. Muntiano – patarė-
jas. Su A. Paulausku dirbo ir Aplin-
kos ministerijoje, kai buvo griauna-
ma A. Valinsko patarėjos D. Valsiū-
naitės vyro A. Strolio nelegali pirtis.
Parlamento vadovo komandoje tvar-
ko dokumentus, seka posėdžius.

Savybės: objektyvumas.

Draugai

Arūnas Burkšas
A. Valinsko siūlytas kandidatas į

aplinkos ministrus, bet ,,prastumtas”
tik į Klaipėdos apskrities viršininkus.
Seimo pirmininko bičiulis iš Nidos,
kurioje tvartelį neteisėtai perstatė į
vasarnamį.

Gediminas Kazlauskas
TPP deleguotas aplinkos apsau-

gos ministras. Vadovavo bendrovei
,,Merko statyba”. Ji ir kitos statybų
įmonės buvo dosniausios A. Valinsko
sudarytos politinės jėgos rinkimų
kampanijos rėmėjos. Statybų verslo
atstovai Seimo pirmininkui akivaiz-
džiai turi įtakos.

Žilvinas Žvagulis
Lygiomis dalimis drauge su A.

Valinsku valdo žlungantį verslą Ka-
ribų jūros saloje.



8                   DRAUGAS, 2009 m. vasario 14 d., šeštadienis

JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

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

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

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

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

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

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

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

Chirurgai 

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

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

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

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

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 
Chiropraktika ir 

manualinè terapija

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

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

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

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

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

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

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

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

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

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

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

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

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

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

663300--994411--22660099

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

,,Better Business Bureau” duo-
menimis, iki nuobodulio pažįstami
pardavimo agentų skambučiai telefo-
nu bei įkyriai platinamos reklaminės
skrajutės neseniai įgavo dar vieną iki
šiol negirdėtą formą. Pranešama, jog
pastaruoju metu padaugėjo praneši-
mų apie apgaulingus automobilių ga-
rantijos pratęsimo ir/ar atnaujinimo
pasiūlymus, kuriais susigundę varto-
tojai įsigijo abejotinos vertės paslau-
gas.

Skambučiai bei pranešimai paš-
tu, kaip jau tapo įprasta, pasiekia
aukas pačiu netikėčiausiu laiku. Jų
esmė – bandymas sukurti pagrindą
skubiai reakcijai, įtikinėjant, jog
auka kažkokiu būdu ,,pražiūrėjo” jog
jo/jos automobilio garantija baigiasi.
Todėl esą būtina tuojau pat ją pra-
tęsti/atnaujinti, kad nebūtų taikomos
nuobaudos. Laiškai, siunčiami su ga-
rantijos pasiūlymais, dažnai specia-
liai sukuriami taip, kad panašėtų į
automobilių gamintojų firminius
blankus, o vartotojų dėmesį bandoma
atkreipti tokiomis frazėmis kaip
,,paskutinis pranešimas”, ,,būtina
staigiai atsakyti” ir pan. 

Tokia pati taktika taikoma ir
skambinant telefonu, kuomet, aukai
dvejojant, pabrėžiama, kad pasiūly-
mo galiojimo laikas greitai baigsis ir
kad, atsisakius pirkti pasiūlytą planą,
vėliau lauks neišvengiami nuostoliai
ir bėdos. Kaip žinoma, įtikinėjimo
stoka sukčiai paprastai nesiskundžia,
todėl nenuostabu, jog net potencialūs
klientai, kurių automobiliai buvo
pirkti be garantijos (todėl ši negalėjo
pasibaigti), nė nepajunta, kaip išsi-
traukia piniginę, pasiryžę įsigyti šią
,,neįkainojamą” paslaugą. Sunkiau
įtaigai pasiduodantiesiems toliau
suokiama apie lanksčius mokėjimo
planus, atleidimą nuo automobilio
peržiūros prieš pasirašant sutartį ir
pan.

Trumpai tariant, automobilių ga-
rantijos pasiūlymai iš esmės mažai
kuo skiriasi nuo kitų prekių bei pas-
laugų reklamos vilionių, kurios, ne-
paisant federaliniais įstatymais nu-
matomos teisės atsisakyti neprašytų
pasiūlymų, kreipusis į nacionalinį
,,neskambinimo” registrą (,,Do-Not-
Call Registry”), nepaliauja skverbtis į
jūsų namus bei gyvenimą. Kaip ir
kodėl šios apgavystės išplito, pasakyti
sunku. Kita vertus, turbūt nesukly-
sime manydami, jog bent iš dalies
šiems pasiūlymams gerą dirvą paruo-
šė bendras ekonominis sąstingis šaly-
je ir, žinoma, finansiniai sunkumai
JAV automobilių pramonėje. 

Tad ką iš tiesų pardavinėja šias
,,garantijas” siūlantys agentai? Iša-
nalizavus nusiskundimus dėl šios
veiklos, nustatyta, jog paprastai pir-
kėjui pasiūloma automobilio techni-
nio aptarnavimo sutartis, kuri, ne-
paisant auksaburnių agentų įtikinėji-
mų, neturi nieko bendra su gaminto-
jo garantija ir dažnai slepia daugybę
papildomų sąlygų. Kai kurios šių są-
lygų, atrodo, specialiai surašomos
tam, kad pirkėjas negalėtų pasinau-
doti sutartimi. Tarkime, nustatoma,
jog negali būti taisomi automobiliai,
kurie anksčiau turėjo kokių nors
specifinių defektų, taip pat – neturin-
tys viso remonto bei priežiūros pas-
laugų aprašo, o nustatytos atlygini-
mų sumos už suteikiamas paslaugas
neretai yra per mažos, kad iš viso
apsimokėtų naudotis sutartimi. Maža
to, pirkėjų nusiskundimuose taip pat
buvo dažnai minimi sunkumai, sie-
kiant atgauti sumokėtus už sutartį
pinigus.

Taigi, jei sulauksite ,,viliojančio
pasiūlymo” automobilio garantijai
įsigyti, reikėtų gerai apgalvoti, ar
verta susigundyti šiuo pirkiniu. Ne-
paisant visų įkalbinėjimų, jokiu būdu
neverta pulti diktuoti telefonu pa-
skambinusiam agentui savo krediti-
nės kortelės numerio! Bent kiek rim-
čiau susidomėjus pasiūlymu, pir-
miausia privalu reikalauti raštiškos
sutarties kopijos, kad, prieš ją įsigy-
dami, galėtumėte įdėmiai išstudijuoti
visas sąlygas bei reikalavimus. Taip
pat nepakenktų perskaityti turimos
garantijos dokumentus ir, reikalui
esant, susisiekti su gamintojo atsto-
vais, kad išsiaiškintumėte, ar siūloma
sutartis nepakartos paslaugų, kurios
jums ir taip prieinamos. 

Pagaliau, prieš įsigydami bet ko-
kias paslaugas ar prekes iš ,,telefoni-
nių agentų” ar reklaminėse skrajutė-
se nurodytų kompanijų, visuomet pa-
sitikrinkite, ar padavėjo atžvilgiu nė-
ra gauta skundų ,,Better Business
Bureau” (www.BetterBusinessBure-
au.org) bei jūsų valstijos vartotojų
teisių gynimo tarnybose. Nukentėju-
sieji nuo apgaulingų automobilių ga-
rantijos pasiūlymų gali teikti skun-
dus tam pačiam ,,Better Business Bu-
reau” arba kreiptis į Federalinę pre-
kybos komisiją (Federal Trade Com-
mission, www.ftc.gov, nemokama te-
lefono linija: 1-877-FTC-HELP arba
1-877-382-4357).

Pagal ,,Better Business Bureau”
bei žiniasklaidos informaciją
parengė Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

PAGUODOS TELEFONAS 1-866-438-7400

JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

33223355 WW.. 111111 SStt,, CChhiiccaaggoo,, IILL 6600665555
777733--223333--00774444 aarrbbaa 777733--448899--44444411

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

RUTH JÙRATÈ BARSKY, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

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

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

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

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

Valandos pagal susitarimâ

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

,,AUTOMOBILIŲ GARANTIJOS” 
PASIŪLYMAI – NAUJA SUKČIŲ

IŠMONĖ

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

ANDREW J. ENGEL, MD
ANDREW J. YU, MD

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122

LLaakkee BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

Always with FlowersAlways with Flowers Atributikos pokyliams
nuoma, pristatymas JAV,

Lietuvoje ir visame
pasaulyje

Tel. 630 257 0339
1138 B  State St., Lemont, IL
www.alwayswithflowers.com

teleflora
FTD
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

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

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

GinekologijaDr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

Kryñiañodis Draugas Nr. 048

Vertikaliai:
1. Išorinė pusė. 3. Supustyto sniego krūva. 4. Irklakojis jūrų žinduolis. 5.

Degtas molio blokelis statybai. 6. Darbštumu garsėjančių vabzdžių „bendra-
butis”. 7. Eina kaip per … (puikiai sekasi). 8. Tradicinis lietuvių valgis – kep-
tos kruopų ar bulvių dešros. 9. W. Shakespeare komedija „Vasarvidžio nakties
…”. 14. „Pažanga” tarptautiškai. 15. Meksikoje populiari plačiakraštė skry-
bėlė. 17. Vieta už ausies. 18. Lietuvių aktorė ir politikė Nijolė … . 19. Žvir-
blinių būrio paukštis giesmininkas geltonomis plunksnomis, juodais sparnais.
20. Keičiama žmonių grupė. 21. … yla iš maišo (paaiškėjo slepiamas dalykas).
22. Kai kurių vabzdžių vystymosi stadija. 24. Sunkiausias, kietas, trapus
metalas. 30. Kieta, trapi, skaidri medžiaga, gaunama lydant smėlį. 31. Avių
jauniklis (be lyties skirtumo). 32. „Auksinis” Lietuvos disko metikas, vienas
geriausių pasaulio lengvaatlečių. 34. Metalo lakštas. 35. Bulvinių šeimos labai
nuodingas augalas. 36. Užvažiuojamasis kiemas, nakvynės namai, smuklė. 37.
„… mane ir skaitykit” (Mažvydas). 39. Muzikiniai rašmenys.

Horizontaliai:
2. Bežiedžių augalų dauginimosi ląstelė. 6. Viena žymiausių Vilniaus

šventovių – … Vartai. 8. Plonas sausas tešlainis su languotais įspaudais. 10.
Dirbtinis pluoštas, gaminamas celiuliozę apdorojus natrio šarmo tirpalu. 11.
Vertinimo komisija. 12. Sausringo klimato plotas, apaugęs didele žole. 13. Lie-
tuvos didysis kunigaikštis, Vilniaus įkūrėjas. 16. Suvokė esmę. 20. Pirmykštės
religijos išpažinėjas. 23. Lietuvos filmas „Virto ...” (rež. G. Lukšas). 25. Atau-
ga, atžala. 26. Adomo ir Ievos sūnus, Kaino brolis. 27. Audinys su stačiais,
ilgesniais negu aksomo, plaukeliais. 28. Holivudo aktorė Džudi … (Jodie ...).
29. Lenkijos miestas netoli Lietuvos sienos, kuriame yra didžiausia Lenkijoje
lietuvių draugija. 30. Stulpinis pastatas be sienų, tik su stogu. 32. Semitų der-
lingumo, motinystės ir meilės deivė. 33. Lietuvos televizijos spektaklis
„Stiklinė … su citrina”. 38. Vyriausias piemuo, bandos prižiūrėtojas. 40. Lie-
tuvos muzikos grupė, dalyvavusi Eurovizijos konkurse Kopenhagoje. 41. Spor-
to varžybose nugalėjusiai komandai įteikiama dovana. 42. Gailėjimasis nusi-
kaltus, suklydus. 43. Arklių mėgiamas pašaras. 44. Romano „Dievų miškas”
autorius Balys … . 45. 1924-28 m. leistas literatūros žurnalas „Keturi …”,
kurį inicijavo K. Binkis.

Jono Aničio 
„Dr. Kazio Bobelio politinė biografija –

Tarnystė Lietuvos Laisvės  Bylai”
Devenių Kultūros fondo leidinys, kaina $20 + $3
pašto išlaidoms. DKF PO Box 530453, St. Peters-
burg, FL 33747-0453.

Atkelta iš 3 psl.   Buvo tiesmukai
siūloma perduoti darbus jiems, nes
„kariškiai meno reikaluose diletan-
tai, o mes, gavę finansavimą, padary-
sime tobulą kūrinį”. Spaudimo pa-
veikta G. Lukošaičio grupė skilo. Din-
go dalis projektinės dokumentacijos.
Bet likusieji du nariai kibo į darbą. Ir
dabar stebiuosi, kaip išradingai, nuo-
sekliai ir lanksčiai tekdavo ginti su-
manymą. O skundų būta ir Seimo ko-
mitetams, ir Seimo pirmininkui, ir
Vyriausybei. Visus ginčus užbaigė
Vilniaus apskrities viršininko Alio Vi-
dūno vadovaujama vadinamoji prezi-
dentinė vertinimo komisija. Komi-
sijos pirmininko objektyvus požiūris
ir tvirta pilietinė pozicija pagerino
padėtį. Paminklas buvo atidengtas
1999 m. vasario 16 d. dalyvaujant LR
prezidentui Valdui Adamkui.

Partizanų generolas „atėjo” į
Valstybės sostinę kaip okupuotos
Lietuvos prezidentas. Diktatoriui
Stalinui mirus Kremliuje vyko kova
dėl valdžios. Tuometinis SSRS Vi-
daus reikalų ministras ir SSRS Mi-
nistrų tarybos pirmininkas Lavrentij
Berija, turėdamas didžiulę „liaudies

priešų” naikinimo patirtį, pareikala-
vo atgabenti jam po išdavystės su-
imtąjį generolą Žemaitį. Berija sutiko
kalinį Nr. 21 neįprastai mandagiai,
vadindamas jį „lietuvių ginkluoto pa-
sipriešinimo vadovu” arba „Lietuvos
pogrindžio prezidentu”. Matyt, tuo-
metinis Kremliaus šeimininkas rezgė
sąmokslus ir ieškojo sąjungininkų. Po
Žemaičio tardymo kitą dieną Berija
buvo suimtas ir 1953 m. birželio 28 d.
sušaudytas. Generolas Žemaitis teis-
me kalbėjo, kaip tvirtavalis laisvos
šalies pilietis, žinąs savo likimą ir ne-
prašąs nei malonės, nei pasigailėjimo.
Apie tai rašo istorikė N. Gaškaitė-Že-
maitienė knygoje „Žuvusiųjų prezi-
dentas”. Tokie pasakymai kaip ,,So-
vietų valdžia – mano šalies priešas ir
mano asmeninis priešas”, „Teismui
jokių parodymų neduosiu, nes laikau
juos betiksliais ir nereikalingais”,
„Aš kovojau prieš sovietų valdžią, ku-
rią laikau neteisėta” liudija „žuvusių-
jų prezidento” asmeninę atsakomybę
Lietuvos Valstybei bei jos istorijai ir
tampa sektinu pilietinės savivokos
aukščiausiu pavyzdžiu.

Pogrindžio prezidentas sostinėje –
jau visas dešimtmetis
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Auksučių eksperimentinis ūkis:
an trą jį dešimtmetį pasitinkant

AURELIJA TAMOŠIÙNAITÈ

1999 metais inžinierius Vytautas
Šliū pas, gyvenantis Burlingame, CA,
tarp Šiaulių ir Kuršėnų atgautoje se -
ne lių tėvonijoje įsteigė mokomąjį ūkį,
siek damas padėti smulkiesiems Lie -
tuvos ūkininkams. Šiais, 2009-aisiais
me tais, sueina 10 metų nuo pelno ne -
sie kiančios organizacijos įkūrimo.
Kaip gyvuoja Auksučiai po 10 metų?
Ko kių naujovių šis eksperimentinis
ūkis atnešė Lietuvos žemės ūkiui?
Apie tai ,,Draugui” sutiko papasakoti
šio centro sumanytojas ir įkūrėjas Vy -
tautas Šliūpas, neseniai nuaidėju sia -
me XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir
kūrybos simpoziume Pasaulio lie tu -
vių centre surengęs ir vadovavęs
mok slinei sesijai apie Auksučius. 

Sumanymo pradžia

Kaip pasakojo Šliūpas, pats bū -
damas inžinierius, apie ūkininkavi -
mą, gyvendamas netoli San Fran cis -
co, CA, ne daug nusimanė. Tačiau
Lie tu vai atgavus nepriklausomybę,
Kur šėnų miškininko Vlado Kava -
liausko paskatintas ir padedamas jis
su sigrąžino buvusį savo senelių ūkį,
prik lausiusį tėvui, aušrininkui Jonui
Šliūpui. 

,,Galvojau ką daryti, kaip pa gel -
bėti skurstantiems smulkiesiems
apy linkės ūkininkams?” – teigė Šliū-
pas. Pašnekovas nuvyko į University
of California, Davis, pagarsėjusį tyri-
mais ūki ninkystės srityje, ir čia susi-
pažino su prof. dr. Calvin Qualset, ku -
ris ir pasiūlė įkurti parodomąjį, mo -
komąjį ūkį.  Taip buvo suburta ke tu -
rių kolegų grupė, kuri nuvyko į Lie -
tuvą susipažinti su tuolaike ūkio
padėtimi.  ,,Apsilankėme Žemės ūkio
ministerijoje Vilniuje, Lietuvos že mės
ūkio universitete Kaune, Dot nuvos
akademijoje ir susitikome su apy -
linkės ūkininkais, – pasakojo Šliū  pas.
–  Jiems mūsų idėja labai pa tiko, nes
visiems reikėjo pagalbos, o ne žinojo,
kur jos gauti.”

1999 metais, grįžus iš Lietuvos į
Ka liforniją, buvo įkurtas Auksučių
fon das, skirtas žemės ūkiui ir miš -
kininkystei skatinti. Jis įregistruotas
kaip pelno nesiekianti organizacija.
Šliū po teigimu, buvo suburtas aukšto
ly gio specialistų būrelis, kuris dirba
sa vanoriškai, be atlyginimo ir patys
na riai dosniai aukoja siekdami ūkio
tikslų įgyvendinimo. 

Ūkis

Auksučių ūkis yra 157 ha (389
ak rų) dydžio, maždaug trečdalį že -
mės užima miškas. Pirmiausia ūkis
30 metų buvo ,,išnuomotas” už 1 dol.
per metus Auksučių fondui, su gali -
my be pratęsti šią ,,nuomą” tomis pa -
čio mis sąlygomis ir vėliau. 6 ha že mės
Šliūpas padovanojo Fondui, kad juose
būtų atliekami tiriamieji, paro do -
mieji ir mokomieji darbai. Likusią že -
mę Fondas išnuomavo kaimynui ūki -
ninkui. Taip Fondas gauna pa ja mų,
tiesa, nedidelių. 

Ūkyje yra du gyvenami ir du pa -
gal biniai (ūkiniai) pastatai. Pirmasis
gy venamasis pastatas yra skirtas pro -
jekto reikalams. Jame nuolat gy vena
ūkvedys Gintautas Valantinas bei
atvykstantys talkininkai. Prieš ke -
letą metų buvo pastatytas antrasis,

didesnis pastatas, kuriame įrengtos
kompiuterių laboratorijos, su sirin-
kimų salė (joje telpa 70 žmonių) ir
keturi miegamieji kambariai. Šia me
pastate gyvena tyrimų asistentė Vai-
da Šileikaitė bei apsilankantys už -
sienio talkininkai. Pastatas pavadin-
tas miškininko Jurgio Gudaičio cen-
tru. Jo pastatymo išlaidas padengė
Či kagoje gyvenanti filantropė Gra ži -
na Gudaitytė-Liautaud, siekdama
įam žinti savo tėvelio atminimą. 

Parama

Auksučių ūkis išlaikomas dau -
giau sia iš dosnių Amerikos lietuvių
au ko tojų. Kaip pasakojo Šliūpas,
ame rikietis ūkininkas George Dier -
ssen, išėjęs į pensiją, padovanojo Auk-
 sučiams visą savo turėtą ir gerai iš lai -
kytą ūkio techniką, kurios perve žimą
į Lietuvą rėmė Salt Lake City esantis
Mormonų labdaros fondas; New York
lietuvis Aleksandras We sey Vasiliaus-
kas padovanojo didžiulį an garinį
sandėlį – pastatą, kuriame lai koma
technika; amerikietė Debo rah Ruth
ir jos vyras Leo Ruth už ra šė dalį savo
gauto palikimo; Ameri kos karo misija
Vilniuje padovanojo 4 sun kvežimius
ir keltuvą. Kalifornijos ir Šiaulių
Rotary klubai remia smul kio sios
technikos dovanomis, o šiais me tais
jie padovanojo Auksučiams šal domą
talpintuvą, skirtą špa ra gams/smid-
rams laikyti.

Tačiau pasaulio ekonomiką su -
krė tusi krizė palietė ir Auksučių ūkį.
Kaip pasakojo Šliūpas, dosniųjų au -
ko tojų smarkiai sumažėjo. 2008 me -
tais gauta tik 35 proc. reikiamų pi ni -
gų. ,,Nesinorėtų prognozuoti, bet jei
Ame rikos lietuviai greitai neparems
stam besnėmis aukomis, vasarą rei -
kės mažinti užsibrėžtus darbus, – tei -
gė Šliūpas. –  Dėl to smarkiai nuken-
tės smulkieji žemdirbiai, kurie labai
daug pasimoko iš Auksučių projek-
to.”

Iš Lietuvos organizacijų pinigais,
do vanomis arba darbais remia Lie tu -
vos žemės ūkio ministerija, Šiaulių
ap s krities ir rajono administracijos,
Kur šėnų kaimiškoji seniūnija, Šiau -
lių Rotary klubas, ,,Nutrilita”, Šiau -
lių universitetas, JAV ambasada Lie -
tu voje bei keletas kitų smul kes nių rė -
mėjų. Prie projekto nemažai pri si -
deda ir darbuojasi Kuršėnų miš ki nin -
kas Vladas Kavaliauskas, Da rius Ma -
li nauskas, dr. Edvardas Ged vilas, Al -
das Kikutis. 

Šiaulių apskritis sutiko padėti

už pildyti dokumentus ir formas pa -
ramai iš Europos Sąjungos struktū ri -
nių fondų. Tad pavasarį Auksučiai
pla nuoja paduoti prašymą paramai iš
ES gauti.

Valgomųjų šparagų/smidrų 
projektas

Praėjusiais 2008 metais Auksu -
čių eksperimentiniame ūkyje užde rė -
jo naujas augalas – valgomasis špara-
gas/smidras. Lie tu voje pla čiau žinomi
tik vadinamieji šparai – dar že liuo se
auginamos gėlės, kurios iš tie sų ir yra
tie patys valgomieji špa ragai.  Pa va -
sarį bu vo suruošti seminarai žem dir  -
biams, kuriuose Auksučių specia listai
ir keli Lietuvos universitetų dės ty -
tojai supažindino ūkininkus su špa  -
ragais, jų auginimo ypatybėmis. Iš
apylinkės žemdirbių buvo sukurta
,,Šparagų/smidrų augintojų bendri-
ja”, kurią planuojama greit užregis -
truoti, kad būtų skatinami platesnio
mas to auginimai.  Valgomieji špara-
gai populiarūs Vakarų Europoje ir
Skan dinavijoje, tad gali Lietuvos
žem dirbiams atnešti gražaus pelno.

2009 metams toliau numatyta
plėsti ,,Šparagų/smidrų augintojų
ben driją”. Kiekvienas į bendriją įsto-
jęs ūkininkas jau gavo arba gaus
maždaug po 1,000 šparagų daigų.
Šliūpo teigimu, Auk sučiai už Rotary
dovanotus pinigus žada nupirkti 20
pėdų šaldymą tal pintuvą, kuriame

bus laikomos dar žovės prieš ūkinin -
kams išvežant jas parduoti.

Ankstyvą pavasarį planuojama
pa sikviesti Auksučių ūkvedį į Kali-
forniją, kad jis susipažintų, kaip šios
šalies ūki ninkai augina šparagus.
Žadama po pu liarinti ir dar vieną
ūkinės kul tū ros produktą – saldžiųjų
valgo mų jų ku kurūzų auginimą Lie-
tuvoje. Ši kul tūra puikiai auga Auk-
sučių ūkyje. 

Akademiniai ryšiai

Auksučių eksperimentinis ūkis
turi pasirašęs bendradarbiavimo su -
tar tis su Lietuvos žemės ūkio univer -
si tetu Kaune ir su Šiaulių universite-
tu (ŠU). Pasak Šliūpo, Šiauliai yra ar -
čiau, tad ir santykiai glaudesni: pra -
eitais metais ŠU prorektorius V. Tri -
čys ir Botanikos sodas sodino to pi -
nambus, darė tyrimus. Su šiuo uni -
ver sitetu ruošiami bendri susirinki-
mai, simpoziumai, bendraujama
,,Lau ko darbų dienų” programose.
Atei nančiais metais universiteto
žmo nės tikisi praplėsti savo veiklą,
jei nebus sumažintas biudžetas.

Kažin ar pradėtų iš naujo

Auksučių ūkio sumanytojas, pa k -
laustas, ar būtų pradėjęs šį projektą,
jeigu būtų žinojęs, su kokia biu -
rokratija Lietuvoje jam teks susidur-
ti, teigė, jog nebūtų šio projekto ėmę-
sis. Pasak Šliūpo, jam teko dirbti ir
įgyvendinti įvairius projektus dauge-
lyje šalių, tačiau Lietuvos biurokrati-
ja viena iš didžiausių. Didesnė, jo
manymu, tik Bangladeše. Nemažai
Lie tuvoje jam pasitarnavo tai, kad
pašnekovo tėvas, Jonas Šliūpas, gerai
žinoma asmenybė. Tad pareigūnai
rodė jam prielankumą. Tačiau su to -
kia biurokratija, kasdien susiduria
smul kūs ūkininkai, kuriems kovoti
daug sunkiau. 

Visi, norintys paremti Lietuvos
že mės ūkio darbus ir Auksučių ūkio
ty rimus, aukas galite siųsti pelno ne -
siekiančiam Auksučių fondui, 2907
Fron tera Way, Burlingame, CA 94010
USA. Išsamesnę informaciją ga lite
rasti tinklalapyje www.aukfounda-
tion.org arba el. paštu sliupas vyt
@sbcglobal.net.

Gražina Gudaitytė-Liautaud, Jurgio Gudaičio centro rėmėja, prii ma sim-
bolinį namo raktą iš inžinie riaus Vytauto Šliūpo. Toliau nuot rau koje matyti
dr. Lawrence Cle ment.

Latvis Martins Ritters, Rygos restorano savininkas, rodo, kaip paruošti
šparagus/smidrus per seminarą Auksučiuose 2008 m. gegužės 31 d.
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Apsilankykite ,,Draugo” internetinėje svetainėje
www.draugas.org

Palikę automobilyje šūsnį pono
Kerosieriaus klastočių, visą dieną
vaikštome po vilniečių butus. Susi-
tariame, jog daugiabučių namų laip-
tinėse kvietimus taupydami įmesime
tik į kas antrą pašto dėžutę, – gal kai-
mynas su kaimynu pasidalins nuo-
mone.

Vakarop, nusidirbę, einame na-
mo. Vakare dar pasižvalgau po inter-
netą:

Generalinė prokuratūra teigia,
jog trečiadienį prasidėjus išanksti-
niam balsavimui antrajame Seimo
rinkimų ture pastebėtas galimas pa-
žeidimas. Tačiau ikiteisminių tyrimų
kol kas nepradėta. Galimas pažeidi-
mas nustatytas Vilniuje, per spaudos
konferenciją žurnalistams sakė Ge-
neralinės prokuratūros Ikiteisminio
tyrimo kontrolės skyriaus vyriausia-
sis prokuroras Zenonas Burokas.
Daugiau informacijos apie įvykį pro-
kuroras nepateikė teigdamas, kad
duomenis dar tikslina policija.

Tuo tarpu, Vyriausiosios rinkimų
komisijos pirmininkas Zenonas Vai-
gauskas per spaudos konferenciją
Generalinėje Prokuratūroje sakė, jog
išankstinis balsavimas vyksta nor-
maliai.

Pasak Z. Buroko, balsų papirki-
mu pirmajame rinkimų ture dažniau-
siai įtarti su Darbo partija ir partija
„Tvarka ir teisingumas” susiję asme-
nys. Tačiau, anot prokuroro, pažei-
dimų per pirmąjį turą nebuvo daug,
tad rinkimų negalima laikyti nesą-
žiningais.

„Sumos už balsus nėra didelės –
po 10-20 litų už vieną balsą. Be to,
nustatytais atvejais nebuvo nuperka-
ma daug žmonių balsų, o tik po kelis
asmenis. Tuo remiantis negalima
sakyti, kad rinkimai buvo neteisin-
gi”, – aiškino žurnalistams prokuro-
ras.

2008 – 10 – 24 d. penktadienis

Ši diena – paskutinė, kai dar ga-
lima agituoti rinkėjus, dalyti jiems
agitacinę medžiagą. Skambinu A.
Ažubalio padėjėjui ponui Jonui, ta-
čiau jo telefonas Seime tyli. Neatsako
ir A. Ažubalio telefonas. Nieko ne-
padarysi, teks tenkintis tuo, ką tu-
rime. Skambinu ponui Albinui, klau-
siu, kaip jam vakar sekėsi.

Ponas Albinas sako taip pat viską
išdalijęs, o paskui iki vėlios nakties
bendravęs su rinkėjais – budėjęs prie
prekybos centrų, kur galima sutikti
daugiau žmonių, kai kuriuos kalbin-
davęs gatvėje. Sakosi, jog šiandien
agitaciją tęs tokiu pačiu būdu.

Ponui Albinui truputį pavydžiu
sveikatos. Vakar kiek peršalau, todėl
apsisprendžiu šeštadienį iš namų
nekelti kojos. Vakare paieškau nau-
jienų, tačiau veltui, – internetas įvy-
kių dar tik laukia.

2008 – 10 – 26 d. sekmadienis

Sekmadienį Vyriausiosios rinki-
mų komisijos sprendimu rinkimai
prasideda valanda vėliau. Atvykstu į
Alionis jau gerokai po devynių.
Komisija jau dirba, bet rinkėjų dar
nedaug, – jų aktyvumas pastebimai
mažesnis negu per pirmąjį rinkimų
turą. Žinodamas, jog kartais gali

nulemti ir vienas balsas, šį kartą iš
anksto balsavau Vilniuje už A. Ažu-
balį. Balsuoti reikėjo Vilniaus miesto
savivaldybėje, kur buvo nemaža žmo-
nių iš kitų miestų, atsidūrusių Vil-
niuje įvairiomis aplinkybėmis.

Rinkimų komisijos pirmininkė
tik už galvos nusitvėrė, kai aš jai pa-
aiškinau, jog pirmajame rinkimų ture
balsavau Širvintų-Vilniaus rajono
apygardoje, o dabar noriu balsuoti
Šeškinėje. Ji mane griežtai išbarė ir
įspėjo, kad ateityje taip niekada
nedaryčiau, nes balsuojama tik pagal
gyvenamąją vietą. Galiausiai kažkur
kažkam paskambino, ir reikalas išsis-
prendė.

Antrajame rinkimų ture pro-
cedūra labai paprasta, – rinkimų biu-
letenyje tik dvi pavardės: V. Blinke-
vičiūtės ir A. Ažubalio. Nebereikia
klaidžioti nei po partijų sąrašus, nei
pildyti referendumo biuletenio.

Vėlai vakare Alionyse sulaukia-
me svečių. Su specialiu Vyriausiosios
rinkimų komisijos leidimu mus ap-
lanko Lenkijos Seimo narė, lydima
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos atsto-
vės. Viešnia iš Lenkijos – dar labai
jauna. Prieinu ir ją užkalbinu. Mano
lenkų kalbos įgūdžiai pasigailėtini,
todėl prašau jos kolegę pavertėjauti.
Ta mielai sutinka. Klausiu, kaip atro-
do politinis klimatas Lenkijoje. Kad
jai būtų drąsiau atsakyti, sakau, jog
pas mus Lietuvos politinėse padan-
gėse labai daug intrigų ir rietenų, ku-
rios neretai užgožia Seimo narių no-
rus tarnauti tautai ir valstybei. Vieš-
nia iš Lenkijos sako, kad Lenkijoje
praktiškai tas pat, tik pas juos dar
blogiau dėl to, kad smarkiai nesu-
taria prezidentas su premjeru. Pa-
sidomiu, kokiai frakcijai ponia pri-
klauso. Iš „Liaudies savigynos”, Pa-
mario apygardos, – atsako ji.

Jos palydovė sako, jog mano vei-
das jai kažką labai primena, tik ji
niekaip negali prisiminti. Prisistatau,
jog esu Lietuvos pensininkų sąjūdžio
pirmininkas, ir ji galėjusi mane ma-
tyti per televiziją. Ponia tuoj prisime-
na. Ji mano, jog mūsų sąjūdis labai
gerai pasirodė ir tuoj pat apie mane
pasakoja viešniai iš Lenkijos.

Šį kartą namo grįžtu palyginti
anksti – truputį po vidurnakčio. Visos
įdomybės – dar prieš akis.

Rinkimų naujienos – svarbiausia
visų televizijų naujienų laidų tema.
Televizijos reporterių komandos lan-
kosi vos ne visose rinkimų apygar-
dose bei apylinkėse ir rodo reporta-
žus, kuriuose, tiesą sakant, matyti
tik vargais negalais paklūstančių pa-
reigos balsui paprastų žmonių nuo-
vargis. Niekas nepuoselėja nei vil-
tingų svajonių, nei naivaus tikėjimo,
jog po rinkimų kas nors pasikeis. O
laimėtojų būstinėse liejasi šampa-
nas.

Antrajame ture konservatorių
persvara kiek didesnė. Panašu, jog
Andrius Kubilius formuos naująją –
penkioliktąją – Lietuvos Respublikos
vyriausybę. Tačiau manęs neaplei-
džia nesmagi nuojauta, kad konser-
vatoriai būtų galėję laimėti svaresnę
pergalę, – žinoma, jeigu būtų labiau
pasistengę. Kai kurias apygardas
socialdemokratams jie vos ne pado-
vanojo.

Bus daugiau.

Rinkimų dienoraštis
Jonas Kazimieras Burdulis,OFS

Nr. 12

Atkelta iš 3 psl.
Vytautas Gužas „Kardas”, Vaka-

rų srities štabo viršininkas, žuvo Er-
žvilko valsčiuje 1949.06.19;

Bronius Liesys „Naktis”, Prisi-
kėlimo apygardos štabo viršininkas,
žuvo Radviliškio rajono apylinkėse
1949.08.13;

Petras Bartkus „Žadgaila”,
LLKS prezidiumo sekretorius, žuvo
Radviliškio raj. 1949.08.13.

Lietuvos Seimas 1999 m. sausio
12 d. priėmė Lietuvos Respublikos
įstatymą, suteikdamas šiai Deklara-
cijai Lietuvos Valstybės teisės akto
statusą valstybės tęstinumo atžvil-

giu. Tuo pačiu pripažino, kad LLKS
yra vienintelė teisėta valdžia sovietų
okupuotos Lietuvos teritorijoje, pri-
pažino ir jos organizuoto pasiprieši-
nimo teisėtumą.

Minėdami 60-ties metų sukaktį
nuo LLKS Deklaracijos pasirašymo,
džiaugiamės visais Nepriklausomos
Lietuvos laimėjimais ir kartu liūdime
dėl visų nesėkmių.

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio
Tarybos įgaliotas:

Povilas Vaičekauskas
2009 metai – Lietuvos laisvės kovos

sąjūdžio metai, Chicago, vasaris

Lietuvos Partizanų sveikinimas

Atkelta iš 3 psl. jam laimingos
mirties malonės.

Sergančiojo artimieji labai dažnai
daro didelę klaidą, vis atidėliodami pri-
minimą ligoniui pakviesti kunigą su-
teikti Eucharistijos ir Ligonių pate-
pimą. Ligoniui reikia paaiškinti, kad
kunigo apsilankymas nėra tarsi mir-
ties angelo pakvietimas, kad jam nori-
ma suteikti reikalingą pagalbą, ir tai
gali padaryti tik Bažnyčia.

Ligonių patepimo sakramentas
gali būti teikiamas namuose, ligoninė-
je ir bet kurioje vietoje, kur yra sun-
kiai sergantis žmogus. Pageidautina,
kad teikiant šį sakramentą dalyvautų
už ligonį besimeldžiančių žmonių.
Ligonis susitaiko su Dievu, atlikdamas
išpažintį, ir priima Eucharistiją. Daž-
nai pasitaiko, kai priėmęs Ligonių
sakramentą, žmogus iš tiesų pasveiks-
ta. Tai būna ženklas, kad liga buvo ne

mirčiai ir Dievas dar kviečia žmogų
keliauti šios žemės keliais bei pagaus-
inti gerų darbų.

Pats svarbiausias Ligonių patepi-
mo sakramento vaisius – paguoda, ra-
mybė ir drąsa, padedanti nugalėti sun-
kios ligos ar vargingos senatvės sunku-
mus. Dievas padeda žmogui įveikti
piktojo gundymus, stumiančius į nevil-
tį ir baimę. Priimdamas šį sakramentą,
žmogus susivienija su Kristaus kančia
ir taip dalyvauja išganomajame Jėzaus
darbe. Ir tada, kai žmogus yra silpnas
ir kenčia, jis gali prisidėti prie kitų
žmonių išganymo.

Ligonių patepimo sakramentas
užbaigia Krikšto sakramentą. Krikštas
pašaukia mus į antgamtinį gyvenimą
su Kristumi, o Ligonių patepimas lydi
mus ir saugo paskutinėse kovose, prieš
įžengiant į Tėvo namus. 

LIGONIŲ PATEPIMO SAKRAMENTAS
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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

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

kompanionèms ir namû ruoõos
darbininkèms. Galima gyventi

kartu arba atvykti î darbâ 
ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mùsû

patogiu ,,lay-away” planu.
Atliekame visus foto - 
laboratorijos darbus.

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

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

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

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

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

IEÕKO DARBO 

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055
770088--227755--22007700

RIMAS
STANKUS

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

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

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

HONIG – BELL

PRIEŽIÙRA

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

MOKESÇIÛ PASLAUGOS

IÕNUOMOJA

Nebrangiai išnuomojamas
gražus 4 kamb. butas 

su baldais. Kedzie ir 66 pl.
Naujesniame name.

Tel. 708-656-6599

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).

* Ieškau darbo (galiu prižiūrėti
vaikus, pabūti su seneliais…ir visi kiti
variantai tinkami). Būtų puiku, kad
galėčiau atsivesti savo dukrytę. Tel.
708-945-0005.
* Vyras, turintis ilgametę patirtį, ieško
darbo su gyvenimu septynias dienas
per savaitę. Tel. 708-543-7984.
* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Anglų kalba, nevai-
ruoja, patirtis, rekomendacijos. Tel.
773-954-5223.
* Moteris pirks darbą. Dirba su sun-
kiais ligoniais ir įvairia aparatūra. Tel.
773-396-9232.
* 57 m. moteris, turinti medicininį iš-
silavinimą, ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Patirtis, vairuoja
automobilį, legalūs dokumentai, dar-
bšti, sąžininga. Tel. 773-330-0092.

FIRST RATE
REAL ESTATE

AUÕRA PADALINO
Real Estate Consultant

Cell.: 312-805-4851
Fax.: 773-767-9886

E-mail: Ausra.padalino@gmail.com
4545 W 67th Street, Chicago, IL 60629

Bus.: 773-767-2400

VISOS NEKILNOJAMO TURTO PASLAUGOS

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviõka duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir îvairùs tortai
• Siunçiame mùsû produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitê
• Aplankykite mùsû svetainê — www.racinebakery.com

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607
312-957-1994

pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai î Vilniû, Kaunâ, Palangâ.
• Poilsinès kelionès, pažintiniai turai î Las Vegas,
Floridâ, Havajus, Meksikâ, Dominikâ, Karibû salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3WWW. SKYTRIP.NET
info@skytrip.net
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Vaivą Vėbraitę prisimenant
P. Taylor: A.P.P.L.E.

pasiges Vaivos vizijos

Apie 15 metų, praleistų 
su A.P.P.L.E. ir su 

bendrijos pirmąja vadove 
V. Vėbraite

1992 m. liepos mėn. pirmą kartą
dalyvavau Lietuvoje vestame A.P.P.-
L.E. vasaros seminare. Galiausiai, to-
kio pobūdžio vasaros seminaruose
drauge su daugybe kolegų iš Ame-
rikos, tarp kurių buvo ir tų, kurie
turėjo glaudžius ryšius su šiuo kraš-
tu, iš viso praleidau penkiolika vasa-
rų. 

Pradžioje, keletą metų iš eilės
bendrijai vadovavo Vaiva Vėbraitė.
Kokia tai buvo nuostabi moteris! Kaip
vyriškis profesorius be lietuviškų
šaknų buvau nustebintas bendrijos
darnios dvasios ir pasiaukojimo Lie-
tuvai, jos mokytojams ir jos vai-
kams. Iš pat pradžių pasidarė aišku,
kad tai buvo Vaiva, kuri mokėjo ir
sugebėjo ta dvasia ir iš jos iškylančia
energija taip dinamiškai nuteikti.
Taigi, jos pastangomis išsivystė prak-
tiški būdai, davę konkrečius, pastebi-
mus, teigiamus rezultatus.

Vaiva turėjo aiškią viziją A.P.P.-
L.E. bendrijos užmojams. Ji mokėjo
,,suvilioti” seminarams pajėgius
dėstytojus iš Amerikos ir Kanados. Ji
bendradarbiavo su LR Švietimo ir
mokslo ministerija, siekiant užtikrin-
ti Lietuvos mokytojų susipažinimą su
šia bendrija ir sudaryti sąlygas jų
gausiam dalyvavimui seminaruose.
Nors Vaiva vėliau ėmė eiti kitas
pareigas, ji niekada nenutraukė ryšių
su A.P.P.L.E. Visada stengėsi palaiky-
ti jos aktualumą ir pažangą.

A.P.P.L.E. pasiges Vaivos vizijos,
jos entuziazmo ir jos nenuilstamų
pastangų praplėsti Lietuvos intelek-
tualinį brendimą visais atžvilgiais.
Tie iš mūsų, kurie turėjome privilegi-
ją artimai dirbti su ja, niekuomet ne-
užmiršime jos asmenybės ir jos įkvė-
pimo išgauti pačias geriausias pajė-
gas ir ypatybes, norint nugalėti viso-
keriopus iššūkius ir taip pagerinti
ateitį tiek Amerikoje, tiek Lietuvoje. 

K. Phillip Taylor,
buvęs A.P.P.L.E. vadovas/

prezidentas 

Gita Kupčinskienė: 
Ji ir toliau bus mūsų

kelrodis 

Atsisveikinimo kalba, tarta per
V. Vėbraitės laidotuves 

New Haven, CT

Kai 1990 m. rudenį tuometinis
naujai išlaisvintos Lietuvos Švietimo
ir kultūros ministras Darius Kuolys
kreipėsi į Jūratę Krokytę-Stirbienę ir
Vaivą Vėbraitę-Gust apie galimybę
įjungti Amerikos švietimo praktikan-
tų įnašą į atsikuriančios  Lietuvos
švietimo iššūkius, jis turėjo omenyje
keletą jau į pensiją išėjusių savano-
rių. Jis tikriausiai net sapnuoti ne-
sapnavo, kad ši kukliai įžiebta liep-
snelė išsiplės į tebeveikiantį šviesų
žibintą, vadinamą A.P.P.L.E.

Nuo pat pradžių į veiklą įsijungė
ne tik pensininkai, bet ir tebedirban-
tys įvairių specialybių dėstytojai ir iš
Amerikos, ir iš Kanados, ir ne vien
lietuvių kilmės savanoriai. Labai grei-
tai prigijusį bendrijos pavadinimą –
A.P.P.L.E. (American Professional
Partnership for Lithuanian Educa-
tion) sukūrė Vaivos vyras Jim Gust.
Nors buvo bandyta duoti kitą, lietu-
višką pavadinimą, visi, įskaitant ben-
drijos kursantus Lietuvoje, greitai iš-
moko ir priprato prie vieno bendro
pavadinimo – A.P.P.L.E.

Kiek pastangų buvo įdėta pra-
džioje, susėdus aplink Vėbraitės-Gust
šeimos valgomojo stalą! Sugalvojome
kaip veikti, kad surastume lėšų, kad
sukurtume ir išleistume aplinkraštį,
kad reklamuotume bendrijos įkūri-
mą ir jos tikslų įgyvendinimą. Bend-
rija prigijo ir jos veikla tebesitęsia.

O kiek daug nuveikta per tą lai-

Lietuvą ir dirbsiu vystant demokra-
tinę bendruomenę, dalimi.

Nuo pat pirmos vasaros Lietu-
voje buvau sužavėta draugiškumo ir
laisvo bendravimo tarp Amerikos ir
Lietuvos švietimo darbuotojų. Mes
ne tik dalijomės savo žiniomis ir
praktika, bet kartu praleisdavome
vakarones, šokdami, dainuodami, o
savaitgaliais buvome supažindinti su
Lietuvos istorinėmis ir geografi-
nėmis įdomybėmis.

Po pirmosios vasaros palaipsniui
atsirado galimybė pradėti įkurti mo-
kytojų centrus įvairiuose Lietuvos
miestuose ir miesteliuose. Juose pra-
dėjo formuotis įvairūs projektai: kaip
pagerinti švietimo aplinką; kaip nau-
doti statistiką teigiamiems užmo-
jams; kaip dalintis turimomis mokslo
priemonėmis; kaip įgyvendinti taršos
mažinimą ir bendrai, kaip dirbti
glaudžiau ir veiksmingiau tiek vienos
mokyklos rėmuose, tiek bendradar-
biaujant su kaimyninėmis mokyklo-
mis.

Laikui bėgant, tų mokytojų cent-
rų skaičius vis augo, kol pasiekė da-
bartinį skaičių: šiuo metu Lietuvoje
veikia 59 mokytojų centrai, kurie te-
beplečia savo veiklą. Savaime aišku,
Vaiva žinojo apie šiuos mokytojų cen-
trus ir džiaugėsi jų daroma įtaka švie-
timo raidai Lietuvoje. Tai yra gyvi
paminklai, liudijantys jos įnašą į Lie-
tuvos švietimo progresą ir naujoves.

Ruošiantis ateinančios vasaros
seminarams, buvau nuvykusi į Lietu-
vą 2009 m. sausio mėn. Per daugybę
metų su A.P.P.L.E. seminarais esu ap-
keliavusi daugybę vietovių Lietuvoje
ir gana artimai susipažinusi ir su ap-
linka, ir su šalies gyventojais. 

Visi, kurie dirbome glaudžiai su
Vaiva, laikome tai ypatinga privilegi-
ja ir pagarba. Nors mes jos pasige-
sime, visada jausime jos įnašą į mūsų
gyvenimą ir į mūsų dvasinį ir intelek-
tualinį praturtinimą. Vaivos dėka
ypatingai didžiuojuosi savo naryste
A.P.P.L.E. gretose. 

Dr. Barbara Henriques
A.P.P.L.E. prezidentė

A. a. Vaiva Vėbraitė (antra iš k.) su LR prezidentu V. Adamkumi ir jo žmona Alma Adamkiene.
Jono Kuprio nuotr.

B. Henriques: Vaivos
dėka didžiuojuosi

savo naryste A.P.P.LE. 

Prisiminimai apie V. Vėbraitę ir
jos įtaką A.P.P.L.E. bendrijoje 

1993 metais Vaiva pakvietė ma-
ne  įstoti į A.P.P.L.E. bendriją ir supa-
žindinti Lietuvos švietimo darbuoto-
jus su mokytojų centrų užduotimi ir
įtaka švietimo raidoje. Drauge su
kolege Corinne Levin priėmiau šį
kvietimą, nes turėjau patirties ir bu-
vau įsitikinusi mokytojų centrų svar-
ba. 

Kadangi esu portugalų kilmės,
neturiu jokių lietuviškų šaknų. Žino-
jau tik apie Baltijos kraštų okupaciją
po Antrojo pasaulinio  karo. Bet kar-
tu su visais laisvame pasaulyje džiau-
giausi Berlyno sienos nugriovimu ir
išgyvenau, sužinojusi apie kruvinąjį
sekmadienį prie Vilniaus TV bokšto.
Bet niekada nemaniau, kad tapsiu
bendrijos, su kuria pati nuvyksiu į

ką! Iš viso 47 proc. Lietuvos mokyto-
jų, daugiau nei 28,000, yra lankę
A.P.P.L.E. seminarus. Šios bendrijos
pastangomis įkurti 59 mokytojų cen-
trai įvairiose vietovėse, kur A.P.P.L.E.
įtaka jaučiama ne tik per vasaros se-
minarus, bet per ištisus mokslo me-
tus daugelyje bendruomenių. Įreng-
tas stipendijų fondas, kurio lėšomis
76 Lietuvos mokytojai tęsia mokslą,
nagrinėdami temas, su kuriomis juos
supažindino A.P.P.L.E. bendrijos
žinovai-specialistai.

Tie, kurie yra bet kokiu būdu da-
lyvavę A.P.P.L.E. veiklos rėmuose – ar
kaip dėstytojai, ar kaip vadovai, ar
kaip kursantai, ar kaip bet kokias ki-
tokias pareigas ėję savanoriai, – visi
jaučiamės priklausę didžiajai A.P.P.-
L.E. šeimai. Tai yra mūsų ypatingų,
įsigilinusiųjų prisiminimų taškas.

Net 2008 metų vasarą, tebekovo-
dama su negailestinga liga, Vaiva ry-
žosi dalyvauti A.P.P.L.E. valdybos su-
važiavime, kuris įvyko rugpjūčio mė-
nesį. Savo dalyvavimu ji troško paro-
dyti savo susidomėjimą ir palaikymą
visų ateityje planuojamiems užmo-
jams. Visi, kurie pažinojo Vaivą ir su
ja bendradarbiavo, ją apibūdina žo-
džiais: įkvepianti, nušviečianti, vado-
vaujanti, vizijos pristatytoja ir įgy-
vendintoja. Jos įnašas ir vizija bus
mūsų kelrodis ir toliau.

Plačioji A.P.P.L.E. šeima savo liū-
desiu jungiasi prie Vėbraitės-Gust
šeimos – Vaivos vyro Jim ir jų puikių
vaikų: Aro, Liepos, Lokio ir Sirvydo. 

Gita Kupčinskienė,
buvusi A.P.P.L.E. vadovė

Iš anglų kalbos laisvai išvertė ir
sutrumpino Irena Ross

Remkite ir platinkite 
katalikiõkâ spaudâ

,,DRAUGAS”
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,,DRAUGO” KNYGYNÈLYJE
4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. Tel.: 773-585-9500

ALMA PREISAITIENÈ

Jau daugelį metų Lietuvos vaikų
globos bū relis ,,Saulutė” tiesia pagal-
bos ran ką mažiesiems Lietuvos gy -
ven tojams. Telkdami lėšas ,,Sau lu -
tės” darbuotojai rengia koncertus, į
kuriuos pasi kviečia garsius Lietuvos
menininkus. Jau ne  pirmi metai či-
kagiečius ,,Saulutė” pakviečia į Vil -
niaus stygi nių kvarteto koncertą. 

Gęsta šviesos, į Lietuvių dailės
mu ziejaus salę aidint plojimams įei na
Vilniaus styginių kvartetas – Aud -
ronė Vainiūnaitė (I smuikas), Artūras
Šilalė (II smuikas), Girdutis Jakaitis
(altas) ir Augustinas Vasi liauskas
(violončelė). Jų ramūs, rimti veidai
rodo jų didelį sceninį patyrimą. Tai
vienas ryškiausių ir ilgiausiai gy -
vuojančių muzikinių vienetų Lie tu -
voje. Kas nors kiek domisi muzika,
negali jo nežinoti. Tai platų repertu-
arą įvaldęs ir aktyviai koncertuojan-
tis ansamblis, jo koncertai skambėjo
žy  miausiose pasaulio salėse. Kvarte -
to re pertuare  per 450 kūrinių, per
me  tus muzikantai surengia apie 80
kon certų. Ir kiekvieno koncerto metu
keturi muzikantai pasiruošę atiduoti
save, kad prakalbintų kiekvieno
klau sytojo sielą.

Kvartetas koncertą pradėjo
Franz Schubert Quartet Nr. 10. Da -
bar šio kompozitoriaus kūrinius groja
garsiausi pa saulio kolektyvai, jo su -
kurtos dainos virto liaudies dainomis.
Tačiau taip buvo ne visada. Istorija
pa sakoja, kad atvykęs jo lankyti vo -
kiečių kompozitorius Robert Schu -
mann rado raštelį: ,,Čia gyveno kaž -
koks vargšas muzikantas, kuris po
savo mirties nepaliko nieko, išskyrus
nušiurusius lapus su gai domis”. Tarp
jų R. Schumann rado garsiąją F.
Schubert ,,Nebaigtąją simfoniją”.

Quartet Nr. 10, kuriame išliejo
sa vo jausmus ir išgyvenimus, F.
Schubert parašė būdamas šešiolikos
(kompozito rius mirė vos 31 metų vi -
siškame skur de). Puiki me lo di ja, gė -
rėjimasis gamta, jaunatviškas ty ras
naivumas – tai išgirdome kvarteto
grojime. Pirmoji dalis, prasidėjusi ra -
miai, pamažu įtraukia į gar sų verpe -
tą. Antroji dalis – judresnė, muzikan-
tų grojime jaučiasi di de lis susiklausy-
mas. I smuiko (A. Vai niūnaitė) ve da -
ma melodija, jos len gvi, trumpi garsai
primena jaunystę. Trečiojoje dalyje
lėta muzika, gilūs akordai, nuostabūs
sąskambiai, švelnūs, leng vi garsai,
,,skambančios pauzės” ver tė žiūrovus
sulaikyti kvėpavimą, įsiklausyti į
kiekvieną muzi kinę frazę. Kiekviena
muzikantų at lie kama nata, net ir pa -
ti tyliausia, pa sižymėjo išraiškin gu -
mu, išbaigtumu. 

Ketvirtoje dalyje tempas greites-
nis. Muzikantai veda melodiją labai
profesionaliai, meistriškai, jausmin-
gai. Paskutinės kūrinio dalies nuotai-
ka skaidri, šviesi, mažorinė. Tik
kartkartėmis, kaip ir jaunystėje, nuo-
taika truputį apsiniaukia, bet tai –
gyvenimo pažinimas. Muzikantai
mums suteikė galimybę iš girsti ypa -
tingai aukšto lygio muzi kavimą.

Kitas koncerto pirmoje dalyje
atliktas kūrinys – lietuvių kompozi-
toriaus Osvaldo Balakausko Kvar te -
tas Nr. 2. Tai jau visiškai kitokia mu -
zika. O. Balakauskas – vienas iš ne -
daugelio šiuolaikinių lietuvių kompo -
zitorių, ambicingai plėtojančių ori gi -
na lią muzikos sistemą. Kompozi to -
rius sukūrė naują muzikinę samp ra -

tą, kur garso aukščio sfera yra de-
rina ma su ritmo sistemomis. Kvar -
tetas Nr. 2 susideda iš 3 dalių. Kaip
sa kė Augustinas Vasiliauskas,  šiam
kū ri niui paimta Stasio Šimkaus dai -
nos ,,Tykiai tykiai Nemunėlis teka”
me  lodija, kuri transformuojama įvai -
riausiais būdais. Antroje kūrinio da -
lyje prasiveržia lietuviškos raudos at -
garsiai, aima navimas, skausmas, ty -
lus verksmas. Šią nuotaiką dar pa gi -
li na ritminės struktūros. Trečioji
dalis pagrįsta kon t rastų principu, rit-
miniu sudėtin gumu. Ieškoma, žai -
džiama, tarp inst rumentų vyksta dia -
logai (ypač gražiai nuskambėjo I  ir II
smuikų ,,pokalbis”), kaskart kinta
dinaminiai ir ritminiai kontrastai.

O. Balakausko kūrybą klausyto-
jai priima nevienareikšmiškai – vie-
niems ji patinka, kitiems kelia juoką,
dar kitiems – pyktį. Manau ir Lietu -
vių dailės muziejuje susirinkę klausy-
tojai šį kūrinį priėmė ir suprato
skirtingai. Petraukos metu šis kū -
rinys sukėlė daugiausia diskusijų

Antroje dalyje skambėjo Joha -
nnes Brahms Piano Quintet in F- Mi -
nor. J. Brahms – tai vienas genia -
liausių ro man tinės muzikos kompozi -
torių, sukūręs ne vieną muzikinį
šedevrą. Pradžioje šį kvintetą kompo -
zi torius parašė tik styginiams ins tru -
mentams – dviems smuikams, al tui ir
dviems violončelėms ir tik vė liau kū -
rinį kompozitorius perrašė styginių
kvartetui ir fortepijonui. Koncerte
kvin tetą atliko Vilniaus styginių
kvar tetas ir pianistas Dainius Vaiče -
ko  nis, gyvenantis Seattle, WA. Tai
puikus, nuskynęs įvairiausiuose
konkursuose daugybę premijų, daug
kon certuojantis lietuvis pianistas.
Nuostabus, išraiškingas skambini-
mas, muzikos pajautimas ir subtilus
jos perdavimas, ,,susikalbėjimas” su
kvartetu pavergė klausytojus.

Pirmoje kūrinio dalyje girdėjome
tragizmo ir lyrikos gaidas, pakilimas
keičiasi nusivylimu. Tarpusavyje va -
ri  juoja šešios giminingos temos. Ant -
roje dalyje – nevilties ir skausmo bū -
se na. Kažkur iš toli girdisi lopšinės
garsai. Muzika persunkta susimąsty-
mo, susikaupimo. Trečioje dalyje pa -
sigirsta pergalės ir himno motyvai.
Ketvirtosios dalies svajinga įžanga
klausytojus veda prisiminimų, nos -
tal giško šokio keliais. Kartu girdisi
nauji žingsnių, naujų ieškojimų mo -
tyvai. Per galinga pabaiga nuteikia

pakiliai – visi skausmai nugalėti. Šis
J. Brahms kūrinys – žmogaus gyveni-
mo istorija. Mūsų širdys gilios kaip
vandenynai, jose visko būna – ir di -
džiausių audrų ir ramumo akimirkų.

Atliekant šį kūrinį svarbūs visi
atlikėjai – tiek kvarteto muzikantai,
tiek pianistas. Norisi keletą žodžių
parašyti apie pianistą D. Vaičekonį.
Prieš koncertą man teko pabuvoti re -
peticijoje, kurioje stebėjau šio atlikėjo
darbą. Ar kas nors iš skaitytojų įsi -
vaiz duoja, kas tai yra – groti fortepi-
jonu? J. Brahms kūrinys  surašytas
75-uose puslapiuose,  25 iš jų pianis-
tui reikėjo kartoti po 2 kartus. Kūrinį
D. Vaičekonis skambina valandą lai -
ko. Natos – tai juodi taškučiai, smul -
kiai su rašyti ant ir tarp penklinės li -
ni jų. Pianistas skambina visais de -
šim čia pirštų, dar dirba pedalais. Nie -
kada ne buvau girdėjusi, kad kas nors
būtų skaičiavęs kūrinio natų skaičių.
Ir aš neskaičiavau, tačiau spėju, kad
šiame kūrinyje jų buvo per tūkstantį.
Ir vi sas jas reikėjo ne tik paspausti
tam tikru laiku ir tam tikru pirštu,
bet ir išlaikyti tiek, kiek nu rodė kom-

pozitorius. Dažniausiai rei kia spausti
ne po vieną – po tris, keturias. Dar
būna, kad du pirštai lai ko-tęsia garsą,
o li kusieji skambina melodiją. Visa
tai at liekama dideliu greičiu, o kur
dar ,,su siderinimas ” su kitais atlikė-
jais? Pianisto darbas, kaip ir
kiekvieno muzikanto – rei ka lauja
didelės kant rybės, užsispyrimo, ilgų
darbo va lan dų. O kur dar menas,
kaip ,,už gauti” tą natą, kad ji iškal-
bėtų, iš dainuotų, išsakytų kom po -
zitoriaus jausmą, ku rį šis patikėjo
muzikantui. Buvau su žavėta D. Vai -
čekonio atlikimu.

Ačiū ir nuostabiems Vilniaus sty-
ginių kvarteto atlikėjams, kurie daž-
nai koncertuodami garsiose pasaulio
scenose nesididžiuoja ir atlieka savo
programas mūsų mažose lietuviškose
salelėse Amerikoje. Ir ne tik Čikago-
je. Šį kartą jie su koncertais aplankė
ne vieną lietuvių telkinį ir kas nuos -
tabu – visur grojo kitą programą.
Liekame su viltimi, kad  tai ne pasku-
tinis mūsų susitikimas su Vilniaus
kvartetu ir su pianistu D. Vaičeko-
niu. 

Po koncerto Lietuvos vaikų globos būrelio ,,Saulutė” pirmininkė Indrė Tijūnėlienė, pianistas Dainius Vaičekonis,
,,Saulutės” iždininkė Ramunė Račkauskienė, Vilniaus styginių kvarteto muzikantai – Girdutis Jakaitis (altas), Ar-
tūras Šilalė (II smuikas), Aud ronė Vainiūnaitė (I smuikas) ir Augustinas Vasiliauskas (violončelė) ir ,,Saulutės” na-
rės – Vladė Siliūnienė, Raminta Marchertienė ir Marytė Černiūtė.                                     Laimos Apanavičienės nuotr. 

Muzikantai prakalbino klausytojo sielą

,,Draugo” knygynėlyje Liongino
Baliukevičiaus-Dzūko ,,The Diary of
a Partisan”. Tai žuvusio Dainavos
apy gardos partizano Liongino Baliu -
kevičiaus-Dzūko dienoraštis, pusę
am žiaus išgulėjęs buvusiame KGB
ar chyve Vilniuje. 2006 metais ši kny -

,,The Diary of a Partisan”
ga buvo išleista lietuviškai, o 2008 m.
Lietuvos gyventojų genocido ir rezis-
tencijos tyrimo centras išleido ją ang -
lų kalba.

Dienoraštyje iškyla tragiška
idea listo asmenybė, drįstanti tiesiai
pažvelgti į pasaulį ir save. Autoriaus
pasaulėžiūra, troškimai ir siekiai at -
siskleidžia negailestingos partizanų
kovos fone. Iš kasdienybės rutinos iš -
sirutulioja ir nuodugnesni apibendri -
nimai esminiais tautos ir valstybės
išlikimo klausimais.

L. Baliukevičiaus-Dzūko dieno-
raštyje atsispindi ir aktualiausios
Dai navos apygardos partizanų prob-
lemos bei kasdieniai rūpesčiai.

,,Šis dienoraštis jokiu būdu nėra
skirtas viešumai. Aš rašiau jį tik sau.
Tuo atveju, jeigu aš žūčiau, dienoraš -
tį prašau perduoti mano mielam bro -
liui Kostui. Visų kitų, kuriems bus
lemta gyventi ir rasti šį dienoraštį, aš
prašau neskaityti jo, bet sunaikinti.
Tai bus mano     Nukelta į 11 psl.



DRAUGAS, 2009 m. vasario 14 d., õeõtadienis                         15

A † A
Dr. KAZIMIERAS RIMKUS

Mirė 2009 m. vasario 10 d., sulaukęs 95 metų amžiaus.
Nuliūdę liko: sūnus Aloyzas su žmona Debbie ir vaikais Jason ir

Joshua; sūnus Linas su žmona Bernadeta ir vaikais Sigitu, Tadu ir
Auste; giminės bei draugai Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje.

Velionis buvo vyras a. a. Aldonos.
A. a. Kazimieras gimė 1913 m. Lietuvoje, buvo uolus ateitinin-

kas nuo gimnazijos laikų. Studijuodamas Vytauto Didžiojo univer-
sitete, įstojo į ateitininkų medikų korporaciją „Gaja” ir 1949 m. su
šeima emigravęs į Ameriką, liko aktyviu šios organizacijos nariu.
Buvo vienas pagrindinių Ateitininkų namų Lemonte pirkėjų ir dos-
nus Ateitininkų šalpos fondo rėmėjas.

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, vasario 15 d. nuo 3 val. p. p.
iki 8 val. vak. Brady Gill laidojimo namuose, 2929 West 87 Street,
Evergreen Park, IL. Atsisveikinimas 7 val. vak.

Laidotuvių Mišios įvyks pirmadienį, vasario 16 d., 10 val. ryto
Brady Gill laidojimo namuose, iš kur a. a. Kazimieras bus palydėtas
į Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 10:30
val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaido-
tas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Vairuoja, geros re-
komendacijos, anglų kalba. Gali išleisti
atostogų arba pakeisti bet kurią sa-

IEÕKO DARBO 

,,The Diary of a Partisan”
Atkelta iš 10 psl. paskutinis pagei-
davimas.

Jeigu radėjas bus sulaukęs taip
labai trokštos mūsų brangios Tėvy -
nės laisvės, tada aš jam iš Anapus
siun čiu karščiausius sveikinimus. O
jeigu mūsų Lietuvai būtų skirta ver -
gijai tęstis, tada lai jis nepabūgsta sun-
 kios savo dalios, bet, priešingai, aš jam
linkiu galingos dvasinės stiprybės.

Partizaniškas su Dievu Dzūkas”
Tokiu Dzūko laišku prasideda ši
knyga. Manau, kad leidėjai gerai

padarė išleisdami šią knygą.  Joje –
dalis mūsų istorijos, apie kurią dabar
galės daugiau sužinoti ir angliakalbis
skaitytojas.

Knygos kaina  — 22.5 dol. Knygą
galima įsigyti paštu, pridedant 10,25
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kaina – 5 dol. Per -
siunčiant daugiau knygų, už kiek -
vieną papildomai siunčiamą knygą – 2.5
dol. siuntimo mokestis. Prieš perkant
prašome paskambinti administracijai
tel. 773-585-9500.         Paruošė L. A.

A † A
ANATOLIUI VISKANTUI

mirus, giliausią užuojautą reiškiame jo motinai KAZEI
RATNIKIENEI, giminėms Amerikoje ir Lietuvoje.

Sunny Hills Lietuvių Bendruomenė

VILNIAUS KNYGŲ MUGĖ–2009
Lietuvos vardo minėjimui skirti leidiniai

Europos kultūros tradicija, nau-
jausios humanitarinės ir socialinės
studijos, religija, poezija bei menas –
leidyklos „Aidai” akiratyje nuo pat
jos įkūrimo 1993 m. Šiemet, valstybei
švenčiant garbingą Lietuvos vardo
paminėjimo jubiliejų, „Aidų” leidykla
džiaugiasi, galėdama pakviesti savo
skaitytojus į Vilniaus knygų mugės
renginius ir pristatyti Lietuvos vals-
tybingumo istoriją, LDK meną ir vi-
suomeninius reiškinius apžvelgian-
čias knygas.

„Mindaugas Karalius”

Knygos branduolį sudaro jubi-
liejinėje Mindaugo karūnavimo kon-
ferencijoje, globotoje kardinolo Aud-
rio Juozo Bačkio, skaityti praneši-
mai. Skaityti tekstai specialiai papil-
dyti ir parengti šiai knygai. Tarp pra-
nešėjų – prof. E. Gudavičius, prof. A.
Bumblauskas, doc. dr. R. Petrauskas
ir kiti viduramžių Lietuvos valsty-
bingumo ir christianizacijos specialis-
tai. Į knygą taip pat įeina studijos,
skirtos konferencijoje nepakankamai
aptartiems mindauginės istorijos siu-
žetams (pvz., Mindaugo panteonai, Min-
daugo istorinės atminties likimas). 

„Benediktiniškoji tradicija
Lietuvoje”

Benediktiniškosios tradicijos Lie-
tuvoje pabrėžimas yra labai svarbus
Lietuvos kultūros ir dvasinio gyveni-
mo istorijai. Istorikų, dailėtyrininkų
bei knygotyrininkų studijos, įvairiais
aspektais nagrinėjančios šešių šimtų
metų benediktiniškąją tradiciją Lie-
tuvoje, primins nepelnytai primirštą
mūsų kultūros klodą. Ypač vertingas
šaltinio – rankraštinės Senųjų Trakų
vienuolyno abatų kronikos – publi-
kavimas šiame leidinyje.

„Visa istorija yra gyvenimas”

Vieno žymiausių šių dienų lietu-

vių istorikų – profesoriaus Edvardo
Gudavičiaus – autorefleksijų knyga.
Pokalbių su jaunu kolega forma žy-
mus mokslininkas dalijasi savo atsi-
minimais brėždamas autobiografijos
gaires, svarsto lūžinius lietuvių tau-
tos bei visuomenės raidos įvykius,
kalba apie svarbiausias XX a. lietuvių
istoriografijos problemas bei aptaria
XXI a. keliamus iššūkius praeities
tyrinėtojams. Itin svarbų prasminį
knygos kontekstą sukuria valingas
šio mokslininko apsisprendimas pir-
mą kartą nuosekliai leistis į savojo
profesinio-metodologinio identiteto
svarstybas.

„Vytis simbolikos požiūriu”
(autorius Dainius Razauskas)

Lietuvos herbas – „Vytis” – ne-
mažai tirtas istoriniu-heraldiniu ir
ikonografiniu požiūriu, bet iki šiol
nebuvo apmąstytas mito-poetiniame
kontekste. Dr. Dainius Razauskas, V.
Toporov mokinys, nuosekliai peržvel-
gia Baltojo raitelio simbolinę prasmę,
jo buvimą mitologiniuose konteks-
tuose. Knygoje remiamasi plačia lygi-
namąja medžiaga indoeuropeistikos
ir baltistikos tyrimų duomenimis.

„Mirtis LDK kultūroje VI–XVIII a.” 
(autorius Mindaugas Paknys)

Mirtis nuo seniausių laikų buvo
įprasminama ir „jaukinama” įvairiai.
Kiekviena kultūra turi savitas for-
mas žmogaus žemiško gyvenimo
baigčiai pagerbti, jo buvimui tarp gy-
vųjų įamžinti, jo pomirtiniam keliui
palengvinti. Ši knyga – pirmas nuo-
seklus bandymas aprašyti mirties
jaukinimo ir įprasminimo būdus
LDK. Kaip buvo rengiamasi mirčiai?
Kaip išlydimas mirusysis? Kokios yra
jo atminimo formos? Galiausiai –
kaip buvo regimas pats gyvenimas iš
mirties perspektyvos?

Bernardinai.lt

Vilniaus knygų mugėje.     Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

A † A
ALFONSAS BUROKAS

Mirė 2009 m. vasario 12 d., sulaukęs 96 metų.
Nuliūdę liko: žmona Stefa, dukra Violeta su vaikais Aleksu ir

Liana; sūnus Gintas su žmona Laura ir vaikai Erikas ir Kristina,
daug kitų giminių ir draugų.

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, vasario 15 d. nuo 3 val. p. p.
iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose.

Šv. Mišios bus aukojamos pirmadienį, vasario 16 d. 11 val. r.
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, Lemont.

A. a. Alfonsas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima ir draugai

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

vaitės dieną. Tel. 773-344-8829.

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo. Tel. 847-942-0575.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ VAKARÂ 

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

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

Tel. 773-476-2242
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��,,Draugas” šimtmečio proga
ren gia jubiliejinį koncertą, kuris
įvyks 2009 m. kovo 22 d. Maria
mokyklos auditorijoje. Koncerto pro-
gramą atliks solistai Edmundas Sei -
lius (tenoras) ir Kristina  Zmai laitė
(sop  ranas). Akompanuos Edvinas
Minkštimas. Bilietus galite nusipirk-
ti ,,Draugo” administracijoje ir sek-
madieniais Lemonte pas platintojus.

�Sekmadienį, vasario 15 d., po
10:30 val. r. šv. Mišių Švč. Mergelės
Ma rijos Gimimo parapijos bažnyčioje,
prieš ei nant į Va sario 16-osios mi -
nėjimą Maria gimnazijoje, bus galima
papietauti parapijos salėje. Pietus už -
sisakyti galite paskambinę į parapijos
raš tinę tel. 773-776-4600. Pietų kai -
na – 10 dol.  

�Vasario 16 d., pirmadienį, 1 val.
p.p. Pasaulio lietuvių centro konfe -
ren cijų kambaryje įvyks Lietuvių
Fon do spaudos konferencija. Kvie čia -
me atvykti žiniasklaidos atstovus.

�Mieliems skaitytojams prane -
ša me, kad redakcija nedirbs vasario
16 d. Laikraštis  skaitytojus pasieks
trečiadienį, vasario 18 d. 

�Jaunimo centro kavinėje va sa -
rio 16 d., pirmadienį, 6 val. v. įvyks
tra dicinis Vasario 16-osios minėjimas.
Sveikinimo žodį tars Cook Cou n  ty at -
stovė etniniams reikalams Pat Mi -
chal ski, kalbės Lietuvių rašy to jų
drau gi jos pirmininkė Stasė Peter so -
nienė. Meninę programą atliks moky -
to jos Jolantos Banienės fortepijono
klasės mokinės: Berta Brazdei ky tė,
Sau lė Gabrėnaitė, Emilija Rašin s kai -
tė ir vadovės Loretos Karsokienės
vai kų estradinės dainavimo studijos
,,Tu ir aš” mokinės. Rengia Jaunimo
centro valdyba ir Moterų klubas. Ma -
lo niai kviečiame visus dalyvauti.

��Kviečiame visus dalyvauti Pa -
saulio lietuvių centro metiniame su -
sirin kime, kuris vyks sekmadienį, va -
sario 22 d. didžiojoje salėje. Pradžia –
2 val. p.p., pasibaigus Vasario 16-o -
sios mi nė jimui. Daugiau informacijos
tel.: 630-257-8787.

�Jaunimo centro taryba kvie čia
visus šio lietuvybės centro narius, au -
kotojus ir rėmėjus vasario 22 d. 12
val. p.p. atvykti į metinį suvažiavimą,
kuris vyks Čiurlionio galerijos patal-
pose. Bus renkami nauji nariai į tary -
bą ir perrenkamas tarybos pirmi nin -
kas. Atvykite visi pasidalinti minti -
mis, kaip mums išsaugoti šį lietuvy-
bės židinį. 

��Dailininko Sigito Šniro paroda
,,Sapnai”, praėjusį savaitgalį atidary-

ta Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio
lietuvių centre (14911 127th Street,
Lemont, IL 60439), veiks iki vasario
28 d. Jei dar neturėjote galimybės ap -
silankyti joje, maloniai kviečiame už -
sukti šeštadieniais ir sekmadieniais
nuo 11 val. r.  iki 2 val. p. p. Nepra -
leiskite progos pasigrožėti išskirtinio
talento darbais.

�Pianistų Sonatos ir Roko Zu -
bovų fortepijoninės muzikos koncer-
tas įvyks kovo 6 d. 7 val. v. Lietuvių
dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte. Maloniai kviečiame.

�Aurelijos Čepulinskaitės (New
York) fotografijų ir mix-media paro-
dos ,,Sąlyčio taškai” atidarymas įvyks
šių me  tų kovo 6 dieną, penktadienį, 7
val. v. Balzeko Lietuvių kultūros mu -
ziejaus galerijoje, 6500 S. Pulaski
Rd., Chicago, IL 60629. Paroda veiks
iki balandžio 10 d. Telefonas pasi tei -
ravimui: 773-582-6500. 

�Stasė Semėnienė, žurnalistė,
,,Draugo” bendradarbė, Draugo fon -
do dosni rėmėja, pirmoji atsiuntė 200
dol. čekį ,,Draugo” jubiliejinei knygai
su sveikinimu: ,,Gyvenimo rudenį te -
su renkame tą, ką kiekvieną dieną
esame sėję. ‘Draugo’ šimtmečio pro ga
linkime dienraščiui ir toliau, kaip lig
šiol, rūpintis mūsų organizacijo mis,
švietimu, mokyklomis, menu, mok s-
lu, literatūra, tautiniais šokiais,
papročiais, tradicijomis, politika, me -
džiagine jos gerove bei kitais tauti -
niais reikalais, perduodant visas ži -
nias kultūringai ir mus visus, nepai -
sant požiūrių skirtumo, jungiant į
vieningą, glaudžią, tolerantišką, drau-
gišką, lietuvybę plačiai skleidžiančią
ir ugdančią šeimą!” ,,Draugo” leidėjai
nuoširdžiai dėkoja už prasmingus lin -
kėjimus ir auką. S. Semėnienė pridėjo
150 dol. ir Draugo fondui.

�Lietuvos konsulė Renata Rad -
vilaitė atvyksta į St. Petersburg š. m.
vasario 26 ir 27 dienomis. Jeigu kas
nors norėtų daugiau informacijos iš
New York konsulato, turi kreiptis į
http://www.ltconsny.org. Norinčius
dalyvauti priėmime prašau regis-
truotis pas Lietuvos garbės konsulą
vakarinei Floridai Algimantą Karna -
vi čių, tel. 727-895-4811 arba LTCon-
sulFL@bayprintonline.com, nuro-
dant savo vardą, pavardę, kokios kon-
sulinės paslaugos pageidaujama, ku-
rią dieną ir kuriuo laiku Jums pa togu
atvykti. Priėmimas vyks St. Pe ters-
burg Lietuvių klubo patalpose (4880
46th Ave. North, St. Peters burg, FL).

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
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

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: dr.
Palmira Janušonienė $200, Romual-
das Gruodis $240 tęsiant berniuko

metinę paramą, Patricia Hoskins $50
(per dr. Romualdą Kriaučiūną). Labai
ačiū. „Saulutė” (Sunlight Orphan
Aid), 414 Freehauf St., Lemont,
IL 60439, tel. (630) 243-7275, el.
paštas: tijunelis@sbcglobal.net.

IŠ ARTI IR TOLI...

LR generalinis konsulatas New
York 2009 m. vasario 6–8 dienomis
pristatė Lietuvos turizmo galimybes
,,The New York Times Travel Show”
(NYTTS), tradiciškai rengiamame
New York parodų centre ,,Jacob K.
Javits Con vention Cen ter” bendrame
trijų Bal tijos valstybių stende ,,Sveiki
at vykę į Bal tijos šalis – Estiją, Latviją
ir Lie tuvą”.

Stende buvo platinama Lietuvos
turizmo de par ta men to, Užsienio rei-
kalų ministerijos, ,,Vil  niaus – Euro-
pos kultūros sosti nės 2009” informa-
cinė medžiaga ke liautojams ir kelio-
nių organizato riams, teikiamos kon-
sultacijos. Lie tu vos stende dirbo Lie-
tuvos genera li nio konsulato darbuo-
tojai, New York Lietuvių Bendruo-
menės vado vai. 

Vasario 7 d. parodos lankytojai ir
kelionių organizatoriai dalyvavo or -
ga nizacijos ,,GoBaltic Euro pe.com/ -
Baltic Sea Tourism Co mmission”
(BTC) ir žurnalistės Ann Charles or-
ganizuotame seminare ,,Ke  lionės į
Estiją, Latviją ir Lie tu vą”. Apie ke-
liones į Lietuvą išsamiai papasako-
jo LR generalinis konsulas New York
Jonas Paslauskas. Vasario 8 d.,
NYTTS  Europos scenoje, pristaty-
damas ,,Vil niaus – Eu ropos kultūros
sostinė 2009” prog ramą,  koncertavo
saksofonininkas Liu tauras Janušaus-
kas. 

2007 m. NYTTS aplankė per
21,000, 2008 m. – apie 18,000 lanky-
tojų.

LR generalinio konsulato 
New York info

Vasario 11 d. sukako 100 metų, kai gimė Anicetas Simutis, pirmasis at -
kurtosios Lietuvos valstybės ambasadorius Jungtinėse Tautose, ilgametis
Lietuvos generalinis konsulas New York.

Nuo 1936 m. A. Simutis dirbo Lietuvos generaliniame konsulate New
York raštvedžiu, konsuliniu atašė, vicekonsulu, generaliniu konsulu. 1991
metais ambasadorius A. Simutis įteikė skiriamuosius raštus Jungtinių Tautų
Generaliniam sekretoriui.

A. Simutis buvo aktyvus lietuvių išeivijos bendruomenės narys, dauge-
lio straipsnių JAV lietuvių spaudoje autorius, stengėsi plėtoti New York Lie -
tuvių prekybos rūmų veiklą, lankėsi ir skaitė pranešimus lietuvių bend -
ruomenei Argentinoje, Brazilijoje, Urugvajuje ir Venesueloje. 1953 metais
A. Simutis parengė ir išleido ,,Pasaulio lietuvių žinyną”. A. Simučio nuopel-
nai Lietuvos valstybei įvertinti Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino
ordino Didžiuoju kryžiumi ir Komandoro kryžiumi. 

Amba sadorius A. Simutis mirė 2006 m. kovo 8 dieną New York.
Nuotraukoje: Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Os karas Jusys

(antras iš dešinės) ir buvę LR generaliniai konsulai New York (iš kairės):
Mindaugas Butkus, Riman tas Morkvėnas bei Petras Anusas pagerbė velio-
nio atminimą, padėdami vainiką Antakalnio kapinėse.

Lilijos Anusienės nuotr.

Lietuva pristatyta turizmo parodoje New York

Gerbiamieji, ieškau nusipirkti J. Rimšos, V. Vizgirdos, K. Šimonio, P. Pu-
zino, J. Šileikos, A. Galdiko,  P. Domšaičio, K. Jonyno,  V. Petravičiaus, V. Ig-
no, K. Žoromskio, M. Dobužinskio, K. Skleriaus, V. Kasiulio,  A. Žmuidzina-
vičiaus, J. Pautieniaus, P. Kaupo, M. Šileikio, A. Varno, V. Rato, Čeponio, Tu-
leikio, Švažo, Gustaičio, Kisarausko, A. Savicko, A. Martinaičio, Ciplijausko,
Petrulio, A. Samuolio, J. Mackevičiaus, A. Valeškos, P. Kiaulenio, G. Staniu-
lio ir daugelio kitų lietuvių dailininkų sukurtų tapybos ir grafikos darbų.

Taip pat norėčiau širdingai padėkoti ir pasveikinti Vasario 16-osios pro-
ga visus, kurie atsiliepė į mano prašymą arba ketina tai padaryti ateityje.

Tel.: 617-459-9952 (USA), el. p.: modeboston@yahoo.com
Adresas: Modestas Rimkus P. O. Box E34, S. Boston, MA 02127, USA

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500


