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•Ateitininkai (p. 2, 10)
•Ganytojo žodis (p. 3, 9)
•Apmąstymai iš Ellicott
miestelio. Mus palikę (p.
4)
•Nuomonė. Valdovų rū-
mai ir mes (p. 5)
•Kandidatai į LF Tarybą:
M. Kasniūnas (p. 5)
•Kodėl klesti piratavi-
mas? (p. 7)
•IRS pranešimai ir teisė į
apeliaciją (p. 8)
•,,Eina saulelė apie dan-
gų” (p. 11, 13)
•Vaikų ir tėvelių ,,mūšis”
(p. 14)

A. a. Vincas Auryla.

Vilnius, balandžio 17 d. (ELTA)
– Kandidatams į Lietuvos preziden-
tus Vyriausioji rinkimų komisija
(VRK) iškilmingai įteikė pažymėji-
mus. Šalies vadovo pareigų siekian-
tys 7 kandidatai taip pat pasirašė pa-
reiškimą dėl garbingų rinkimų, kuriuo-
se skelbia skaidrią, sąžiningą kovą.

,,Rinkimai turi būti skaidrūs tiek
vykdant rinkimų kampaniją, tiek
šiuos rinkimus finansuojant”, – tei-
giama pareiškime. Kandidatai į Lie-
tuvos prezidentus įsipareigojo rinki-
mų kampanijos metu vadovautis abi-
pusės pagarbos ir pakantumo dvasia
vienas kito atžvilgiu.

Į iškilmingą pareiškimų įteikimą
kandidatai atvyko lydimi savo rinki-
mų štabų vadovų, partijos narių.

Šalies vadovo pareigų ketina
siekti 7 kandidatai. Tai eurokomisarė
Dalia Grybauskaitė, Socialdemokra-
tų partijos vadovas, Seimo narys Al-
girdas Butkevičius, Darbo partijai at-
stovaujanti Seimo narė Loreta Grau-
žinienė, partijos Tvarka ir teisingu-
mas iškeltas parlamentaras Valenti-
nas Mazuronis, Lietuvos lenkų rinki-
mų akcijos (LLRA) vadovas, Seimo
narys Valdemaras Tomaševskis, at-
sargos brigados generolas Česlovas
Jezerskas ir Valstiečių liaudininkų
sąjungos garbės pirmininkė Kazimira
Prunskienė.

Kandidatai į Prezidentus, gavę
pažymėjimus, nevengė ir gausiai su-
sirinkusios žiniasklaidos dėmesio, pa-
sidalino mintimis apie savo priešrin-
kimines nuotaikas ir programines
nuostatas.

D. Grybauskaitės nuomone, Lie-

tuvoje politika iš tiesų stokoja gar-
bingumo. ,,Labai tikiuosi, kad ženg-
sime link švaresnės, moralesnės, ne
tik grįstos intrigomis ir pinigais, poli-
tikos”, – vylėsi ji.

D. Grybauskaitė nesiėmė spėlio-
ti, ar prireiks antrojo rinkimų turo.
,,Jeigu bus antrasis turas, tai spręs
žmonės, kas dalyvaus antrajame tu-
re”, – sakė kandidatė.

A. Butkevičius neatmetė galimy-
bės, kad gali būti surengtas antrasis
rinkimų turas, tačiau vertinti varžo-
vų nenorėjo.

Šalies vadovo pareigų siekianti L.
Graužinienė, dėstydama savo prog-
ramines nuostatas, sakė, kad dabarti-
nė Vyriausybė eina ne tuo keliu. Jos
nuomone, krizės metu svarbiausias
uždavinys – išsaugoti darbo vietas.

Darbo vietų išsaugojimą ir kūri-
mą, verslo aktyvinimą pabrėžia ir V.

Mir∂ Vincas Auryla
universitete lietuvių kalbą ir litera-
tūrą. Vilniuje mokytojavo dailiųjų
amatų mokykloje, gimnazijoje, Tra-
kų mokytojų seminarijoje, dirbo Švie-
timo ministerijoje. Nuo 1950 m. dės-
tė Vilniaus pedagoginiame universi-
tete, 1954–1978 m. Vilniaus universi-
tete. 1991 m. išrinktas Tarptautinės
vaikų literatūros tyrinėtojų asociaci-
jos nariu.

Pagrindinė Vinco Aurylos litera-
tūrologinių tyrinėjimų sritis buvo lie-
tuvių vaikų literatūra. Literatūrolo-
gas išleido gausybę monografinių lie-
tuvių vaikų literatūros darbų, tarp jų
– apybraižą „Lietuvių egzodo vaikų
literatūra” (1997), paskelbė straips-
nių užsienio rinkiniuose. Taip pat su-
darė lietuvių vaikų literatūros anto-
logijų ir rinkinių, talkinant Stasiui
Džiugui ir Stasei Vanagaitei-Peterso-
nienei, parengė antologiją „Lietuvių
egzodo vaikų ir jaunimo literatūra”
1945–1990.

V. Auryla už lietuvių išeivijos
dviejų tomų knygos „Lietuvių egzo-
do vaikų ir jaunimo literatūra” suda-
rymą ir suredagavimą 2005 m. gavo
Lietuvių rašytojų draugijos premiją.

Vilnius, balandžio 17 d. (,,Drau-
go” info) – Balandžio 2 d. eidamas 86
metus mirė Lietuvos rašytojų sąjun-
gos narys, vadovėlių autorius, anto-
logijų sudarytojas, vaikų literatūros
kritikas, ilgametis Jungtinių Tautų
vaikų fondo (UNICEF) pirmininkas
Vincas Auryla.

V. Auryla gimė 1923 m. gruodžio
7 d. Ricieliuose, Lazdijų rajone. 1944
m. baigė Alytaus mokytojų seminari-
ją, 1948 m. – Vilniaus pedagoginiame

Kandidatai žada sâžiningâ ir garbingâ kovâ

Vilnius, balandžio 17 d. (Alfa.lt)
– Teisingumo ministerija patikrino
visų politinių partijų, kurios ketina
dalyvauti Europos parlamento rin-
kimuose, sąrašus. Vyriausiajai rin-
kimų komisijai patvirtinta, kad visi
17 pateiktų partijų sąrašų atitinka
įstatymų reikalavimus ir jos gali da-
lyvauti rinkimuose.

Teisingumo ministerija patikri-
no ir Vyriausiajai rinkimų komisijai
patvirtino, kad įstatymų reikalavi-
mus atitinka bei rinkimuose gali da-
lyvauti šios partijos: partija Tvarka
ir teisingumas, Žemaičių partija,
Darbo partija, Lietuvos centro parti-
ja, Lietuvos lenkų rinkimo akcija,
Lietuvos socialdemokratų partija,
Lietuvos Respublikos liberalų sąjū-
dis, Liberalų ir centro sąjunga, Lie-
tuvos socialdemokratų sąjunga,
Fronto partija, Lietuvos valstiečių
liaudininkų sąjunga, Pilietinės de-
mokratijos partija, Krikščionių kon-
servatorių socialinė sąjunga, Leibo-
ristų partija, Tėvynės Sąjunga-Lie-
tuvos krikščionys demokratai, Tau-
tinė partija Lietuvos kelias, Tautos
prisikėlimo partija.

Tikrintuose politinių partijų są-
rašuose buvo rasta netikslumų, kuo-
met nurodyti ne visi reikalingi kai
kurių narių duomenys, dalies įrašytų
asmenų nėra Gyventojų registro
duomenų bazėje ir pan. Tačiau šie
trūkumai neturėjo esminės įtakos
partijos narių skaičiui, tad visi sąra-
šai patvirtinti kaip atitinkantys rei-
kalavimus. Balandžio 2 diena buvo
paskutinė, kada visos rinkimuose no-
rinčios dalyvauti partijos turėjo Tei-
singumo ministerijai pateikti savo
partijos narių sąrašus.

Kandidatai į Lietuvos prezidentus. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.
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Mazuronis. Tarp tų žingsnių, ku-
riuos reikėtų padaryti pirmiausia,
politikas įvardino įstatymų rinkinio,
ginančio Lietuvos piliečius ir nelei-
džiančio kelti kainų pirmo būtinumo
prekėms ir paslaugoms, priėmimą.

K. Prunskienė pastebėjo, kad da-
lyvauja rinkimuose ne visai lygiomis
sąlygomis todėl, kad ,,valdančioji ko-
alicija su visa savo administracine
galia išreiškė palaikymą vienai kan-
didatei”.

Atsargos brigados generolas Č.
Jezerskas pripažino, kad jam sunku
bus kovoti su patyrusiais politikais,
tačiau jis teigė esąs ,,kovinės nuotai-
kos”. Kandidatas tikisi, kad jo žodis
gali būti įdomus rinkėjams, ir negal-
voja apie pralaimėjimą. ,,Jeigu eini,
reikia laimėti. Kuo garbingesni prie-
šininkai – tuo vertingesnė kova”, –
įsitikinęs Č. Jezerskas.

EP rinkimuose gali
dalyvauti 17 partij¨
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Kultūros ministrui paskel-
bus, kad Dainų šventės finansa-
vimą galvojama mažinti 2,5 mln.
litų, jos rengėjai sako, kad „tai
yra neįmanomas dalykas”. Val-
džios vyrai siūlo dėl sunkios ša-
lies finansinės padėties trum-
pinti Tūkstantmečio Dainų šven-
tės programą ir perpus suma-
žinti dalyvių skaičių. Tuo tarpu
jau keletą metų besiruošiantys
atvykti į šią šventę šokėjai ir
dainininkai skėsčioja rankomis ir
sako, kad tai – neįmanoma. Jie
retoriškai klausia: ,,Kas atsistos
ir pasakys, kuriam kolektyvui
Dainų šventėje nebedalyvauti?”
Pasigirdo netgi nuogąstavimų,
jog ši šventė gali iš viso neįvykti.
Turėkime vilties, kad nugalės
sveikas protas ir geranorišku-
mas. Juk žmonės yra nusiteikę
švęsti savo valstybės gražų ju-
biliejų, kurio gali pavydėti ne
viena pasaulio šalis.

Redaktorė Loreta Timukienė

Redakcijos žodis

Balandžio 3 d. į Dainavos sto-
vyklą suvažiavo 15 studentų
ateitininkų. Jie atstovavo ke-

turių Amerikos valstijų šešiems skir-
tingiems universitetams. Visi atvyko
su tikslu atsiplėšti nuo sunkių studi-
jų ir prasiblaškyti tarp lietuvių drau-
gų gražioje Dainavos gamtoje.

Studentų ateitininkų sąjungos
centro valdybos ruošiamas savaitga-
lis prasidėjo medicinos studento Kęs-
tučio Aukštuolio paskaita apie ,,bioe-
tiką”. Jis papasakojo apie Amerikos
įstatymus, reguliuojančius kamieni-
nių ląstelių išgavimą ir persodinimą.
Paaiškino, kaip ir iš kur ląstelės yra
surenkamos ir kokių gydomų savybių
yra tikimasi iš jų. Moksliniai aiškini-
mai persirito į etikos diskusijas.
Kęstutis išdėstė įvairių pasaulėžiūrų
niuansus, kaip mokslininkai, poli-
tikai, bažnyčios vadai ir paprasti pi-
liečiai grumiasi su savo sąžine ir
sprendžia, kokios medicinos proce-
dūros pažeidžia žmogaus orumą. Sa-
vo pokalbį Kęstutis paįvairino pri-
statydamas įvairius keblius atvejus ir
iš to kilo diskusijos: kaip ateitinin-
kas sprendžia bioetikos klausimus?
kokie turėtų būti mūsų nusistaty-
mai? Diskusijos ilgai tęsėsi, nes, kaip
įdomu, dauguma susirinkusiųjų buvo
medicinos ar biologinių mokslų stu-
dentai. Kalbėjom ir apie nūdienos
Amerikos žiniasklaidą ir JAV prezi-
dento Obama propaguojamą politiką

bioetikos klausimais.

Po įtemptų diskusijų kūnas iš-
alksta ir niekas taip kirmino nepa-
tenkina kaip skanaus kugelio gaba-
las. (Dėkojam vyriausiam virėjui Jo-
nui Korsakui už puikius pietus!) Pa-
sisotinus, buvo gera su draugais pasi-
vaikščioti Dainavos takeliais ir pasi-
grožėti atbundančia gamta.

Tą vakarą susirinkome SAS su-
važiavimui. Sveikiname Algį Gry-
bauską, davusį studento ateitininko
įžodį. SAS pirmininkas Tomas Quinn
perskaitė linkėjimus iš Šiaurės Ame-
rikos ateitininkų tarybos. Suvažiavi-
mo metu nusprendėme, kad studen-
tai ateitininkai šią vasarą surengs
stovyklą ar savaitgalį. Lieka tik iš-
spręsti, kada studentams bus pato-
giausias laikas. Visi sutiko, jog nepai-
sant, kad daug studentų nesuspėja
suvažiavimuose dalyvauti, yra svarbu
toliau puoselėti ateitininkišką stu-
dentiją.

Praleidome smagų vakarą valgy-
dami skanius šašlykus (vėl ačiū Jo-
nui!) ir žiūrėdami ,,Kovo pašėlimo”
krepšinio turnyrą.

Tikrai buvo nuostabus savait-
galis. Kartais reikia tik gilių diskusi-
jų, gaivaus Dainavos oro ir gerų drau-
gų, kad atpalaiduotų mus nuo kas-
dieninio gyvenimo rūpesčių ir mums
primintų, kas tikrai yra svarbu mūsų
gyvenimuose.

Kristina Quinn

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

Laikas registruotis
vasaros stovykloms

Dainavoje
Jaunųjų ateitininkų

stovykla liepos 5-15 d.

Moksleivių ateitininkų
stovykla liepos 15-26 d.

Sendraugių stovykla
liepos 26-rugp. 2 d.

Visa informacija:
www.ateitis.org

Studentų savaitgalis Dainavoje

Pokalbis apie kankinę
Adelę Dirsytę Ateitininkų

namuose, Lemonte
Šiemet sukanka 100 metų, kai 1909 m.
balandžio 15 d. gimė įžymioji ateitinin-
kė, pasipriešinimo dalyvė, kankinė,
Sibiro maldaknygės autorė, Dievo tar-
naitė Adelė Dirsytė. Apie Adelės
Dirsytės nueito kelio reikšmę pokalbį
ves kun. Kęstutis Trimakas trečiadie-
nį, balandžio 22 d. Ateitininkų na-
muose (12690 Archer Ave, Lemont, IL.)
Pradžia 9:30 val. ryto. Baigsis šv.
Mišiomis apie 12 val. p. p. Ateitininkų
namų valdyba kviečia visus dalyvauti.

Šiaurės Amerikos ateitinin-
kų tarybos nominacijų ko-
misija kreipėsi į ateitinin-

kus su kvietimu kandidatuoti į
Šiaurės Amerikos ateitininkų
tarybą 2009–2012 kadencijai.
Pasibaigus kandidatų siūlymui
skirtam laikotarpiui, buvo gau-
tas dvylikos asmenų sutikimas.

Pagal įstatus, jei nėra dau-
giau kaip dvylika kandidatų,
rinkimai nevyksta, o kandidatai
būna patvirtinti ŠAAT. Š.m.
kovo 9 d. ŠAAT posėdyje buvo
patvirtinti šie kandidatai:

1. Birutė Bublienė, Detroit
2. Augustinas Idzelis, Čikaga
3. Rasa Kasniūnienė, Čikaga
4. Andrius Kazlauskas, Boston
5. Vida Kuprytė, Čikaga
6. Vytas Maciūnas, Philadelphia
7. Jolita Kisieliūtė-Narutienė, Čikaga
8. Marius Polikaitis, Čikaga
9. Audrius Rušėnas, Čikaga

10. Nida Vidutytė, New York
11. Vita Vilkienė, Los Angeles
12. kun. Arvydas Žygas, Putnam

Š. m. gegužės 2 d. įvyks ŠAAT
2006–2009 kadencijos užbaigia-
masis posėdis, kuriame dalyvaus
naujai patvirtinta 2009–2012 m.
taryba, po kurio naujoji taryba
pradės savo darbą.

Danguolė Kuolienė
ŠAAT pirmininkė

Patvirtinta nauja
Šiaurės Amerikos
ateitininkų taryba

Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba pa-
skelbė 2008/09 veiklos metų šūkį: ,,Kurki-
me kultūrą Kristaus tiesoje!” Michigan

valstijoje gyvenantieji ateitininkai ir kiti besi-
domintieji turės progą šią temą giliau pagvilden-
ti balandžio 26 d., sekmadienį, 12 val. p. p. Dievo
Apvaizdos parapijos kultūros svetainėje, South-
field, Michigan. Šią temą nagrinės dr. Aldona
Lingertaitienė, specialiai atvykstanti iš Milton,
Massachusetts.

Dr. A. Ligertaitienė įsigijo daktarės laipsnį
teologijos ir švietimo srityje Boston College 2007
m. Jos disertacija gvildeno bendruomeninio
gyvenimo vaidmenį formuojant pasauliečių
apaštalavimą. Nuo 2008 m. dr. Lingertaitienė
yra Bostono Šv. Jono seminarijos direktorė. Pe-
reitais metais ji buvo apdovanota vyskupo Cheverus už išskirtinį dalyvavimą
pasauliečių pastoracijoje.

Studentų suvažiavime Dainavoje. Priekyje sėdi: Jonas Korsakas, Tomas Quinn, Pau-
lius Jankus, Šarūnas Daugirdas, Tadas Sirvinskas, Andrius Giedraitis. Antroje eilėje:
Julius Kasniūnas, Raimundas Kazlauskas, Liana Butkūnaitė, Karina Puškoriūtė, Kris-
tina Quinn, Justas Lelis ir Algis Grybauskas.

Krikščioniškos kūrybos diskusijos Detroite
dr. Aldona Lingertaitienė kalbės balandžio 26 d. Dievo Apvaizdos parapijoje

dr. Aldona Lingertaitienė
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DU ANGELO ŽODŽIAI 

Evangelijoje pagal Morkų (16,
1–8) pasakojama, kaip pasibaigus
šabui ankstų rytą moterys skubėjo
prie Jėzaus kapo atlikti paskutinio
patarnavimo mirusiam Mokytojui.
Tai, ką pamatė, jas išgąsdino: akmuo
buvo nuristas, o kapo rūsys tuščias.
Baltais drabužiais vilkintis jaunuolis
išsigandusioms moterims pasakė:
„Nenusigąskite! (...) Jis prisikėlė, jo
čia nebėra.” 

Trumpai sustokime prie angelo
žodžių. Pirmaisiais – „Jis prisikėlė” –
Dievo pasiuntinys apreiškė žinią, ku-
ri vieniems atnešė daug džiaugsmo, o
kitiems – rūpesčio ir nusivylimo. Mo-
kiniai džiaugėsi suvokę, kad Jėzus
tikrai yra Dievo siųstasis Mesijas, o
priešai liko nusivylę ir ieškojo argu-
mentų įtikinti liaudį, kad Jėzus ne-
prisikėlęs, o galbūt buvęs pavogtas.
Jie net papirko sargybinius, kad šie
skleistų tokią paskalą. „Jėzus prisi-
kėlė” – ši žinia iki amžių pabaigos
skirs žmoniją: kai mes džiaugiamės
Velykomis ir Kristaus prisikėlimu,
kiti niekina Kristų ir jo Bažnyčią. 

„Jėzus prisikėlė” – ši žinia pada-
rys tiesiog revoliucinį perversmą
žmonijos istorijoje, nes paskelbta pa-
sklis pasaulyje ir keis žmonių sąmo-
nę. Žinia apie prisikėlusį Kristų už-
degs milijonų žmonių norą sekti Jį,
skelbti Jį ir gyventi taip, kaip Jis mo-
kė. Prieš tūkstantį metų toji pati ži-
nia uždegė šv. Brunono širdyje didžiu-
lį troškimą nešti ją į Lietuvą. Dėl to
šiemet džiaugsmingai minime, kaip
prieš tūkstantį metų dėl šv. Brunono
aukos iš istorijos sutemų iškilo Lie-
tuvos vardas. 

„Jėzus prisikėlė” – toji žinia pa-
keitė ir Lietuvos veidą. Tiesa, visuo-
met bus idealizuojančių senovės Lie-
tuvą, jos stabus ir pagoniškus papro-
čius. Iš tiesų mums nereikia gėdytis
istorinės tikrovės, kad buvome stab-
meldžiai ir garbinome perkūną bei
kitus dievus. Tačiau būtų nesupran-
tama, jeigu šiandien akmeninį kirvu-
ką laikytume vertingesniu įrankiu už
kompiuterį. Tai – tik blankus paly-
ginimas pagonybės ir prisikėlusiojo
Kristaus Evangelija grindžiamos
krikščionybės. Ten, kur buvo neapy-
kanta, Kristus atnešė meilę, kur buvo
nežmoniškumas – pagarbą net ir silp-
niausiam žmogui. Jei ne krikščiony-
bė, šiandien neturėtume Visuotinės
žmogaus teisių deklaracijos, nesaky-
tume, kad moteris yra lygi vyrui ar
kad kūdikis turi teisę gimti ir niekas
negali šios teisės atimti. Lietuva be
Kristaus būtų visiškai kitokia. 

Šitaip tvirtinti leidžia pati gyve-
nimo tikrovė. Kur tik būdavo atmeta-
mas Kristus, ten įsigalėdavo protu
nesuvokiamas barbariškumas. Hit-
leris ant pagoniško tautinio aukuro
paaukojo milijonus žydų ir kitų tau-
tybių žmonių, nes jie jam atrodė tik
šiukšlės prieš arijų rasės žmones. 

Nūnai vis drąsiau reiškiasi nau-
ja, labai agresyvi ir kovos dėl žmo-
gaus vėliava prisidengusi barbarišku-
mo forma, siekianti sunaikinti šeimą,
moralę ir krikščionybę. Prieš kelerius
metus, kai mus pasiekdavo žinia, kad
Europos Parlamentas nenori savo
Konstitucijoje įrašyti, jog Europa
sukurta ant krikščionybės pamatų,
daugelis nesupratome, kodėl nepaiso-
ma istorinės tiesos. Dabar aiškėja šio

nenoro priežastys. Sausio mėnesį
Europos Parlamentas, kurio daugu-
mą sudaro antikrikščioniškų nuosta-
tų deputatai, priėmė rezoliuciją, įpa-
reigojančią visas Europos Sąjungos
šalis atverti kelią gėjų kultūrai, ir
kiekvieną kitaip manantį ar kalbantį
apšaukė homofobu. 

Mes, katalikai, nesame homo-
fobai, gerbiame kiekvieną žmogų,
nors ir nepritardami jo blogiems poel-
giams, tačiau kai kam šito per maža.
Pasirodo, reikia kalbėti tik taip, kaip
kalba dalis Europos Parlamento de-
putatų. Priimta rezoliucija įpareigojo
šalių vyriausybes nepaisyti daugu-
mos žmonių nuomonės, jeigu ji būtų
nepalanki tai kultūrai, kuri nesi-
skaito su krikščioniškąja tradicija, su
natūraliu šeimos, kaip vyro ir moters
sąjungos, supratimu. Atrodo, kad
Europos Parlamento rezoliucija yra
pirmieji naujos diktatūros žingsniai,
kuriais, prisidengiant žmogaus teisių
gynimu, siekiama išstumti krikščio-
niškąją ir žmogiškąją moralę ir ja be-
siremiančią normalios šeimos institu-
ciją. 

Prieš kelias savaites Lietuvoje
plačiai nuaidėjo skandalas apie vaikų
darželiuose pradėtą vykdyti progra-
mą (,,Gender loops”), kuria slapta
nuo tėvų siekta pratinti vaikus prie
homoseksualios lytinės orientacijos,
kad užaugę ją priimtų kaip norma-
liausią reiškinį. Kas tai? Ar ne naujos
diktatūros grimasa? Ji aiškiai teigia,
kad mes visi, pasisakantys už norma-
lią šeimą, normalius vedusiųjų san-
tykius, turime tylėti, kad nebūtume
pasmerkti. O garsiai kalbėti ir net de-
monstruoti paliekama teisė tik tiems,
kurie neigia normalią šeimą ir vietoj
jos kelia dviejų vyrų ar dviejų moterų
sąjungas. Europos Parlamento rezo-
liucijoje parašyta, kad gėjų demons-
tracijoms turi būti duodamas leidi-
mas, net jei dauguma piliečių tam ne-
pritaria. Ar visos teisės suteikiamos
demonstruojantiems savo homosek-
sualumą, o normalūs žmonės uždaro-
mi į Europos Parlamento kuriamą
getą, ant kurio vartų užrašas – homo-
fobai? Štai kokia tikrovė randasi, kai
išblunka ar sąmoningai atmetami
angelo žodžiai: „Jėzus prisikėlė.” 

Tačiau prie tuščio Jėzaus kapo
angelas pasakė dar vieną žodį: „Ne-
nusigąskite!” O kaip reikalingas jis
šiuo metu, kai daug kas nori mus iš-
gąsdinti. 

Šiandien daug kas bjauroja Lie-
tuvos vardą ir bando mūsų Tėvynę
pasauliui parodyti kaip nepatrauklią
ir homofobišką šalį. Nenusigąskime –
tai šmeižikai! Lietuva savo giliausia
esme yra kitokia, nors ir kraujuoja
nuo praeities bei dabarties žaizdų.
Praeities žaizdas padarė prievartos
sistema, dabar daugelis susižeidžia,
neatsirinkdami, kas gero ateina iš Va-
karų, o kas yra tik šiukšlės, panašios
į atominių elektrinių sunaudoto kuro
kasetes, tinkamas tik užbetonuoti
giliai žemėje, bet neskleisti jų žmonių
sąmonėje. 

Kai kas bando kelti paniką, kad
Bažnyčia išgyvena krizę, nes trūksta
pašaukimų į kunigystę. Neva krikš-
čioniškos vertybės yra pasenusios ir
niekam neįdomios. Nenusigąskime
šitų nevilties pranašų, nors jie labai
norėtų, kad       Nukelta į 9 psl.

Džiūgaujančių
nusikaltėlių veidai

ekrane
EDMUNDAS SIMANAITIS

Gulago politinių kalinių ir Sibiro tremtinių bendrijos metiniame
ataskaitiniame suvažiavime, kuris įvyko kovo 4 d. Žemės ūkio
ministerijos rūmuose, buvo kalbama, kad didžioji žiniasklaida

nekreipia dėmesio į itin svarbius politinio ir visuomeninio gyvenimo reiš-
kinius. Kalbėtojai piktinosi ir teiravosi, kodėl Lietuvos žiniasklaida prak-
tiškai nutylėjo Estijos, Latvijos ir Lietuvos prezidentų apsilankymą Mė-
naičiuose, kur valstybių vadovai pagerbė generolo Jono Žemaičio, oku-
pacijos metais kurį laiką ėjusio Valstybės Prezidento pareigas, atminimą?
Ir lygia greta buvo keliamas kitas, ne mažiau aktualus klausimas dėl kon-
troversiškai vertinamo filmo „Smogikai”, kurio idėją pateikė Genocido
centro specialiųjų tyrimų skyriaus vadovas Rytas Narvydas, o filmą su-
suko vertėjas, kultūros darbuotojas, pastorius švedas Jonas Ohman.

Dalyvavau šio filmo pristatyme sostinės Mokytojų namuose. Jau pats
pirmasis susipažinimas su šia kino juosta atskleidė patį didžiausią filmo
trūkumą – nėra jokio, net elementaraus paaiškinimo apie vaizduojamų
įvykių teisinį vertinimą. Į tokio pobūdžio dokumentinį filmą, siekiant
išvengti akivaizdžių nesusipratimų, turėjo būti pažvelgta per tarptau-
tinės, nacionalinės ir partizanų teisės akinius. 

Privalu buvo nors trumpai priminti, kad dviejų pseudosocialistinių
totalitarinių režimų vadeivų Stalino ir Hitlerio suokalbis pasidalinti Rytų
Europos nepriklausomų valstybių teritorijas ir pradėti Antrąjį pasaulinį
buvo pats didžiausias XX a. karo ir genocido nusikaltimas, kurio produk-
tas, tarp aibės kitų, buvo ir smogikai – sulaužytų likimų žmonės. Neprošal
buvo priminti, kad šis nusikaltimas atskleidė itin svarbų faktą, rodantį,
kad Niurnbergo tribunolo nuosprendis buvo niekinis, nes vienas suokal-
bininkas teisė kitą už tokius pačius nusikaltimus. Derėjo pridurti, kad
Europos Sąjungos Temidės klausa pradėjo taisytis – jau pratinamasi iš-
girsti, kad Europoje būta ne tik rudojo, bet ir raudonojo genocido apraiš-
kų. O neatkurtas teisingumas mūsų žemyne – pats didžiausias galvos
skausmas Europos Sąjungai. 

Tarptautinė teisė nepriklausomų valstybių okupaciją, pavergimą ir
genocido akcijas priskiria sunkiems nusikaltimams, kuriems nėra sena-
ties. Nacionalinė teisė vienareikšmiškai, konstitucine kalba byloja, kad
valstybės gynimas yra kiekvieno piliečio teisė ir pareiga. Partizanų teisė
buvo griežtesnė, nes sukurta ekstremaliomis sąlygomis. Už išdavystę, už
įskundimą, dėl kurio žuvo ar buvo tremiami žmonės, buvo baudžiama
ypač griežtai. Štai kodėl nederėjo filmo sumanytojui ir jo įgyvendintojams
kurti įspūdį, kad iš romėnų teisės perimtas postulatas Justitia est funda-
mentum regnorum (teisingumas yra valstybių pamatas) jau nebegalioja,
kad, pasak Ohmano, „Kiekvienas žmogus turi savo logiką. Lietuviai daž-
nai smerkia – blogai, ir viskas. Tačiau reikėtų mąstyti apie tai, kodėl žmo-
gus taip pasielgė.” 

Be to, valstybės nepriklausomybė ir savigynos teisumas, jau nekal-
bant apie teisę, yra iš principo nediskutuotinos vertybės. Dėl jų jokiu būdu
ir jokia forma neturėtų vykti jokie svarstymai. Tai aksiomos, patikrintos
tūkstantmečio istorijos. Štai kodėl, kai nusikaltėliai viešai iš ekrano gi-
riasi savo paklydimais bei nusikaltimais, nereikėtų stebėtis visuomenėje
atsirandančio pasipiktinimo bangomis. Tada savaime kyla esminės svar-
bos klausimas, beje, taip pat iš Romos teisės lobyno – Cui prodest? (Kam
tai naudinga?) Tikrai ne demokratijai stiprinti.

Dvidešimtmetis laisvo gyvenimo posovietinės visuomenės sąlygomis,
gerokai skirtingomis nuo Švedijos karalystės papročių ir tradicijų, negin-
čijamai rodo, kad „artimojo užsienio” spectarnybos, veikiančios Lietuvos
Respublikos teritorijoje, atsitiktinumų nemėgsta. Artėjant rinkimams ar
referendumams jos parengia vadinamąjį „minkštąjį projektą” su vienu ar
keliais „gelbėtojais”. Sumaišties dėsningai padaugėja. Tokia mūsų tik-
rovė. „Kurdamas filmą, stengiausi nieko nesmerkti, bet tuo pačiu ir nes-
lėpti. Manau, kad šis kūrinys padės daugiau suprasti pačią sovietų saugu-
mo sistemą, taip pat – ką anie laikai darė su žmonėmis,” – sako Ohman.
Drįsčiau priminti garbiajam mūsų šalies svečiui, kad reikėtų vengti duoti
dingstį spėlioti, ar filmas „Smogikai” nėra taip pat dar vienas „minkšta-
sis projektas”, kuriuo siekiama sumenkinti laisvės kovų vaidmenį Tautos
savigynos istorijoje. 

Netiktų džiūgaujančius smogikus supriešinti nei su gen. Žemaičiu,
nei su laisvės kovotojais. Jokios lygybės tarp jų nebuvo, nėra ir būti
negali. Bet parodyti kaip buvo laužomi kovotojų likimai, verčiant juos
tapti nusikaltėliais smogikais, kokiais metodais veikė sovietų emisarai ir
iš Rytų atsiųsti galvažudžiai kagėbistai labai reikėtų. Deja, to daryti net
nebuvo mėginta. Smogikai patys nei radosi, nei dauginosi. Kita vertus,
nėra aiški ir paties Ohman sumanymų kaita. Yra žinoma, kad prieš keletą
metų jis filmavo ir kalbino Tauro apygardos partizaną „Radvilą”, atseit,
buvo kuriamas filmas apie laisvės kovas. Gal ir kiti partizanai buvo ap-
klausinėjami ir filmuojami? Tačiau vietoj filmo apie partizanus radosi
„Smogikai.” Še tau, boba, ir devintinės!

Arkivysk. S. Tamkevičiaus pamokslas 
Kauno arkikatedroje per šv. Velykas
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Keli mano pažįstami pradėjo
teirautis, kodėl aš taip dažnai miniu
mirusius, vienas kitas net įtardamas,
kad ir aš ruošiuosi iškeliauti. Nei
ruošiuosi, nei nesiruošiu, juk viskas
Dievulio valioje, tačiau dažnėjančios
pažįstamųjų mirtys savotiškai pavei-
kia. Nors Velykos yra prisikėlimo
šventė, bet man jos daugiau primena
mirtį. Esmi tikintysis, taigi tikiu į
prisikėlimą, tačiau mirtis yra tokia
reali, tokia tikra ir neišvengiama, o
prisikėlimas – tik pažadas, girdimas
iš sakyklos. Neseniai per nepilnas dvi
savaites teko būti trejose laidotuvėse.
Mirusieji 84–93 metų, taigi sulaukę
gražaus amžiaus. Jų laidotuvėse
nemąsčiau apie jų prisikėlimą, bet
apie jų nueitą žemišką kelionę, ypač
kai jie buvo gerai pažįstami ir net
artimi, ir žinojau, kaip jie sunkiai kū-
rėsi šiame krašte, kiek pastangų dėjo
savo svetur augusių vaikų, anūkų
lietuviškumui išlaikyti. 

Suklupus prie vieno velionio –
Antano Drazdžio karsto, man kaip
filme skrido prisiminimai. Vieną va-
sarą gavau sezoninį darbą cukraus
fabrike ir teko dirbti kartu su juo.
Šiame skyriuje buvo pats sunkiausias
darbas. Čia buvo kelios centrifugos,
kurias reikėdavo pripildyti nevalyto,
rudo cukraus mase, leisti verdantį
vandenį ant jos, kol besisukančios
centrifugos cukrų išbaltindavo. Išlei-
dus išbaltintą cukrų vėl pripildyti
centrifugas ruduoju, baltinti, tuštin-
ti, pildyti. Ir taip aštuonias su puse
valandų su pora keliolikos minučių
pertraukėlių ir pusvalandžiu pie-
tums. Lauke temperatūra Maryland
valstijoje vasarą siekdavo iki 100 laip-
snių F, su tiek pat procentų drėgmės,
tai galima įsivaizduoti karštį viduje
prie verdančiu vandeniu plikinamo
cukraus katilų. Dažnai penktadienį
algą atsiėmę juodaodžiai nepasirody-
davo naktinėje pamainoje, tai Draz-
dys, nors išvargęs ir su kiekviena dra-
bužių siūle, persisunkusia prakaitu,

visada sutikdavo likti antrajai pa-
mainai. Man tie pusantro mėnesio
buvo pragaras, o jis nesiskųsdamas
ten išdirbo iki išėjimo į pensiją. O
dirbti reikėjo, nes namuose augo
penki mažamečiai vaikai, kuriuos
reikėjo ir išauginti, ir išmokslinti.
Lietuvoje jis buvo suvalkietis ūkinin-
kaitis ir vedė našlę su mažamete duk-
rele. Šios vyras Pranas Pratasevičius

nepriklausomoje Lietuvoje 1936 m.
buvo sušaudytas su kitais trimis ūki-
ninkais už dalyvavimą vadinamame
suvalkiečių ūkininkų sukilime. Štai
iškarpa iš mano straipsnio apie tuos
įvykius „Suvalkijos” žurnale: 

(…) 1996 metais, gegužės 23 d.
teko stovėti tų keturių sušaudymo
vietoje Kaune, prie VI forto. Buvau
ten ne vienas, bet su jų giminėmis ir
su vieno iš jų sušaudyto dukra ir
anūke, atvykusiomis iš Baltimore,
JAV. Ne kartą įvairiose Lietuvos vie-
tovėse esu lankęs partizanų, žuvusių
nuo okupanto ar jam parsidavusio
lietuvio stribo rankos, kapus, bet čia
buvo sušaudyti laisvos ir nepriklau-
somos Lietuvos karo lauko teismo tai-
kos metu nuteisti suvalkiečiai ūkinin-
kai. Nežinau, ką turėjo jausti duktė,
pirmą kartą po karo atvykusi į Lie-
tuvą, ir anūkė, gimusi JAV, stovėda-
mos savo tėvo ir senelio sušaudymo
vietoje.

Ir taip ši nauja šeima, sujungusi
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abu ūkius, sukūrė pavyzdinį ūkį,
klestintį darbštaus Antano Drazdžio
rankose. Deja, Lietuvą okupavus rau-
doniesiems jis, kaip „buožė”, buvo
suimtas ir iš kalėjimo ištrūko tik užė-
jus naujiems okupantams – vokie-
čiams. Vėl grįžtant bolševikams, pasi-
traukė su šeima į Vakarus. Amerikoje
jis įsidarbino šiame fabrike, o žmona
siuvykloje. 

Galvotum, kad po tokių baisių
pergyvenimų ir skriaudų tiek nuo
savųjų, tiek nuo okupantų ši šeima
būtų buvusi abejinga lietuviškumui,
gal net ir priešiška, bet buvo atvirkš-
čiai. Jie ne tik leido vaikus į šešta-
dieninę mokyklą, bet rūpinosi lėšų
sukėlimu tai mokyklai, nes anais
laikais nebuvo Lietuvių Fondo ir jo
paramos, tad teko patiems tėvams tas
mokyklas išlaikyti. Siuntė vaikus į
stovyklas, į Jaunimo kongresus ir iš
penkių vaikų, gimusių Lietuvoje,
Vokietijoje pabėgėlių stovyklose, net
keturi sukūrė lietuviškas šeimas.
Suvalkijos ūkininko Antano Drazdžio
žemiška kelionė užsibaigė po 93 me-
tų, kovo 12 d., svetingoje, bet sveti-
moje žemėje.

Vasario 26 d. savo kelionę užbai-
gė mano tėvo pusseserė 93 metų Ona
Meidūnienė – Galinytė, taip pat su-
valkietė. Iš vargo jos tėvai buvo atsi-
dūrę Amerikoje, bet Lietuvai atgavus
nepriklausomybę jie grįžo į Lietuvą.

Bolševikmečiu jos sesuo buvo išvežta
į Sibirą, tad antru kartu artėjant rau-
doniesiems, ji su šeima, jos tėvai, bro-
liai ir sesuo pasitraukė į Vokietiją ir
pagaliau atsidūrė Amerikoje. Čia tra-
giškai mirė vyras, palikęs Oną Mei-
dūnienę su trimis vaikais. Dirbdama
siuvykloje ji leido juos į mokslus, dar-
bavosi lėšų telkime šeštadieninei mo-
kyklai, vietiniam Tautiškam knygy-
nui. Paskutiniais metais gyvendama
slaugos namuose skundėsi man, kad
sutriko regėjimas ir nebegali „Drau-
go” skaityti, nors tiek metų jį prenu-
meravo. Jos kambary tarp vaikų ir
anūkų nuotraukų slaugių dėmesį pa-
traukdavo gražiai nuaugusio, para-
dinę uniformą vilkinčio karo aviacijos
majoro, jos anūko Eduardo Meidūno
nuotrauka. Anūkas – jos vyriausio
sūnaus, vedusio Brazilijos lietuvaitę,
sūnus, tarnaujantis karo aviacijoje ir
neseniai įsigijęs elektros inžinerijos
daktaro laipsnį. Priminimas nenorin-
tiems vaikų leisti į šeštadienines mo-
kyklėles mokytis lietuvių kalbos: ma-
joras, kaip mokantis svetimą kalbą,
šiuo atveju – lietuvių, prie algos gau-
na už tai priedą arba didesnę algą. 

Vartydamas pageltusius „Drau-
go” ir buvusio „Darbininko” pusla-
pius randu daug rašinių apie Balti-
more miesto lietuvius, parašytus
Cezario Surdoko. Apie juos parašyda-
vo ir tuo laiku Washington ,,Ame-
rikos balso” lietuvių skyriuje dirbęs
rašytojas, žurnalistas Vladas Butėnas
– Ramojus. Pastarasis savo „Horizon-
tuose” paliesdavo visur gyvenančius
lietuvius, taigi ir baltimoriečius, o C.
Surdokas ribojosi tik vietiniais. Jis
net buvo vadinamas Baltimore lietu-
vių istoriku. Deja, jų abiejų jau nėra
tarp mūsų. Ypač skaudi Surdokų
šeimos istorija. 2003 m. gruodžio 5 d.
mirė 90 metų sulaukęs Cezaris
Surdokas, staigiai ir netikėtai 2006
m. rugsėjo 16 d. mirė 51 metų jų vien-
turtis sūnus Linas. Per kelis metus
netekusi vyro ir sūnaus našlė Stasė
Surdokienė negalėjo susigyventi su
artimiausių žmonių netektimi. Lie-
tuvoje pradėjusi studijuoti odon-
tologiją ir baigusi ją Heidelberg uni-
versitete Vokietijoje, Amerikoje nesi-
vertė dantistės praktika. Buvo nepa-
prastai atsidavusi savo šeimai, vie-
ninteliam sūnui, tyli, švelni, giliai
religinga. Mokytojavo buv. Baltimore
Karaliaus Mindaugo lituanistinėje
mokykloje, dirbo LB apylinkės valdy-
boje, priklausė ateitininkams, 1967
m. išleido poezijos knygą „Alkana
žemė”. Aplankydavau ją, šį tą patai-
sydavau namuose, bet jos jau niekas
nedomino. Neseniai sužinojęs, kad
nepratęsė „Draugo” prenumeratos,
pradėjau priekaištauti, kad ką jos
vyras Cezaris galvotų. Pamenu jos žo-
džius: „Nebark manęs Juozai. Pa-
miršau. Pratęsiu.” Deja, ji daug ką
pradėjo pamiršti, tik ne mirusius
vyrą ir sūnų. Mirė kovo 10 d., būda-
ma 84 metų, ne ligos palaužta, bet
vienatvės liūdesio neištvėrusios šir-
dies. Paliko šią žemę ir kančią nesu-
laukusi Nukryžiuotojo prisikėlimo,
kaip viename savo eilėrašty buvo
rašiusi:

Ant prikaltųjų rankų ir kojų
įrėžiau tulpę –

Žalią – geltoną, žalią – raudoną
kūną ir kraują –
Ir Kančią žydėt palikau –

Nors Velykos yra prisikėlimo šventė, bet
man jos daugiau primena mirtį. Esmi tikinty-
sis, taigi tikiu į prisikėlimą, tačiau mirtis yra
tokia reali, tokia tikra ir neišvengiama, o
prisikėlimas – tik pažadas, girdimas iš sakyk-
los.

Jono Kuprio nuotr.
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VALDOVŲ RŪMAI IR MES 
LAIMA ŽLIOBIENÈ
Valdovû rùmû Paramos 
komiteto JAV iždininkè 

Lietuvos paminėjimo tūkstant-
mečio šventė yra viena iš progų lietu-
viams pasisakyti, net parodyti, kaip
jie save vertina. Ar tai didinga tauta,
turinti prasmingą praeitį ir teisę
lygiaverčiai stovėti šalia bet kurios
kitos tautos, ar tik savęs bijanti, nu-
sižeminusi, susipriešinusi, menka
žmonių atskala? Ar mes Lietuvoje no-
rime matyti tik visas blogąsias ypa-
tybes? (O gal, pasinaudodami ciniška
kritika, iš viso nenuvykstame protė-
vių pėdomis pavaikščioti?) Ar priešin-
gai, džiaugiamės ir didžiuojamės lie-
tuvių buvusiais ir esamais pasieki-
mais? Kokio žmogaus tipą patys pa-
rodome? 

Štai jau iškilę Valdovų rūmai.
Taip, vietoj jų galėjo būti pastatyti
našlaičių namai, pakeltos mokytojų
algos ir įgyvendinta daugelis kitų
labai reikalingų projektų. Bet jie iš-
kilo kaip įrodymas, kad lietuviai pra-
eityje yra sugebėję save valdyti, kraš-
to gerovę užtikrinti, valstybės vardą
iškelti. Ar nėra Lietuvos žmogui rei-
kalingas šių tikslų įsisąmoninimas?
Be to, ta proga daugelis nežinomų

istorinių faktų buvo atskleisti, žinios
surinktos ir dokumentuotos, kurių iš
viso nebūtume žinoję, jei ne žmonių,
kurie ėmėsi šio istorinio pastato
atstatymą vykdyti, pasišventimas. Iš
to matome, kiek daug istorinių klaidų
reikia ištaisyti ir į pasaulines knygas
įrašyti. 

Noriu pateikti keletą pavyzdžių
iš savo patirties, kodėl mums reikia
iškelti praeities paminklus ir juos
garsinti pasaulyje. Kelionėje Yangt-
zės upe Kinijos turistinio laivo biblio-
tekoje turėjau rankose (anglų kalba)
didžiulę, per 500 puslapių knygą ,,Pa-
saulio istorijos apžvalga”. Joje Lietu-
va ir lietuviai visiškai nepaminėti.
Mes neegzistuojame! – juokavome su
bendrakeleiviais. Vienintelis artimas
įrašas toje knygoje – ,,Sanctus Casi-
mirus, king of Poland”. Tada prisi-
miniau Italijoje, Florencijos mieste,
matytą Šv. Kazimiero didžiojo šlau-
nies (tibia) kaulo relikviją. Ten St.
Lorenzo bažnyčios koplyčioje (kur po
Michaelangelo antkapiais palaidoti
Medici princai), relikvijų kambaryje,
pačiame ekspozicijos centre, ši relik-
vija įmontuota į didžiulę sidabrinę
baltų lelijų puokštę, papuoštą aukso
detalėmis. Ji nustebino ne tik tuo,
kad iš kitų išsiskyrė savo dydžiu ir
grožiu, bet kad joje buvo įgraviūruo-
tas užrašas: ,,Sanctus Casimirus Dux
Magnus de Lituania.” Ne Lenkijos
karalius! Taigi, ar tų laikų Romos
bažnyčios dvasiškai, ar mes, lietu-
viai, klystame jį laikydami lietuvių ir
lenkų didiku, netgi sakydami, kad jis
Lenkijos šventasis? 

Taip pat Vokietijoje, Dresdeno
miesto ,,Žalieji skliautai” (Grüne
Gewölbe) muziejuje, didžiausią dalį
užima Augustus III, jo tėvo ir senelio
meno ir brangenybių eksponatai,
tokie kaip Halle’s miesto didikų
mugėje XVII šimtmetyje pirktas, akį
stulbinantis buvęs 47 karatų žalsvas
deimantas (šiek tiek apipjaustytas) ir
kiti neapsakomai prašmatnūs bran-
gakmenių ir aukso kūriniai. Po jais,
kaip ir po dižiuliu Augusto portretu,
pažymėta – ,,Augustus, Lenkijos ka-
ralius”. Tačiau Saksonijos valdovų
rūmų sienoje, po Augusto ,,Teisingo-
jo” atvaizdu, įmūryta aiški Lietuvos
vytis, kuri taip pat įmūryta ir herbe
virš karališkosios bažnyčios ,,Königs-
kirche” priekinių durų. (Abiejose vie-
tose yra ir Lenkijos herbai.) Vokie-
tijos istorijos knygoje, kurią kartu ke-
lionėje vežiojomės, tie trys Saksoni-
jos valdovai Augustai visur minimi
kaip: (1) Lietuvos didieji kunigaikš-
čiai ir (2) Lenkijos karaliai. (Lietuva
unijos su Lenkija pradžioje buvo di-

NUOMONĖNUOMONĖ

Saksonijos valdovų rūmų sienoje,
po Augusto ,,Teisingojo” atvaizdu,
įmūryta aiški Lietuvos vytis. 

L. Žliobienės nuotr. 

Saksonijos valdovų rūmų siena.

džiausia Europos valstybė.) Taip pat
prabangiausios pilys Elbės upės pa-
krantėse buvo Augustų statytos. Tai-
gi, ar ne iš Lietuvos žmonių surinkti
mokesčiai prisidėjo prie šių valdovų
turtų? Mūsų vardas neturėtų būti ig-
noruojamas. 

Grįžtu prie Valdovų rūmų. Lai-
kas užbaigti jų statybą ir įrengimą.
Tik lėšų stoka (kaip visur ir visada)
tęsia užbaigimo datą. Laikas parody-
ti, kuo mes tikime. Ar reikia stengtis
lietuvių istoriją, savigarbą, savimi
pasitikėjimą atstatyti? Ar Valdovų
rūmų atstatymas nėra to dalis? Savo
tautybės, savo prigimties patvirtini-
mas parodo, kaip žmogus save, savo
tėvus, savo kilmę vertina. Nepasi-
duokime kitų įtakai, tų, kurie bet ku-

riuo tikslu, gal svetimos ideologijos ar
savanaudiško pasipelnymo siekdami,
mūsų kilmę, istoriją ar tikslus menk-
ina. Tačiau turime mokslininkų,
kurie ieško ir randa įrodymus jų
klaidoms ištaisyti. Kurių įrodymais
renkamės patikėti ir kuriuos sten-
giamės palaikyti – tai mūsų pačių
apsisprendimas. Tokio apsisprendi-
mo, pasisakymo ar paramos laukiame
iš Jūsų, ,,Draugo” skaitytojų. Įrody-
kime savo veiksmais, kuo mes tikime,
ko siekiame, kokios mūsų vertybės. 

Aukas prašome siųsti (nurašo-
mos nuo mokesčių) adresu:

Lithuanian American Commu-
nity – Valdovų Rūmai c/o Laima
Zlioba 1500 Lake Shore Drive South,
Barrington, IL 60010 

KANDIDATAI Į LIETUVIŲ
FONDO TARYBĄ 

– Kada įsijungėte į LF veiklą?
– Dvi kadencijas buvau išrinktas

LF Kontrolės komisijos nariu, dvi
kadencijas dirbau LF Taryboje. Da-
bar paskutinius dvejus metus dirbu
LF Valdyboje. 

– Kodėl įstojote į Lietuvių
Fondą?

– Gana ilgai žinojau apie LF ir jo
gerus darbus. Kai mano trys vaikai
paaugo ir pradėjo lankyti lituanisti-
nes mokyklas, įsijungiau į darbą su
mokyklomis. Pirmiausia buvau „Ži-
burėlio’’ mokyklos pirmininku, taip
pat įsijungiau į Lietuvių Montessori
draugiją. Po to buvau Maironio litu-
anistinės mokyklos tėvų komiteto
pirmininku. Tuo laiku teko spręsti
problemą, ką daryti su labai sparčiai
augančia mokykla, kuriai reikėjo sta-
tyti naujas klases. Pasaulio lietuvių
centre buvo vietos, taigi, pradėjome
ieškoti piniginės pagalbos. Sudarėme
planą pastatyti septynias klases.
Tėvai labai gausiai atsiliepė į prašy-
mus, tačiau stambesnė pagalba atėjo
iš LF. Tada ir pajutau, kaip ši organi-
zacija rūpinasi lietuvių jaunimu ir
kaip greitai padeda. Su LF pagalba
mes greitai pastatėme septynias
klases ir didesnis skaičius vaikų
galėjo lankyti bei tęsti mokslą litu-
anistinėje mokykloje. 

Dar vėliau kaip direktorius įsi-
jungiau į Dainavos stovyklos Tarybą.
Stovyklai reikėjo pagalbos įvairiems
pataisymams. Ir vėl LF atsiliepė į
mūsų prašymus, ir parėmė stovyklos
remontą. Buvau labai dėkingas LF už
pagalbą. Vėl pajutau LF rūpestį pa-
dėti lietuvių jaunimui. 

Galiausiai, panorau ir pats prisi-
dėti prie LF darbų. Iš vienos pusės,
kadangi dirbu profesinį darbą su
pelno nesiekiančia organizacija ir
turiu šioje srityje patirties,  iš kitos
pusės dėl to, kad norėjau savo darbu
padėkoti Fondui už pagalbą lietuvių
jaunimui bei kitiems. Labai norisi
prisidėti išsaugant šios naudingos
organizacijos ateitį.

– Kokia yra Jūsų profesinė
patirtis?

– Užimu Senior Vice-President
pareigas American Heart Association
organizacijoje, kuri yra didžiausia
JAV pelno nesiekianti sveikatos orga-
nizacija. Čia dirbu jau daugiau nei 17
metų.

– Kuo Jūsų patirtis naudinga
LF?

– American Heart Association
surenka apie 700 mln. dolerių per
metus. Ši organizacija laikosi labai

aukštų etikos standartų, išdalindama
pinigus moksliniams širdies ligų tyri-
mams. Mano pareigos reikalauja, kad
dirbčiau drauge su šios organizacijos
valdybomis ir jos taryba, kurios visos
yra sudarytos iš savanorių.

Mūsų organizacija ir LF yra pa-
našios savo įsikūrimu, istorija, augi-
mu bei plėtimusi Amerikoje. Asocia-
cija taip pat renka pinigus įvairiais
būdais, juos investuoja, turi savo gai-
res ir įstatus, nurodančius, kad pini-
gai būtų naudojami tik širdies ligų
moksliniams tyrimams ir visuomenės
informavimui. Kaip ir LF, American
Heart Association taryba yra sudary-
ta iš neapmokamų savanorių, kurie
tiki mūsų organizacijos tikslais.
Mūsų organizacija dirba jau daugiau
nei 90 metų.

– Kuo Jūsų patirtis naudinga
lietuvių visuomenei?

– Man rūpi, kad mūsų vaikai
savo gyvenime turėtų užtikrintą lie-
tuvišką veiklą. Mano visuomeninė
veikla yra skirta padėti toms organi-
zacijoms, kurios, aš tikiu, galės tuo
pasirūpinti. 

– Kaip vertinate LF veiklą
dabar ir ko tikitės iš Fondo
ateityje?

– Mano nuomone, LF yra stipri
organizacija, kuriai rūpi lietuviška
veikla. Kai pasižiūriu į visus LF
Tarybos ir Valdybos narius, ypatingai
tuos, kurie dirba jau 40 ir daugiau
metų, regiu tą nepavargstantį pasiry-
žimą tobulinti ir auginti LF – ne dėl
asmeninės garbės, tačiau tam, kad
padėtų išlaikyti lietuvišką veiklą. Tai
mane verčia labai gerai vertinti LF
ateitį. 

Laikai keičiasi, ir mes turime
keisti savo veikimo būdus. Tačiau
reikia atsiminti, kad visi pokyčiai yra
skirti grynai tam, kad būtų užtikrin-
ta LF organizacinė ateitis. 

Marius Kasniūnas

MARIUS KASNIŪNAS
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Vilnius, balandžio 17 d. (Alfa.lt)
– Jau kurį laiką lietuviai, norėdami
apsipirkti, keliauja ne į artimiausią
prekybos centrą, o važiuoja kur kas
toliau – į Lenkiją. Ši naujai atrasta
rinka vilioja krizės prispaustus ir
darbo netekusius lietuvius. Nemaža
dalis tokių keliautojų keliauja į kai-
myninę šalį vedami smalsumo, ki-
tiems  tai yra išsigelbėjimas iš krizės
ir galimybė turėti daiktą, kuris Lie-
tuvoje kainuoja žymiai brangiau.
Internetinėse pokalbių svetainėse ne-
rimsta diskusijos, kad Lenkijoje pre-
kės ir maisto produktai perpus piges-
ni.

Nors paprasti lenkai būna nepa-
tenkinti, kad jų prekybos centrus
siaubia lietuviai, Lenkijos verslinin-
kai lietuviškoje spaudoje pradėjo pla-

tinti reklamas, siūlančias užsukti į
konkrečias parduotuves. Reklami-
niuose skelbimuose jie netgi spausdi-
na didžiulį vieno miesto žemėlapį,
kad lietuviai nepasiklystų.

Nemokamas žurnalo „Kurier Po-
ranny” priedas kviečia į Lenkiją ap-
sipirkti – toks reklaminis priedas pa-
sirodė dienraščiuose „Kauno diena”
ir „Vilniaus diena”.

Priede pabrėžiama, kad apsipir-
kimas vyksta be sienų, ir pateikiamas
Bialystoko žemėlapis. Reklamuojama
buitinė ir organizacinė technika,
maisto prekių parduotuvės, prekyvie-
tės, skirtos besilaukiančioms mote-
rims. Lenkai siūlo įsigyti santechni-
kos gaminių, durų, drabužių, skelbia
didelius išpardavimus. Yra netgi pri-
vataus chirurgijos kabineto reklama.

,,Kliugerio” byla nebus atnaujinta

Vilnius, balandžio 17 d. (ELTA)
– Medininkų žudynėmis įtariamas
Konstantin Michailov (buvęs Niku-
lin) dalyvaus rinkimuose į Europos
Parlamentą (EP). Jis yra įrašytas
Latvijos partijos ,,Za rodinu!” sąraše.
Tai patvirtino EP Informacijos biuro
Latvijoje darbuotoja Iveta Kelpė.

Pasak EP biuro Lietuvoje atstovo
spaudai Rolando Pyragio, EP narys
Lietuvos Respublikos teritorijoje turi
tokią pačią asmens neliečiamybę kaip

ir Lietuvos Seimo narys, jeigu Euro-
pos Sąjungos teisės normos nenumato
kitaip. Tai yra pažymėta LR EP narių
statuso ir darbo sąlygų įstatyme. 

Generalinės prokuratūros proku-
rorai Vilniaus apygardos teismui per-
davė kaltinamąjį aktą, kuriame K.
Michailov pareikšti kaltinimai dėl LR
pareigūnų, dirbusių Medininkų mui-
tinės poste, nužudymo. Kaltinama-
jam gresia laisvės atėmimas nuo 5 iki
20 metų arba iki gyvos galvos.

Vilnius, balandžio 17 d. (Ber-
nardinai.lt) – Artimiausiu metu pa-
daugės tiesioginių skrydžių iš Tarp-
tautinio Vilniaus oro uosto. Jau susi-
tarta dėl skrydžių į Švediją, Nyder-
landus, Vokietiją ir Daniją

Su Švedijos oro linijų bendrove
„Skyways” susitarta, kad kryptimi
Vilnius–Stokholmas–Vilnius lėktuvai
skraidys 12 kartų per savaitę, iš Vil-
niaus į Berlyną ir atgal – 3 kartus, iš
Vilniaus į Amsterdamą ir atgal – 10
kartų, iš Vilniaus į Kopenhagą ir at-
gal – 5 kartus. Tiesioginius skrydžius
planuojama pradėti nuo gegužės 18 d.

„Oro susisiekimą gal net skau-
džiau nei kitas verslo sritis palietė
pasaulinė ekonomikos krizė. Suma-
žėjo skrydžių ne tik iš Vilniaus, bet ir
iš visų kitų pasaulio oro uostų. Oro li-
nijų bendrovės pajuto, kad dėl eko-
nomikos nuosmukio sumažėjo skry-
džių paklausa. Oro bendrovės skai-
čiuoja nuostolius, bankrutuoja, atlei-
džia tūkstančius darbuotojų”, – sakė
Vilniaus oro uosto direktorius Tomas
Vaišvila. Anot jo, taip pat siekiama
susitarti dėl tiesioginių skrydžių į
Londoną, Paryžių, Barseloną, Romą.

Vilnius, balandžio 17 d. (BNS) –
Vilniaus meras konservatorius Vilius
Navickas planuoja vykti į Čikagą.  V.
Navicko išvyka į JAV planuojama ba-
landžio pabaigoje. Čikagoje meras da-
lyvaus forume apie ekonomikos atsi-
gavimą ir miestus vadovus.

,,Vienintelis renginys, į kurį pla-
nuoju šiais metasi vykti, tai yra merų
suvažiavimas. Dalyvaus JAV vice-
prezidentas, pagrindiniai darbotvar-
kės klausimai – miesto vystymasis ir
žmogiškųjų išteklių panaudojimas”, –
teigė sostinės vadovas.

Laiške Čikagos merui Vilniaus
meras nurodė, kad su juo už Atlanto
vyksiančioje delegacijoje bus ir žmo-
na Jolanta Navickienė. Tuo piktinasi
sostinės tarybos opozicija.

,,Šiandien kaip tik tarybos posė-
dyje buvo šnekama apie mūsų savi-

valdybės įsiskolinimus, tai labai pa-
radoksaliai atrodo meras, kalbama
apie įsiskolinimus, bet tuo pačiu me-
tu delegacija vyksta į Čikagą, ir tai
mokesčių mokėtojams kainuos ne
vieną tūkstantį litų”, – sakė tarybos
narys, partijos ,,Tvarkos ir teisingu-
mas” atstovas Jonas Juodka.

Pasak ,,tvarkiečio”, į JAV ketina
vykti apie 20 žmonių iš savivaldybės
administracijos ir tarybos.

Kiek kainuos mero ir delegacijos
3 dienų kelionė į Čikagą, sostinės va-
dovas neatsakė. Tai ne pirma dėmesį
patraukusi sostinės vadovo išvyka į
užsienį. Daugiau kaip prieš mėnesį V.
Navickas, su delegacija nuvažiavęs į
Prancūziją, po poros dienų ją paliko ir
išvyko į Italiją tvarkyti asmeninių rei-
kalų. Dėl šios jo kelionės aiškinasi Vy-
riausioji tarnybinės etikos komisija.

Vilnius, balandžio 17 d. (Alfa.lt)
– Andriaus Kubiliaus vyriausybės
sprendimas mažinti policijos finansa-
vimą kelia abejones Lietuvos pajėgu-
mu ir toliau atitikti Šengeno erdvės
reikalavimus. Tokį susirūpinimą laiš-
ke Lietuvos Respublikos prezidentui,
Seimui, Vyriausybei, Finansų ir Vi-
daus Reikalų ministrams pareiškė
Europos policijos profesinių sąjungų
konfederacijos (EuroCOP) viceprezi-
dentas Jan Schonkeren.

Aukštas pareigūnas teigia, kad
dėl tokių Lietuvos valdžios veiksmų
kriminogeninė padėtis gali pablogėti
visoje Europos Sąjungoje, todėl kiek-
viena ES valstybė narė – tame tarpe
ir Lietuva – privalo atsispirti pagun-
dai siekti trumpalaikės finansinės
naudos apkarpant policijos ir kitų
teisėsaugos įstaigų biudžetus.

„Lietuvos ir visos ES piliečiams
teks nešti nuolatinę netoliaregiškų
griežtų priemonių naštą gerokai il-
giau nei baigsis finansinė krizė – pa-
didėjusio nusikalstamumo ir korupci-
jos pavidalu”, – perspėja EuroCOP
viceprezidentas. Jo nuomone, viešo-

sios tvarkos užtikrinimas bus svar-
bus ir gaivinant Lietuvos ekonomiką
po finansų krizės.

Europos policijos konfederacija
jau atkreipė ES pirmininkaujančios
Čekijos dėmesį į tai, kad visa Europa
turėtų sureaguoti į šią padėtį. Pabrė-
žiama, kad vyriausybė privalo ne tik
dalyvauti konstruktyviame dialoge
su profesinėmis sąjungomis, tačiau ir
įsiklausyti į jų argumentus ir pasiū-
lymus.

Kaip didžiausią pavojų keliantys
žingsniai yra įvardijami darbuotojų
mažinimas, išlaidų įrangai taupymas
ir darbuotojų atlyginimų apkarpy-
mas, dėl šių priežasčių nemažėja ir
korupcijos grėsmė.

Pareigūnai primena, kad Vy-
riausybė finansavimą viešąjį saugu-
mą užtikrinančioms įstaigoms suma-
žino daugiau kaip 200 mln. litų ir
planuoja šį finansavimą mažinti dar
labiau. Priėmus 2009 m. valstybės biu-
džetą, per pirmuosius šių metų mėne-
sius pareigūnai neteko iki trečdalio sa-
vo pajamų, sumažintos kuro normos,
sutrumpinti budėjimo atstumai.

K. Michailov kandidatuoja î EP�

Europa nuogâstauja d∂l 
sumañèjusio policijos finansavimo 

Balandžio 25 d. pareigūnai ketina Vilniuje surengti visuotinę protesto akciją.             

Lenkai vilioja lietuvius apsipirkti 

� Î Çikagâ atvyks Vilniaus meras

Vilnius, balandžio 17 d. (BNS) –
Teismuose KGB šleifo ir ,,Kliugerio”
slapyvardžio atsikračiusio Algio Kli-
maičio byla nebus atnaujinta, nu-
sprendė Lietuvos vyriausiasis admi-
nistracinis teismas (LVAT), atmetęs
Liustracijos komisijos prašymą.

A. Klimaičiui palankų sprendimą
LVAT priėmė 2007 m. lapkritį. Juo
patvirtintas žemesnės instancijos
teismo sprendimas panaikinti Liust-
racijos komisijos sprendimą pripažin-
ti A. Klimaitį KGB bendradarbiu.
Teismai nustatė, kad nė vienoje iš by-
lų jokiame dokumente nebuvo tiesio-
giai patvirtinačios informacijos, kad
A. Klimaitis buvo agentas ,,Kliuge-
ris”. Taip pat pažymėta, kad nėra iš-
likusios asmens ir agento ,,Kliugerio”
veiklos agentūrinės bylos, nėra jo ra-
šytinio įsipareigojimo ar pasižadėji-
mo bendradarbiauti, o operatyvinių
darbuotojų pranešimai bei politinių
veikėjų pranešimai nėra pakankami.

Liustracijos komisija, oficialiai
vadinama Asmenų, slapta bendradar-
biavusių su buvusios SSRS specialio-
siomis tarnybomis, veiklos vertinimo
tarpžinybine komisija, siekė, kad byla
būtų nagrinėjama iš naujo. Pernai
pateiktame prašyme teismui komisija
nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu
ji de facto neveikė. Be to, Liustracijos
komisijos teigimu, priimant sprendi-
mą nukrypta nuo teismų praktikos.

LVAT su šiais argumentais nesu-
tiko ir nurodė neradęs pagrindo teig-
ti, kad byla galėjo būti išnagrinėta
neobjektyviai ir nevisapusiškai, todėl
nusprendė proceso neatnaujinti. LVAT
nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Pirmoji baudžiamoji byla dėl A.
Klimaičio galimų ryšių su KGB iš-
kelta dar 1992 m., bet ji vėliau buvo
nutraukta, prokurorams nustačius,
kad A. Klimaitis nežinojo, jog bend-
radarbiauja su KGB, kuris jį išnaudo-
jo kaip informacijos šaltinį.

Daugès tiesioginiû� skrydžiû iš Vilniaus

Vilnius, balandžio 17 d. (ELTA) – Vengrijos ambasados darbuotojai ir
Vengrijos lietuvių bei Lietuvos Stepono Batoro vengrų kultūros draugijų na-
riai dalyvavo Bekešo kalno švarinimo talkoje, ragindami ir kitų įstaigų dar-
buotojus atkreipti dėmesį į šį reikšmingą Vengrijos ir Lietuvos istorijos pa-
minklą, kurio būklė dėl kalvos nykimo šiuo metu kelia susirūpinimą. Kaspa-
ras Bekešas – vienas žymiausių Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stepono Batoro
karvedžių, ypač pasižymėjęs Livonijos karo pradžioje, Polocko apgulties ir pa-
ėmimo metu. Mūšyje prie Polocko su Ivano IV kariuomene jis vadovavo pagal-
biniam vengrų daliniui, kuris priklausė Mikalojaus Radvilos kariuomenei.
1580 m. Kasparas Bekešas buvo palaidotas ant kalvos palei Vilnią, vėliau pa-
vadintos jo vardu.
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vaujasi minėtąja 1982 m. priimta
Jungtinių Tautų Konvencija ir JT
Saugumo Tarybos rezoliucija. Bet te-
ritoriniuose kurios nors valstybės
vandenyse šiems laivams vykdyti
operacijas draudžiama. Štai ir išeina,
kad žaibiškai užpuolę krovininį laivą
piratai su grobiu ar įkaitais greitai
pasitraukia į Somalio vandenis,
dingsta daugybėje šalies pajūrio įlan-
kų, o ten jų teisingumo ranka nepa-
siekia.

JAV ir jų sąjungininkai, gavę JT
Saugumo Tarybos mandatą, galėtų
juos persekioti Somalio teritorijoje
arba daryti spaudimą šios šalies val-

džiai. Bet Somalyje jau 18 metų nėra
su kuo vesti derybų, ir tai apsunkina
kovą su piratavimu. 1991 m. nuver-
tus diktatoriaus Mohammed Barre
režimą, šalis paskendo sumaištyje.
Kai kurios Europos ir Azijos valsty-
bės tuo pasinaudojo ir ėmė šeiminin-
kauti Somalio vandenyse. Vieni ten
žvejojo, kiti laidojo nuodingas atlie-
kas, įskaitant statines su radioakty-
viosiomis medžiagomis, treti, plauk-
dami tranzitu pro šalį ar užsukdami į
Mogadišo uostą, tiesiog teršė pakran-
tę nafta. Nesant pakrančių apsaugos,
Somalio žvejai iš pradžių vienijosi į
ginkluotus savigynos būrius, vydami
šalin teršiančius užsienio laivus ir

imdami mokesčius. Palengva šis už-
siėmimas virto kriminaliniu verslu, ir
dabar, kaip laikraštyje „The Washin-
gton Post” rašo Londono nevyriausy-
binės organizacijos „Chatam House”
specialistas, University of Bristol
profesorius Roger Middleton, kurį ci-
tuoja „Voice of America News”, tai
jau ne žvejų kaimelių gyventojai, o
gerai pasirengę smogikai, mokantys
duoklę žvejams ir pakrančių tarny-
boms, pranešančioms piratams, kur,
koks ir ką vežantis laivas plauks pro
šalį. Jų viešųjų ryšių tarnyba veikia
puikiai: suimti plėšikai dažniausiai
tvirtina, kad saugo šalies vandenis
nuo užteršimo, pasakoja savo straips-
nyje profesorius.

Nėra Somalio valstybės...

Svarbiausia piratavimo priežas-
tis, teigia jis, – Somalio valstybės žlu-
gimas. Jam pritaria savo interviu
laikraštyje „Der Spiegel” kitas pira-
tavimo specialistas Klaus Hympen-
dahl. Jis teigia, kad Somalio valsty-
bės dabar apskritai nėra. Jau 18 me-
tų šalyje vyksta karas tarp vyriausy-
binės armijos, kurią remia Etiopija, ir
islamo smogikų iš Islamo laivų sąjun-
gos. Iš tiesų valdžia priklauso ne vy-
riausybei, o daugybės klanų ir genčių
vadams, kontroliuojantiems ir laivų
savininkams priklausančias bendro-
ves. Somalyje jau susiklostė piratavi-
mo tradicija, ji perduodama iš kartos
į kartą. Piratai buriasi į mafiozines
struktūras, kurioms nesvetimi ir se-
novės papročiai. Antai prieš metus
užgrobę prancūzų jachtą „Le Ponan”
ir 32 žmonių įgulą, į denį jie atsivedė
2 ožkas, kad atsigertų šviežio pieno...

Nors B. Obama ir šį pirmadienį,
įkvėptas amerikiečių laivo kapitono
žygdarbio, pažadėjo išvalyti Somalį
nuo piratų, 15 šalių kariniai laivai jo
akvatorijoje bejėgiai. Pentagonas, pa-
mokytas tragedija virtusios nepavy-
kusios operacijos Mogadiše 1993 m.,
vengia naudoti atvirą jėgą. Specialis-
tai pripažįsta, kad vieningą frontą su-
kurti sunku, kol pačiame Somalyje ne-
bus sukurti valstybės institutai. O kol
kas tenka guostis pavieniais piratų
tramdymo ir didvyriškumo atvejais.

Kodèl klesti piratavimas? 
Çeslovas Iõkauskas

Geopolitika.lt

Piratavimas – senas viso pasaulio
galvos skausmas. Paskutiniaisiais
metais jis ypač išplito prie Afrikos
krantų – Somalio ir Afrikos kyšulio
rajone. Čia driekiasi svarbūs jūrų
prekybos keliai, Sueco kanalu jun-
giantys Viduržemio jūrą ir Indijos
vandenyną. Norėdami išvengti piratų
antpuolių, laivai turėtų rinktis ilgą ir
brangų kelią, aplenkiantį visą Afrikos
žemyną. Todėl jie dažniausiai rizi-
kuoja ir bando prasmukti pro vis įžū-
lesnių Somalio piratų užkardas. Pa-
vyksta toli gražu ne visiems.

Vesternas prie Somalio

Tarptautinę diskusiją, kaip paža-
boti siautėjančius Afrikos rytų pira-
tus, vėl paskatino šių dienų įvykiai
Adeno įlankoje. Praėjusią savaitę jū-
rų plėšikai užgrobė JAV krovininį lai-
vą „Maersk Alabama”. Jo kapitonas
Richard Phillips pasisiūlė keturiems
piratams pasilikti įkaitu vietoj 19 na-
rių įgulos. Didvyriškas kapitono pasi-
aukojimas truko 5 dienas. Tik tuo-
met, kai vienas piratas į įkaito nuga-
rą įrėmė rusišką automatą AK-47, iš
netoliese buvusio karinio amerikiečių
laivo „Bainbridge” pasigirdo 3 taik-
lūs snaiperio šūviai. 3 plėšikai buvo
nušauti vietoje, ketvirtąjį specialiojo
kovinio būrio „Jūrų ruoniai” vyrams
pavyko sulaikyti. Kenijos Mombaso
uoste vykusiose iškilmėse savanorį
įkaitą telegrama pasveikino pats JAV
prezidentas Barack Obama, davęs as-
meninį leidimą operacijai.

Kaip pranešė agentūra „Reu-
ters”, JAV kabelinės TV tinklas
„Spike TV” ir Amerikos karinis jūrų
laivynas apie šią operaciją susitarė
parengti pramoginę laidą „Piratų
medžiotojai”, kuri bus parodyta ru-
denį. Tačiau apskritai pasauliui nesi-
seka pažaboti XXI amžiaus piratų. Be
kai kurių sėkmingų praėjusių metų
pabaigos operacijų Adeno įlankoje,
bendros kovos su piratavimu pajėgos
nelabai turi kuo pasigirti.

Baisi Afrikos tikrovė

O Somalio piratai ir toliau siau-
tėja. Žiupsnelis statistikos. Vien nuo
2008 m. sausio iki lapkričio Adeno
įlankoje ir prie Somalio krantų buvo
užpulti 94 laivai. Iš jų 38 buvo pa-
grobti, piratai ilgai laikė apie 17 laivų
ir daugiau negu 250 įgulų narių. Per
visus tuos metus, kaip neseniai žur-
nale „Verslo klasė” rašė J. Žilinskas,
pasaulyje piratai puolė 239 laivus, 46
apšaudė, 49 užgrobė, šaunamuosius
ginklus panaudojo 139 kartus, įkai-
tais paėmė 889 įgulų narius, 11 iš jų
nužudė, dar 21 iki šiol laikomas din-
gęs be žinios.

Tarptautinio jūrų biuro piratavi-
mo stebėjimo centro duomenimis, tai
– didžiausias piratavimo pakilimas
nuo 1991 m.: pernai jis išaugo beveik
11 proc., palyginti su 2007 m. Iš 49
pasaulyje užgrobtų laivų net 42 per-
nai buvo užpulti prie Somalio, ten
įkaitais paimta 815 žmonių (antroji
pagal šį rodiklį – Nigerija, 5 laivai).
Taigi Somalio piratų laimikis sudaro
80 proc.  pasaulinio piratų grobio. Sa-
koma, kad iš šio verslo jie per metus
uždirba apie 150 mln. JAV dolerių.

Kita Afrikos šalis, besivaržanti
su Somaliu, – Nigerija, kuri yra de-
šimtoji pasaulio valstybė pagal naftos
išteklius: joje veikia apie 150 piratų
gaujų. Gvinėjos įlanka tampa viena
pavojingiausių naftos gavybos vietų
pasaulyje. Prie Nigerijos krantų dir-
ba daug užsienio bendrovių. Jų dar-
buotojai dažniausiai ir tampa piratų
aukomis. 2006 m. Nigerijoje buvo pa-
grobta apie 150, pernai – apie 100
žmonių. Už juos reikalaujama išpir-
kos. Viena pavojingiausių Nigerijos
banditų grupuočių – Nigerio deltos
išlaisvinimo judėjimas. Ji iškėlė tikslą
ginklais priešintis užsienio bendro-
vėms, kurios neva daro žalą Nigerio

upei. Dauguma specialistų šią gru-
puotę vadina banditų organizacija,
kuri bando prisidengti ekologiniais
tikslais. Pernai rugpjūtį spauda rašė,
kad naktį iš liepos 25 į 26 piratai Ni-
gerijos uoste Port Harcourt apsupo
dujų gabenimo tanklaivį „Berger Si-
sar” ir įkaitais pagrobė 8 jūrininkus.
Tarp jų buvo 2 Rusijos, 5 – Latvijos ir
1 Lietuvos pilietis. Vėliau jūrininkus
pavyko išvaduoti. Juos buvo pagrobę
Nigerio deltos išlaisvinimo judėjimo
nariai.

Tarptautinė bendrija bejėgė?

Pasaulio šalys ir tarptautinės or-
ganizacijos suka galvą, kaip numal-
šinti šią naują terorizmo atmainą.
Pernai buvo bandyta telkti galingas
tarptautines pajėgas piratams
pažaboti, tačiau padarę kelių mėne-
sių pertrauką Somalio piratai vėl
griebėsi savo verslo. Kaip aiškina spe-
cialistai, tarptautinė teisė nėra tokia
tobula, kad leistų suduoti kitos šalies
teroristams skaudų smūgį. Tai pa-
tvirtina M. Romerio universiteto
Baudžiamosios teisės katedros moks-
lininkai. Jų nuomone, pavyzdžiui,
1982 m. Jūrų teisės konvencija skel-
bia, kad veiksmai pripažįstami pira-
tavimu tik tada, kai jie atliekami lai-
vo, esančio atviroje jūroje, atžvilgiu
arba prieš jūros, upės ar oro laivus,
esančius tokioje vietoje, kurioje ne-
galioja jokios valstybės jurisdikcija.
Šios normos aiškinimo negalima iš-
plėsti, todėl laivų užpuolimo atvejai
jūroje negali būti pripažįstami pirata-
vimu. Baudimą už tokius veiksmus
turėtų nustatyti kitokio turinio nu-
sikaltimo sudėtis nei piratavimas.

Kariniai laivai, budintys Adeno
įlankoje ir Indijos vandenyne, vado-

Specialistai pripažįsta, kad vieningą frontą sukurti
sunku, kol pačiame Somalyje nebus sukurti valstybės
institutai. O kol kas tenka guostis pavieniais piratų
tramdymo ir didvyriškumo atvejais.
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

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

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

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

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.

Pateikę kasmetines deklaracijas
(tax returns), daugelis mokesčių mo-
kėtojų iš anksto trina rankas, tikėda-
miesi grąžinamo pernai metais su-
mokėto valstybei partekliaus (tax re-
fund). Todėl gavus laišką iš Internal
Revenue Service (IRS), kuris ne tik
nežada grąžinti jokių pinigų, bet ir
neaišku, ko reikalauja, dažną apima
ne tik nusivylimas, bet ir tikrų tik-
riausia panika. 

Tokių žmonių nuraminimui rei-
kia pasakyti, kad gauti IRS praneši-
mą (notice) jokiu būdu nėra reteny-
bė. Kasmet mokesčių mokėtojams jų
išsiunčiama milijonai. Ir toli gražu ne
visuose reikalaujama primokėti pini-
gų. Dažnai IRS tokiu būdu tiesiog
praneša mokesčių mokėtojams apie
pasikeitimus jų bylose arba prašo ko-
kios nors papildomos informacijos.
Kiekvienas pranešimas paprastai turi
siaurai apibrėžtą paskirtį ir pateikia
detalius žingsnius, ką jo gavėjas turė-
tų daryti toliau. 

Jei pranešime visgi pranešama
apie ,,pataisymus” jūsų mokesčių
deklaracijoje ir nurodoma įsiskolinta
suma (t.y., gaunate vadinamąją ,,No-
tice of Defficiency”), taip pat nerei-
kėtų iš karto išsigąsti. Atidžiai suly-
ginkite pranešime pateikiamą infor-
maciją su savo pildyta deklaracija. Jei
nesutinkate su pranešimu, privalėsi-
te pagal pateiktas instrukcijas į jį at-
sakyti (paprastai ne vėliau kaip per
30 kalendorinių dienų). Kitaip ta-
riant, turėsite parašyti IRS laišką,
kuriame paaiškinsite, kodėl nesutin-
kate su jų išvadomis bei pridėsite rei-
kalingus dokumentus  – įrodymus.
Taip pat nepamirškite prie laiško pri-
dėti ir nuplėšiamos pranešimo dalies,
kuri padės pareigūnams lengviau su-
rasti jūsų bylą ir pagreitinti jos per-
žiūrą. Viską teisingai atlikę ir išsiun-
tę, atsakymo iš IRS galite tikėtis
maždaug po mėnesio. 

IRS taip pat turi nustatytą ape-
liacijos procedūrą, kuria galite pasi-
naudoti, jei nusiųstas pirminis paaiš-
kinimas nepadeda ir po kiek laiko vis
tiek gaunate, jūsų manymu, klaidin-
gą raginimą susimokėti įsiskolinimus
(beje, apeliacijos taip pat gali būti tei-
kiamos dėl įvairių nuobaudų, palūka-
nų, turto arešto ar pan.). 

Pranešime apie jums gresiančius
nemalonumus būtinai bus nurodyta,
kaip ir kada galima kreiptis į IRS
apeliacijų biurą (Appeals Office).
Deja, jei šis faktas visgi yra nepami-
nėtas, o ir pats pranešimas greičiau
primena sąskaitą, greičiausiai ape-
liacija jums nepadės. Jei jaučiate, kad
įsiskolinimas gali būti paskaičiuotas
teisingai, tik baiminatės, jog nega-
lėsite iškart sumokėti visos prašomos
sumos, apeliacijos teikti neverta – ge-
riau būtų imtis veiksmų, tariantis su
IRS dėl dalinio įsiskolinimo grąžini-

mo arba jo išmokėjimo per tam tikrą
laiką. 

Apskritai, apeliacijų procesas yra
skirtas asmenims, pasiryžusiems įro-
dyti IRS padarytą klaidą dėl apsiriki-
mo arba dėl netinkamo tam tikrų fe-
deralinių įstatymų aiškinimo. Todėl,
jei norėsite kreiptis dėl apeliacijos,
turėtumėte būti pasiryžę įrodyti ir
faktais paremti savo tiesą – tam gali
prireikti specialisto konsultacijos,
ypač jei įsiskolinimo suma viršija
10,000 dol. Pažymėtina, jog nesiėmus
papildomų veiksmų, netgi vykstant
apeliacijos procesui jūsų įsiskolini-
mams bus taikytinos palūkanos, to-
dėl specialisto konsultacija labai pra-
verstų ir siekiant užkirsti kelią pa-
našiems netikėtumams. Galų gale, jei
specialistas, įvertinęs jūsų padėtį,
nuspręs, jog apeliacijos teikti vis
dėlto neverta, jis/ji greičiausiai galės
jums padėti, kreipiantis dėl mokesčių
problemų į teismą (tačiau turėkite
omenyje, jog tai jums atsieis nepaly-
ginamai brangiau). 

Apeliacijos procesas gali trukti
iki 90 kalendorinių dienų. Paskirtą
dieną jūs arba jūsų įgaliotas asmuo
(kuris privalo būti teisininkas, aps-
kaitininkas, turintis CPA kvalifikaci-
ją, arba IRS įgaliotas mokesčių kon-
sultantas) privalėsite dalyvauti ape-
liacijos posėdyje, kur, dalyvaujant
Apeliacijų biuro pareigūnui, bus per-
žiūrima jūsų byla. Paprastai tame po-
sėdyje jūs sužinosite ir galutinį
sprendimą,  t.y. remiantis visa turima
informacija, pareigūnas nustatys,
kiek pinigų vis dėlto privalėsite su-
mokėti. Labai didelė tikimybė, jog
nustatyta suma bus kur kas mažes-
nė, nei pradinė, kadangi Apeliacijų
biuras yra labiau suinteresuotas
baigti bylas ,,draugiškai”, nei paska-
tinti jus kreiptis į teismą. Tuomet
jūs, jei sutinkate su nustatytomis
sąlygomis, privalėsite pasirašyti IRS
Formą Nr. 870 (Consent to Proposed
Tax Adjustment), liudijančią įsiparei-
gojimą sumokėti nustatytą galutinę
sumą bei laikyti apeliacijos sprendi-
mą galutiniu (t.y., niekur nebesi-
kreipti dėl tolesnio bylos peržiūrėji-
mo). 

Kokia bebūtų apeliacijos baigtis,
derėtų turėti omenyje, jog šis proce-
sas visuomet leidžia laimėti šiek tiek
laiko, per kurį galima susitaupyti įsi-
skolintą sumą, kad pajėgtumėte ją
susimokėti. Be to, daugeliu atvejų vis
dėlto pradinė įsiskolinimo suma su-
mažinama, taigi, išlošiama ir šiek
tiek finansinės naudos. Žinoma, jei
samdysitės mokesčių specialistą, iš-
laidos gali ir neapsimokėti, todėl ar
verta eiti šiuo keliu –  spręsti jums.

Pagal IRS bei žiniasklaidos infor-
maciją 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

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

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�

IRS PRANEŠIMAI IR 
TEISĖ Į APELIACIJĄ 

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

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

Sudoku Nr. 12 atsakymai

www.draugas.org

IEÕKO DARBO 

IŠRINKIME GERIAUSIUS
atstovus į JAV Lietuvių Bendruomenės

XIX-tą TARYBĄ
Rinkimai vyks 2009 m. gegužės mėn. 9–17d.

Balsuokite savo apylinkėje paštu ar internetu. 
Balsavimo informaciją rasite http://www.javlb.org arba 
kreipkitės į savo apylinkės rinkimų komisiją ar valdybą.
Lietuvių Bendruomenė yra visų lietuvių organizacija – 
ji mums reikalinga. Visų lietuvių pareiga yra balsuoti. 

Parodykim savo vienybę!
JAV LB Krašto valdybos rinkimų komisija

29 Fox Hill Lane, Milton, MA 02184
617-698-2162 arba 617-212-2460

Email: tarybosrinkimai2009@gmail.com

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

* Moteris ieško darbo su grįžimu
namo tik šeštadieniais. Tel. 708-220-
3202.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Anglų kalba, nevai-
ruoja, patirtis, rekomendacijos. Tel.
773-954-5223.

* Moteris ieško žmonių slaugymo
darbo. Gali pakeisti arba išleisti atos-
togų. Tel. 312-492-8795.

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Vairuoja, geros re-
komendacijos, anglų kalba. Gali iš-
leisti atostogų arba pakeisti bet kurią
savaitės dieną. Tel. 773-344-8829.

* Šeima ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Anglų kalba, auto-

mobilis, rekomendacijos, patirtis. Tel.
773-954-5223 arba 773-344-8829.

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu. Tel. 630-999-
9505.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros ar kompanjonės darbo su
gyvenimu, su grįžimu arba pastovių
pakeitimų. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 708-248-0050.

* Moteris ieško pastovaus darbo su
gyvenimu ar  su grįžimu namo. Galiu
išleisti atostogų nuo balandžio mėn.
pabaigos. Tel. 708-833-0417.

* Moteris pirks senelių priežiūros
darbą su grįžimu į namus. Patirtis,
rekomendacijos CAN, automobilis.
Tel. 219-484-9727. 

* 21 m. studentas ieško bet kokio
darbo su kompiuteriais. Tel. 630-670-
6570.

Atkelta iš 3 psl.  Bažnyčia kaip
moralinė jėga išnyktų ir tada laisvai
galėtų skleisti mirties kultūrą. Nenu-
sigąskime, nes tikrai bus jaunų žmo-
nių, kurie sugebės atsirinkti, kas
skleidžia vertybes, o kas yra antiver-
tybių kūrėjai. Ne tik atsirinks, bet ne
vienas iš jų pasirinks kunigystės
kelią, kad prisikėlusio Kristaus žinią
galėtų nešti savo tautiečiams. 

Kai kas, naudodamasis dabar-
tiniu sunkmečiu, gąsdina žmones, jog
viskas Lietuvoje daroma tik blogai ir
netrukus bus vos ne pasaulio pabai-
ga. Nenusigąskime skleidžiančių pa-
niką, nes jiems rūpi ne Lietuvos atei-
tis, bet savi interesai. Nenusigąski-
me, nes sunkmečiai ateina ir praeina.
Jie neprilygsta nei mūsų tėvų kan-
čioms Sibire, nei Akvilos žmonių var-
gui po neseniai įvykusio žemės dre-
bėjimo Italijoje. Žmonės ištveria net
ir tokius išbandymus. 

Per Velykas minime Kristaus
prisikėlimą ir tarsi prisipildome

džiaugsmo bei vilties atsargų. Jeigu
prisikėlęs Kristus yra su mumis, kas
gali mus išgąsdinti ir mums pakenk-
ti? Dėl to apaštalas Paulius Laiške
romiečiams rašė: „Kas gi mus atskirs
nuo Kristaus meilės? Ar vargas? ar
priespauda? ar persekiojimas? ar ba-
das? ar nuogumas? ar pavojus? ar ka-
lavijas? Tačiau visa mes lengvai nu-
galime dėlei to, kuris mus pamilo. (...)
Ir aš esu tikras, kad nei mirtis, nei
gyvenimas, nei angelai, nei kuni-
gaikštystės, nei dabartis, nei ateitis,
nei galybės, nei aukštumos, nei gel-
mės, nei jokie kiti kūriniai negalės
mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri
yra mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje”
(Rom 8, 35–39). 

Sveikindamas jus visus Kristaus
pergalės šventės proga, linkiu jums ir
jūsų šeimoms visokeriopos Dievo pa-
laimos, velykinio džiaugsmo pilnat-
vės ir didelės ramybės, kurios negali
duoti pasaulis ir kuria mus apdo-
vanoja tik mirtį nugalėjęs Kristus. 

DU ANGELO ŽODŽIAI 

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

,,Draugo” sudoku Nr. 11 teisingai išsprendė ir mums
atsakymus atsiuntė: 

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
K. J. M., Chicago, IL
Ona Rušėnienė, Palos Hills, IL
Elegius Kaminskas, Orland Park, IL

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 048 teisingai išsprendė ir mums
atsakymus atsiuntė:

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

Visiems primename, kad tiek sudoku, tiek kryžiažodžių atsakymus mums
galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el.
paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 
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Iš Ateitininkų gyvenimo

Dabartinės Lietuvos visuomenės nemažai
daliai, netekusiai šimtmečiais puoselėtų
dvasinių vertybių, kurias visokiausiais bū-

dais naikino sovietinis okupantas, o dabar, atkūrus
nepriklausomybę — plintančios reliaty viz mo, li-
beralizmo, kosmopolitizmo idėjos, tarp gydytojų
nedaug sutiksime asmenybių, kurios, gydydamos
ligonių kūną, gydytų ir jų sielas. Viena tokių gydy-
tojų yra doc. Alina Šaulauskienė.

Alina Elena Čekanauskaitė-Šaulauskienė gimė
1928 m. gruodžio 11 dieną Panevėžyje, teisininko
šeimoje. Tėvas Povilas Čekanauskas 1940 m. buvo
ištremtas į Sibirą, tačiau į trėmimo vietą Vitegor-
lagą neatvyko — dingo be žinios. Jis savo testa-
mente dukrai rašė: „Būk kukli, darbšti, ne tinginė,
nes per mokslą, darbą ir pasišventimą sukursi
gražią ateitį sau ir kitiems.” Tėvo šį pageidavimą
Alina stengėsi įgyvendinti. Dar besimokydama
gimnazijoje 1942 m. tapo po grin dyje veikusios atei-
tininkų organizacijos, kuriai vadovavo kun. A. Su-
šinskas, o vėliau kun. M. Pr. Ra čiūnas, nare ir pir-
mininke. 1947 m. aukso medaliu baigė Panevėžio
mergaičių gimnaziją, o 1953 m. Kauno medicinos
institutą ir įgijo gydy to jos specialybę. 1953–1956
m. dirbo akušere-ginekologe Zarasuose. Čia sukūrė
šeimą. Išaugino: dukrą Dalią-Mariją, kuri tapo dai-
lininke-odininke, dirba pedagoge Šiaulių universi-
tete; sūnų Marių Povilą, kuris dirba Vilniaus
universitete filosofijos istorijos katedros vedėju-
profesoriumi. 1956 m. šeimai persikėlus į Vilnių, dir-
bo I-se gimdymo na muose neonatologijos skyriaus
vedėjos ir akušerės-ginekologės pareigose. Nuo
1958 m. iki 1995 m. dirbo Vilniaus universiteto
klinikinėje bazėje-miesto klinikinėje ligoninėje
akušerijos-gine kologijos skyriuose. Čia darbo pa-
tirties, žinių įgijo iš žymių gydytojų-pedagogų: doc.
V. Barono, doc. P. Steponėno, doc. Pr. Skruibio, gyd.
D. Mažonytės, gyd. D. Pareigytės ir kt. čia dir-
busiųjų. 1963–1966 m. buvo akušerijos-ginekolo-
gijos katedros aspi rantė, apgynusi kandidatinę
(doktorinę) disertaciją „Elektrolitų koncentracijos
kitimai nėščiųjų kraujyje vėlyvų toksikozių atve-
jais”. Paruošė moterų konsultacijoms šios nėščiųjų
patologijos ankstyvos diagnostikos ir gydymo
metodikas. 1968–1976 m. vadovavo gimdyklos ir
priėmimo skyriams, dirbo ir pedagoginį darbą. Nuo
1976 m. dirbo Vilniaus universitete akušerijos-
gine kologijos katedroje asistente, nuo 1980 m.  —
docente, nuo 1993 m. — Vilniaus universitetinės
ligoninės moterų klinikos ir Vilniaus perinatalinio
centro vadove.

Stažavosi įvairiose akušerijos-ginekologijos
klinikose: Kauno respublikinėje ligoninėje, Erfur-
to, Greifsvaldo, Kijevo, Maskvos, Peterburgo, taip
pat urologijos ir anesteziologijos klinikose Vilniuje.
Pedagoginį darbą dirbo ne tik su studentais–me-
dikais, bet ir su Lietuvos akušeriais-ginekologais
(nuo 1962 m. universitete įkurtame gydytojų to-

bulinimosi fakutete). 

Respublikos ir užsienio spaudoje yra paskel-
busi daugiau nei 120 mokslinių straipsnių, yra va-
dovėlio „Gimdymo pagalba” bendraautorė. Moks-
linius pra ne šimus skaitė konferencijose ir respub-
likiniuose suva žia vimuose Lietuvoje, taip pat ir
užsienyje: Vienoje, Varšuvoje, Hagoje, Gdanske, Ki-
jeve, Mas kvoje, Peterburge, Viteb ske, Vroclave, To-
ronte. Yra para šiusi leidinius: „Vilniaus univer-
sitetas: akušerijos ir ginekologijos katedra 1803–
1993 m.” (V., 1993), „Hipokratas vėl su mumis”
(K., 1997), ,,Rachelės rauda” (K.,1998), „Vaisingu-
mo pažinimas ir valstybinė šeimos politika” (K.,
1998). Vadovavo dau gelio studentų moksliniams
darbams, aš tuo neri jų buvo premijuoti Maskvos,
Minsko, Rygos medicinos institutuose. 2001 m.
Alinai Šau lauskienei suteiktas Lietuvos akušerių-
ginekologų draugijos garbės vardas. 

Doc. A. Šaulauskienės dvasinės vertybės buvo
ugdomos šeimoje, o vėliau ji jas ugdė būdama gim-
naziste, kai nuo 1945 m. tapo pogrindinės ateiti-
ninkų organizacijos nare ir nuo 1946 m. — pirmi-
ninke. Katalikišką pasaulėžiūrą formavo ir iškilūs
Panevėžio pedagogai — I-os vidurinės mokyklos
direktorius ir klasės auklėtojas mokytojas Stasys
Janauskas, kapelionai — Alfonsas Sušinskas ir
Pranas Račiūnas. Jų išpuoselėtos pasaulėžiūros dė-
ka jau brandžiame gyvenimo tarpsnyje Alina
ryžtingai pasirinko žmogaus gyvybės, jos orumo ir
apsaugos gynimo kelią. 1990 m. įstojo į Pasaulinės
gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę” Lietu-
vos asociaciją, kurios pirmininke dirba nuo 1995 m.
Asociacijos iniciatyva 1997 m. buvo atnaujinta,
krikš čio niškomis vertybėmis pagrįsta Hipokrato
prie saika, kurią pasirašė 42 garbūs Lietuvos me-
dicinos habilituoti daktarai-profesoriai. Šia prie-
saika prisiekę Lietuvoje dirba daugiau nei 4,000
gydytojų, kurie nebuvo anksčiau prisiekę arba bu-
vo prisiekę Šveicarijos gydytojų įžadu. Nuo 1999 m.
atnaujinta Hipokrato priesaika prisiekia Kauno
medicinos universiteto absolventai medikai. 1997
m. doc. A. Šaulauskienės vadovaujamos Asociacijos
iniciatyva į lietuvių kalbą buvo išversta „Sveikatos
apsaugos darbuotojų chartija” (Vatikanas, 1995).
Asociacijos iniciatyva nuo 1997 m. kasmet Lietu-
voje švenčiama Pasaulinė ligonių diena, o nuo 1998
m. — Pasaulinė gyvybės diena. Asociacija organiza-
vo 1998 m. negimusiems kūdikiams atminti pa-
minklą, kuris buvo pastatytas Rasų kapinėse, o
2000 m. — dekoratyvinę skulptūrą „Motinystė”
(nėščiai moteriai išaukštinti), kuri pastatyta Vil-
niaus universiteto Moters klinikos kieme. Asocia-
cija yra surengusi 22 konferencijas (respublikines
ir tarptautines) medicinos etikos ir moralės klau-
simais. Už nuopelnus ginant žmogaus gyvybės ne-
liečiamumą ir orumą bei teises, doc. A. Šaulaus-
kienė buvo išrinkta Varšuvos Medicinos akademi-
jos konservatoriumo „Medicina žmogui” garbės

nare, 2001 m. apdovanota Varšuvos Raoul Follerau
draugijos garbės raštu. Docentė yra Lietuvių kata-
likų mokslo akademijos narė, aktyviai dalyvaujanti
jos veikloje. Jos moksliniai darbai spausdinami
Akademijos lei diniuose. Be to, ji yra „Sveikatos
mokslų” žurnalo redakcijos narė. Į ateitininkų gre-
tas įsijungusi 1945 m., dirbdama mokslinį, peda-
goginį, visuomeninį darbą, jubiliatė niekada neuž-
miršo ateitininkų veiklos, ja domėjosi visą laiką. 

Doc. Alinos Šaulauskienės jubiliejaus proga
Vilniaus krašto akušerių-ginekologų draugija 2008
m. gruodžio 18 d. suruošė posėdį, kuriam pirmi-
ninkavo prof. G. Drąsutienė. Buvo apžvelgtas ju-
biliatės nueitas gyvenimo kelias, pasiekimai. Jubi-
liatę sveikino ir linkėjimus išsakė buvę bendradar-
biai, jos mokiniai, Asociacijos ir Aka demijos ats-
tovai. Jubiliatės pasisakyme galėjome įžvelgti
svarstymą, ar ji sugebėjusi tinkamai įgyvendinti
Tėvo testamente išsakytus pagei davimus. Visi su-
sirinkusieji dar kartą suvokėme, kaip yra svarbu,
kad visi gydytojai, siekdami ligonių ir gimdyvių
sveikatos, suprastų, kad gydyti reikia ne tik jų
materialinį kūną, bet kartu ir siekti atstatyti pra-
rastą jų dvasios tvirtumą, gydyti jų moralines ligas,
atstatyti jų krikščionišką pažiūrą į Kūrėjo duotą
žmogui dovaną — gyvybę, puoselėti jos orumą ir
neliečiamumą. 

Mes, Lietuvių katalikų mokslo akademijos
mokslininkai, ateitininkai sendraugiai, sveikin da-
mi jubiliatę doc. Aliną Šaulauskienę, linkime pui -
kios sveikatos, neblėstančios energijos, įgyvendi-
nant savo užsibrėžtus siekius, puoselėjant krikščio-
niškąją gyvybės sampratą, kiekvienos jos neįkaino-
jamą vertę mūsų tautos gyvenimui, jos ateičiai.
Telydi Jūsų žingsnius ir darbus Viešpaties pa-
laima!

Prof. habil. med. dr. Leonas Laimutis
Mačiūnas yra Ateitininkų federacijos sendraugių
draugijos narys, Lietuvių katalikų mokslo aka -
demijos medicinos skyriaus pirmininkas, Pa -
saulinės gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę”
Lietuvos draugijos valdybos narys, Pasaulinės
gydytojų katalikų federacijos, Europos draugijų
valdybos narys.

Žmogaus dvasinių
vertybių puoselėtojos,

ateitininkės,
pogrindininkės

dr. Alinos
Šaulauskienės

jubiliejus

dr. Leonas Laimutis Mačiūnas

Pašventusi savo gyvenimą, puoselėjant žmogaus gyvybės orumą bei neliečiamumą, dr. Alina Šaulauskienė atšventė savo 80 me-
tų jubiliejų. Tarp kolegų ir bendraminčių (iš k.): doc. Alina Šaulauskienė, Popiežiškosios sveikatos apsaugos pastoracijos tary-
bos pirm. arkivysk. Chavjer Lozan Baragan, prof. Leonas Laimutis Mačiūnas, dr. sesuo Juzefa Šlykovič iš Lenkijos, Vilniaus uni-
versiteto onkologijos instituto gydytoja dr. Kristina Rotkevič. 

Dažniau pasižiūrėkite į 

ateitininkų tinklalapį

www.ateitis.org
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,,EINA SAULELĖ APIE DANGŲ’’,,EINA SAULELĖ APIE DANGŲ’’
Čikagos ,,Grandies’’ tautinis ansamblis švęs savo 50–metį

RAMUNÈ KUBILIÙTÈ

Čikagos tautinis ansamblis ,,Gran-
dis” 2009 m. gegužės 2 d. 4 val. p. p.
savo 50-mečio sukaktį paminės jubi-
liejiniu koncertu. ,,Eina saulelė apie
dangų’’ Mother McAuley gimnazijoje,
Čikagoje. Tą vakarą po koncerto visi
kviečiami į iškilmingą pokylį Pasaulio
lietuvių centre, Lemonte, IL. An-
samblio meno vadovės Violetos Smie-
liauskaitės-Fabianovich žodžiais, tai
bus neeilinis koncertas, kuriame
pasirodys 115 grandiečių. Šoks vaiku-
čių, vaikų, jaunučių, jaunių, jauni-
mo/studentų ir pagyvenusiųjų ratelių
šokėjai. Koncerte sutiko dalyvauti ir
žymi Lietuvos liaudies dainininkė Ve-
ronika Povilionienė. Šokiams akom-
panuos 2006 m. įsteigta liaudies mu-
zikantų kapela iš Indianapolis, India-
na, ,,Biru bar’’, vadovaujama muzi-
kės Adrijos Beleckienės. Žiūrovus su
scenoje atliekamais šokiais, dainomis
ir tradicijomis supažindins aktorė
Audrė Budrytė-Nakienė. Koncerte
vyks Rasos, Kupolės šventė – Joni-
nės. Bus švenčiamas Lietuvos vardo
pirmą kartą paminėjimo tūkstant-
metis. Į koncertą ir į pokylį kviečiami
,,Grandies’’ ansamblio šokėjų šeimų
nariai, ansamblio alumnai ir svar-
biausia – lietuvių tautinių šokių ger-
bėjai. Po koncerto pokylio svečiai, iš-
sėdėję koncerte, turės progos pasišok-
ti pagal brolių Švabų muziką.

Sukaktuvinio jubliejinio koncer-
to programa ,,Eina saulelė apie dan-
gų’’ nebus pirmoji proga, kai ,,Gran-
dies’’ ansamblis pasirodo kartu su
kitomis grupėmis, dainininkais, akto-
riais. Kiekvienas kūrybinis bendravi-
mas yra mielas ir įdomus. Iš Lietuvos
atvykstanti viešnia, liaudies daini-
ninkė V. Povilionienė čikagiečiams
jau pažįstama, bet su ,,Grandies” an-
sambliu ji koncertuos pirmą kartą.
Kadaise išeivijos lietuvių tautiniams
šokiams dažniausia akompanuodavo
akordeonistai, kartais tradicinių lie-
tuvių liaudies instrumentų atlikėjai.
Gegužės 2 d. svečiai iš Indiana pra-
turtins programą ir pasiūlys šokiams
linksmą ir nuotaikingą muzikinę pa-
lydą su akordeonais, smuikais, kon-
trabosu, būgnais ir barškučiais. Gal
kai kam įdomus pasirodys kapelos
pavadinimas – ,,Biru bar’’. Prieš vie-
ną Joninių šventės pasirodymą 2008
m. Čikagoje kapelos nariai žurnalistei
Daliai Kavaliauskienei paaiškino, kad
tai liaudiškas, nelabai tiksliai nusa-

komas posakis, maždaug reiškiantis –
„O mums vienodai rodo’’, atsiradęs
dar iki galo nesusibūrusios kapelos
nariams, muzikos mėgėjams dalyvau-
jant gegužinėje vieną lietingą popietę.

2009 m. vasarą ,,Grandies’’ jau-
nimo/studentų ratelis bei kitų šokių
vienetai keliaus į Lietuvą dalyvauti
Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo
šventės renginiuose, šoks Dainų
šventės Šokių dienos programoje Vil-
niuje. 2009 m. gruodžio mėn. ,,Gran-
dis” keliaus į Berisso, Argentiną,
dalyvauti Argentinos lietuvių savišal-
pos ir kultūros draugijos ,,Nemunas’’
rengiamoje šimtmečio šventėje. Či-
kagoje leidžiamas dienraštis ,,Drau-
gas’’ šiais metais švenčia savo šimt-
metį. Kiti šokių vienetai anksčiau jau
paminėjo įvairias savo veiklos sukak-
tuves. Tokių sukakčių apsuptyje
,,Grandies” švenčiama 50-mečio su-
kaktis gal ir nėra tokia jau unikali.
Tačiau ir penkiasdešimtmečio sukak-
tuvės yra reikšmingos, jomis galima
pasidžiaugti. Ansamblio šokėjams,
mokytojams, vadovei, ansamblio
alumnams, net spektaklių žiūrovams
ta sukaktis primena jų gyvenimų
nuotrupas. Kiek spektaklių, pro-
gramų ir repeticijų! Kiek pasirodymų,

koncertų po visas Čikagos apylinkes!
Kiek įdomių kelionių į kitus miestus
JAV ir Kanadoje, į Lietuvą ir į kitus
žemynus, į Pietų Ameriką ir Austra-
liją! Kiek išmoktų lietuviškų tautinių
šokių! Kiek naujų ir per ilgus metus
išsaugotų draugysčių! ,,Grandies”
ansamblis ne vien pastatė spektaklį
,,Lietuviškos vestuvės”, grandiečiai
šoko vieni kitų vestuvėse, kartais jau-
nieji susipažindavo šokdami ,,Gran-
dies’’ ansamblyje.

,,Grandies” pradžia, 
vadovės

,,Grandies’’ istorijoje ansambliui
iki šiol vadovavo trys ansamblio
vadovės, visos pasišventusios lietuvių
tautinių šokių puoselėtojos. Pirmo-
sios dvi buvo iš Lietuvos pasitrauku-
siųjų kartos, po Antrojo pasaulinio
karo vėjo blaškomos, lietuviškų šokių
žinovų, mokytojų, choreografų karta,
kurie, pasak Dalios Dzikienės, buvo
„susipažinę su lietuvišku šokiu dar
Lietuvos mokyklose ir kurie jungėsi į
jo išlaikymą išeivijoje’’ (X Lietuvių
tautinių šokių šventės programa).

Iš pradžių skautininkei Irenai
Šilingienei įsteigus grupę 1953 m.,

grupei priklausė vien skautai. I.
Šilingienė buvo pirmoje Lietuvių tau-
tinių šokių instituto (LTŠI) valdyboje
ir I Lietuvių tautinių šokių šventės
(1957 m. Čikagoje) repertuaro komi-
sijos narė. Ji buvo ,,Grandies” moky-
toja ir vadovė iki 1959 m., kai turėjo
pasitraukti dėl silpnėjančios sveika-
tos. Taip grupės veikla sustojo. Irena
Smieliauskienė ,,Grandį” atgaivino
1964 m. ir ansambliui vadovavo tol,
kol dabartinė meno vadovė Violeta
Smieliauskaitė-Fabianovich perėmė
vadeles 1995 m. I. Smieliauskienė su-
kūrė šokį ,,Gražūs Telšiai-Telšių val-
są’’ (muz. J. Gaižausko), skirtą spe-
cialiai X Lietuvių tautinių šokių šven-
tei, 2001 m. buvo apdovanota JAV
Lietuvių Bendruomenės Kultūros
tarybos premija.

,,Grandies’’ šeima savo metinėje
šventėje 2007 m. gegužės mėn. 12 d.
prisiminė savo ilgametę vadovę, mi-
rusią 2007 m. balandžio mėn. 8 d. Bu-
vusi šokėja Aleksandra Gražytė-
Simonaitienė tų metų koncerto pro-
gramoje apie I. Smieliauskienę rašė:
„Ji buvo ‘Grandies’ šeimos širdis ir
mes kaip jos vaikai. Jos meilė tauti-
niam šokiui uždegė mus visus!’’

Nukelta į 13 psl.

,,Grandies’’ grupinė nuotrauka 2009 m. (Beveik visi).                                                                                                                          Nuotraukos iš ,,Grandies” archyvo.

Iš ,,Grandies’’ ,,Lietuviškų vestuvių’’ pastatymo prieš daugiau nei trisdešimt metų. Jaunoji – Rima Janulevičiūtė,
jaunasis (nugarą atsukęs) – Edis Šilas.
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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

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

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

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

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

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

Jono Aničo 
„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.

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

P a r d u o d a m e :  
dviejų aukštų, „townhouse”,

dviejų miegamų su „loft”, 2.5
vonios, prie Pasaulio Lietuvių 

centro, Amber gatvėje, Lemont. 
Tel. 312-339-0190, 

R. Konauka.

,,Drauge” 

galima įsigyti 

puošnius vestuvinius 

pakvietimus.

Tel. 773-585-9500
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Šaunus gimtadienis
Kovo 26 d. Santa Barbaros

mieste, Californijoje gyenanti Marytė
Bardzilauskaitė-Šimonienė sulaukė
90 metų jubiliejaus! Ta proga jos vy-
ras Jonas ir dukros Daiva Miller ir
Vita Loyal su savo vyrų ir vaikų pa-
galba jai surengė pokylį Daivos na-
muose Indianapolyje. Ten susirinko
apie 40 giminaičių: anūkų, proanū-
kių, pusbrolių ir puseserių. Atvyko
Kastytis Šimonis su žmona Jillian iš
Seattlo, Antanas ir Izolina Šimoniai
iš Arizonos ir jų dukra Katrina Ši-
monytė Rosenloecher iš Californijos,
Violeta ir Jurgis Balčiūnai iš Bostono,
Nijolė Balzarienė, Darius Balzaras,
Inga Balzaraitė Rzeszutko su vyru
Steve ir sūnum Romuku iš Čikagos,
Daiva Balzaraitė Gliožerienė su sū-
numi Petru iš La Porte, Šimonių kil-
mės Larry Cantrell su šeima iš Mi-
chigano ir kiti. Taip pat jubiliatę
atvyko pasveikinti Indianapolio Lie-
tuvių Bendruomenės nariai Jonas ir

Adrija Beleckai kartu su Bendruo-
menės pirmininke Viktorija Arthur
su šeimomis. 

Visi smagiai linksminosi ir ža-
vėjosi Šimonių stiprumu, sąmojingu-
mu ir gera nuotaika. Niekas nenorėjo
tikėti, kad ateinančių metų vasario
pradžioje jiems teks atšvęsti ir Jono
ir Marytės Šimonių 70 metų vedybų
jubiliejų. Beje, Šimonių šeima į Ame-
riką atvyko 1948 metais. 1948 m. lap-
kričio 22 d. jų atvykimas su nuotrau-
komis buvo aprašytas žymiame ,,Li-
fe” žurnale. Jie visą savo gyvenimą
paaukojo dukterims ir giminėms, o
kai šeimą užaugino, tęsė labdaringą
veiklą ne tik aukomis BALF‘ui ir
Almos Fondui, bet ir darbavosi tarp-
tautinėse organizacijose, ypač ,,Di-
rect Relief”, kuriai Marytė gamino
tvarsčius, o Jonas taisė gydymo apa-
ratūrą, prieš ją persiunčiant tiems,
kurie jos prašė.

Marytė Bardzilauskaitė-Šimonienė.   Izolinos Šimonienės nuotr.

Atkelta iš 11 psl.
V. Smieliauskaitė-Fabianovich

1991 m. buvo LTŠI valdybos narė,
instituto buvo pakviesta būti X Išei-
vijos tautinių šokių šventės vyriausia
meno vadove (1996 m. Čikagoje). Ji
yra patyrusi audėja, kuriai rūpi an-
samblio šokėjų drabužių autentišku-
mas. Nuo 1994 m. ,,Grandies’’ balet-
meisteris yra Gintaras Grinkevičius,
baigęs choreografijos mokslus Klaipė-
dos universitete. 

Įvairaus amžiaus ansamblio šo-
kėjus jubiliejaus koncertui ruošia 10
mokytojų. (Mokytojų gretose yra dar
dvi mokytojos: viena, kuri 2008–2009
m. laikinai nemoko, kita, kurios
mokomas suaugusiųjų, jaunųjų vete-
ranų šokėjų ratelis susiburia tik ruo-
šiantis išeivijoje vykstančioms šokių
šventėms.) Ne vienas ratelio mokyto-
jas užaugo šokdamas ar šokdama
,,Grandyje’’. Ansamblio mokytojai
yra aktyvūs Lietuvių tautinių šokių
instituto veikloje, dalyvauja jo ruošia-
muose šokių mokytojų kursuose. Ve-
teranų (pagyvenusiųjų) ratelio moky-
toja Vida Brazaitytė yra dabartinė
LTŠI sekretorė. Ansamblio vadovai,
mokytojai ir šokėjai turi gerą užnu-
garį. Juos palaiko ilgamečiai rėmėjai
bei talkininkai, taip pat prijaučiantys
bei į talką ateinantys šokėjų šeimų
nariai.

Šokėjai, šokiai ir koncertai

Pirmosios Lietuvių tautinių šo-
kių šventės vadovas Bruno Shotas X
šventės leidinyje kalbinamas Ritos
Likanderytės teigė: „Šok, dainuok,
nepasensi!’’ Ankstyvais ,,Grandies’’
ansamblio gyvavimo metais nebuvo
skirtingų amžių šokėjų ratelių. Tais
laikais ansamblyje šoko daugiausia
po Antrojo pasaulinio karo imigra-
vusiųjų lietuvių prieaugis, gimnazis-
tai ir studentai. Dabar ,,Grandyje’’
šoka įvairaus amžiaus šokėjai. V.
Smieliauskaitė-Fabianovich ,,Gran-
dyje’’ įsteigė vaikų ratelį, kuris 2008
m. atšventė 15 metų sukaktį. Nuo
penktosios šokių šventės į programas
buvo įjungti šokėjai veteranai. I.
Smieliauskienės globoje susikūrė
grandiečių vyresniųjų šokėjų, vetera-
nų ratelis, ir ji buvo pirmoji to ratelio
mokytoja. Paskutinius dešimt metų
mokytoja V. Brazaitytė moko tą ra-
telį, kuris, pagal Lietuvos šokių ter-
minologiją, jau vadinasi ,,pagyvenu-
siųjų’’ rateliu. Viena to ratelio šokėja

Onutė Smilgienė teigia, kad kai prieš
šešiolika metų užsirašė į ,,Grandies’’
ansamblį, jautėsi lyg vėl atrastų savo
lietuviškas šaknis.

XI Lietuvių tautinių šokių šven-
tės programoje Genovaitė Breichma-
nienė rašė: ,,Šokis – tai žaismas, šokis
šelmystė, šokis – jaunatviška džiaugs-
mo gaida. Todėl jaunimą šokis vilioja
ir traukia, todėl jaunimas šoko ir
šoks.’’ Nuo ,,Grandies’’ įsikūrimo an-
samblyje yra šokę daugiau nei 1,300
lietuvių kilmės šokėjų, gimusių Lie-
tuvoje, JAV, Kanadoje, Uragvajuje bei
kitur. Juos pritraukė, jungė ir jungia
lietuvių tautinis šokis. Metams bė-
gant, ansamblis šoko mažose salėse,
arenose ir lauke, Čikagos apylinkėse
ir įvairiuose JAV miestuose, Kana-
doje, Pietų Amerikoje, Australijoje ir
Lietuvoje. Šokėjai dalyvavo tarptau-
tinėje parodoje ,,Expo 67’’ (Montreal,
Canada, 1967 m.). ,,Grandis’’ pastatė
spektaklį, ,,Lietuviškos vestuvės’’,
(Čikaga, 1971 m.), o vėliau su juo va-
žiavo į Baltimore, Washington, DC,
Cleveland, New York ir Toronto mies-
tus. Ansamblis buvo pakviestas ir
dalyvavo latvių Šokių šventėje Cle-
veland (1997 m.), ,,Lietuvių dienose’’
Los Angeles (California, 1995, 2001 ir
2005 m.). ,,Grandis’’ atstovavo Čika-
gai ir Amerikos lietuviams savo pa-
sirodymuose lietuviams ir kitatau-
čiams, dalyvavo visose išeivijos šokių
šventėse, vykusiose Šiaurės Ame-
rikoje (išskyrus II), dalyvavo Dainų
švenčių Šokių dienų programose Lie-
tuvoje – 1994, 1998, 2003 ir 2007 m.
Jaunimo/studentų ratelis po šio ju-
biliejinio koncerto ruošiasi šokti Šo-
kių dienos programoje Vilniuje šią
vasarą.

Ilgametė ansamblio šokėja ir
2009 m. jubiliejinio koncerto ruošos
komiteto narė Alvida Baukutė-Ru-
kuižienė aprašė savo patirtį ,,Gran-
dies’’ ansamblyje: ,,Smagu praleisti
laisvalaikį šokant su vyru, nes šokti
man ir Virgiui labai patinka. Žinoma,
šokis yra šiokia tokia mankšta, ku-
rios mums niekada nėra per daug.
Smagiausias dalykas apie dalyvavimą
ansamblio koncertuose yra matyti,
kaip jaunesni, ypač mažiukai, stebi,
kaip mes, ‘pagyvenusieji’, šokam ir
stengiamės kartu su jais. Mus visus
stebuklingai sujungia į vieną, didelę
šeimą. Neturint savo vaikų, tie visi
mažiukai tampa mūsų ‘vaikais’ ir jais
džiaugiamės ir rūpinamės…” Viena
šokėjos motina pasakojo, kad jos duk-

Čikagos ,,Grandies’’
tautinis ansamblis

ra nenorėjo eiti į sekmadienio popietę
vykstantį muzikinį koncertą, kol jai
nebuvo pažadėta, kad spės į šokių re-
peticiją. Tai reiškia, kad ne vien ilga-
mečius šokėjus, bet ir jaunuosius ,,vi-
lioja’’ tautinis šokis.

Anksčiau minėtame straipsnyje,
XI Lietuvių tautinių šokių šventės
leidinyje, G. Breichmanienė rašė:
,,Lietuvių tautinio šokio judesiai yra
paprasti, nereikalauja specialaus pa-
siruošimo, ir kiekvienas gali juos
išmokti, jeigu tik turi muzikos takto
ir ritmo pajutimą.’’ Gal judesiai pa-
prasti, bet pasiruošimas koncertui
pareikalauja daug repeticijų valandų,
nors pagyvenusiųjų ratelio šokėja
Regina Vasiliauskienė teigia, kad
„Mes neaukojame, o leidžiame savo
laisvalaikį repeticijose, o tai yra sma-
gu.’’ Kas dalyvaus gegužės mėnesį 2
d. vykstančiame ,,Grandies’’ ansam-
blio sukaktuviniame koncerte Čika-
goje, galės pamatyti šokių ir dainų
pynes – šokius iš ansamblio repertu-
aro skrynios, vaizduojančius Lietuvos
kaimo papročius bei darbus, gamtą,
gyvulėlius ir pan. Kai kurie šokiai
bus proginiai, apeiginiai. Vieni šokiai
– prieš daugelį metų choreografų su-

kurti, kiti – šiek tiek naujesni. Viena-
me dideliame būryje (parafrazuojant
vieno mėgiamo šokio pavadinimą)
šokių paprasti judesiai įgaus prasmę.
Jauni šokėjai siūbuos su vyresniais
veteranais. Visai mažyčiai šokėjai bus
apsupti šiek tiek vyresnių vaikų rate-
lio. Energingai trepsės grakštus ir
dar ilgai šokti galėsiantis jaunimas.
Koncertą galės aprašyti lietuvių tau-
tinių šokių ir muzikos žinovas ar
žinovė. ,,Grandies’’ tautinis ansamb-
lis ir svečiai koncerto programos me-
tu galės džiaugsmingai švęsti ansam-
blio penkiasdešimtmečio sukaktį,
didžiuotis lietuviškų tradicijų išlaiky-
mu ir Lietuvos paminėjimo tūkstant-
mečiu.

Bilietai į ,,Grandies” sukaktuvinį
koncertą „Eina saulelė apie dangų’’
bus platinami Pal. Jurgio Matulaičio
misijos prieangyje balandžio mėn.
sekmadieniais. Jų galima nusipirkti
ir ,,Krautuvėlėje’’ bei restorane ,,Two
Rivers’’ arba skambinant tel.: 630-
243-6313. Bilietus į pokylį galima
užsakyti skambinant tel.: 630-257-
0153. 

(Iš k.) ,,Grandies’’ mokytojos Vida Brazaitytė, Dalia Bilaišytė-DeMuth, me-
no vadovė Violeta Smieliauskaitė-Fabianovich, baletmeisteris Gintaras
Grinkevičius.



14             DRAUGAS, 2009 m. balandžio 18 d., šeštadienis

AUDRONÈ SIDAUGIENÈ

Tie, kas stebi Lietuvos valstybinę
televiziją turbūt neliko abejingi  „Tūk-
stantmečio moksleivio” žai di mui-vik-
torinai. Kiekvienos klasės mokslei -
viai dalyvauja atrankinėse varžybose,
o po to, patekę į finalą, televizijoje
tampa „Tūkstantmečio šeštoku” ar
„Tūkstantmečio dvyliktoku”.

Nors mes neturim galimybės
pakliūti į TV, bet štai jau ketvirti
metai iš eilės kovo mėnesį sukvie -
čiame „pasigalinėti” žinių fronte šeš-
tokus ir jų tėvelius. Ir šiais metais
turėjom 2 puikias vaikų komandas
(kapitonės Viltė Vaitkutė ir Ugnė
Jurgaitytė) ir nors negausią, bet pro -
tingą ir išradingą tėvelių komandą.
Viktorinos metu komandos turėjo at -
sakyti į įvairius klausimus iš Lie tu -
vos istorijos, geografijos, lietuvių kal-

bos. Tam reikėjo ne tik specifinių
žinių, bet ir bendro išprusimo.

Visiems buvo smagu sužinoti,
kad Lietuvai priklauso 99 km Baltijos
jūros kranto ir 22 km į jūros tolį taip
pat yra mūsų. Ne visi žinojome, kada
įvyks Prezidento rinkimai Lietuvoje
arba kiek šalyje yra rajonų. Bet visi
iki vieno puikiausiai galėjo papasa ko -
ti, kas buvo Mindaugas, kokios buvo
pirmosios mokyklos Lietuvoje, ko jo -
se mokė arba kas parašė pirmąją kny -
gą. Smagu buvo sudėlioti sudurtinius
daiktavardžius ar iš duotų raidžių
kra  tinio sudėti šalies pa vadinimą. 

Mokslo metų pradžioje mokėmės,
kaip išvengti svetimžodžių lietuvių
kalboje, kokiais lietuviškais žo džiais
juos pakeisti, o viktorinos metu pa -
tik rinome, ar tėveliai prisimena, kad
negalima sa kyti „mano vaikas mo -
kosi ant dešimtukų” ar „kokia graži
mano kurtkė”. 

Labai išradingai komandos pasi-
darbavo padėdamos „iššifruoti” ne -
labai suprantamą pusiau anglišką,
pusiau lietuvišką tekstą. Teksto ver-
timas ir prajuokino, ir dar kartą
priminė, kad negalima teršti kalbos
įvairiomis kalbos šiukšlėmis.

Viktorina vyko gražų saulėtą šeš -
ta dienio rytą. Nuotaiką visiems kėlė
įdomūs ir spalvingi plakatai, kuriuos
šeštokai patys padarė norėdami pa -
pasakoti, ką jiems reiškia Lietuva ar -
ba ką jie žino apie Lietuvos vardo
paminėjimo tūkstantmetį. Mokyklos
rašinių konkurso metu moksleiviai
kūrė eiles apie Lietuvą. Viktoriną ir
pradėjome Viltės Vaitkutės sukurtu
eilėraščiu apie Brunoną, antrąjį Vil-
niaus arkivyskupijos globėją, vienuo-
lį benediktiną, apie kurio mirtį pra-
nešant pirmą kartą rašytiniuose šal-
tiniuose buvo paminėtas Lietuvos
(Lituae) vardas. Klausėmės Ugnės

VAIKŲ IR TĖVELIŲ ,,MŪŠIS”VAIKŲ IR TĖVELIŲ ,,MŪŠIS”
Jur  gaitytės ir Austėjos Stanevičiūtės
atliekamų smuiko melodijų. Goda
Orentaitė, Monika Ringytė, Lukas
Koliuško ir Eva Adomaitytė padekla-
mavo  eilėraščius, o Augustas Timu -
kas, Adomas Sinevičius ir Deivydas
Tarasevičius paskaitė eilėraštį apie
Lietuvą.

Vaikų pasirodymą vainikavo šo -
kis ir keletas kartu su tėveliais atlik-
tų dainų. O kaip įdomu mo ki niams
buvo matyti, kaip jų tėveliai at lieka
muzikinę programą! Mokslei viai ne-
pagailėjo katučių tė veliams už puikų
pasirodymą – lietuvių liaudies žaidi-
mošokio „Klausė žvirblis čiulbuo-
nėlis” atlikimą.

Atsakymus į visas užduotis verti-
no komisija: ponia Irena Pumpu tie -
nė, Balzeko lietuvių kultūros muzie-
jaus bibliotekininkė, mokyklos direk-
torė Jūratė Dovilienė ir direktorės

pavaduotoja Laima Apanavičienė. Pa -
baigoje visų laukė staigmena. Ver ti -
nimo komisijai su skai čiavus viktori-
nos rezultatus I. Pumputienė pra ne -
šė, kad visos komandos surinko vie -
nodą skaičių taškų ir visos  skel bia -
mos nugalėtojomis. To dar nebuvo nė
vienais metais!

Smagu buvo ruoštis, dalyvauti,
bet svarbiausia, kad apsilankę tėve-
liai parodė savo vaikams, kad jie irgi
daug žino ir... kad  yra dalykų, ku -
riuos ir jie pamiršo.

Tad visi vieningai nusprendėme,
kad žaisti kartu – kaip viena šeima –
labai smagu, prasminga ir naudinga!
Tą pastebėjo ir mokyklos direktorė,
tardama pabaigos žodį ir dėkodama
mokytojoms Audronei Sidaugienei ir
Viktorijai Turapinaitei už didžiulį
darbą suruošiant šią viktoriną.

Balzeko lietuvių kultūros darbuotoja
Irena Pumputienė skelbia viktorinos
rezultatus.

Mokiniai savo šokimu nenusileido tėveliams.

Tėveliai aptaria savo atsakymą į gautą klausimą.
Laimos Apanavičienės nuotraukos

Komanda (kapitonė Viltė Vaitkutė, trečia iš dešinės) ruošiasi atsakyti į viktorinos
klausimą. 

Dainuojame visi.Austėja Stanevičiūtė ir Ugnė Jur  gaitytė
griežė smuikais. 
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Lietuvos regionų margumynai

Klaipėda: Jūrų muziejus pradeda 
naują sezoną

Labiausiai lankomas Lietuvos
muziejus – Jūrų muziejus nuo trečia-
dienio pradeda 30-ąjį sezoną. 1979 m.
liepos 28 dieną Kopgalio fortas atgi-
mė naujam gyvenimui – iš apleistos ir
prastą šlovę turėjusios vietos per tris
dešimtmečius išaugo į tikrą jūrų
gamtos ir istorijos pažinimo kom-
pleksą, tapo labiausiai lankomu mu-
ziejumi Baltijos šalyse. Pernai Jūrų
muziejuje apsilankė daugiau nei pusė
milijono lankytojų.

Dažniausiai muziejuje lankosi
moksleiviai ir šeimos su vaikais. Pasak
direktorės Olgos Žalienės, viena pag-
rindinių muziejaus misijų – švietimo.

Iki gegužės 10 dienos muziejus
siūlo ypatingą akciją smalsiausiems
moksleiviams – nemokamą apsilan-
kymą muziejuje klasėms.

Jubiliejinis Jūrų muziejaus sezo-

nas itin turtingas įvykių, renginių,
parodų ir leidinių. Kadangi pats gim-
tadienis beveik sutampa su Klai-
pėdoje šiais metais vyksiančia didžią-
ja „The Tall Ships’ Races” regata,
todėl daug dėmesio muziejus skirs
Lietuvos burinio laivyno istorijai.
Ketvirtoje istorinėje salėje ruošiama
paroda, pasakojanti apie Klaipėdos
burinį laivyną, jau baigiama rengti
spaudai solidi mokslo populiarinimo
straipsnių knyga „Vėjas rėjose. Bur-
laivių epocha Lietuvoje”. Kruizinių
laivų terminale bus atidaryta lauko
paroda „Lietuva po burėmis”. O Juod-
krantėje įvyks unikalus projektas –
tūkstantmečio ekspedicija „Bėki,
laivuži, maružėlėmis” kurėnais po
Kuršių marias, kurioje dalyvaus pen-
ki kurėnai ir trys venterinės valtys.

Bernardinai.lt

• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632   

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

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

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

IN MEMORIAM
Jie išėjo, o mums lieka tuštuma,

bet mūsų prisiminimuose išliks amžinai...

Sekmadienį, balandžio 26 d., 9 v. r., Palaimintojo Jurgio Matulai-
čio misijoje Lemonte bus atnašaujamos šv. Mišios už lietuvių tautinio
ansamblio „Grandis” mirusias vadoves, šokėjus ir artimuosius.

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir
prisiminti visus savo maldose.

Šokėjai
Živilė  Bilaišytė
Marija Biletavičiūtė
Jurgis Bradūnas
Vytautas Dijokas
Rimas Gaižutis
Tauras Gaižutis
Andrius Grigorio
Karl Kolling
Vida Kriaučeliūnaitė-Jonušienė
Birutė Lieponytė-Dailidienė
Algimantas Mikutaitis
Nida Misiulytė
Roma Misiulytė
Vytautas Nakas
Aras Rimavičius
Zena Savokaitė
Valdemaras Šadauskas
Sofija Šukytė-Walsh

Vadovės
Irena Šilingienė

Irena Smieliauskienė

Tėveliai
Juozas Viktoras Bacevičius Petkūnas
Kazys  Bradūnas
Alfonsas  Burokas
dr. Ferdinandas Kaunas
Viktoras Kučas
Janina Mikutaitienė
Pranas Naris
Natalija Navickaitė-Aukštuolienė
Casimir  G. Oksas
Bronius Polikaitis
Česlovas Ramanauskas
Liudas Ramanauskas
Erna Ramanauskienė
dr. Kazimieras Rimkus
Bronius Siliūnas
Adolfina Urbonienė
Philomene M. Vilutis

„Manęs neverk, nes mano dienos mirtyje
Patapo amžinos. Akis užmerkusi čionai,
Aš jas atvėriau amžinybės šviesoje.”

(Vytautas Mačernis)

A † A
ANTANUI RAZGAIČIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame Antano šeimai ir
giminėms.

Toronto draugai:
Lina Vaitiekūnaitė ir Rimas Kuliavai

Gabija Juozapavičiūtė ir Rimas Petrauskai
Daina Čepulytė ir Romas Puteriai

Rūta Urbonaitė-Rusinienė
Rūta Čepaitytė-Rygelienė

Laima Gustainytė ir Ramūnas Underiai

Šiauliai: Studentai šauliečius stebino 
originalia akcija

Pirmą kartą Šiauliuose surengta
akcija „Myliu Lietuvą, nes...”.

Šiaulių universiteto Humanita-
rinio fakulteto lietuvių filologijos ir
ryšių su visuomene ketvirtojo kurso
studentai surengė pilietinę akciją
„Myliu Lietuvą, nes...”, skirtą kovo
11-ajai paminėti. Pasak organizato-
rių, šios akcijos tikslas buvo įrodyti,
kad, nepaisant šalį apėmusių sunku-
mų, šiauliečiai myli Lietuvą. Tą bylo-
ja per kelias dienas surinktas rekor-
dinis frazių, išreiškiančių meilę Tė-
vynei, skaičius.

Akcijos metu studentai lankėsi
daugelyje Šiaulių įmonių, siekdami
surinkti kuo daugiau ir įvairesnių

frazės ,,Myliu Lietuvą, nes...” pabai-
gų. Norėdami suteikti renginiui žais-
mingumo, organizatoriai akcijos da-
lyvius kvietė savo mintis užrašyti ant
tapetų.

Studentų sumanytos pilietišku-
mo akcijos metu buvo surinkta 1871
frazė. Populiariausios iš jų: „Myliu
Lietuvą, nes čia aš gimiau”, „...nes aš
lietuvis”, „...nes čia mano Tėvynė”.
Tačiau pasitaikė ir nemažai itin ori-
ginalių ir įdomių minčių: ,,Myliu Lie-
tuvą, nes čia gražiausios rugpjūčio
naktys”, „...nes čia gražiausiai šyp-
sosi žmonės”, „...nes čia gera gyven-
ti”, ,,...nes patinka lietuvių kalbos
skambesys”.                              BNS 

Panevėžys: Kova su varnomis – bergždžia
Tvarkdariai, prieš Velykas Pane-

vėžio parke išardę 75 varnų lizdus, po
švenčių rado juos vėl susuktus iš
naujo.

Panevėžys vėl kariauja su varno-
mis. Nors pripažįstama, kad dešimt-
mečius trunkanti kova nesėkminga,
miestiečių skundais dėl varnų kelia-

mo triukšmo ir nepaliaujamo teršimo
užversta savivaldybės administracija
kaskart nepagaili pinigų beprasmėms
pastangoms finansuoti.

Beveik visas vakarinis Panevėžio
mikrorajonas iškilęs šalia varnų
okupuoto kultūros ir poilsio parko. 

„Lietuvos žinios” 
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�,,Draugo” šimtmečiui skirtos
pa  rodos atidarymas ir simpoziumas
vyks gegužės 2 d. 6 val. v. Čiurlionio
ga lerijoje Jaunimo centre, 5620 S.
Claremont Ave., Chicago. Simpo ziu -
mo dalyviai: ,,Draugo” vyr. redaktorė
Dalia Cidzikaitė, žurnalistas Sta -
sys Goštautas ir kun. dr. Kęstutis
Tri ma kas. Maloniai kviečiame visus
į parodos atidarymą ir simpoziumą.

�Nuoširdžiai kviečiame visus,
ku riems rūpi PLC išlaikymas, pabūti
mūsų svečiais ir maloniai praleisti
At velykio popietę. Vaišės įvyks š. m.
balandžio 19 d. 12:30 val. p. p. didžio-
joje salėje. Stalus arba pavienes vie-
tas užsisakyti pas Vandą Gvildienę
tel.: 630-271-9136. Atve ly kio popietės
metu Čikagos ir jos apylinkės lietu-
viams bus įteiktas Lie tuvos Res -
publikos prezidento Valdo Adamkaus
kvietimas užsienio lietu viams kartu
švęsti Lietuvos vardo paminėjimo
1000–metį. Prezidento raš tą įteiks
vienas iš šiuo metu apie pasaulį ke-
liaujančios ir Lietuvių Bend ruome-
nes lankančios ,,Tūkstant mečio odi-
sėjos” sumanytojų, įgyven dintojų ir
buriuotojų Paulius Kovas. Raštą pri-
ims JAV LB Vidurio Vakarų apygar-
dos pirmininkė Aušrelė Sakalaitė.

��Sibiro kankinės Adelės Dirsytės
minėjimas ruošiamas Ateitininkų na -
muose, Lemonte, trečiadienį, balandžio
22 d., 9:30 val. r. Trumpoje meninėje
programoje muzikas Faustas Strolia
atliks savo naujai sukurtą giesmę pagal
jos maldą į Gailestingumo Motiną.
Kun. Kęstutis A. Trimakas padekla -
muos savo naujus eilėraščius, tarsi
aidus į jos mintis, troškimus ir išgyve -
ni mus. Šios vienos didžiausiųjų Lie -
tuvos moterų 100-mečio nuo jos gimi-
mo paminėjime bus ir akademinė dalis,
taip pat atnašaujama šv. Mišių auka,
kad ši Sibiro kankinė būtų paskelbta
Palaimintąja.

�Sekmadienį, balandžio 26 d.,
12:15 val. p. p. PLC didžiojoje salėje,
organizacijos ,,Vai ko vartai į mokslą”
koordinatorė Lie tuvoje soc. darbuoto-
ja Žydrūnė Liobi kaitė kalbės tema
,,Skurdas Lietuvoje, jo pasekmės ir
pagalba vaikams ir motinoms”. 

�Gegužės 2 d., nuo 5 val. p. p. iki
8 val. vak. UIC Forum (725 W Roo -
sevelt Rd., Chicago, IL 60608) Lie -
tuvių studentų asociacija UIC rengia
Lietuvos vardo paminėjimo tūkstant-
mečio šventę. Renginio globėjas –
Lie tuvos Respub likos generalinis
kon  sulatas Čikagoje. Visus kviečia me
prisijungti ir studentiškai atšvęsti šią
ypatingą Lie tuvai šventę Čikagos
širdyje. Įėjimas nemokamas. Dėl iš -
samesnės informacijos ar norintieji

pa remti renginį rašykite el. paštu
info@lsauic.org arba skambinkite
tel.: 708-668-5346. 

�Dainininko Vytauto Šiškausko
koncertas bus sekmadienį, gegužės
31 d., 12:30 val. p. p. (po 11 val. r. šv.
Mišių) Pasaulio lietuvių centro di -
džiojoje salėje. Į nuotaikingą labda-
ros koncerto valandėlę visus maloniai
kviečia „Saulutė”, Lietuvos vaikų
glo bos būrelis.

�Balzeko lietuvių kultūros mu -
zie jui reikalingi savanoriai darbuoto-
jai, kurie dirbtų Geneologijos sky -
riaus archyve. Kviečiame visus, be -
sidominčius lietuviška geneologija,
mo kančius anglų ir lietuvių kalbas.
Prašome skambinti Karilei Vaitkutei
muziejaus telefonu 773-582-6500.

�,,Vytis Tours” prašo žmonių,
ku rie planuoja šią vasarą skristi į
Lietuvą ir turi įsigiję bilietus iš Čika-
gos į Vilnių, paskambinti savo agen-
tams, iš kurių jie pirko bilietus, ir
pasitikrinti, ar jų skrydžiai vis dar
galioja.

�Jaunųjų ateitininkų stovykla
Dainavoje vyks liepos 5–15 dienomis.
Stovykla ruošiama antro – aštunto
skyriaus mokiniams. Registracijos
anketas ir bendrą informaciją apie
sto vyklą rasite ateitininkų tinkla la -
pyje:  www.ateitis.org. Jei tu rite dau-
giau klausimų, rašykite Jau nųjų atei-
tininkų sąjungos centro val dybos pir-
mininkei Laimai Aleksienei: laleksa
@ameritech.net

�Lietuviška radijo valandėlė
,,Ecos de Lituania” informuoja, kad
balandžio 19 d. prasidės naujas sezo -
nas. Lietuviškos radijo valandėlės iš
Pietų Ameri kos transliacijos vyks
pirmadieniais 1–3 val. nakties Lie tu -
vos laiku. Klausytojai gali klau syti mū-
sų laidų ir interneto svetainėje www.
ecosdelituania.com. Rašyti mu ms ga-
lite el. pašto adresu: ecosdelituania
@yahoo.com. arba skambinkite tel.:
+54 221 464 3940. 

�Š. m. gegužės 15–16 dienomis
įvyks aštuntoji, kas dveji metai ren-
giama Jungtinio Baltijos Amerikos
na cionalinio komiteto (JBANC) kon-
fe rencija „Baltijos regiono saugumas
– senos grėsmės ir nauji iššūkiai”
(Baltic Regional Security – Old Thre -
a ts and New Challenges). Konfe -
rencija vyks viešbutyje ,,Re naissance
M Street Hotel” (1143 New Ham -
pshire Ave., Washington, DC).

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

IÕ ARTI IR TOLI...

Ieško giminių
Ieškau Vinco Mardoso šeimos.

Vin cas Mardosas iš Lietuvos pasi-
t raukė II pasaulinio karo pabaigoje.
Apie 1965 metus jo šeima – žmona
Ane lė, dukterys Regina, Danguolė ir
Lilija gyveno adresu: 6600 S. Sac ra-
mento Chicago, IL 60629. Gal at si-

lieps patys Mardosai ar juos pažįstan-
tys. Būsiu dėkingas už informaciją.
Mano el. paštas:

v.mardosas@meganet.lt

Pagarbiai,
Vaclovas Mardosas

• Karaliaučiaus krašto lietu-
viškų mokyklų paramai per Ma-
žosios Lietuvos Lietuvių draugiją
Čikagoje aukojo: $250 dr. Algimantas
Kelertas. $100 Laima Ardickienė,
Stasė Purvinienė, Povilas ir Nijolė
Stel mokas. $90 Vytautas Graužinis.
$80 kun. dr. Eugenius Gerulis. $50
Viktoras Makiejus, Algirdas ir Ra-
minta Marchertas, Aleksandras Pet-
rauskis, Narimantas ir Janina Udrys.
$25 Juozas ir Giedrė Končius, Vy-
tautas Musonis, Vladas ir Gražina
Plečkaitis, Marija  Remienė. $20 Va-
cys ir Alfonsa Laniauskas, Teodoras
ir Ritonė Rudaičiai, Agota Tiškus,
Vy tautas Vizgirda. Dėkojame visiems
rėmėjams. Mažosios Lietuvos Lie-
tuvių draugija, 1394 Middleburg,
Ct., Naperville, IL 60540

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir su negalia
vaikams, daugiavaikėms šeimoms
bei studentams Lietuvoje. Aukojo a.
a. Amalijos Jagutienės palikimas

$651.45 per Birutę Kožicienę; Vy-
tautas ir Loreta Radikai $100 bei Eli -
gijus ir Aldona Kaminskai $50 a. a.
Jadvygos Dapkuvienės atm. Walter
Konauka $135 bei Romas ir Baniutė
Kronai a. a. Kazio Kreivėno atm.; La -
rry  Blaine Christensen $100 a.a.  Al -
fonso Vindašiaus atm.; Jonas ir Ona
Treškos $25, Steponas Stonys $25,
kun. A. Puchenski $20, Charles Ra ck -
mil $20; Donatas Tijūnėlis $700 stu-
dentės paramai. Labai ačiū. „Sau-
lutė” (Sunlight Orphan Aid), 414
Freehauf St., Lemont, IL 60439,
tel. (630) 243-7275 arba (630) 243-
6435.

• A. a. Jadvygos Dapkuvienės
atminimą pagerbiant, Vytautas Pilei-
ka „Saulutei” atsiuntė $120, kuriuos
suaukojo D. Brazdžionienė, D. V. Ko-
gelis, dr. D.  Giedrimienė su šeima, E.
J. Liudžius,  A. Ustjanauskas. „Sau-
lu tė” dėkoja už aukas ir reiškia užuo-
jautą a.a. Jadvygos Dapkuvienės arti-
miesiems.

�Baltijos jėzuitų plėtros Tary bos
nariai tėvas Antanas Saulaitis SJ ir
dr. Mindaugas Vygantas maloniai
kviečia norinčius Lemonto apylin kė -
se stebėti pavasarinį paukščių gyve -
ni mą. Stebėjimui vadovaus paukščių
žinovas Tadas Birutis. Susitikimas
pla  nuojamas šeštadienį, gegužės 16
d., nuo 9 val. r. iki pusiaudienio, po
stebėjimo – priešpiečiai ir pabendra -
vi mas. Norinčius prisijungti prašome
pranešti el. paštu: lithjesuit@hot-
mail.com arba palikti žinutę tel.
630-243-6234. Visa smulkesnė in-
formacija bei patarimai bus suteikti
užsire gistravusiems. 

�Kviečiame Lietuvių Fondo na-
rius dalyvauti Lietuvių Fondo meti-
niame narių suvažiavime, kuris
įvyks 2009 m. balandžio 25 d., Pa-
saulio lietuvių centre, 14911
127th Street, Lemont, IL, 60439,
tel. (630) 257-1616. Registracija –
8:30 v. r. Suvažiavime balsavimui bus
pristatytos dvi rezoliucijos. Daugiau
informacijos rasite apsilankę LF tin-
klalapyje www.lithuanianfounda-
tion.org. Taip pat norime priminti,
kad LF nariai, kurie negali atvykti į
suvažiavimą, LF Tarybos ir Kontro-
lės komisijos narių rinkimuose gali
dalyvauti balsuodami paštu.

Washington, DC pagerbti 
Tūkstantmečio odisėjos buriuotojai

Lietuvos Respublikos ambasado-
je Washington, DC balandžio 16 d.
vyko Washington, DC ir Baltimore
Lietuvių Bendruomenės susitikimas
su aplink pasaulį plaukiančios lietu-
vių jachtos „Ambersail” įgula.

Susirinkusius Lietuvių Bend ruo  -
menės narius bei buriuotojus pa -
sveikino ambasados įgaliotasis minis-
tras Tomas Gulbinas.

„Jūsų įkvepianti misija kelia
susižavėjimą ir suvienija viso pasau -
lio lietuvius. Valstybė, turinti  išėjimą
prie jūros, niekada nebūna maža.
Jūs, tūkstantmečio odisėjos daly viai,
parodėte kokia didelė yra Lietuva”, –
sakė diplomatas.

,,Tūkstantmečio odisėjos” nariai
perskaitė Prezidento Valdo Adam -
kaus kreipimąsi į pasaulio lietuvius ir
paragino Washington, DC bei Bal -
timore lietuvius prisidėti prie Lie -
tuvos vardo tūkstantmečio pami nė -
jimo vienu metu visuose penkiuose

že mynuose akcijos.
Lietuvos buriuotojus taip pat pri -

ėmė JAV Nacionalinės geografijos drau-
gijos (National Geographic So ciety)
viceprezidentas Terry Adam son.

Balandžio 19 d. „Ambersail”
jachta tęs savo misiją į Bostoną.

Lietuvos buriuotojai, plaukiantys
„Ambersail” jachta aplink pasaulį,
išplaukė 2008 m. spalio 5 d. iš Klai pė-
dos. Jachtos sugrįžimas ir visuotinis
pasaulio lietuvių šventimas pla nuo -
jamas 2009 m. liepos 5 d. – Lie tuvos
valstybės dienos išvakarėse. Šią
dieną viso pasaulio lietuviai susitelks
tam, kad garsiai ir išdidžiai visam
pasauliui praneštų, jog Lietuvai –
tūkstantis metų.

Daugiau apie ,,Tūkstantmečio
odisėjos” projektą:

http://1000odiseja.lt/index.php/p
ageid/815

LR Ambasados 
Washington, DC info


