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Vilnius, birželio 8 d. (BNS) –
University of Illinois at Chicago
(UIC) Lituanistikos katedros dar-
buotojai baiminasi, kad šį vienintelį
užatlantės akademinį lietuvių kultū-
ros židinį gali ištikti Aušros Vartų
bažnyčios New York likimas. Taupy-
dama lėšas universiteto vadovybė at-
sisako lietuviškų programų.

Čikagoje įsikūrusio universiteto
Lituanistikos katedra mini dvide-

šimtpenkmetį. Tačiau švęsti nėra ko
– dekanatas katedroje panaikino ke-
lias programas ir magistro bei dakta-
ro studijų pakopas. Šiuo metu kated-
roje dvi mokslo darbus rašančios lie-
tuvaitės gali būti paskutinės jos dok-
torantės.

Pertvarkos, uždarydamas ir dau-
gybę kitų filologijos katedrų, ėmėsi
UIC Laisvųjų menų ir mokslų fakul-
teto naujasis dekanas. ,,Jis nori su-

mažinti mūsų reikšmę ir galimybes”,
– JAV lietuvių dienraščiui ,,Draugas”
minėjo Lituanistikos katedros vedė-
jas profesorius Giedrius Subačius.

Departamento, kur glaudžiasi ir
ši katedra, tinklalapis lankytojus šiuo
metu pasitinka raudonomis raidėmis
parašytu įspėjimu: ,,Šiuo metu Slavų
ir baltų kalbų bei literatūros depar-
tamentas nepriima prašymų į jokias
programas.”

Anot Subačiaus, išskaidoma ka-
tedra buvo stiprus lietuvių kultūros
sklaidos centras. Subačiaus dėstomą
lietuvių kultūros kursą per metus iš-
klausydavo apie 120 studentų, no-
rinčiųjų būdavo dar daugiau. Šias pa-
skaitas rinkosi ne tik studentai iš JAV,
bet ir iš kitų viso pasaulio kraštų.

Lituanistikos katedroje buvo su-
teikti trys daktaro laipsniai, dar dvi
dokto Nukelta į 6 psl.
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Užsienyje lietuviai balsavo aktyviau nei Lietuvoje
Vilnius, birželio 8 d. (BNS) – Už-

sienio lietuviai Europos Parlamento
(EP) rinkimuose balsavo aktyviau nei
rinkėjai Lietuvoje.

Jei Lietuvoje balsavo 22,48 proc.
rinkimų sąrašuose esančių rinkėjų,
užsienyje aktyvumas siekė santykinai
daugiau – 36,21 proc., t. y. iš 18,5
tūkst. užsienio rinkėjų sąrašuose įra-
šytų Lietuvos piliečių savo valią pa-
reiškė 6,69 tūkst.

Vyriausiosios rinkimų komisijos
(VRK) pateikiamais duomenimis, už-
sienyje ženkliai pirmavo valdančioji
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščio-
nys demokratai, surinkę 35,19 proc.
balsų. Antra – Lietuvos socialdemo-
kratų partija su 12,6 proc. balsų, tre-
čia – Lietuvos lenkų rinkimų akcija
su 10,59 proc. balsų. Užsienio balsais,
mandatą būtų gavusi ir Liberalų ir
centro sąjunga su 7,42 proc. balsų, ta-
čiau jų gauti balsai nuo visų rinkėjų
skaičiaus sudarė 3,46 proc.

Sekmadienį vykusius rinkimus į
EP Lietuvoje laimėjo valdančioji Tė-
vynės sąjunga-Lietuvos krikščionys
demokratai. Už premjero Andriaus
Kubiliaus vadovaujamą TS-LKD bal-

savo 26,8 proc. rinkėjų. Partija gaus 4
mandatus EP.

Iš viso Lietuvai priklausančius 12
europarlamentarų mandatų pasida-
lys šešių partijų kandidatai. Opozici-
nė Lietuvos socialdemokratų partija
surinko 18,62 proc. atėjusių balsuoti
piliečių balsų. Socialdemokratai EP
turės 3 savo atstovus. Trečioje vietoje
likusi partija ,,Tvarka ir teisingu-
mas” gavo 12,24 proc. balsų ir gaus 2
mandatus. Po vieną mandatą gaus Dar-
bo partija (8,81 proc. rinkėjų balsų),
Lietuvos lenkų rinkimų akcija (8,46
proc.) ir Liberalų sąjūdis (7,35 proc.).

Kitos EP rinkimuose dalyvavu-
sios partijos nesurinko reikalingo bal-
sų skaičiaus. Rinkėjų aktyvumas per
šiuos rinkimus buvo labai mažas. Sa-
vo valią pareiškė 20,91 proc. rinkimų
teisę turinčių piliečių.

Asmeniškai balsuoti šiuose rin-
kimuose atvyko apie 90 Čikagos apy-
linkėse gyvenančių lietuvių, iš jų apie
20 balsavo generaliniame konsulate Či-
kagoje, apie 10 – Jaunimo centre ir apie
60 – Pasaulio lietuvių centre. Iki birže-
lio 7 d. apie 400 LR piliečių savo balsus
į generalinį konsulatą atsiuntė paštu.

Senka lietuvyb∂s užutekis Amerikoje

Čikagoje, Jaunimo centre, balsuoja
Paulius Vertelka. Jono Staškaus nuotr.

Čikaga, birželio 8 d. (,,Draugo” info) – Lietuvos Respublikos Generalinis konsulatas Čikagoje ir Pasaulio lietuvių centras
Lemonte savaitgalį surengė ,,Lietuvos dieną” – lietuvių kultūros renginį. Birželio 5 d. ,,Lietuvos diena” buvo švenčiama Daley
Plaza, Čikagos centre, o birželio 6 d. lietuviai klegėjo PLC, Lemonte. Žiūrovai scenoje galėjo išvysti gražų būrį mažų ir didelių
dainininkų, muzikantų, šokėjų, aktorių, mados kūrėjų, paskanauti lietuviško maisto, įsigyti suvenyrų, rankdarbių. Buvo
paruošta įdomi medžiaga apie Lietuvą, mūsų šalį pristatė ir Mariaus Jovaišos „Neregėtos Lietuvos” fotografijos.

Ramūno Astrausko nuotr.PERIODICALS
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Daugelio mūsų tautiečių kasdie-
nis lėkštės turinys yra gerokai nu-
tolęs nuo mitybos piramidės pata-
rimų. Statistinis lietuvis mėgsta pa-
valgyti riebiai, o į vaisius, daržoves ir
grūdinius produktus žiūri gana at-
sainiai.

Kaip Eltai teigė Valstybinio ap-
linkos sveikatos centro Mitybos sky-
riaus vedėja medicinos mokslų dak-
tarė Roma Bartkevičiūtė, vidutinis
mūsų tautiečių su maistu gaunamos
energinės vertės kiekis nestebina,
tačiau tai, iš kokių produktų mes jį
gauname, verčia sunerimti.

Kaip atskleidė 2007 metais tuo-
metinio Respublikinio mitybos cen-
tro atliktas faktinis mitybos tyrimas,
statistinė lietuvė vidutiniškai per
dieną su maistu gauna 1,800 kiloka-
lorijų, lietuvis – apie 2,450 kilokalori-
jų.

Pasak Valstybinio aplinkos svei-
katos centro žinovės, didžiausia susi-
rūpinimą kelia tai, kad niekaip ne-
įprantame vartoti reikiamo kiekio
šviežių vaisių, daržovių ir grūdinių
produktų. Tiesa, pasak Bartkevičiū-
tės, šioje sferoje nesame išskirtiniai
Europos Sąjungoje. Daugelyje šalių jų
suvartojama nepakankamai.

Minėtų produktų, pagal specia-
listų patarimus, reikėtų vartoti dau-
giausia net kelis kartus per dieną.
Tuo tarpu Lietuvoje, faktinio mitybos
tyrimo duomenimis, bent kartą kas-
dien šviežių daržovių valgo 44 proc.
gyventojų. Kas ketvirtas lietuvis
prisipažįsta šviežias daržoves valgan-
tis ne kiekvieną dieną.

,,Žmonės buvo klausiami, kaip
dažnai jie valgo šviežių daržovių,
neskaitant bulvių. Šios yra įprastas
lietuvių mitybai produktas, taigi jei
įskaičiuotume ir valgančiuosius jas,
procentas valgančiųjų šviežias daržo-
ves kasdien išaugtų”, – paaiškino
Bartkevičiūtė.

Pasak jos, lietuviai valgo daržo-
vių maždaug tiek pat, kiek ir kitų
Europos Sąjungos šalių piliečiai. Mes
jų kasdien suvalgome 142 gramus, o,
pavyzdžiui, belgai – 141 gramą.

,,Taip pat nereguliariai ir per
retai vartojame grūdinių produktų.
Jų taip pat reikėtų gauti kelis kartus
per dieną. Tuo tarpu kasdien varto-
jantys grūdinių produktų sakė tik 47
proc. lietuvių, dar apie 12 proc. pa-
sakė, kad vartoja jų kelis kartus per
dieną”, – sakė Bartkevičiūtė.

Lietuvoje per dieną suvartojama

maždaug apie 120 gramų grūdinių
produktų. Jau minėti belgai jų suvar-
toja apie 260 gramų.

Mitybos žinovės teigimu, lietu-
viai tradiciškai per mažai suvalgo ir
žuvies bei jos produktų, bet čia
padėtis keičiasi į gera. ,,Prieš dešimt-
metį vartojome 17-19 gramų žuvies,
dabar – jau apie 30 gramų. Du treč-
daliai gyventojų žuvį vartoja vieną du
kartus per savaitę. Truputį per retai,
bet procentas nėra toks jau mažas.
Apie 11 proc. žuvies išvis nevalgo,
galbūt dėl alergijos arba dėl to, kad
nemėgsta”, – sakė Bartkevičiūtė.

Jos teigimu, tradiciškai mes per
daug vartojame mėsos ir produktų,
kuriuose yra daug riebalų. Lietuviai
per dieną vidutiniškai suvartoja 180
gramų mėsos, belgai – 124 gramus.
,,Per dešimtmetį išaugo augalinio
aliejaus ir sviesto vartojimas, o gry-
nųjų taukų suvartojama mažiau.
Margarino suvartojimas beveik nepa-
kito. Sveikatos požiūriu tokius po-
kyčius būtų galima vertinti gerai, bet
vis tiek reikia žiūrėti ir bendrą
riebalų suvartojimo kiekį”, – teigė
Bartkevičiūtė.

Žinovė atkreipė dėmesį, kad
lietuviai valgo per riebiai ir suvartoja
per mažai gerųjų angliavandenių.
,,Riebalai turėtų sudaryti ne daugiau
nei 30 proc. vidutinio paros maisto
davinio energinės vertės, o Lietuvoje
šis procentas siekia 43 proc. O ang-
liavandeniai turi sudaryti ne mažiau
55 proc. nuo paros maisto davinio
energinės vertės, o pas mus tesudaro
apie 40 proc. Taigi, mes suvartojame
per mažai gerųjų angliavandenių,
kurių yra, pavyzdžiui, grūdų produk-
tuose”, – sakė Bartkevičiūtė.

Pašnekovės teigimu, nors ir
nežymius, žmonių požiūrio į maistą
pokyčius jau galima matyti: du kar-
tus padaugėjo asmenų, kurie maistą
renkasi pagal tai, ar sveika, bet jų
dalis išliko vis tiek labai maža. Svei-
katos gerinimo tikslu maistą dabar
renkasi tik kas penktas gyventojas, o
pagrindiniais maisto produkto pasi-
rinkimo kriterijais išlieka kaina ir
skonis.

Kalbėdama apie tokios mitybos
pasekmes Bartkevičiūtė apgailestavo,
kad kol kas nepastebimos žymios
antsvorį turinčių žmonių skaičiaus ma-
žėjimas. ,,Labai nežymiai mažėja ant-
svorį turinčių moterų, bet per dešimt-
metį akivaizdžiai padaugėjo antsvorį
turinčių vyrų”, – teigė žinovė.

Šie metai ypatingi ir JAV Va-
karuose, Washington ir Oregon
valstijose, gyvenantiems lietu-
viams – birželio 13 d. jie minės
lietuviškų kapinių Roslyn mies-
telyje, WA 100 metų sukaktį. Tai,
kad toks jubiliejus bus minimas,
ir ne bet kaip, bet su paminklinės
lentos atidengimu, lietuviškais
šokiais ir dainomis ir net 1906
metų lietuvio angliakasio laido-
tuvių inscenizavimu, turime būti
dėkingi JAV LB Portland apy-
linkės pirmininkui Viliui Žalpiui.
Jo dėka buvo surinkta 12,000
dol. Roslyn kapinėms atnaujinti,
o balandžio mėnesį Seattle ir
Portland lietuviai susirinko su-
varkyti kapines (apie tai skai-
tykite 4 puslapyje). Numatyta
šventė žada būti smagi ir ilga.
Nes, kaip rašoma Portland lietu-
vių tinklalapyje, ,,Šokiai truks
tol, kol paskutinė pora paliks
salę.”

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

Lietuviai valgo per riebiai

Gyd. ONA RADZEVIÇIENÈ

Ar reikalingos širdies
dydį ir formą

atstatančios operacijos?

Širdies formą ir dydį atstatančios
operacijos nėra tikslingos, praneša
kardiologai.

Apie 20 metų buvo atliekamos
šios, taip pat širdies ertmes pertvar-
kančios operacijos, viliantis, kad jos
geriau veiks. Šios operacijos buvo at-
liekamos pacientams, kartu su šir-
dies kraujagyslių šuntavimo (bypass)
operacijomis.

Apie 5 milijonai amerikiečių pa-
tiria širdies veiklos sutrikimus (fai-
lure), kas nulemia 287,000 mirčių
kasmet. Pagrindinės šių sutrikimų
priežastys yra širdies pakenkimai po
širdies infarktų, užsikimšus vainiki-
nėms (coronary) kraujagyslėms,
esant vožtuvų ligoms, aukštam krau-
jo spaudimui, diabetui. Dėl to širdies
raumuo padidėja, ertmės išsiplečia,
pasikeičia širdies forma ir širdis
tampa per silpna „varinėti kraują”.
Ligoniai jaučia dusulį, kuris sutiprėja
judant.

Gydytojai tikėjosi, kad operacijos
atstatančios širdies natūralią formą
ir dydį, leis ligoniams pasijusti geriau
ir ilgiau gyventi.

Tyrimams buvo atrinkta 1,000
ligonių, kurių vienai grupei buvo at-
likta širdies „rekonstrukcijos” opera-
cija ir širdies arterijų šuntavimas
(bypass), o kitai grupei – tik šuntavi-
mo operacija. Ligoniai buvo stebimi
48 mėnesius, tikrinama, kiek laiko
po to praleido ligoninėje, koks jų
skaičius mirė. Taip pat buvo tikrina-
ma jų sugebėjimas mankštintis.

Nustatyta, kad tarp tų dviejų
grupių skirtumo nebuvo. Pakarto-
tinio gydymosi ligoninėje laikas ir
mirties atvejų skaičius – buvo toks
pat, ir sveikatos būklė buvo panaši.
Tačiau ligoniai po širdies „rekons-
trukcijos” operacijos praleido dau-
giau laiko ant operacinio stalo, taip
pat ligoninėse. Tik kai kuriems ligo-
niams, turėjusiems daug randų šir-
dyje, galėjo būti tai naudinga – teigia
chirurgai.

Parengta pagal
„The New York Times”

Nors ir nežymius, žmonių požiūrio į maistą pokyčius
jau galima matyti: du kartus padaugėjo asmenų, kurie
maistą renkasi pagal tai, ar sveika, bet jų dalis išliko vis
tiek labai maža.

Tuberkuliozė ir ŽIV
infekcija

Pasaulinės sveikatos organizaci-
jos (PSO) duomenimis, ŽIV (žmogaus
imunodeficito virusu) užsikrėtę ligo-
niai dažnai miršta nuo tuberkuliozės
(tbc). Net 1/4 visų mirčių nuo tbc
atvejų, ligoniai buvo užsikrėtę ŽIV.
Kasmetiniame Global TB Control
pranešime, ŽIV ligoniai net 20 kartų
dažniau gali susirgti tuberkulioze.

Beveik 1/3 pasaulio gyventojų
yra užsikrėtę tbc bakterija, bet ši pa-
prastai yra neaktyvios formos ir, tik
imuninei sistemai susilpnėjus, esant
menkai mitybai, alkoholizmui, varto-
jant narkotikus, imunosupresantus,
užsikrėtus ŽIV, susergama tuberku-
lioze.

Apie 9, 3 milijono žmonių kas-
met suserga tuberkulioze ir 1,8 mili-
jonai iš jų miršta. Apie 456,000 mirš-
ta nuo ŽIV, bet kartu serga ir
tuberkulioze.

Šiuo metu Afrikoje stebimas tbc
ir ŽIV padidėjimas ne dėl realaus in-
fekcijų skaičiaus padaugėjimo, bet
dėl geresnės tyrimo kokybės.

Tbc infekcija paprastai gydoma 4
rūšių antibiotikais 6 mėn. laikotarpiu
kiekvieną dieną. Nukelta į 9 psl.
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LIETUS EUROPOS
PAKRAŠTYJE

EGIDIJUS
ALEKSANDRAVIÇIUS

Europos Sąjungos Parlamento
rinkimų rezultatai Lietuvoje yra
neabejotinai patrauklūs politikos
analitikams ir visuomenės tyrinėto-
jams. Daug rimtų įžvalgų teko nu-
girsti viešame eteryje jau rinkimų
dieną ir balsų skaičiavimo naktį. Ta-
čiau neabejotina, kad komentarai ir
polemika dar ilgai tęsis. Net jei šie
rinkimai neturėtų tiesioginio povei-
kio Lietuvos politikai, jų rezultatai
yra patogūs naršyti visuomenės poli-
tinių polinkių tyrėjams.

Rekordiškai menkas rinkėjų ak-
tyvumas, žinoma, liūdina. To nepa-
neigsi. Nebent būtum visiškas euros-
keptikas, kas nėra joks nusikaltimas.
Tačiau bet kuris euroskeptikas turi
pastebėti keistą ryšį tarp lietuvių
euroentuziazmo ir menko europarla-
mentarizmo jausmo. Esame tauta,
kuri labai teigiamai vertina ES.
Lietuvių tautos atstovybė – Seimas
gali per itin trumpą laiką pritarti bet
kokio turinio Europos Konstitucinei
sutarčiai. Tačiau čia pat pastatomas
dalyvavimo rinkimuose antirekordas.
Kas čia per turgus?

Yra keletas galimai vaisingų
aiškinimosi krypčių. Paprasčiausia
(ir naiviausia) būtų nurašyti viską į
darganos nuostolius. Tačiau ši prie-
žastis nelabai svari. Daug kas kaltina
politinės reklamos ydas ir pamėk-
liškus debatus per Lietuvos televiziją.
Čia jau rimčiau. Tačiau ne ką turi-
ningesni jie buvo per Lietuvos Seimo
ir Prezidento rinkimus. Tada, tar-
kim, pasakysim, sekdami Andrių Ku-
bilių, lietuviai pavargo nuo rinkimų,
o tie mūsų procedūrinės demokrati-
jos žinovai, kurie suplanavo derinti
EP ir Lietuvos Prezidento rinkimų
antrąjį ratą, turi apie ką pagalvoti.

Gal geriau buvo sieti su pirmuoju
prezidentinių rinkimų ratu? Čia tik
spėjimas. Kaip ten buvo iš tikro, tu-
rėtų atskleisti rimtesni sociologiniai
tyrimai.

Einant nuo silpnesniųjų priežas-
čių prie gilesnių, reikia neatmesti
prielaidos, kad lietuviams yra aišku,
jog ES nėra nei unitarinė, nei federa-
linė valstybė. Ji yra labai pabira val-
stybių (ir plačių federacinių valsty-
bių) sąjunga, kurioje svarbiausi poli-
tiniai procesai vis dar verda atskirai
kiekvienoje iš jų. Lietuviams iš savo
kolektyvinės atminties dar neišstū-
musiems posovietinio pokolonializmo
palikimo – oportunistiško prisitaiky-
mo prie Centro – gebėjimų yra vi-
siškai aišku, kur verta laužyti ietis ir
kasti paskutinio mūšio apkasus. Ne
mano pupos, ne mano kiaulės... Ši
patirtis tiesiog verčia įdėmiai stebėti,
kas naujajame Centre darosi, ir kuo
greičiau prisitaikyti prie tartum iš
išorės primestų sąlygų. Pripažinki-
me, toks elgesys sovietmetyje padėjo
išlikti tokiems, kokie esame. Jis turi
savo privalumų ir dabar. Tik iš euro-
pietiškos kaimynystės žiūrisi labai
prastai: esame savimi susirūpinę ego-
istai, nesugebantys atsijungti nuo
rusiškų informacinių šaltinių ir pra-
tintis prie Europos naujienų ir geros
spaudos.

Prie šito turėtume pridurti dar ir
tai, kad nesame užkietėję demok-
ratai. Mums prezidentai ir autori-
tariniai miražai vis dar yra svarbesni
už laisvę, parlamentarizmą ir poli-
logą, vietoje vienos tiesos ir jos įgy-
vendinimo galių siūlantį kritiškai pri-
imti bet kokius politinius sumany-
mus, ginčytis, įrodinėti savas tiesas,
nuolat stengiantis nepažeisti kitų
teisės į savą pasaulio supratimą. Tad
Europos likimas ir parlamentarizmo
dvasia lietuviams nėra gyvenimo ir
mirties klausimas. Jei jau apgailes-
taujame dėl vangaus rūpinimosi savo
Respublikos likimu, tai tikrai netu-
rime stebėtis abejingumu ES reika-
lams.

Panašu, kad Strasbūre ir Briu-
selyje lietuvių klubas bus labai įvai-
rus. Jis gali priminti ir nieko bendro
neturinčiųjų bendruomenę, ir šalį,
kurioje visi arba yra giminės, arba
susipykę. Tačiau ko verti vien Vy-
tauto Lansbergio ir Leonido Donskio
oratoriniai gebėjimai? Šis profesorių
duetas skirtinguose Europos partijų
ansambliuose gali duoti labai daug.
Gal taip ir bus.

Bernardinai.lt

Lietuvių pamoka
Amerikos psichologams

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Lietuvių išeivijoje JAV turėjome šimtus organizacijų. Jų tebeturime
ir dabar, tik ne taip gausiai. Anksčiau ar vėliau organizacija susi-
duria su lėšų problema. Joms sukelti gali būti renkamas nario

mokestis, skatinamas solidarumo įnašas, vedami vajai. Didesnės organi-
zacijos savo veiklai paremti sugebėjo įkurti specialius fondus ar kaip nors
kitaip užtikrinti pastovius lėšų šaltinius.

Visa tai prabėgo mano galvoje ,,The National Psychologist” 2009 m.
gegužės-birželio mėn. laidoje skaitant tokią istorijėlę. Pirmajame leidinio
puslapyje didelėmis raidėmis skelbiama, kad Amerikos psichologų sąjun-
ga (APA) į teismą traukia tos Sąjungos 1962 m. įsteigtą draudimo firmą
(APA Insurance Trust), kurioje APA nariai gali apsidrausti nuo galimų
ieškinių. APA teismo keliu iš APAIT reikalauja finansinės informacijos,
pajamų bei išlaidų suvestinių ir t.t. Pastaroji bijo, kad tokia informacija
gali patekti į varžovų rankas. Pasirodo, kad daugelį metų tokios informa-
cijos buvo prašoma, bet negauta. Besiaiškinant išleista tūkstančiai dole-
rių, bet tai yra niekis palyginti su numatomomis teismo išlaidomis, kai-
nuosiančiomis šimtus tūkstančių dolerių. Įdomu ir tai, kad APAIT direk-
torių tarybą sudaro devyni psichologai ir du draudimo specialistai. Trys iš
psichologų yra buvę APA prezidentai, septyni – buvę APA seimelio ats-
tovai ir t.t. Žodžiu, abejoms pusėms ne tik pažįstami, bet tiesiog savi.

Kiek žinau, lietuvių turimi fondai į gyvenamojo krašto teismus nieko
netraukė ir nebuvo traukiami, nors išlaidžių bylinėjimųsi tarp lietuviškų
organizacijų yra buvę. Galvon tuoj ateina trys didžiosios bylos: LB reorgų
– JAV LB, JAV LB – Cleveland mieste esančios ,,Sodybos” ir tėvų pran-
ciškonų ,,Kultūros židinio” korporacijos. Tačiau ne apie tai noriu čia ra-
šyti. Bent prabėgomis noriu išvardinti buvusias ar esamas įvairias part-
nerystes. Tai atvejai, kai buvo įkurti fondai telkti lėšas konkrečioms orga-
nizacijoms ar jų grupuotėms. Mano apibūdinimas gal nebus visai tikslius,
bet jis parodys įvairių partnerysčių buvimą. Skaitytojai kviečiami infor-
maciją papildyti ar patikslinti.

JAV LB galvojo steigti Geležinio Vilko fondą, kuris remtų JAV Lietu-
vių Bendruomenės darbus. Buvo ir kitokių nuomonių, atvedusių prie
kompromiso – to Lietuvių Fondo (LF) įsteigimo. Nors LF buvo savaran-
kiška pelno nesiekianti korporacija, jos struktūroje svarbų vaidmenį vai-
dino ir tebevaidina JAV LB. Prieš keletą metų įsibangavęs kivirčas dėl
įstatų keitimo apsiramino ir abi pusės – LF ir JAV LB – grįžo prie savo
svarbiausių darbų. Be LF sunku įsivaizduoti JAV LB ir daugelio lietuviš-
kų organizacijų veiklą, per daugybę metų gavusios milijonus dolerių para-
mos.

Turėjome Vyriausiąjį Lietuvos išlaisvinimo komitetą (VLIK). Jam
remti ir lėšas kelti buvo įsteigtas Tautos fondas. Lietuvai atkūrus neprik-
lausomybę VLIK’as užsidarė, o Tautos fondas tebeegzistuoja, savo dėme-
sio centru pasirinkęs paramą Lietuvai.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) darbams remti buvo įsteigtas
PLB fondas. Jis per 30 savo veiklos metų rinko lėšas lietuvybės išlaiky-
mui, PLB seimų ir Jaunimo kongresų paramai, universitetų paramai ir
t.t. Šių metų balandžio 25 d. PLB Fondo direktorių tarybos posėdyje vien-
balsiai buvo nutarta šį Fondą uždaryti. Dauguma likusių lėšų bus
nukreipta į LF.

Šiaurės Amerikos ateitininkai turi Ateitininkų šalpos fondą (AŠF),
kuriame nors ir įvyko keletas pasikeitimų, jis visuomet rėmė ateitininkiš-
ką veiklą. Lietuvoje atsikūrę ateitininkai, perkėlus Ateitininkų federacijos
vadovybę į Lietuvą, tikėjosi, kad ir Ateitininkų fondas bus jai patikėtas.
Išėjo kitaip. AŠF, oficialiai savarankiška pelno nesiekianti korporacija,
tam spaudimui nepasidavė ir liko JAV. Bene pernai Lietuvos ateitininkai
įsteigė savo fondą.

Skautai turi savo Vydūno fondą (VF). Jis irgi yra savarankiška pelno
nesiekianti korporacija. Spaudoje neteko skaityti, kad VF turėtų kokių
rimtų kivirčų ar besikėsinančiųjų į jo lėšas. Fondas remia skautišką veik-
lą, lietuvišką spaudą ir skiria stipendijas studijuojantiems.

Gilią vagą religinės bei tautinės paramos darbe yra išvariusi Lietuvos
Katalikų religinės šalpos organizacija. Tai irgi pelno nesiekianti korpo-
racija. Neteko girdėti, kad ji turėtų sunkumų su kitais. Daugelį metų jos
tarybai sumaniai vadovavo vysk. Paulius Baltakis. Taip pat būtinai reikia
paminėti pernai užsidariusio Bendrojo Amerikos lietuvių šalpos fondo
(BALF’o) veiklą. Tai buvo garbinga organizacija, daugelį metų šelpusi pa-
galbos reikalingus lietuvius, ypač Europoje.

Paminėtini du naujausi fondai. Tai Draugo fondas (DF), prieš daugiau
nei dešimtį metų įsteigtas remti dienraštį ,,Draugą”. DF pranešimuose
spaudai rašoma, kad per tą laiką dienraštis susilaukė milijono dolerių pa-
ramos. Be jos nebeturėtume ,,Draugo”. Iš šalies kartais susidarydavo
įspūdis, kad dienraščio leidėjai į DF žiūrėdavo kaip ,,katinas į lašinius” ir
gal ne taip stropiai rūpinosi savo ekonomine gerove.

Turbūt naujausias fondas yra Dainavos fondas, prieš porą metų įkur-
tas remti Dainavos jaunimo stovyklą. Pati Dainavos stovykla yra Ameri-
kos Lietuvių katalikų federacijos padalinys, Nukelta į 9 psl.Sekmadienį rinkome savo atstovus į Europos Parlamentą.

Piotro Romančiko (ELTA) nuotr.

Panašu, kad Strasbūre
ir Briuselyje lietuvių klu-
bas bus labai įvairus. Jis
gali priminti ir nieko ben-
dro neturinčiųjų bendruo-
menę, ir šalį, kurioje visi
arba yra giminės, arba
susipykę.
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Viena diena Roslyn
VALYTÈ SPARKIS

Užtruko keletą metų, kol Vilius
Žalpys, Portland Lietuvių Bendruo-
menės pirmininkas, surinko pakan-
kamai lėšų, kad galėtų pastatyti du
atminimo paminklus Roslyn ir Cle
Elum kapinaitėse palaidotiems lietu-
viams. Šių metų Lietuvos Nepriklau-
somybės minėjimo metu Vilius pla-
čiai papasakojo Seattle Lietuvių
Bendruomenės nariams ir svečiams
apie jam žinomus istorinius lietuvių
įsikūrimo Roslyn, Cle Elum ir kituo-
se Washington valstijos miesteliuose
faktus. Viliaus prašymas padėti nau-
jai aptverti kapinaites buvo išgirstas
su nemažu entuziazmu. Reikėjo at-
likti daug didelių ir šiek tiek mažes-
nių darbų, kad galėtume visi pasi-
džiaugti sutvarkytomis kapinaitėmis
jų 100 metų sukakties proga.

Balandžio 18-tą dieną į Roslyn
suvažiavo Portland ir Seattle lietu-
viai. Jautėmės truputėlį pavėlavę,
nes vietiniai lietuviai jau buvo pra-
dėję darbuotis prie senosios tvoros.

Diena buvo graži, o vietovė – dar
gražesnė. Grėbėme pernykščius la-
pus ir spyglius, betonu sutvirtinome
senuosius paminklus, įtvirtinome
naujus, šalinome samanas nuo pa-
minklinių įrašų. Darbas ėjosi puikiai,
nes netrūko norinčių padėti. Atok-

vėpio valandėlę, betraukdami savo
sumuštinius pasistiprinti, buvome
maloniai nustebinti vietinių lietuvių
karštų vaišių: balandėliais, dešrelė-
mis su raugintais kopūstais, karšta
kava. Buvo labai malonu susipažinti
su lietuviškas šaknis turinčiais Ed,
Judy, Ona ir jos dukra.

Visų laukiama šventė numatyta
birželio 13-tą dieną. Į ją žada atvykti
Roslyn ir Cle Elum miestelių merai
bei į kapinaites jau atgulusių, bet di-
delę gyvenimo dalį čia praleidusių
lietuvių palikuonys iš Washington,
California, Alaska ir Illinois valstijų.
Pakvietimą į šias iškilmes gavo gu-
bernatorius ir Lietuvos Respublikos
ambasadorius JAV Audrius Brūzga.

Šventinės programos metu bus
pašventinti abu naujai pastatyti pa-
minkliniai akmenys. Naujai susikū-
ręs Seattle lietuvių choras „Vakarai”
atliks pynę Roslyn lietuvių senųjų
dainų. Šokių grupės „Lietutis” ir
„Aitvaras” taip pat paruošė puikią
programą. Turėsite galimybę aplan-
kyti Kalnakasybos muziejų.

Maistą gamins lietuvės virėjos,
taigi vakarienė bus gardi, programa
puiki. Na, o kad šokti galėsite nesus-
todami, neabejokite – atvažiuoja Vi-
das Švagždys.

,,Tulpė Times”,
2009 m. birželis

Lietuviai ruošia paminklinę lentą su užrašu ,,Lietuvių kapinės”.Vilius Žalpys rodo Akvilei ir Editai Bukauskaitėms, kurios kapinių vietos dar
nėra sutvarkytos.

Arvydas Lukoševičius stato naują tvorelę.

Bruno Kelpšas gręžia duobę naujai
tvorai.

Pietūs pasibaigė – atgal prie darbų.
,,Tulpė Times” nuotraukos
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VINCAS KUDIRKA IR MÙSÛ LIETUVA
Lietuvos istorikės Anelės Butku-

vienės straipsnis (,,Draugo” kultūros
priedas, 2009 m. gegužės 23 d.) apie
Vincą Kudirką yra vienas iš vertin-
giausių, kurį teko šiais metais skaity-
ti.

Vincas Kudirka, Lietuvos himno
autorius, vienas iš laikraščio ,,Var-
pas” steigėjų, redaktorius, siela ir
pagrindinis jo variklis, per savo
trumpą gyvenimą (1858–1899) labai
daug nuveikė Lietuvos ir lietuvių
naudai. Tačiau, kaip istorikė pastebi,
apie patį Kudirką yra mažai rašyta, ir
daugumas mūsų mažai apie jį žino-
me, išskyrus kaip vardą, išmoktą is-
torijos vadovėliuose, arba tą statulą,
kuri stovi Kudirkos Naumiesčio bu-
vusioje turgaus aikštėje.

Butkuvienės straipsnis parodo
Kudirką  gyvą, alsuojantį žmogų, ku-
ris, Lietuvos naudai sunkiai dirbda-
mas, vargo ir kentė caro užvaldytoje
Lietuvoje. Tuo būdu Kudirka pasida-
ro ne tik brangus, bet lyg ir pažįsta-

mas, užjaučiamas ir beveik artimas
kaimynas, kuriam esame daug sko-
lingi.

Straipsnio autorės knyga ,,Gar-
sios Lietuvos moterys” (,,Baltos lan-
kos”, 2008, 358 psl.) taip pat įdomiai
pristato daugiau nei 40 Lietuvos mo-
terų portretus/aprašymus – prade-
dant nuo Gedimino dukterų ir kuni-
gaikštienės Birutės, baigiant praeito
šimtmečio moterimis. Tai motinos,
žmonos, dukterys, kūrėjos, profesio-
nalės, visuomenininkės ir kitaip per
šimtus metų pasižymėjusios Lietuvos
moterys. Ši knyga ne tik įdomi ir ver-
tinga tiems, kas skundžiasi Lietuvos
dabartinių rašytojų susižavėjimu neš-
vankiais žodžiais savo rašyboje (pvz.,
Gavelio ,,Vilniaus pokeris” arba Žu-
kausko ,,Finding the Moon in Su-
gar”), ši istorikės knyga bus kaip
šviežio oro gurkšnis iš Lietuvos pu-
šynų. 

Donatas Januta 
San Francisco, CA 

DABAR – TIK DÑIAUGTIS GALIMA
Su malonumu skaičiau apie Ma-

dison-Vilnius Sister Cities organizaci-
jos per 20 metų pasiektus pasieki-
mus. Stasės Semėnienės straipsnis
,,Rankos padavimas Vilniui” (,,Drau-
gas”, 2009 m. gegužės 14 d.) vaiz-
džiai įrodo, kiek naudos tas miestų
susigiminiavimas yra suteikęs ir
vienai, ir kitai pusei, ypač tarybiniais
laikais.

Tačiau kas mane labai nustebino,
tai autorės sakinys, kad Madisono lie-
tuviai ,,pabrėždam(i) savo pritarimą
Madisonui susigiminiuoti su nelais-
vėje esančia Lietuvos sostine Vilniu-
mi, tačiau reikalaudam(i) atsisakyti
minties, jog Vilnius būtų siejamas su
sovietais”. Kaip greitai užmiršta ta
anų metų pasipriešinimo aistra! Ar
tai buvo ALT’as, VLIK’as, Lietuvių
Bendruomenė, radijo programos įvai-
riuose miestuose, laikraščiai ar net
pavieniai žmonės – visi, lyg audros
pagauti, visomis jėgomis priešinosi
tam susigiminiavimui. O pasiprieši-
nimas buvo ne tik dėl to, kad Vilnius

buvo sovietų miestas, bet kad toks
susigiminiavimas būtų davęs pagrin-
dą (precident) negrąžinti Lietuvai
nepriklausomybę – jei tokia galimybė
kada nors ateity būtų iškilusi.

Visa tai labai gerai prisimenu,
nes buvau įsitraukusi į tą šurmulį.
Seattle miestas jau nuo 70-to dešimt-
mečio susigiminiavo su Taškentu (dėl
to Madison ir negalėjo susigiminiuoti
su Taškentu), mačiau, kiek nuostabių
programų vyko tarp tų dviejų, visai
nepanašių miestų. Apie tokį entu-
ziazmą Vilniui tik svajoti tegalima
buvo. 

Ir užsimezgė tas ryšys, ir kiek
visapusiškai jis praturtino ir vieno,
ir kito miesto piliečius. Bet koks
tai sunkus ir skausmingas kelias
buvo… O dabar – tik džiaugtis ga-
lima. Nuoširdžiai sveikinu su 20
metų reikšmingos ir turiningos veik-
los!

Ina Bertulytė-Bray
Seattle, WA

SU GARBINGA SUKAKTIMI – MALONÙS 
PRISIMINIMAI

Miela sveikinti „Draugą” – pla-
čiame pasaulyje gyvenančių lietuvių
dienraštį, jo šimtmečio sukakties pro-
ga. Prisidedu prie nuoširdžiausių lin-
kėjimų, kurių laikraštis pilnai užsi-
tarnavo būdamas visų lietuvių drau-
gas, stiprindamas nepertraukiamus
ryšius su Tėvyne, mus informuo-
damas apie ją ir jos džiaugsmus ir rū-
pesčius, ryškindamas tautines, reli-
gines, švietimo, politikos, socialines
bei kitas problemas ir ragindamas
ateities dienose išlikti patikimais
bendrakeleiviais visiems, kuriems
rūpi Lietuva.

Kartu su šia garbinga sukaktimi
grįžta ir mano ilgo 50 metų bendra-
darbiavimo su „Draugu”, jo redakto-
riais bei administratoriais malonūs
prisiminimai. Nemažai laikraštis

spausdino mano straipsnių apie Cle-
velande gyvenančius veikėjus, orga-
nizacijų darbus, veiklos apžvalgas,
paryškinant jas aktualiomis nuo-
traukomis.

Man nepamirštami liko prof. Sta-
sio Šalkauskio spaudoje nuskambėję
žodžiai: „Spausdinti žodžiai yra tau-
tos išraiška, pagal kurią yra vertina-
ma tauta.”

„Draugas” yra 100 metų lietuviš-
ko gyvenimo veidrodis. Jam, jo leidė-
jams, redaktoriams ir bendradar-
biams priklauso didelė padėka.

Žengiant į antrąjį šimtmetį, lin-
kėtina nepavargti nei redaktoriams,
nei administratoriams, stiprinant ir
finansinį užnugarį.

Vacys Rociūnas
Independence, OH

Ar dar minėsime Gedulo ir
Vilties dieną, ar tik dešreles

kieme kepsime?
KARILÈ VAITKUTÈ

Niekas nesiginčija dėl to, kad sa-
vo istorijos negalima pamiršti, ją rei-
kia nuolat prisiminti, tačiau visų pir-
ma – istoriją reikia žinoti. Čia ginčai
(kartais virstantys karais) ir praside-
da. Kokia buvo istorinė tiesa? Ką aš
turiu išmokti (ir savo vaikus išmoky-
ti) apie įvykius, kurių liudininku ne-
buvau? Kuo tikėti? Kaip iš tikrųjų
buvo, kas ką padarė, kas dėl ko at-
sakingas, ką bausti, ką apdovanoti,
ką smerkti, ką girti...? Kuo ,,mūsų
tiesa” skiriasi nuo ,,jūsų tiesos”, kuri
istorinė tiesa ,,teisesnė” ar ,,tieses-
nė”...? Ar teisesnis liks tas, kuris gar-
siau rėkia? Ar tas, kuris stipriau mu-
ša? Mums, lietuviams, tenka išgirsti
nemažai kaltinimų, susijusių su įvai-
riais įvykiais Antrojo pasaulinio karo
metu, dažnai jaučiamės nesuprasti,
neišgirsti, nekaltai apkaltinti. Nere-
tai gal jaučiamės maži, silpni, pažei-
džiami, nes taip pat buvome naikina-
mi, priešinomės, kentėjome. 

Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties
diena. O juk pati vasara! Atrodo, nie-
ko daugiau nesinori, tik savaitgalį
atsipūsti po darbų, kaitintis paplūdi-
myje, gėrėtis žaluma, gėlėmis, ežere
ar baseine besitaškančiais linksmais
savo vaikais, kepti dešreles ir negal-
voti apie nieką bloga. Tačiau, gal ir
kiti taip, kaip aš, žiūrėdama į savo
vaikus, kartais pagalvoju ne tik apie
dabartį ar jų ateitį, bet ir apie jų
praeitį. O tai reiškia, kad galvoju apie
savo tėvus, savo senelius ir prose-
nelius. Mano vaikai dabar krykštauja
baseine, o mano mama, būdama ma-
no vaikų amžiaus, ne tik neturėjo
baseino, bet net neturėjo nuolatinės
gyvenamosios vietos, nes turėjo slap-
stytis, mat jos tėvas, mano senelis,
buvo ,,liaudies priešas” (o iš tiesų te-
buvo girininkas) ir todėl buvo ištrem-
tas į Sibirą. Jo ,,gyvanašlė”, mano
močiutė, su trimis mažamečiais vai-
kais turėjo gyventi nuolatinėje bai-
mėje, slapstytis, bėgioti, kad nebūtų
pagauti ir išvežti... Vasaros 1941-ai-
siais, 1942-aisiais ir visais kitais karo
ir pokario metais tikriausiai buvo to-
kios pat karštos ir gražios. Tikriau-
siai taip pat zyzdavo uodai, taip pat
kvepėjo gėlės... tik tuometiniai vaikai
(mano tėvų karta) tikriausiai ir
džiaugsmą, ir skausmą suprasdavo ir
išgyvendavo šiek tiek kitaip. 

Aš dabar neįsivaizduoju, kaip rei-
kėtų gyventi nuolatinėje baimėje.
Kaip vaikui reikia išmokti miegoti
naktimis, kai nežinai kurią naktį teks
susirinkti daiktus ir bėgti? Kaip vai-
kui reikia išmokti džiaugtis prisirpu-
sia žemuoge pamiškėje, kai tame
pačiame miške ką tik neapsižiūrėjęs
įlipai į apipuvusią partizano kaukolę,
kaip ,,teko laimė” mano mamai...? Ir
skauda manyje ta mano tėvų ir se-
nelių istorija, nors pati savo kailiu jos
tokios žiaurios ir nepatyriau. Todėl,
manau, negaliu karštą vasaros dieną
tik džiaugtis savosios dabarties aki-
mirka. Kažkas tūnantis manyje ver-
čia tam tikra prasme ,,išgyventi” ir
savo senelių bei tėvų vasaras. Nors

dieną, nors valandą, nors minutę pa-
justi tai, ką jie galbūt jautė. Kiekvie-
nas gal darys tai skirtingai, o man tu-
rės prasmės tai, kad dar kartą, dar iš
vienos pusės atsiversiu ne tokios
senos, bet skaudžios istorijos puslapį.
Šį kartą pažiūrėsiu filmą ,,The Soviet
Story”. Kviečiu ir jus visus pasižiū-
rėti šį 2008 metais sukurtą jauno lat-
vių režisieriaus ir politologo Edvins
Snore dokumentinį filmą, kurį Lat-
vijos prezidentas dovanojo JAV prezi-
dentui. Filmas buvo apdovanotas
Bostono filmų festivalyje, rodytas
Gruzijoje, Slovakijoje, Čekijoje, Vo-
kietijoje, Estijoje, įvairiuose JAV uni-
versitetuose. Jo režisieriaus iškamša
buvo deginama Maskvoje, buvo reika-
laujama uždrausti filmo rodymą Lat-
vijoje ir kitose šalyse. Daugiau infor-
macijos galite rasti adresu: www.
sovietstory.com. 

Šią vasarą ,,The Soviet Story” at-
keliavo ir į ,,mūsų kiemą”. Birželio 12
dieną 7 val. vakaro filmas bus rodo-
mas Balzeko lietuvių kultūros muzie-
juje (6500 S. Pulaski Road); birželio
13 dieną, 6 val. vak. – Jaunimo centro
kavinėje (5643 S. Claremont Ave., Či-
kagoje); birželio 14 dieną, 12:30 val.
p. – Pasaulio lietuvių centro Bočių
menėje (14911 127th Street, Le-
mont).

Apsilankykite
www.draugas.orgwww.draugas.org
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Senka lietuvyb∂s užutekis Amerikoje 

Vilnius, birželio 8 d. (Bernardi-
nai.lt) – Šių metų vasara turėtų tapti
išskirtinė Vilniaus kultūriniame gy-
venime. Birželio, liepos ir rugpjūčio
mėnesiai bus įtempčiausias naciona-
linės programos „Vilnius – Europos
kultūros sostinė 2009” laikas, o vil-
niečiai ir miesto svečiai bus pakviesti
į beveik 200 įvairių kultūros ir meno
renginių. 

Sausio–gegužės mėn. įvyko dau-
giau nei 250 nacionalinės programos
„Vilnius – Europos kultūros sostinė
2009” renginių, kurie sulaukė maž-
daug 500 tūkst. žiūrovų dėmesio. 

Prasidėjęs gegužės pabaigoje,
birželį, liepą ir rugpjūtį toliau tęsis
vienas svarbiausių ir didžiausios ap-
imties programos projektų „Europos
menų mokykla”. Tai – 13 projektų
ciklas, kurio metu per 800 meno stu-
dentų ir jaunųjų menininkų iš užsie-
nio bei Lietuvos savo kūrybą skiria
Vilniui ir jo svečiams. Jaunieji kūrėjai
iš Lietuvos ir užsienio 2009 m. pa-
baigoje savo darbus pristatys vilnie-
čiams ir miesto svečiams – bus sukur-
ti nauji filmai, spektakliai, viešųjų
erdvių ir dizaino darbai, literatūros,
kitų meno sričių kūriniai. 

Birželio 9–28 d. Vilniuje vyks pir-
masis šalies istorijoje tarptautinis
Vilniaus operos festivalis. Šį mėnesį
taip pat bus atidaryta Nacionalinė
dailės galerija ir joje vyksianti paroda
„Spalvų ir garsų dialogai. M. K. Čiur-
lionio ir jo amžininkų kūryba” (vyks
birželio 20 – rugpjūčio 23 d.). 

Birželio 12–14 d. prie Baltarusi-
jos sienos Norviliškėse vyks didžiau-

sias Baltijos šalyse muzikos ir menų
festivalis „Be2-gether”. 

Į Lietuvą atvyksiantis daugiau
nei 200 choristų iš įvairių pasaulio
šalių kolektyvas „World Festival
Choir” birželio 21 d. atliks G. Verdi
„Requiem”. Tą patį savaitgalį Vil-
niaus kultūrinį gyvenimą atskleis
kultūros naktis „Tebūnie naktis!”,  į
savo programos atidarymą pakvies ir
šių metų Lietuvos kultūros sostine iš-
rinkta Plungė.

Birželio mėnesį taip pat prasidės
ir visą vasarą truks įvairias Europos
kinematografijos mokyklas pristaty-
siantis projektas „Kinas mieste,
miestas kine” ir prie Neries upės
esančios meno platformos „Kultflux”
renginiai.

Liepos 4 d. 25 Vilniaus dailės ga-
lerijose ir parodų salėse bus pradėtas
parodų ciklas „Abstrakcija ir ekspre-
sionizmas – dvi Vilniaus tapybos tra-
dicijos”, skirtas daugiau nei 60 šiuo-
laikinių Lietuvos dailininkų tapybai
pristatyti. 

Liepos 8–12 d. „Litexpo” parodų
centre vyks meno mugė „Vilnius’09”.
Taip pat liepą prasideda kino marato-
nas „52 savaitės” ir kiti projektai.

Rugpjūčio mėnuo skirtas prista-
tyti nuo seno  Vilniuje gyvenančių
skirtingų tautų kultūroms. Bus su-
rengtas jau III Litvakų kongresas,
per kurį Vilniuje bus atliktas „Kad-
dish holokausto aukoms”,  vyks Klez-
merių festivalis. Rugpjūtį sostinėje
taip pat bus surengtas pirmasis Vil-
niukų suvažiavimas, vyks kiti projek-
tai.

Vilniû užlies renginiû šurmulys

Atkelta iš 1 psl.                 rašo
mokslo darbus. Tačiau lietuviškos
minties skleidėjų mažėja – iš buvusių
trijų dėstytojų katedroje liko dėstyti
tik Subačius.

Profesorius priminė moralinį
UIC įsipareigojimą išlaikyti katedrą,
mat ji buvo įkurta surinkus 600
tūkst. JAV dolerių viso pasaulio lietu-
vių lėšų. ,,Pagal sutartį katedra yra įs-
teigta amžiams”, – pabrėžė Subačius.

Vilniaus universiteto Filologijos
fakulteto dekanas Antanas Smetona
pabrėžė, kad lituanistikos užutekiai
užsienyje be Lietuvos valstybės para-
mos vargu ar gali išgyventi.

Seimo Švietimo, mokslo ir kul-

tūros komiteto (ŠMKK) narys Man-
tas Adomėnas žada dėti pastangų,
kad lietuvybės centras Amerikoje ne-
išnyktų. Jo nuomone, šiuo metu Lie-
tuvai nepavyktų materialiai paremti
UIC Lituanistikos katedros, tačiau
diplomatinį dėmesį ir rūpestį paro-
dyti būtina.

,,Šiuo klausimu galėtų kreiptis
net prezidentas. Tai pakankamai
svarbus objektas, tad toks kreipima-
sis būtų pateisinamas”, – įsitikinęs
Seimo narys.

Jis patikino, kad pertvarkomos
katedros klausimas skubos tvarka
bus įtrauktas į Seimo ŠMKK arti-
miausio posėdžio darbotvarkę.

Vilnius, birželio 8 d. (Lietu-
viams.com) – Visuomeninio projekto
LT 1000 aruodai gegužę pilnėjo akty-
vių tautiečių sąskaita – rekordinis
lietuvių portretų albumas storėjo žy-
gio per universitetus metu, fotografų
blykstės nušvietė Palangos vasaros
sezono ir Kauno miesto dienų šven-
čių dalyvius. Praėjusį mėnesį tūks-
tantmečio vėliava ėmė keliauti per
JAV ir Juodosios jūros regioną.

„Projektas įsibėgėja, o Tūkstant-
mečio albume vis sparčiau kaupiasi
šventei neabejingų žmonių portretai.
Albumas iš tiesų bus įdomus ir įvai-
rialypis – nuo pirmakursių iki žilagal-
vių folklorinės muzikos atlikėjų”, –
sako visuomeninio projekto LT 1000
vadovas Arūnas Balvočius.

Vasarą projektas LT 1000 įsibė-
gėja ir užsienyje. Gegužės pabaigoje į
tolimą kelionę aplink Juodąją jūrą iš-
siruošę šeši motociklininkai tapo
Tūkstantmečio šaukliais Baltarusi-

jos, Ukrainos, Gruzijos, Turkijos,
Bulgarijos, Slovakijos ir kitų šalių
Lietuvių Bendruomenėms. Ratuoti
nuotykių ieškotojai vietos lietuvius
sveikina su didinga švente ir įamžina
jų portretus Tūkstantmečio albumui.

Tokią pačią misiją atlieka ir ne-
nuilstantys keliautojai Martynas
Starkus ir Vytaras Radzevičius, per-
kėlę LT 1000 projekto idėjas šiapus
Atlanto. JAV gyvena labai gausi ir ak-
tyvi Lietuvių Bendruomenė, kuri ne-
kantriai laukia abiejų žurnalistų. Ke-
liautojai susitiks tiek su prieš kelis
dešimtmečius  iš gimtinės išvykusiais
lietuviais, tiek su naujaisiais emi-
grantais.

Tikimasi, jog abi komandos, ke-
liaujančios po pasaulį, simboliškai su-
vienys išsibarsčiusius lietuvius, o vie-
nybės simbolis – geltonoji LT 1000
apyrankė – dar ne vienerius metus
primins apie 2009-uosius – Lietuvos
vardo ūkstantmečio metus.

V. Poci∆no našl∂ nenuleidžia rank¨�

T∆kstantmeçio albumas pildomas ir JAV

V. Adamkus išleistas iš ligonin∂s
Vilnius, birželio 8 d. (BNS) – At-

likus visus reikiamus tyrimus įtarimai
dėl galimų prezidento Valdo Adamkaus
sveikatos sutrikimų ar galimai sutriku-
sios širdies stimuliatoriaus veiklos  at-
mesti. Šalies vadovas pirmadienį išleis-
tas namo.

Tai sakė V. Adamkaus asmeninis
gydytojas Remigijus Nargėla. Jo teigi-
mu, į klinikas buvo galima ir nevažiuo-
ti, tačiau ,,visada geriau įsitikinti, negu
palikti abejonių”. Gydytojas svarstė,
jog kiek pablogėjusiai šalies vadovo sa-
vijautai įtakos galėjo turėti ir V. Adam-

kaus peršalimas bei patiriama įtampa.
Pasak mediko, turint širdies sti-

muliatorių, retkarčiais reikia tikrintis
sveikatą. Atlikus tyrimus, anot medi-
kų, paaiškėjo, kad stimuliatorius dirba
kuo puikiausiai.

Paskutinis V. Adamkaus profilakti-
nis sveikatos patikrinimas atliktas šių
metų vasario mėnesį. Po jo Santariškių
klinikų medikai sakė, kad prezidentas
yra sveikas, ir, palyginti su praėjusiais
metais, jokių neigiamų pokyčių tiriant
prezidento sveikatą nenustatyta.

Vilnius, birželio 8 d. (ELTA) – Bu-
vusio Valstybės saugumo departamen-
to (VSD) karininko Vytauto Pociūno
našlė nenuleidžia rankų ir atkakliai ko-
voja, kad būtų atnaujintas tyrimas dėl
vyro žūties aplinkybių. Pasak jos, iki-
teisminiame tyrime reiktų atlikti dar
porą eksperimentų ir atsižvelgti į vie-
nos liudytojos parodymus, teigiančios,
kad naktį į Pociūno viešbučio kambarį
įėjo vyras.

Kad Pociūno žūties aplinkybių ty-
rimas turės būti atnaujinamas, Vil-
niaus miesto 1-asis apylinkės teismas
paskelbė gegužės mėn. Generalinė pro-
kuratūra prieš porą savaičių Vilniaus
apygardos teismui pateikė skundą, ku-

riuo prašoma panaikinti šią nutartį.
Generalinio prokuroro pavaduoto-

jo Vytauto Barkausko skunde teigiama,
kad prokurorai ikiteisminį tyrimą atli-
ko išsamiai, buvo apklausti visi liudyto-
jai, išsireikalauti dokumentai, tad bylos
atnaujinti nėra jokio pagrindo.

Tuo tarpu Liudvika Pociūnienė
mano priešingai. Be to, anot našlei at-
stovaujančio advokato Jono Butkaus,
dėmesio verti viešbučio budėtojos paro-
dymai, kad į Pociūno viešbučio kamba-
rį naktį įėjo vyras. Budėtoja manė, kad
tai yra Pociūnas, tačiau atlikus nuo-
traukų peržiūrą, minėtasis asmuo nė
kiek nepriminė žuvusio karininko.

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vilnius, birželio 8 d. (ELTA) – Londono uoste prasidėjo paskutinė ,,Tūkstant-
mečio odisėjos” paskutinė atkarpa. Dvylikos buriuotojų įgula, vadovaujama
kapitono Pauliaus Kovo, Temzės upe pasieks Šiaurės jūrą ir plauks į Oslą, Ko-
penhagą, Gdanską, Stokholmą, Sankt Peterburgą, Taliną, Rygą, Kaliningradą.
Į Klaipėdą buriuotojai sugrįš liepos 5 d.
„Tūkstantmečio odisėjos“ jachtai įplaukiant į Londoną buvo pakeltas Tauerio tiltas.

lmos Alex nuotrauka

Trakų pusiasalio pilyje savaitgalį vyko II tarptautinis riterių turnyras kariuomenės
vado kalavijui laimėti. Dvi dešimtys viduramžių karybos entuziastų iš Italijos, Len-
kijos, Baltarusijos ir Lietuvos riterių brolijų kovėsi dėl pagrindinio turnyro prizo – ka-
lavijo. Šis kalavijas yra atitikmuo Vytauto Didžiojo karo muziejuje saugomo XIII a.
Desiukiškių kalavijo, rasto 1986 m. Raudonėje, Jurbarko rajone.            Eltos nuotr.
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torė Hillary Clinton sakė, kad žur-
nalistėms pateikti nepagrįsti kaltini-
mai ir kad joms turėtų būti leista
grįžti namo. 

RESIFE
Atlanto vandenyne rasta 17 „Air

France” lėktuvu skridusių keleivių
kūnų. Į nelaimės vietą plaukia pran-
cūzų povandeniniai laivai. Jie ieškos
prieš savaitę į vandenyną nukritusio
lėktuvo juodųjų dėžių. Manoma, kad
nelaimė galėjo įvykti sugedus greičio
matuokliams, kai lėktuvas pateko į
audros zoną. 228 žmonių skraidinęs
orlaivis „Airbus A330” dingo pake-
liui iš Rio de Janeiro į Paryžių.

MEXICO
Meksikos šiaurės vakaruose So-

noros provincijoje per gaisrą vaikų
darželyje žuvusių vaikų skaičius pa-
didėjo mažiausiai iki 42, sekmadienio
vakarą pranešė vienas vyriausybės
pareigūnas. Darželyje, kuriame buvo
142 vaikai, ugnis įsiplieskė penkta-
dienį, popietinio pogulio metu. Pasak
pareigūnų, dauguma vaikų žuvo už-
dusę dūmuose, o kai kuriuos užgriu-
vo stogas.

WASHINGTON, DC
JAV valstybės sekretorė Hillary

Clinton sekmadienį rodytame inter-
viu sakė, kad prezidentas Barack
Obama atlieka ,,nuostabų darbą” ša-
lies vadovo pareigose. Televizijai
ABC duotame interviu H. Clinton sa-
kė, kad prezidentas žinotų, kaip rea-
guoti į svarbų skambutį 3 valandą
nakties. JAV diplomatijos vadovė tu-
rėjo omenyje per praeitais metais
vykusią prezidento rinkimų kam-
paniją jos išsakytą abejonę dėl B.
Obama gebėjimo spręsti užsienio po-
litikos krizės, jeigu apie jas būtų pra-
nešta vidury nakties.

* * *
JAV prezidentas B. Obama sek-

madienį iš Prancūzijos, kur baigė ke-
lionę Artimuosiuose Rytuose ir Euro-
poje, parskrido atgal į Washington.
JAV vadovas šeštadienį dalyvavo iš-
kilmėse Normandijoje, kuria buvo pa-
minėtos 65-osios sąjungininkų pajė-
gų išsilaipinimo šio Prancūzijos regio-
no pakrantėje metinės, o prieš tai lan-
kėsi Saudo Arabijoje, Egipte ir Vo-
kietijoje. 

Pasaulio naujienos
Europos Parlamento rinkimuose
laimèjo konservatyvios politinès

jègos 
ŽENEVA
Kiaulių gripas buvo užregistruo-

tas 73 šalyse, o šia liga nuo jos pro-
trūkio pradžios balandį iš viso užsi-
krėtė bent 25,288 žmonės, rodo nau-
jausi Pasaulinės sveikatos organiza-
cijos (PSO) duomenys. Užsikrėtę šia
liga mirė dar 14 žmonių, bendras
mirtinų kiaulių gripo atvejų skaičius
išaugo iki 139, nurodoma naujausioje
PSO suvestinėje apie patvirtintus
užsikrėtimo virusu A(H1N1) atvejus.
Daugiausiai (2,163) naujų kiaulių
gripu užsikrėtusių nustatyta JAV.
Šioje šalyje nuo protrūkio pradžios iš
viso užregistruota 13,217 infekcijos
atvejų, iš kurių 27 buvo mirtini.

PARYŽIUS
Ištremtasis Tibeto dvasinis va-

dovas Dalai Lama tapo Prancūzijos
sostinės Paryžiaus garbės piliečiu,
praneša BBC. Prancūzijos preziden-
tas pareiškė, jog tai miesto, o ne vals-
tybinis reikalas. Prancūzija stengiasi
atkurti ryšius su Kinija, o šis vardas,
pasak specialistų, gali tam sukliu-
dyti. Beijing kaltina Dalai Lamą
ketinimu suskaldyti Kiniją, tačiau šis
sako tenorįs autonomijos savo tautai.
Dalai Lama pradėjo savo kelionę po
Europą, jis jau apsilankė Danijoje,
Islandijoje ir Nyderlanduose.

DONECK
Pirmadienį Doneck (Ukraina)

Skočinski šachtoje įvyko avarija,
pranešė Doneck srities valstybinio
pramonės saugumo komiteto atsto-
vas. Avarijos vietoje buvo 53 žmonės,
iš jų 27 pakilo iš šachtos, o likusiųjų
likimas neaiškus.

SEULAS
Šiaurės Korėjos teismas skyrė

dviem JAV žurnalistėms po 12 metų
darbo stovykloje, pranešė šios šalies
valstybinė žiniasklaida. ,,Nagrinė-
jant bylą buvo patvirtintas jų įvykdy-
tas sunkus nusikaltimas prieš Ko-
rėjos liaudį ir neteisėtas sienos pe-
rėjimas”, – nurodė Korėjos centrinė
naujienų agentūra (KCNA), kuri iš-
samiau nekomentavo, kuo nusikalto
šios žurnalistės. JAV valstybės sekre-

EUROPA

AZIJA

Briuselis, birželio 8 d. (AFP/
BNS) – Konservatyvios partijos įtiki-
nama persvara laimėjo prieš socialis-
tus sekmadienį pasibaigusiuose rin-
kimuose į Europos Parlamentą (EP),
kuriuos aptemdė rekordiškai mažas
rinkėjų aktyvumas.

Europos kairiosios pakraipos po-
litinės jėgos nesugebėjo paversti poli-
tiniu kapitalu plačiai paplitusio vi-
suomenės nerimo dėl recesijos ir at-
vėrė kelią sustiprinti savo padėtį
euroskeptiškoms partijoms bei kraš-
tutinių dešiniųjų partijoms, pasisa-
kančioms prieš imigrantus.

Didžiojoje Britanijoje, Ispanijoje
ir Portugalijoje valdžioje esančios
socialistų partijos buvo nubaustos
rinkėjų, o kitos kairiosios pakraipos
partijos, kurios yra opozicijoje Vokie-
tijoje bei Prancūzijoje, patyrė nemen-
kų politinių nuostolių.

Centro dešinės pakraipos Euro-
pos liaudies partijos (krikščionių de-
mokratų) ir Europos demokratų
(EPP-ED) blokas laimėjo 267 vietas ir
toliau bus didžiausia politinė grupė
Europos Parlamente (EP), kuriame
iš viso dirbs 736 europarlamentarai.

Remiantis oficialiais duomeni-
mis, socialistai liko antri ir turės 159
vietas. Anksčiau jie turėjo 215 vietų.
Manoma, kad prie Socialistų poli-
tinės grupės EP prisijungs apie 20
Italijos kairiosios pakraipos Demok-
ratų partijos narių.

EPP-ED turės 21 vieta mažiau
nei ankstesniame EP, kuriame iš viso
dirbo 785 įstatymų leidėjai. Britų ir
čekų konservatorių pasitraukimas iš
šios politinės grupės nesutrukdė jai
sėkmingai pasirodyti rinkimuose.

Trečiąją vietą rinkimuose užėmė
Liberalų ir demokratų aljansas, kuris
laimėjo 81 vietą. Žalieji liko ketvirti,
gavę 51 vietą. Ankstesniame EP, ku-
ris yra vienintelė tiesiogiai renkama
Europos Sąjungos (ES) institucija,
žalieji turėjo 43 vietas.

Maždaug 388 mln. žmonių turėjo
galimybę pareikšti savo valią didžiau-
siuose transnacionaliniuose rinki-
muose istorijoje, kurie vyko keturias
dienas. Rinkėjo aktyvumas siekė
43,55 procento. Prieš ketverius me-
tus prie balsadėžių atėjo 45,5 proc.
Europos rinkėjų. Pirmą kartą savo
atstovus EP turės kraštutinių deši-
niųjų Britų nacionalinė partija
(BNP), kuri laimėjo dvi vietas.

Tuo tarpu Nyderlandų populisto
Geert Wilders, kuris pagarsėjo žo-
diniais puolimais prieš musulmonus,
kraštutinių dešiniųjų partija ,,Už
laisvę” (PVV) rinkimuose užėmė ant-
rą vietą, surinkusi 17 proc. balsų.

,,Rinkėjų aktyvumas lyginant su
2004 m. rinkimais rodo, jog dabar ne
metas nusiraminti”, – sakė Europos
Komisijos pirmininkas Jose Manuel
Barroso, ragindamas nacionalines vy-
riausybes imtis aktyvesnio vaidmens
ES.

,,Tai liūdnas vakaras visai Euro-
pos socialdemokratijai. Mes labai
nusivylę, mums tai vakaras, pažen-
klintas kartėlio”, – sakė Socialistų
politinės grupės Europarlamente va-
dovas vokietis Martin Schulz.

Pirmieji duomenys iš Didžiosios
Britanijos parodė, kad ministro pir-
mininko Gordon Brown Leiboristų
partijos laukia skaudus pralaimėji-
mas, kuris suduos naują smūgį prem-
jero autoritetui po savaitę trukusių
politinių neramumų.

Vokietijoje kanclerės Angela
Merkel konservatoriai sutriuškino
centro kairės pakraipos politinius
varžovus ir iškovojo įtikinamą per-
galę šiuose rinkimuose, kurie buvo
laikomi savotiška generaline repetici-
ja prieš rugsėjį numatytus visuo-
tinius rinkimus.

Prancūzijos prezidento Nicolas
Sarkozy centro dešiniųjų Sąjunga už
liaudies judėjimą nesunkiai įveikė
opozicijoje esančius socialistus, surin-
kusi 28 proc. balsų. Socialistai ir ža-
lieji gavo po maždaug 16 proc. balsų.

Skandalų krečiamo Italijos prem-
jero Silvio Berlusconi centro dešinių-
jų partija užėmė pirmąją vietą, surin-
kusi 35,6 proc. balsų, nors pats vy-
riausybės vadovas tikėjosi gauti 40
proc. balsų.

Ispanijoje opozicijoje esantys
konservatoriai sutriuškino valdan-
čiuosius socialistus – opozicinė Liau-
dies partija laimėjo 42,23 proc. balsų,
o ministro pirmininko Jose Luis
Rodriguez Zapatero partija gavo
38,51 proc. balsų.

Portugalijos vyriausybės vadovo
Jose Socrates Socialistų partija taip
pat patyrė netikėtą nesėkmę, kai ją
įveikė dešiniosios pakraipos socialde-
mokratai.

Austrijoje itin gerai pasirodė
euroskeptikų stovyklos vadovo Hans-
Peter Martin sąrašas, o valdantie-
siems socialdemokratams tai buvo
nesėkmingiausi rinkimai istorijoje,
rodo oficialūs rezultatai.

Suomijos nacionalistinė euro-
skeptiška partija ,,Tikrieji suomiai”
per šį balsavimą taip pat sulaukė
didesnio rinkėjų palankumo ir gavo
apie 10 proc. balsų, rodo išankstiniai
duomenys.

Airijoje valdančioji ministro pir-
mininko Brian Cowen centristinė
partija ,,Fianna Fail” pralaimėjo opo-
zicinei partijai ,,Fine Gael”.

Tuo tarpu Graikijoje valdantieji
konservatoriai atsiliko nuo opozicijo-
je esančių socialistų ir patyrė pirmąjį
per 5 metus pralaimėjimą rinkimuo-
se, kuriuose balsavo labai mažai rin-
kėjų.

Bulgarijoje rinkimus aptemdė
kaltinimai dėl balsų pirkimo, dėl
kurio buvo sulaikyti 3 žmonės.

Centro dešiniųjų politinių jėgų per-
galė sustiprino J. M. Barroso galimy-
bes būti paskirtam antrą kadenciją
vadovauti Europos Komisijai, kai lap-
kritį baigsis dabartinis jo mandatas.

JAV

ŠIAURĖS AMERIKA

PIETŲ AMERIKA

Konservatyvios partijos įtikinama
persvara laimėjo prieš socialistus
sekmadienį pasibaigusiuose rinki-
muose į Europos Parlamentą.
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LYDI ŠVENTADIENIS
Sekminės

Švč. Trejybė
Priimkime palaiminimą

„Tu laikykis jo įsakymų bei
nuostatų, kuriuos aš tau skelbiu šian-
dien, kad tau ir tavo vaikams po tavęs
gerai klotųsi ir ilgai išgyventum
krašte, kurį visam laikui Viešpats,
tavo Dievas, tau atiduoda.” /Įst 4, 40/

Šio sekmadienio pirmasis skaiti-
nys mums primena, kad Dievas ne-
sukūrė mūsų tam, kad gyventume
vidutinišką gyvenimą. Jis nesukūrė
mūsų tam, kad kentėtume dėl viso-
kių sunkumų, trūkumų, klaidų. Esa-
me sukurti gyventi pilnutinį gyve-
nimą, kuriuo galėtume kasdien dalin-
tis su kitais. Jėzus nori, kad mūsų
gyvenimo „džiaugsmui nieko netrūk-
tų”. Kai susiduriame su dideliais
iššūkiais, neperžengiamomis kliūti-
mis, netektimis, įžeidimais, Dievas
nori, kad atrastume daugiau pras-
mės, grožio ir gerumo, kurio tiek
daug slypi mūsų pasaulyje. Jis nori,
kad mums asmeniškai ir mūsų šei-
moms viskas gerai klotųsi. Jis nori,
kad ilgai gyventume, kad būtume
sveiki, išmintingi ir turtingi. Jei ir
mes norime to paties, turime gyventi
pagal Dievo įsakymus, turime augti
jo mokyme. Turime nuolat šlovinti
Dievo galybę, kasdien dėkoti už jo
didingus darbus mūsų gyvenime ir
tikėti, kad mūsų laukia nuostabūs
dalykai. Žinokime, kad tai įmanoma
pasiekti ne visiems. Dievo stebuklai
veikia tik tikinčiųjų žmonių gyve-
nime. Dievas daro neįtikėtinus daly-
kus tiems, kurie laikosi savo svajonių
net ir tada, kai nemato jokio pagerėji-
mo.

Neseniai skaičiau apie Michael
Jordan, vieną įžymiausių JAV krepši-
ninkų, kuris jaunystėje nepateko į
savo gimnazijos krepšinio komandą,
nes tuo metu buvo labai prastas krep-
šininkas. Tuomet treneriai nesugebė-
jo įžvelgti jame slypinčio talento. Jie
jį atmetė, sakydami, kad jis neturi
krepšininkui reikalingų savybių.
Tuomet jis nebuvo pakankamai atle-
tiškas. Michael vėliau pasakojo, kad
jis buvo tikrai labai nuliūdęs, sužino-
jęs apie tokį trenerių sprendimą.
Tačiau viduje jautė tylų balsą, jam
kartojantį: „Tu esu sukurtas tam,
kad šiame sporte pasiektum ypatingų
aukštumų. Tavyje slypi tas talentas,
kuris neleis tau nurimti ir pasiduoti.”
Viduje jis jautė nenumaldomą troški-
mą toliau žaisti krepšinį, treniruotis
ir nepatikėti krepšinio žinovų spren-
dimu. Jo genuose slypėjo ta nenumal-
doma galia ir troškimas, kurį bandė
numalšinti jį supantys žmonės. Vė-
liau jis buvo daugelio kitų trenerių
taip pat atstumtas. Tačiau jis žinojo,
kad kiti negali nuspręsti jam gyveni-
mo kelio. Jis žinojo, kad žmogaus
pašaukimas yra gautas iš Dievo ran-
kų. Jis tikėjo, sunkiai dirbo, kovojo su
įvairiomis kliūtimis bei kitų neigiama
nuomone. Pagaliau ta Dievo pasėta
sėkla pradėjo augti. Jis tapo vienu ge-
riausių visų laikų krepšininkų.

Pastebėjau, kad visi sėkmingi
žmonės pasižymi viena savybe. Visi
jie daugelį kartų atsispyrė pagundai
pasiduoti. Pamąstykime, kas mums

šiandien atima drąsą gyvenime: pa-
veldima liga, skolos, priklausomybė,
depresija, neištikimybė, nerimas, bai-
mė, kaltės jausmas, vienatvė, tuštu-
ma, pyktis, vaikų problemos. Nesusi-
taikykime su visu tuo blogiu, kovo-
kime iki pat tos akimirkos, kai Dievas
mums lieps baigti. Stenkimės daryti
pakeitimus savo mąstyme. Žinokime,
kad esame Visagalio vaikai, turintys
jo mums suteiktą galią. Nenuleiskim
rankų ir kreipkimės į jį: ,,Aba! Tėve.”
Atsikratykim pralaimėtojo mąsty-
senos: „Visa galiu per Kristų. Esu
nugalėtojas, ne pralaimėtojas. Turiu
tą pačią galią, kuri prikėlė Kristų iš
mirties.” Turite gerumo ir gausumo
sėklas savyje. Nesame vidutiniai
žmonės, nesame kaip visi, nesame
minios dalelės. Esame Aukščiausiojo
Dievo vaikai, jo sandoros žmonės. Jei
pasirinksime kasdien tikėti Dievo
sandoros galia ir laikysimės jo moky-
mo, tikrai nugalėsime kiekvieną kliū-
tį, daugiau nuveiksime, turėsime
daugiau sėkmės ir džiaugsmo gyve-
nime, kurį mums dovanoja mūsų kū-
rėjas.

Kartą sutikau jauną merginą,
kuri pasakojo apie tai, kaip ji prieš
keletą metų pradėjo dirbti kino studi-
jos priimamajame atsargine darbuo-
toja. Jos darbas buvo nepilno etato. Ji
dirbdavo tik tada, kai pagrindinė dar-
buotoja buvo užimta. Bet ji vis tikė-
josi, kad vieną dieną ji gaus paaukš-
tinimą. Apie tai dažnai užsimindavo
kitiems. Kartą firmos vadovas pasakė
personalo vadybininkui: „Man patin-
ka tos merginos požiūris ir tikėjimas,
pasirūpink ja. Šiandien po šešerių
metų ji tos pačios firmos generalinio
direktoriaus pavaduotoja. Ji prisime-
na visus tuos darbus, kuriuos reikėjo
dirbti toje organizacijoje. Daugelis ir
šiandien stebisi, kaip ji galėjo nuo
pagalbinės darbuotojos tapti viena iš
firmos savininkių. Jos ištvermingas
tikėjimas ir gyvenimas pagal Dievo
valią vedė ją link šio palaiminimo.

Jei Dievas atitrauktų „užuo-
laidą” ir leistų pažvelgti, kokias ga-
limybes, žmones, staigmenas jis yra
mums parengęs, nebereikėtų daugiau
nerimauti. Tai, ką pamatytume, tik-
rai mus nudžiugintų, padrąsintų ir
įkvėptų. Kai nuolat tikime jo malone,
jis mus paaukština, nors mūsų orga-
nizacijoje yra labiau vertų tokio
paaukštinimo. Jis neatsitiktinai mus
pastūmėja iš galo į priekį ir kitose
gyvenimo srityse. Dievas nenori, kad
vargtume, dirbdami pasitaikiusį ne-
mėgstamą darbą. Jis nori, kad turė-
tume savo verslą. Dievas nenori, kad
vien tik valytume raštines. Jis nori,
kad valdytume tą firmą. Dievas neno-
ri, kad vargtume mažame bute. Jis
nori, kad turėtume namą. Jis nenori,
kad susitaikytume su varginančia
priklausomybe ar nesantaika šeimo-
je. Jis nori, kad gyvenimo džiaugsmo
ir ramybės turėtume tiek, kad galė-
tume dalintis su kitais. Šventasis
Raštas nuolat primena, kad Dievas
turi didelę viziją kiekvieno iš mūsų
gyvenime.

Kiekvienas turime artimų žmo-
nių, kurie gyveno pagal Dievo įsaky-

KUN. RYTIS GURKŠNYS

DALIA BIELSKYTÈ

Gegužės 31 dieną Klaipėdą nu-
švietė stebuklas – pašaukti gražaus
sumanymo centrine miesto gatve
bėgo daugiau nei 5,000 žmonių (dvi-
gubai daugiau nei praeitais metais).
Visi jie dalyvavo akcijoje „Vilties bėgi-
mas”, kurios tikslas – surinkti lėšų
šv. Pranciškaus onkologijos centro
statybai. Sporto specialistų manymu,
tai tikrai gausiausias labdarai skirtas
sporto renginys Lietuvoje.

Nesitikėję tokio aktyvumo, ren-
ginio organizatoriai pritrūko marš-
kinėlių su „Vilties bėgimo” simbolika
ir registracijos numerių, tačiau tai
nesulaikė žmonių – jie vis vien stojo
prie pradinės linijos, kurią brolis
Benediktas, kviesdamas visus bėgti,
vadino solidarumo ir artimo meilės
linija. Taigi tikslus dalyvių skaičius
nežinomas, tačiau pagal dalyvių sąra-
šus ties 10 km startu užsiregistravo
360 bėgikų, ties 6,6 – 670, ties 3,3 –
2,867 bėgikai.

Pirmasis 10 km atstumą nubėgo
kaunietis Tomas Venckūnas, pirmoji
iš moterų 10 km įveikė Gytė Norgi-
lienė.

„Vilties bėgimo” metu ties viso-
mis vietomis ir ties baigiamąja linija
buvo prekiaujama simbolinėmis „ply-
tomis”, kurias nusipirkę žmonės
rėmė šv. Pranciškaus onkologijos cen-
tro statybą. Vienos plytos kaina – 5
Lt – maždaug atitinka tikros, staty-
binės plytos kainą. Per pasiruošimo
akcijai laiką ir per patį „Vilties
bėgimą” plytų nupirkta už 33,500 Lt.
Anot akcijos organizatoriaus brolio
Benedikto, svarbu ne tik suma, bet ir
tai, jog plytos buvo parduodamos iš
rankų į rankas, o jomis prekiavę sa-
vanoriai skleidė gerumo ir atjautos
idėją, jas perkantiems žmonėms pa-
sakojo apie būsimąjį onkologijos cen-
trą ir jo svarbą ligoniams.

Norintys aukoti, galėjo skambin-
ti ir siųsti žinutes trumpuoju nume-
riu. Telefonu paaukoti 2,000 Lt. Dar
12,000 Lt surinkta labdaros koncerto
Klaipėdos Muzikiniame teatre metu.
Taigi šiais metais geranoriški žmonės
šv. Pranciškaus onkologijos centro
statybai paaukojo 47,500 Lt. Pra-
eitais metais buvo surinkta 14,000 Lt
aukų.

Brolis Benediktas ypač džiau-

giasi, kad bėgime dalyvavo ir asme-
niškai su juo kalbėjosi daug onko-
loginėmis ligomis sergančių žmonių.
Tai liudija, kad sumažėjo atskirtis ir
baimė, kad jie pajuto solidarumą su
sveikais žmonėmis. Tarp bėgančiųjų
buvo ir onkologinėmis ligomis ser-
gančiuosius gydančių gydytojų. Tai
klaipėdiškiai A. Česas, M. Jurgutis,
L. Malciūtė, B. Franckevičienė, Kau-
no hematologijos klinikos vadovė R.
Griniūtė ir kiti. 9,9 km atstumą bėgo
ir broliai pranciškonai Evadas bei
Paulius, tarp bėgikų matėme ir klai-
pėdiškį filantropą Rimantą Cibaus-
ką, kurio dėka šiais metais iš Šilutės į
„Vilties bėgimą” Vilties traukinys
nemokamai atvežė daugiau nei šimtą
šilutiškių.

Tarp bėgikų kukliai įsimaišė
Lietuvos užsienio reikalų ministras V.
Ušackas. Dalyvius palaikė Klaipėdos
meras R. Taraškevičius, Klaipėdos
apskrities viršininkas A. Burkšas,
Seimo narys V. Grubliauskas, Jungti-
nės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės
Airijos Karalystės ambasadorius Lie-
tuvoje Simon Butt.

„Vilties bėgimas” baigėsi – tegy-
vuoja „Vilties bėgimas” – akcijai pasi-
baigus juokavo organizatoriai. Nors
pavargę, bet laimingi jie aptarė rezul-
tatus ir jau planavo kitų metų akciją.
Beje, akcija „Pirk plytą” nesibaigia –
„plytas”, už kurias surinkti pinigai
bus skirti šv. Pranciškaus onkologijos
centro statybai, numatoma parda-
vinėti iki Naujų metų. Tai ir toliau
darys savanoriai, važinėsiantys po
Lietuvą, bei, tikimasi, prekybos cen-
trai – vyksta derybos.

Smagiausia akcijoje „Vilties bėgi-
mas” yra tai, kad artimo meilės ir so-
lidarumo dvasia tikrai sklandė virš
Klaipėdos. Tiesiog parversti ant men-
čių turėtų pasijusti tie, kurie Lietuvą
vadina abejingų ir nedraugiškų
žmonių šalimi – lietuviai iš Klaipė-
dos, Vilniaus, Kauno, Šiaulių, sveiki
ir ligoti, įrodė, kad yra vieningi ir
jautrūs. Tai yra žinia, kurią Lietuvai
skelbia Kretingos pranciškonai, šv.
Pranciškaus onkologijos centras ir
onkohematologinių ligonių bendrija
„Kraujas”. Kad 2012 m. Klaipėdoje
duris atvertų šv. Pranciškaus onko-
logijos centras dar trūksta 6 mln. lt.

Kretingospranciskonai.lt

,,Vilties bėgimas” baigėsi -
tegyvuoja ,,Vilties bėgimas”

mus, meldėsi už kitus, daug gerumo
sėklų pasėjo, bet galbūt nematė jų
vaisių, nepatyrė tokio palaiminimo,
kurį mes šiandien turime savo gyve-
nime. Jie jau sumokėjo didelę kainą.
Jie svajojo, meldėsi, darbavosi, ir Die-
vas šiandien atlygina mums. Mūsų
tėvų Dievas mums teikia nepaprastą,

išskirtinę, ypatingą palaimą. Mes
gyvename ir naudojamės tėvų paso-
dintomis gerumo sėklomis. Mūsų
maldos, aukos ir tarnavimo sėjamos
sėklos paveiks tuos, kurie gyvens po
mūsų, neš Dievo palaimą ateities kar-
toms.

Bernardinai.lt

Algirdo Plungės nuotr.
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

Valandos pagal susitarimâ
TTeell.. 331122--333377--11228855

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

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

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

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

SVEIKATOS KLAUSIMAIS

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

Stuburo ir skausmo ligos 
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

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

Atkelta iš 3 psl.     nors yra įre-
gistruota Michigan valstijoje kaip
pelno nesiekianti korporacija. Turbūt
toje pat valstijoje įregistruotas ir
Dainavos fondas.

Reikia tik džiaugtis, kad turime
daugybę fondų, kurie rūpinasi savo
pirmine paskirtimi. Taip pat pasidi-
džiavimą kelia faktas, kad turimi

fondai ir remiamos organizacijos JAV
teismuose nesibylinėja, bet, iškilus
nesusipratimams, aiškinasi ir ieško
priimtinų sprendimų tarp savęs. Iš to
galėtų pasimokyti apie 100,000 narių
turinti anksčiau rašinio minėta Ame-
rikos psichologų sąjunga ir jos sukur-
ta savarankiška apdraudos firma. 

Lietuvių pamoka Amerikos psichologams

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 32

Šiuose naktiniuose manevruose
dalyvavo eil. Seredinsko, eil. Vito ir
mano vairuojamos tanketės. Buvo
šilta vasaros naktis, apsiniaukusi, bet
pakankamai šviesi, kad matytume
vienas kitą. ,,Komsomolcais” LAP pa-
būklus nuvilkome į kalvotą vietovę,
netoli kažkokio kelio ar miško vieške-
lio ir, atkabinę juos nurodytose vie-
tose, savo mašinas turėjome paslėpti
krūmuose, toliau nuo pabūklų. O
pabūklų skyrių kariams buvo įsakyta
apsikasti smėlyje, jaunuolyne, gyny-
binėse pozicijose, ir pasiruošti kovai
su ,,priešo” kulkosvaidžiais, kuriuos
turėjo imituoti mirkčiojantys kiše-
niniai žibintuvėliai. ,,Priešo kulkos-
vaidininkų” vaidmuo atiteko mums –
vairuotojams, kadangi visi trijų sky-
rių vyrai buvo užimti šaudymu iš pa-
būklų.

Išsidėstę nustatytose vietose,
mes trys be perstojo žybčiojom žibin-
tuvėliais, imituodami kulkosvaidžių
lizdus, o į mus ginklo draugai turėjo
tiksliai pataikyti iš pabūklų. Gau-
dydamiesi su busolėmis, jie ,,šaudė”,
taip pat imituodami, iš tuščio, tik
užsklendžiant ir atsklendžiant pa-
būklų spynas. Neturėjome amunici-
jos nei pabūklams, nei šautuvams.
Vyrai veikė tiksliai, pagal karininkų
komandas, todėl iš šono atrodė, kad
vyksta tikros kautynės, tik be dūmų
ir be ugnies, ir šūvių garsą kažkas
,,išjungė” – girdėjosi tik trumpos ko-
mandos ir spynų spragsėjimas. Žo-
džiu – žaidėm karą.

Aš, kaip ,,priešo kulkosvaidis”,
nebuvau ypatingai užimtas, ir iškart
už nugaros užgirdau svetimus gar-
sus. Kažkoks keistas ūžesys – žlegėji-
mas įsijungė į mūsų ,,susišaudymą”.
Jis gan aiškiai sklido iš kažkur netoli
nuo šalia esančio vieškelio pusės, bet
niekas į tai neatkreipė dėmesio –
,,kulkosvaidžiai” ir toliau mirksėjo, o
pabūklai spragsėjo spynomis. Tas
ūžimas staiga pranyko, kaip ir atsira-
do, o mes ,,žaidėme” toliau.

– Rūki v verch! Nedvygatsa!
(Rankas aukštyn! nejudėti!) – staiga
iš už krūmų ir medžių iš visų pusių
išgirdome komandas. Tamsoje pama-
tėme gausybę į mus besiartinančių
juodų siluetų.

– Užteks kvailioti! Kokie čia špo-
sai?! – kiti juokais klausinėjo, dar
nematydami mus supančiųjų unifor-
mų ir skiriamųjų ženklų, manydami,
kad kiti tarnybos draugai nutarė pak-
vailioti.

– Molčatj! Složitj oružije i podni-
atj rūki! (Tylėt! Padėti ginklus ir
pakelt rankas!) – išgirdome įsakmius
žodžius. Matėsi, jog jie juokauti ne-
siruošia.

Mūsų ,,ugniavietes” iš visų pusių
apsupo tamsiaodžiai (daugiausia
,,mongolai”) okupantų kariai su
juodom tankistų uniformom. Dabar
juos buvo galima aiškiai matyti.
Atstatę savo automatinius šautuvus
PPŠ, jie mus sustūmė į krūvą ir pasi-
varė į aikštelę – daubą, kur šviesiau,
vėl pareikalavo visiems atiduoti gin-
klus ir parodyti kur sudėti pabūklų
šaudmenys.

– Gde vaš komandir? (Kur jūsų
vadas?) – buvo pašauktas manevrams
vadovaujantis karininkas.

Neprisimenu, kuris iš Lietuvos
karininkų kartu su rusų j.ltn. Istog-
nyj tada vadovavo, bet jie abu buvo
pristatyti apsupusiųjų vadui.

,,Kame priežastis? Nesupran-
tame, kodėl mus suimat!?...’’ – savo
kalba stebėjosi mums priskirti rusų
karininkai, kurių uniformos nesisky-
rė nuo mūsiškių.

– Ką jūs čia nakties metu vei-
kiate? – tankistų vadas, pulkininkas
su žvaigžde ant rankovės (skiriama-
sis komisarų ženklas) paklausė mūsų
pabūklo vadą Istognyj.

– Čia vyksta manevrai, ,,tovarisč
komisar”! Diviziono vado įsakymu
mes čia atliekame nakties šaudymo į
,,priešo kulkosvaidžių lizdus” praty-
bas! – guviai atraportavo jaunesnysis
leitenantas ir paklausė: – Kokiu
pagrindu jūs mus suimat?

– Cha, cha, cha! Ir mes ,,manev-
ruojame” ir todėl jus paimame į
nelaisvę (,,beriom v plen”)! – juokda-
masis atsakė juodasis pulkininkas.

Mes supratome, kad rusų komi-
saras išsisukinėdamas melavo. Jie su
mumis elgėsi pernelyg grubiai, kad
patikėtume, jog čia tik pratybos. Tai
buvo visai nepanašu į manevrus.

– Komandiry sleduite za mnoj! –
įsakė užpuolikų vadas ir 2 karininkai
Istognyj ir lietuvis su ginkluota paly-
da pranyko nakties tamsoje.

Greitai užgirdome užvedamos
mašinos burzgesį, kuris kažkur nuto-
lo. Mes pasilikome dauboje apsupti
juodųjų ginkluotų šešėlių. Buvome
susodinti ant žemės, kiekvienas pa-
būklo skyrius atskirai. Mus, kaip vė-
liau sužinojome, saugojo rusų tankų
įgulos, tarp kurių buvo ir karininkų,
ir kareivių. Tuo tarpu tankistų polit-
rukai pradėjo mums aiškinti, jog jie iš
tikro ,,dalyvauja menevruose”, ir dar
,,bendrai su mūsų divizionu”.

– Mums apie tokius ,,manevrus”
niekas nesakė, – paprieštaravau ru-
siškai, – ir čia ne visas, o tik dalis
mūsų diviziono, kiti dabar ilsisi, –
nebuvo tinkamesnio įrodymo, kad
politrukai meluoja.

Užgirdęs mano žodžius, prie ma-
nęs priėjo karininkas iš kitos grupės
ir, pradėjęs klausinėti, kaip aš iš-
mokau rusiškai, nukreipė visą kalbą į
mano asmeninį gyvenimą ir taip
gudriai išvengė atsakymo. Ir paskui
visą naktį jie mūsų klausinėjo tik
visai antraeilių, buitinių dalykų, taip
nukreipdami kalbą.

Aušo. Mūsų pratybos nebuvo nu-
matytos visai nakčiai. Todėl į rytą, iš-
sėdėjus beveik visą naktį vienoje vie-
toje, pasidarė vėsoka. Mes paprašėme
,,sargų”, kad leistų užsikurti laužą.

Nepoložėno (negalima), – atsakė
tie, – ,,priešas” gali nustatyti mūsų
vietą.

– Bet ,,priešas” mus jau pastebėjo
ir suėmė, todėl kaip belaisviai mes
turime teisę (,,imėjėm pravo”) pasi-
šildyti, – pusiau rimtai atkirtau aš, ir
visi rusai prapliupo juoktis.

– Ką aš tokio juokingo pasakiau?
– paklausiau ruselių.

– U pliennych prav nebyvajet!
(Belaisviai teisių neturi!) – greit
paaiškino socialistinę ,,teisę” kažku-
ris iš politrukų. Vėliau įsitikinau, kad
tikrai, jis buvo teisus – pas juos be-
laisviai yra beteisiai.

Kaip ten bebūtų, po to juoko
įtampa tarp mūsų truputį atslūgo, ir
užpuolikai leido užkurti laužą, tik lie-
pė mums ramiai sėdėti, nes tą darbą
atliksią jie patys. Matyt, ir jie buvo
pakankamai sužvarbę. 

Bus daugiau.

Atkelta iš 2 psl. Šiuo metu didėja
tbc bakterijų atsparumas antibio-
tikams.  Apie 500,000 žmonių serga
vaistams atsparia tbc forma, kuri
pasitaiko Rytų Europoje, buvusiose
Sovietų Sąjungos šalyse, taip pat
Kinijoje ir Indijoje.

Daugiau nei 1 proc. šių ligonių
gydoma pagal PSO standartus, o tai
reiškia „stipriai veikiančių” vaistų
įšvirkštimą kasdien 2 metų laikotar-

piu.
Daugiau nei 50 šalių pranešė

apie vaistams atsparius tuberkulio-
zės atvejus. Dauguma ligonių, nepai-
sant gydymo, mirė.

„Gydytojai be sienų” (Doctors
Without Borders) teigia, kad tuber-
kuliozė tampa nevaldoma.

Parengta pagal
„The New York Times”

Tuberkuliozė ir ŽIV infekcija

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

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA
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Visuomenininkė M. Remienė kalba Cicero lietuvių susiėjime.

Ciceriečiai eiliniame sekmadieniniame susibūrime.     Edvardo Šulaičio nuotraukos.

Tomas, Alvyta (motina), Andrius, Kristina, Gražvydas Latakai, kuriems padeda
LNGK.   Nuotrauka iš Latakų šeimos albumo

Iš Lietuvos Našlaičių 
globos komiteto veiklos

Sekminių šventė Cicero
EDVARDAS ŠULAITIS

Cicero lietuviai, susirinkę į savo
tradicinį pabendravimą paskutinį ge -
gužės mėnesio sekmadienį, nepa -
miršo Sekminių šventės, kuri, deja,
Ame rikoje nėra populiari.

Po šv. Mišių Šv. Antano parapijos
bažnyčioje (jas atnašavo kun. dr. Kęs -
tutis Trimakas) „kavutės” kambaryje
tautiečiai vaišinosi kava ar ar bata bei
pyragu ir išklausė nu ma tytą prog ra -
mą.

Susitikimo pradžioje veikli Ci ce -
ro lietuvė Virginija Mauručienė pa -
pasakojo apie Sekminių šventę, kuri
Lie tuvoje būdavo iškil min gai švenčia-
ma, pa teikė šventimo pavyzdžių iš
pra eities.

Vėliau kalbėta apie šių die nų ak -
tualijas. Susitikimo metu perskaity-
tas pranešimas apie JAV LB Vi durio
Vakarų apygardos atstovų su va žia vi -
mą, kuris buvo surengtas ge gužės 30
d. Pasaulio lietuvių centre, Le mon te.
Apie tai kalbėjo visuo me nininkė
Marija Remienė, kuri pami nėjo, jog
rin kimuose į naująją apygardos val -
dybą daugiausiai pateko tre čia ban -
giai veikėjai, o tarp jų Irena Vi li mie -
nė, surinkusi daugiausiai balsų. Ši
veik li moteris anksčiau yra vado -
vavusi JAV LB Lemonto apylinkei.

Mindaugui Baukui – padėkos
raštas

Kalbėjusi pranešėja sakė, kad
apygardos suvažiavime buvo atžymė-
tas JAV LB Cicero apylinkės valdybos
ilgametis pirmininkas Mindaugas
Baukus. Už nuoširdų bei veiksmingą
visuomeninį darbą Lietuvių Ben d -
ruomenės veikloje M. Baukui, jau 10
metų einan čiam tas sunkias pareigas,
buvo įteiktas JAV LB Krašto valdy-
bos pirmininko Vytauto Maciūno
pasirašytas ir gražiai įrėmintas Padė -

kos raštas. 
Čia taip pat buvo pristatyti rin -

kimų į JAV Lietuvių Bendruomenės
tarybą rezultatai Cicero apylinkėje.
Pranešta, jog balsavime Cicero daly-
vavo 70 bendruomenės narių. Vienas
balsavimo biuletenis buvo pripažin-
tas negaliojančiu. Daugiausia balsų
su  rinko Marija Remienė – 57, antroje
vietoje liko Milda Šatienė – 43.

Susirinkusieji buvo pakviesti
atvykti į Tragiškojo birželio minėji -
mą, kuris yra rengiamas birželio 14
d. „kavutės” kambaryje, nes didžioji
salė bus užimta, kadangi tą dieną
vyks Šv. Antano parapijos gegužinė.
Minėjime kalbės Cicero lietuvių sielo-
vados reikalais besirūpinantis kun.
dr. K. Trimakas. Jis čia žada plačiai
apibūdinti kankinę, Sibire parašytos
knygos autorę Adelę Dirsytę, nuo
kurios gimimo šiemet sueina 100 me -
tų. Pažymėtina, jog kun. dr. K. Tri -
ma kas yra gerai išstudijavęs A. Dir -
sytės darbus bei veiklą, nemaža apie
ją yra anksčiau kalbėjęs bei rašęs
spau doje.

Kaip paprastai, programos vedė-
ja Jolita Kisieliūtė-Narutienė prista -
tė atvykusius svečius (o jų šį kartą
bu vo ir iš tolimų vietų).  Taip pat bu -
vo atsisveikinta su viena tautiete bei
jos dukrele, kurios grįžta atgal į Lie -
tuvą.

Paminėjo 80-jį gimtadienį 

Buvęs ilgametis JAV LB Cicero
apylinkės valdybos pirmininkas Rai -
mundas Rimkus, neseniai atšventė
savo 80-jį gimtadienį. Kadangi jis jau
senokai turėjo problemų su sveikata,
tai netrukus po šios sukakties, nus-
prendė gultis Mac Neal ligoninėn
kojos operacijai (jam įdėtas klubas).

Kaip atrodo, dabar jis galės ne tik
gerai vaikščioti, bet ir lakstyti.

ALDONA ŠMULKŠTIENÈ

Lietuvos Našlaičių globos komi-
tetas (LNGK) įsteigtas 1993 m. pa-
remti labiausiai pagalbos reikalin -
gam Lietuvos žmogui: vaikui, našlai -
čiui, studentui, daugiavaikei netur -
tingai šeimai. Komiteto veikla yra
pagrįsta „Foster-a-Child” (globokime
vaiką) programos pavyzdžiu. 

Rėmėjai aukoja 150 dol. metams
vienam vaikui ir ta parama tris kar-
tus per metus po 50 dol. yra pasiun-
čiama jų globotiniui. Daug rėmėjų at-
siunčia ir daugiau negu 150 dol. ir tie
pinigai yra persiunčiami kaip papil-
doma parama jų globojamam vaikui.
Šiuo metu LNGK sudaro: pirminin-
kas – Juozas Polikaitis, vicepirminin-
kė ir paramos skirstytoja – Dana Ba-
zienė, iždininkas – Albinas Smolins-
kas, sekretorė ir korespondentė – Al -
dona Šmulkštienė, korespondencijos
skirstytoja ir archyvo tvarkytoja –
Alina Vadeišienė, padėkos laiškai ir
pa galba paramą skirstant – Silvija
Aleksiūnienė, priminimo laiškai rė-
mėjams – Regina Jautokaitė, našlai-
čiai studentai – Gražina Liautaud, ry -
šininkės Jeanne S. Dorr (Philadel-
phia) ir Teresė Landsbergienė (Wa-
shington, D.C.).

Šiuo metu yra remiami 558 naš-
laičiai.

Paskutinis LNGK posėdis įvyko
2009 m. gegužės 5 d. „Seklyčioje”.
Jame buvo aptarta daugybė svarbių
ei namųjų reikalų.

Pirmininkas J. Polikaitis pranešė
apie a. a.  Vandos Prunskienės pali -
kimą, kurį ji skyrė našlaičių rei -
kalams pagal LNGK nuosprendį.
200,000 dol.  jau įteikta Švč. M. Ma -
rijos Nekalto Prasidėjimo seserims

Lie tuvoje (čia jas vadiname Putnamo
seselėmis) jų vienam projektui iš
dalies paremti – padėti suremontuoti
seną istorinį namą Šv. Kryžiaus kom-
plekse, Vilniuje, kuris skiriamas mer-
gaičių našlaičių ir neturtingų stu-
denčių, ypač iš mažesnių vietovių
bendrabučiui. Prie šio namo bus
pritvirtinta Atminimo lenta a. a. Van -
dai Prunskienei pagerbti.

Neįvykus kitam seselių projektui
– stovyklos, kuri būtų buvusi skirta
našlaičiams, įsigijimui komiteto posė-
dyje buvo siūloma įamžinti a. a.
Prun skienės atminimą įkuriant die-
nos centrą globos reikalingiems vai-
kams ir našlaičiams jos gimtinėje.
Tokius centrus kuria ir globoja se-
selės. Buvo ir kitų pasiūlymų. Nuo-
sprendis nebuvo priimtas, nuspręsta
prieš jį priimant surinkti daugiau
informacijos. Šią vasarą į Lietuvą
vykstantis LNGK pirmininkas J.
Polikaitis stengsis tai padaryti.

Posėdyje buvo kalbėta ir apie
daugiavaikių šeimų rėmimą, ypač to -
kių, kurių pagrindinis maitintojas tė -
vas yra miręs ir vaikais rūpinasi naš -
lė motina. Pridedamoje nuotraukoje
kaip tik ir yra tokia šeima, kuriai ją
re miančių aukotojų paramą persiun -
čia LNGK. Tai labai palengvina naš -
laičių gyvenimą.

Komiteto sėkminga veikla pri-
klauso nuo geraširdžių rėmėjų, kurie
jau daug metų remia vargstančius
vaikus Lietuvoje.

LNGK yra dėkingas visiems rė-
mėjams už jų nepailstamą paramą.

Aukos nurašomos nuo mokesčių
– Fed. Tax ID #36-412419 Lietuvos
Našlaičių globos komiteto adre-
sas: 2711 West 71st Street, Chi-
cago, IL 60629.

Vacys Rociūnas, gyvenantis Independence, OH, „Draugo” šimt-
mečio proga parėmė mūsų laikraštį 100 dol. auka. Labai ačiū už dosnią
auką.

Linas Norušis, gyvenantis Homer  Glen, IL, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą ir paaukojo 100 dol. auką laikraščiui paremti. Ačiū,
kad mus skaitote ir remiate.

Joseph J. Rakstis, gyvenantis Orland Park, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščio išlaidoms
sumažinti. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Irena Dirda, gyvenanti Oak Lawn, IL, pratęsė „Draugo” metinę
prenumeratą ir atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai ačiū.
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VYRIAUSIASIS LIETUVOS DOMINIKONAS
NESISKUNDŽIA GYVENIMO SUNKUMAIS

KÊSTUTIS PRANCKEVIÇIUS

,,Žmogaus gyvenimas – tik šešėlis
šioje žemėje”, – daugiau nei prieš
keletą amžių ištarti garsiausio visų
laikų muzikos kūrėjo J. S. Bach žo-
džiai tarsi primena kiekvieno iš mūsų
žemiškosios kelionės laikinumą. Ta-
čiau, anot muzikos genijaus, tik kil-
niadvasiškos veiklos pėdsakai, palikti
šioje žemėje, įprasmina tą trapią
žmogaus būtį. 

Šiais metais net keletą gražių ju-
biliejų sutinkantis uolus krikščioniš-
kojo tikėjimo ir sielovados puoselėto-
jas Jonas Domininkas Grigaitis,
OP, nemėgsta girtis savo nuveiktais
darbais. Gegužės 27 d. garbingą 95-
erių metų sukaktį šventusio dva-
sininko ir vienuolio nueitas turtingas
gyvenimo kelias įprasmintas dauge-
liu kilnių darbų – gyvojo Bažnyčios
žodžio skelbimu, lietuvybės puoselėji-
mu Vilnijos krašte ir kt. Atgavus ne-
priklausomybę, kun. Grigaičio pas-
tangomis 1991 m. buvo atkurta Do-
minikonų – vieno seniausių katalikų
vienuolių ordino veikla Lietuvoje.

,,Atvirai sakant, man net pačiam
sunku patikėti, kad taip toli nužings-
niavau žemiško gyvenimo takais! O
juk be šio jubiliejaus ankstyvą rudenį
pažymėsiu dar ir 75-metį, kai buvau
priimtas į brolių dominikonų gretas,
visai netrukus, liepos 16-ąją – 70-
metį, kai tebestoviu prie Viešpaties
altoriaus”, – gyvai šypsodamasis,
švytinčiu veidu prisiminimais dalijosi
kun. Grigaitis, tikinčiųjų dažnai dar
vadinamas tėveliu Domininku.

Jautė vidinį pašaukimą

Turtingą ir gyvą mūsų Tėvynės
istoriją, jos sunkius ir sudėtingus
gyvenimo išbandymus menantis tė-
vas Domininkas teigia, jog dvasinin-
ko kelią pasirinkęs dar nuo vaikystės
dienų. Jautė gilų, vidinį pašaukimą.
Brigitos ir Vincento Grigaičių dau-
giavaikėje šeimoje, prieš 95-erius me-
tus pasaulį išvydęs Jonas Dominin-
kas buvo šeštas vaikas iš septynių. Iš
gausios šeimos dar liko jauniausioji
sesuo Brigita Sapažinskienė, jai jau
92, gyvena Klaipėdoje.

Tėvai buvo paprasti ūkininkai,
pradžioje teturėjo tik menkutį žemės
lopinėlį. Tik po sėkmingos prel.
Mykolo Krupavičiaus parengtos že-
mės reformos, keliantis į vienkie-
mius, gimtajame Petraičių kaime,
Stačiūnų valsčiuje (Šiaulių apskritis),
jie įsigijo 40 ha žemės.

,,Mano tėvas buvo be galo darbš-
tus, religingas žmogus, labai mylėjo
žemę. Iki šiol mano atmintyje gyvos
tos tėviškėje žaliuojančios pievos,
kruopščiai išpuoselėti ir išdirbti
laukai. Deja, už tą meilę gimtajam
sodžiui, atėjus sovietų okupantams,
tėveliui teko skaudžiai nukentėti –
vos tik praūžus karo audroms, jis su
šeima buvo ištremtas į Sibiro glūdu-
mas, 1949 m. nuo bado mirė Taišeto
lageryje”, – tragišką šeimos istoriją
mena tėvelis Domininkas.

Tais neramiais okupacijos, karo
ir pokario laikais jaunasis dvasinin-
kas Grigaitis, slapstydamasis nuo
persekiojimų, Evangelijos šviesą
skleidė jau kitame Lietuvos pakrašty-
je. Sulenkėjusiame Vilnijos krašte
skleisdamas Dievo žodį, nepamiršo
pasirūpinti ir lietuvių kalba – ten jis
kantriai ir tyliai ėmė puoselėti ir

ugdyti senokai apleistus lietuvybės
daigelius. Už šią veiklą kunigui iki
šiol tebėra dėkingi Šumsko, Turgelių,
kitų parapijų tikintieji, ,,Vilnijos”
draugija. Nurimus stalinizmo siau-
tėjimui, tėvelis Domininkas tikėjimo
žodį skleidė Kražių, Palūšės, Varėnos,
kitose Lietuvos šventovėse, o prieš
pat Atgimimą vėl buvo sugrąžintas į
Vilniaus kraštą.

Dominikonai Lietuvoje

Viena iš išskirtinių tėvo Grigaičio
gyvenimo veiklos sričių – vienuolystė,
kurią pasirinko nuo ankstyvos jau-
nystės. Vienuolio gyvenimu Grigaitis
susidomėjo dar besimokydamas Šiau-
lių miesto gimnazijoje. Kartą varty-
damas ano meto Lietuvoje leistą
savaitraštį ,,Mūsų rytojus”, jis išvydo
vieno lietuvių dvasininko straipsnį,
kuriame buvo rašoma apie trinitorių
vienuolių veiklą. Jame buvo ir ragi-
nama jaunimą įsijungti į Dominikonų
ordino judėjimą.

„Mane ši publikacija taip pavei-
kė, kad tos temos apie vienuolišką
gyvenimą jau nebegalėjau iš galvos
išguiti. Netrukus susidomėjau ir ka-
pucinais, tuomet aktyviai veikusiais
Plungėje. Tačiau lemiamą sprendimą
man padėjo pasirinkti iš JAV atvykęs
dominikonas tėvas Bonaventūra Pau-
liukas, OP. Jis kaip tik 1932 m. Domi-
nikonų ordino magistro pavedimu
buvo atsiųstas pasidomėti, ar yra ga-
limybė Lietuvoje atkurti šio ordino
veiklą, užgęsusią dar carinės Rusijos
priespaudos laikais 1892 m.

Beje, broliai dominikonai Lietu-
voje yra palikę senus, gilius pėdsa-
kus, vedančius dar iš XIII amžiaus
glūdumos. Istorija byloja, jog krikšti-
jant Karalių Mindaugą, dalyvavo ir
Dominikonų ordino atstovai. Giliau
šaknis mūsų šalyje jie įleido tik apie
1647-uosius metus – per Sekmines,
kai Valencijos kapitulos nutarimu,
buvo įkurta savarankiška Lietuvos
Šv. Angelo Sargo provincija, nepaval-
di lenkams. Broliai dominikonai ne
vieną dešimtmetį aktyviai veikė Tra-
kuose, Merkinėje, Liškiavoje, kitose
Lietuvos vietovėse”, – pasakojo kun.
Grigaitis.

Karo audrų ir okupacijos
sūkuryje

Iš tolimo užjūrio atvykusio t.
Pauliuko kelionė į Lietuvą buvo sėk-
minga – jau po metų Lietuvos Kata-
likų Bažnyčios vadovybė leido domi-
nikonams įsikurti Raseiniuose, kur
buvo išlikę šiam ordinui priklausę
pastatai. 1935 m. kovą vėl buvo at-
kurta Lietuvos Šv. Angelo Sargo
provincija. Ordino veikla nutrūko tik
SSSR okupavus Lietuvą. Viešnagės
metu, kaip pamena kun. Grigaitis,
garbus svečias pirmąjį gegužės sek-
madienį, per Motinos dieną, aukojo
šv. Mišias Šiaulių Šv. Petro bažnyčio-
je. Pamaldose dalyvavo ir gimnazijos
moksleiviai su mokytojais. „Po Mišių
radau savyje drąsos ir, priėjęs prie
tėvo Bonaventūro, atvirai jam išsa-
kiau savo ketinimus. Jis įdėmiai iš-
klausęs, maloniai sutiko su manimi
palaikyti glaudesnius ryšius. Tėvo
Pauliuko pastangomis, man, jau bai-
gus gimnaziją, pavyko tapti kandi-
datu į Dominikonų ordino vienuo-
lius”, – tolimos jaunystės prisimini-
mus tęsė tėvas Domininkas.

1933 m. rugsėjį drauge dar su
dviem bendraamžiais, pasirinkusiais
vienuolišką gyvenimą, jaunasis lietu-
vaitis išvyko į atokų Prancūzijos
miestą, Amieno vienuolyną. Senus
krikščionybės laikus menančiame
mieste mūsų tautiečiai visus metus
privalėjo praeiti išbandymo laiko-
tarpį – vienuolyno vadovybė įdėmiai
sekė, ar asketišką gyvenimą pasi-
rinkę jaunuoliai iš tiesų turi vienuo-
lišką pašaukimą... Sėkmingai atlai-
kęs visus išmėginimus, 1934 m. rug-
sėjo 14-ąją Grigaitis davė įžadus lai-
kytis pagrindinių vienuoliško gyveni-
mo principų – paklusnumo, skaisty-
bės ir neturto. 1933–1937 m. filosofi-
jos ir teologijos studijos Vokietijoje,
Valberbergo bei Kiolno miestuose,
dar po metų Belgijoje, Le Saulchoir
mieste.

„1939 m. vasarą baigus studijas,
liepos 16 d. Le Saulchoir vienuolyno
šventovėje arkivyskupo T. Amodriu
buvau įšventintas į kunigus. Po sa-
vaitės grįžau į Tėvynę, pažadėdamas
broliams dominikonams vėl parvykti.
Vos tik sugrįžus, gimtojoje Stačiūnų
bažnyčioje liepos 23 d. teko didžiulė
laimė laikyti Primicijas – pirmąsias
šv. Mišias savo gyvenime”, – prisime-
na tėvas Domininkas.

Artėjant rudeniui, jaunasis dva-
sininkas ketino aplankyti Belgijoje ir
Prancūzijoje likusius brolius domi-
nikonus, tačiau prasidėjęs Antrasis
pasaulinis karas sujaukė visus pla-
nus. Iki bolševikinės okupacijos gy-
vendamas Raseiniuose, dar tęsė vie-
nuolišką veiklą, taip pat dėstė tikybą
mokyklose. 1940 m. Lietuvai prara-
dus valstybingumą, sovietų valdžia
uždarė vienuolyną, ėmė persekioti
dvasininkus ir vienuolius.

Nenusiminti ir nepalūžti

Tik po pusę amžiaus Lietuvai
atgavus nepriklausomybę tėvas
Domininkas, su Katalikų Bažnyčios
palaiminimu, ryžosi atkurti Domini-
konų ordino veiklą mūsų šalyje. Tuo
metu ganytojiškas pareigas kun.
Grigaitis ėjo atokioje Vilniaus rajono

Šumsko parapijoje. 1991-aisiais buvo
paskirtas ką tik sostinėje dominiko-
nams sugrąžintos Šv. Pilypo ir Jokū-
bo bažnyčios rektoriumi. Ši šventovė,
didingai prigludusi šalia liūdnai pa-
garsėjusios Lukiškių aikštės, soviet-
mečiu buvo atimta iš tikinčiųjų ir pa-
versta sandėliu. Pasitelkęs būrį išti-
kimų pagalbininkų, tėvas Domi-nin-
kas tik po kelerių metų sutvarkė,
išpuošė gerokai suniokotą bažnyčią. 

Tuo pat metu jo rūpesčiu šioje
šventovėje įsikūrė ir Dominikonų
pasauliečių brolija, netrukus atsirado
ir keletas jaunuolių, panorusių savo
gyvenimą susieti su ordino vienuoly-
no veikla. 1993 metais jie buvo pa-
siųsti į Prahą, kur veikė Dominikonų
vienuolyno noviciatas. Po ketverių
metų studijų grįžę tęsė tėvo Domi-
ninko pradėtus darbus. Į sielovadinę
veiklą aktyviai įsijungė jaunieji
dvasininkai, tėvai Pijus V. Eglinas,
Augustinas Ruzgys ir Jacek Szpreg-
lewskij, vienuoliai Eduardas Klimen-
ka, Vladimiras Petrovas. Kartu su
tėvu Grigaičiu jie sudaro vėl atkurto
Lietuvos Dominikonų ordino bran-
duolį, kuriam priklauso ir Latvijoje
bei Estijoje įsikūrę broliai domini-
konai.

Sulaukęs garbaus amžiaus kun.
Grigaitis ir šiandien aktyviai domisi
ne tik dvasiniais reikalais, bet ir Lie-
tuvos bei pasaulio gyvenime vyks-
tančiomis peripetijomis. Tėvas Domi-
ninkas pripažįsta, jog dabartinėje
visuomenėje pasigendąs tvirtesnės
moralinės, dvasinės atspirties. Besai-
kis materialinių turtų ir valdžios
troškulys, artimo meilės, asmeninės
atsakomybės stoka tik skurdina vi-
suomenę, gimdo joje neviltį ir nepa-
sitikėjimą. Kun. Grigaitis ir pasta-
ruoju metu aukodamas Mišias dažnai
kviečia tikinčiuosius ir dvasinės šilu-
mos išsiilgusius žmones siekti aukš-
tesnių, prasmingesnių gyvenimo ver-
tybių. Įvairiais sunkumais besiskun-
džiantiems pavargėliams tėvas Domi-
ninkas trumpai ir drūtai pataria –
„Lengvų kelių niekur neatrasite, tad
niekad nenusiminkite ir nepalūž-
kite!”

1991-aisiais kun. Grigaitis, OP buvo paskirtas ką tik dominikonams sugrą-
žintos Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčios Vilniuje rektoriumi.
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�,,Seklyčioje” birželio 10 d., tre -
čiadienį, 2 val. p.p. tradicinių popie -
čių metu paminėsime mūsų tautos
tragiškąjį laikotarpį Sovietų Sąjungos
okupacijos metais (Birželio trėmi-
mus, okupaciją, pogrindinę veiklą).
Kalbės viešnia iš Lietuvos Aldona
Brazionienė (Dargužaitė), pogrindi -
nės veiklos dalyvė, buvusi partizanų
ryšininkė. Po minėjimo pasivaišin-
sime skaniu ,,Seklyčios” maistu. Visi
kviečiami dalyvauti. Tel. pasiteiravi-
mui: 773-476-2655.

�Socialinių reikalų skyrius Le-
monte skelbia birželio mėn. rodomų
lietuviškų filmų sąrašą. Birželio 10 d.
– meninis filmas ,,Elzė iš Gilijos”;
birželio 17 d. – dokumentinė drama
,,Vilniaus getas: aistra mirties šešėly-
je”; birželio 24 d. – dokumentinis fil-
mas ,,Leipalingis” iš ciklo ,,Mūsų
miesteliai”. Filmai rodomi Bočių me -
nė je, PLC. Pradžia – 2 val. p. p. Ma -
loniai kviečiame pažiūrėti.

�Gen. T. Daukanto jūrų šaulių
kuopa, JAV LB Brighton Park apy -
linkės valdyba ir Lietuvos Vyčių 36
kuopa birželio 14 d., sekmadienį, kvie -
čia visus paminėti Gedulo ir vilties
die ną. Susikaupimu ir malda prisi -
min   sime tuos, kurių netekome prieš
dau gelį metų. Jų kančios neleis iš-
 trinti iš istorijos šios tragiškos dienos
puslapių. Paminėjimas prasi dės 10
val. r. šv. Mišiomis Švč. Mer gelės Ma -
rijos Nekaltojo Prasi dėjimo baž ny -
čioje, Brighton Park. Po šv. Mi šių visi
kviečiami į Jaunimo centro ka vinę,
kur vyks akademinė dalis ir vaišės.
Tel.: pasiteiravimui: 1-773-550-4609
(Sigitas).

�Birželio 28 d. Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte, nuo 12 val. p. p. –
Joninės. Šventėje dalyvaus pu čia mų -
jų instrumentų ansamblis ,,Gin ta -
ras”, Algimantas Barniškis, Bronius
Mūras, Artūras Blažukas, ,,Cigarai”,
Robertas Kupstas, Daura Zinkevi čiū -
tė. Vyks galiūnų, rankų lenkimo, il -
giausio Joninių vainiko pynimo kon -
kursai. Renginio metu veiks loterija,
galėsite paskanauti lietuviško ,,Kuni -
gaikščių užeigos” maisto ir atsigai -
vinti lietuvišku alumi. Tel. pasiteira -
vi mui: 708-594-5622; 312-623-2525;
847-845-3972 ir 773-788-1362.

��Vykstantiems į Dainų šventę
primename, kad visų laikų gražiau-

sios Lietuvos autorių bei atlikėjų
dainos bus sudėtos į muzikinę kom -
pak tinę plokštelę „Lietuvos Tūks tan -
tmečio dainos”, tapsiantį geriausiu
Lietuvos tūkstantmečio dainų rinki -
niu. Birželio 26 – liepos 11 dienomis
pagrindine Tūkstantmečio tautiečių
susitikimo vieta – „Meeting Point” –
skelbiamas Vilniaus mokytojų namų
kiemelis („Vasaros terasa”). Gyvo
gar so koncertuose laukiami lietu-
viškos muzikos atlikėjai ir gerbėjai,
pasaulio lietuviai ir šalies svečiai. Se -
kite reklamą.

��Šeštadienį, birželio 27 d., 6 val.
v. Lietuvių klubo salėje prasidės orga-
nizacijos „Banga” valdybos ruošiama
Joninių šventė. Programos svečiai ir
atlikėjai – Jonavos savivaldybės teat -
ras, kurie suvaidins E. Salolos ko me -
diją „Bobos”. Po spektaklio – dainos,
rateliai, žaidimai, Joninių apeigos ir
Paparčio žiedo ieškojimas. Veiks ba-
ras, bus pardavinėjami karšti ir šalti
patiekalai. Auka – 10 dol., o vaikams
iki 16 m. – nemokamai. Registruotis
Joninių šventei galima pas Laimutę
Alvarado tel.: 727-360-1064 arba pas
Ramutę Krikščikienę tel.: 727-687-
1061 ar Raminta:_kr@yahoo.com

��Fotoalbumo ,,Lietuvių kultūri-
nis paveldas Amerikoje” sutiktuvės
liepos 7 d. 5 val. p. p. (Lietuvos laiku)
vyks Lie tuvos nacionaliniame muzie-
juje, Arse nalo g. 3, Vilnius. 

��Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo seserys (600 Liberty
Highway, Putnam, CT 06260-2503,
tel. 860-928-7955) ir Rytinio pakraš-
čio rėmėjų valdyba praneša, kad Lie -
tuvių susiartinimo šventė – gegužinė
bus sekmadienį, liepos 26 d. seselių
sodyboje. Dieną pradėsime šv. Mišio -
mis, kurias koncelebruos vienuolyno
kapelionas kun. Arvydas Žygas ir sve-
čiai kunigai. Po pietų – įdomūs už-
siėmimai. Išban dy sime savo laimę
dovanų loterijoje; pa sigrožėsime jau-
nimo stovyklos pasi rodymu; galėsime
įsigyti meno kūri nių skanėstų ir
lietuviškos duonos, pa sivaišint sese-
lių ir rėmėjų paruoštais valgiais bei
susitikti su savo pa žįstamais iš arti ir
toli.

��Jaunųjų ateitininkų sąjungos
stovykla Dainavoje vyks liepos 5–15
d. 7–14 metų amžiaus vaikams.  Sto -
vyklos programa vyks lietuvių kalba.
Registracijos anketos tinklalapyje
www.ateitis.org.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

Pasaulio lietuvių centre birželio 6 d. buvo švenčiama Lie tuvos diena – Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį prisiminėme visi kartu. Meninėje programoje daly-
vavo daug žinomų JAV LB Čikagos ir jos  apylinkių kolektyvų (Lietuvių meno ansamblis ,,Dainava”, ,,Suktinis”, ,,Žaltvykslės” teatras, ,,DanceDuo” ir ,,Pasakos” šokėjai
ir kiti). Vaikai galėjo pažaisti, vyko sportinė programa, veikė nedidelė mugė. Visus vaišino ,,Kunigaikščių užeiga”. 

Nuotraukoje ,,DanceDuo” ir tautinių šokių ,,Suktinis” šokėjai dėkoja žiūrovams už plojimus.                                                               Loretos Timukienės nuotr.

Maloniai kviečiame 
į parodos 

,,Spalvų varsa”
atidarymą 

birželio 13 d. 6 val. v. 
Lietuvių dailės muziejuje,  
Pasaulio lietuvių centre,
14911 127th St., Lemont,

IL 60439 

Ruošia Ame rikos lietuvių mote-
rų dailininkių draugijos narės. Tel.
pasiteiravimui: 630-243-0383.

Ada Sutkuvienė. ,,Po karnavalo 
Venecijoje”. Pluoštas, 2006

Čikagos arkivyskupija biželio 13
d. nuo 9:30 val. r. iki 1 val. p. p. St.
Rita gimnazijoje, S. Western ir 78
gat vės sankryžoje, rengia Pietva ka -
rių vikariato sielovadinę šventę ,,Su -
sitelkę vienybėje Kristuje”. 

Kiekviena parapija prašoma pri -
sidėti prie labdaros. Palaimintojo J.
Ma  tulaičio misijai pavesta surinkti
hi gienos priemonių moterų globos
na mams. Jas iki birželio 13 d. galite

atnešti į misiją ir įdėti į tam skirtą
skrynią.

Kas nori padėti papildomai ar ga -
li paaukoti rūbų nelaimingoms ir nu -
s k riaustoms moterims, jie bus renka-
mi St. George zakrastijoje, 6707 W.
175th Street, Tinley Park. 

Kiekviena parapija šventėje daly-
vaus su savo vėliava-užrašu.

Palaimintojo J. Matulaičio
misijos info

,,Susitelkę vienybėje Kristuje”

Birželio 13 d. 11 v. r.–10 val. v.
V. Roslyn miestelyje – lietuviškų ka pi -
nių 100-mečio paminėjimas. Vyks iš -
kilmingas kapinių atidarymas, bus
at kurtos 1906 m. lietuvių kalnakasių
laidojimo apeigos, kurių metu skam-
bės tradicinės lietuviškos giesmės,
liaudies muzika ir šokiai. Per prieš-
piečius miestelio baruose bus dainuo-
jama, grojama akordeonu ir šokama.
Taip pat galėsite aplankyti Roslyn
muziejų ir paminklą kalnakasiams.
5:30 val. p. p. istorinėje Ronald mo-
kykloje bus suruošti pietūs ir šven-
tinė programa. Girdėsite pasakoji-
mus apie lietuvių emigrantų gyveni-
mą. Pasakojimus papildys dainos,
trumpi vaidinimai ir skaidrės. Vidas
Švagž-dys iš Seattle gros šokiams.  

Liepos 26 d. 2 v. p. p. Lietuvos
Dukterų organizuojama Mėlynių puo-
ta (Blueberry Acres, 32 McRae Rd.
NE, Arlington, WA) Kasmetinės su-
neštinės vaišės, viliojantys prizai, ty-
lusis aukcionas, linksmybės ir, žinoma,
linkstančios mėlynių krūmų ša kos.

Rugpjūčio 17–21 d. Šeimų sto-
vykla „Lankas”.

Rugsėjo 26 d. Ąžuolų sodini-
mas. 100 m. sukaktis Skandinavi  jos
studijų katedrai, 15 metų sukaktis
Bal tijos studijoms University of Wa-
shington, Seattle. Puiki proga paso-
dinti aštuonis ąžuolus, simbolizuo-
jančius aštuonias Baltijos šalis, kurių
kalbos ir istorijos yra studijuojamos
universitete. Prašome paremti šį pro-
jektą 10 dol. auka. Tai galima padary-
ti tinklalapyje: http//depts:wash-
ington.edu/scand/support, arba
paštu: Scandinavian Studies Dept.,
Oak Tree Fund, 318 Raitt Hall, Box
353420, Seattle, WA 98195-3420 (če -
kius rašykite „UW Foundation Oak
Fund”).

Spalio 5 d. 7 val. v. Seattle Lie -
tuvių Bendruomenės rudeninis rin ki -
minis susirinkimas. Tai puiki gali my -
bė pabendrauti, sutikti naujus drau-
gus, pasigar džiuo ti maistu. Apie su -
sirinkimo vie tą bus pranešta vėliau.

Įvykių kalendorius Seattle


