
PERIODICALS

DRAUGAS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

Íiame
numeryje:

Valiut¨ santykis
1 USD — 2.43 LT
1 EUR — 3.45 LT

•Ateitininkai (p. 2, 13)
•Ganytojo žodis (p. 3)
•PLB prasmė (p. 4)
•Marijampolėje – palai-
mintojo J. Matulaičio
atlaidų dienos (p. 5)
•Rytų Europos krizė (p.
7)
•Pagyvenusių žmonių
vairavimas (p. 8)
•Gyvenimo kelias namo.
Nykai-Niliūnui – 90 (p.
10–11)
•Šiurpas! (6) (p. 11)
•Amžiniesiems dalykams
archyvų nereikia (p. 14)

Į savo vietą buvęs ilgametis radijo sto-
ties ,,Amerikos balsas” bendradarbis R.
Sakadolskis prezidentei pasiūlė naują
narį bei pažėrė patarimų. ELTOS nuotr.

LRT tarybâ palieka R. Sakadolskis
apie nacionalinio transliuotojo būklę,
paskirtį, Tarybos darbą, formavimo
principus. D. Grybauskaitė pripaži-
no, kad LRT reikia stipresnio finan-
savimo, geresnės organizacijos, su-
pratimo, kokia turėtų būti nacionali-
nė televizija ir radijas.

R. Sakadolskio teigimu, apie sa-
vo žingsnį pasitraukti iš Tarybos jis
galvojęs seniai, bet vis laukė naujo
prezidento. Žurnalistas negailėjo kri-
tikos Tarybos veiklai. Anot R. Saka-
dolskio, LRT taryba yra sustabarėju-
si struktūra, iš dalies nepajėgi. LRT
reikia spręsti struktūrines proble-
mas, trūksta valios spręsti finansavi-
mo, vizijos, nepriklausomumo ir ki-
tus klausimus. Paties R. Sakadolskio
balsas atsimušdavęs kaip žirniai nuo
sienos.

,,Atsistatydinau todėl, kad turiu
kai kurių kitų darbų. Mano nauda
šiai struktūrai yra ribota. Manyčiau,
LRT taryba savo darbą traktuoja for-
maliai. Tas formalus darbo traktavi-
mas manęs netenkina,” – kalbėjo jis.

LRT taryba – aukščiausias visuo-
meninio transliuotojo valdymo orga-
nas, atstovaujantis visuomenės inte-
resams.

Vilnius, liepos 24 d. (ELTA) –
Lietuvos radijo ir televizijos (LRT)
tarybą palieka jos narys žurnalistas
Romas Sakadolskis. Apie tokį savo
sprendimą penktadienį jis pranešė
prezidentei Daliai Grybauskaitei.

Susitikime taip pat kalbėta ir

Pritarta sumažintam valstyb∂s biudžetui

Vilnius, liepos 24 d. (BNS) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė ,,ypač
svarbiu” pavadino Bažnyčios vaid-
menį padedant įveikti sunkumus kri-
zės sąlygomis.

Tai šalies vadovė sakė penktadie-
nį priėmusi Šv. Sosto atstovą Lietu-
voje apaštalinį nuncijų arkivyskupą

Luigi Bonazzi.
Anot prezidento spaudos tarny-

bos, susitikimo metu kalbėta apie ne-
lengvą ekonominę padėtį Lietuvoje ir
Bažnyčios vaidmenį valstybės gyveni-
me bei teikiant pagalbą žmonėms.

,,Prezidentė D. Grybauskaitė pri-
tarė, kad šio sunkmečio sąlygomis

ypač svarbus Bažnyčios vaidmuo pa-
dedant šiuos sunkumus išgyventi.
Valstybės vadovė padėkojo arkivys-
kupui už Bažnyčios jautrumą ken-
čiantiems, už jos humanitarinę pagal-
bą visiems, kam jos reikia”, – teigia-
ma pranešime spaudai.

Šv. Sosto atstovas Lietuvoje apaš-
talinis nuncijus pasveikino preziden-
tę pradėjus eiti garbingas Respubli-
kos vadovės pareigas ir pabrėžė: ,,Ge-
ras prezidentas – palaima šaliai.”

Savo ruožtu L. Bonazzi atkreipė
dėmesį, kad ekonominė krizė lėmė
žmonių pastangas ieškoti geresnio
gyvenimo svetur ir palikti savo šalį.
Dvasininkas pabrėžė, kad nuo to la-
bai kenčia ir patys išvažiuojantieji, ir
jų šeimos. Todėl, apaštalinio nunci-
jaus įsitikinimu, būtina parama to-
kiems žmonėms ir jų artimiesiems.

Susitikime taip pat aptartas šių
metų spalio mėnesį numatomas visų
Lietuvoje reziduojančių ambasadorių
susitikimas su prezidente.

Vilnius, liepos 24 d. (BNS) – Sei-
mas pritarė patikslinto 2009 m. vals-
tybės biudžeto projektui, kuriuo nu-
matomos valstybės biudžeto pajamos
mažinamos daugiau kaip 2 mlrd. litų.

Opozicijos atstovai pliekė tiksli-
namo biudžeto projektą dėl beatodai-
riško išlaidų mažinimo ir negalvojimo
apie įplaukų didinimą.

,,Tie, kas pritaria šiam biudžetui,

iš esmės pritaria pajamų mažinimui
ir mokesčių didinimui. Toks biudže-
tas pasmerkia valstybę riedėti į duo-
bę, tik dar greičiau nei iki šiol”, – sa-
kė Tvarkos ir teisingumo frakcijos
pirmininkas Valentinas Mazuronis.

,,Aš niekaip negaliu suprasti, kur
jūsų atsakomybė ir sąžinė, – opozici-
jai atsikirto A. Kubilius. – Numato-
mos pajamos šiemet bus 13–15 proc.

mažesnės nei pernai, o išlaidos 10
proc. didesnės. Taip negali būti. Bai-
giam politikavimus, reikia visiems
suvokti savo atsakomybę.”

Tuo tarpu Seimo Biudžeto ir fi-
nansų komiteto pirmininkas Kęstutis
Glaveckas aiškino, kad nepritardami
tikslinamo biudžeto projektui parla-
mentarai tik pakenktų Lietuvai, nes
sumenkintų jos galimybes skolintis.

D. Grybauskaitè: ,,Sunkmeçiu ypaç svarbus
Bažnyçios vaidmuo”

Vilnius, liepos 24 d. (BNS) – Šį
rudenį iš prezidento kanceliarijos tu-
rėtų būti atleista iki 30 iš beveik pu-
santro šimto darbuotojų.

Prezidento kanceliarija darbo
biržai prieš kelias dienas pranešė,
kad nuo rugsėjo 17 iki lapkričio 21 d.
numatoma atleisti 30 darbuotojų.

Prezidentės Dalios Grybauskai-
tės atstovas spaudai Linas Balsys pa-
tikslino, kad tai – didžiausias skai-
čius, bet iš tiesų darbo neteks mažiau
žmonių.

,,Vykdoma struktūrinė pertvar-
ka. Ji bus baigta iki rugsėjo 20 d., ta-
da paaiškės padėtis dėl skyrių ir jų
funkcijų. Bus siekiama pertvarkyti
skyrių darbą, dalis bus naikinama ar
sujungiama. Prezidentė laikosi nuos-
tatos, kad sunkmečiu taupyti reikia
pradėti nuo savęs. Manau, kad gali
būti atleista nuo 20 iki 30 žmonių”, –
sakė L.Balsys.

Kaip vieną iš pertvarkos pavyz-
džių L. Balsys nurodė ketinimus su-
jungti Rezidencijos administrato-
riaus tarnybą ir Rūmų administrato-
riaus tarnybą. Anot prezidentės at-
stovo, taupoma ir atsisakius tarnybi-
nio transporto D. Grybauskaitės pa-
tarėjams.

Liepos 1 d. Respublikos prezi-
dento kanceliarijoje dirbo 148 žmo-
nės. Į šį skaičių neįeina politinio pa-
sitikėjimo tarnautojai. Kanceliarija
padeda prezidentui įgyvendinti jo
funkcijas ir atlieka prezidento rezi-
dencijos finansinį, ūkinį ir materiali-
nį aptarnavimą. Prezidento kance-
liarijai vadovauja kancleris, vykdan-
tis ir valstybės apdovanojimų įstaty-
me nurodytas Lietuvos valstybės or-
dinų kanclerio pareigas.
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Prezident∆roje
maž∂s darbuotoj¨

Šv. Sosto atstovas Lietuvoje apaštalinis nuncijus Luigi Bonazzi pasveikino prezi-
dentę pradėjus eiti Respublikos vadovės pareigas. ELTOS nuotr.



Redakcijos žodis

Žurnalisto R. Sakadolskio atsis-
tatydinimas iš Lietuvos radijo ir
televizijos (LRT) tarybos nario
pareigų ir vėl visų akis nukreipė
į dar taip neseniai mūsuose
linksniuotą vienintelį Lietuvos
nacionalinį transliuotoją. Savo
sprendimą pasitraukti Sakadols-
kis komentuoja trumpai: ,,Bū-
čiau mielai pasilikęs ten dar tre-
jus metus, jei būčiau matęs, kad
mano buvimas ten duoda kaž-
kokią naudą. Aš jutau, kad beriu
žirnius į sieną.” Nurodo ir kon-
krečias priežastis: D. Kuolio nu-
linčiavimą; formalų kai kurių ta-
rybos narių požiūrį į LRT laidų
tvirtinimą; kai kurių laidų šališ-
kumą; vizijos nebuvimą; finansa-
vimo klausimus. Ilgai ir atkakliai
ieškojome Lietuvos įvaizdžio. Su-
galvojome, kad ji – drąsi šalis.
Bet, atrodo, pamiršome, jog ša-
lis bus drąsi tik dėl joje gyve-
nančių žmonių drąsos ir atsako-
mybės.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė
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Iš Ateitininkų gyvenimo
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei • Draugas • 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 • el. paštas: draugas@ateitis.org

PAVYZDINGIAUSIAS
STOVYKLAUTOJAS

Su giliu liūdesiu priėmėm žinią, kad mūsų
mylimas Bronius Polikaitis nebestovyklaus kartu su
mumis Dainavos stovykloje. Dievas jį pasišaukė į
amžinuosius namus š.m. balandžio 3 d.

Dainavos stovykla prarado ne vien tik vieną
iš jos pagrindinių steigėjų. Dainavos stovykla prarado
vieną iš savo darbščiausių darbininkų, talkininkų ir
vadovų. Ji prarado stovyklautoją, kuris kasmet
džiaugėsi šios stebuklingos vietos gamtos grožiu ir jos
nuostabia įtaka išeivijos gyvenime.

Bronius Polikaitis visada pasiliks mano ir
mano šeimos akyse kaip ,,pavyzdingiausias stovyk-
lautojas”. Jis pilnai išgyveno stovyklavimo džiaugs-
mus, vaidindamas, sportuodamas, dalyvaudamas
paskaitose ir pokalbiuose bei stropiai ir sąžiningai
dirbdamas administracijos darbuose stovyklos labui.
Jis džiaugėsi, kad galėjo stovyklauti kartu su žmona,
vaikais, anūkais, giminėmis ir ilgamečiais draugais.

Bronius Polikaitis dirbo Dainavos labui su gi-
liu įsitikinimu ir nepailstamu darbštumu nelaukdamas nei garbės, nei atlyginimo. Jis mokėjo su visais bendra-
darbiauti, kiekvienam su juo dirbančiam parodydamas ypatingą pagarbą. Jam nei amžius, nei gyvenimo sunku-
mai netrukdė darbui atsidėti. Jį lydėjo jaunatviška energija, ir jis giliai tikėjo, kad šios stovyklavietės pagrindinė
užduotis yra krikščioniškas ugdymas.

Bronius Polikaitis tikrai mylėjo Dainavą ir Dainava tikrai mylėjo jį! Ilsėkis ramybėje, mielas Broniau,
žinodamas, kad palikai gilų antspaudą mano ir mano šeimos širdyse.

dr. Marius Laniauskas

Bronius Polikaitis su žmona Aurelija ALRKF stovyklavietės
Dainavos pamiškėje.

,,Rods buva” — taip pavadinta
Ateitininkų kavinė, veikusi liepos 1–5
d. Vilniaus krašto ateitininkų patalpo-
se, Pilies gatvėje. Pavadinimas yra iš-
trauka iš ateitininkų labai pamėgtos
lietuvių liaudies dainos, kuri dažnai
dainuojama linksmai pasibuvus ir ne-
norint išsiskirti. Svečiai — ateitininkai
ir jų draugai iš visų pasaulio kampų,
apsilankę kavinėje, buvo šiltai priimti,
galėjo pasiilsėti po įspūdžių kupinų die-
nų.

Tai buvo neeilinė kavinė, veikianti
labiau kaip ,,salonas” — svečiai, susėdę
ratu su budinčiais šeimininkais, valgė
šeimininkų paruoštus skanumynus.
Vieną dieną vaišino ne vien pyragaičiais
ir kava, bet ir šaltibarščių pietumis.
Šalia namie keptų tortų ir pyragaičių
buvo padėti pasiskaitymui jų receptai.
Svečiai palikdavo auką už vaišes, o
dosnesnieji tapo naujos Lietuvos ateiti-

ninkų stovyklos (vieta dar nepranešta)
mecenatais. Išgėrę kavą, ne vienas pa-
siėmė vėliausią „Ateities” ar ,,Bitutės”
žurnalo numerį į namus.

Kiekvieną dieną buvo numatyta
skirtinga tema, užsiėmimai, bet kartu
šeimininkai buvo lankstūs. Pvz., vieną
dieną, turėjo įvykti diskusijos apie
„Ateities” žurnalą: kokį jį norime ma-
tyti ir kuo galime prisidėti jį kuriant.
Tačiau iš Sereikiškių parke vykstančios
folkloro dienos atėjus pavargusiai gru-
pelei liaudies muzikos mylėtojų, po-
pietė tapo „susidainavimo” švente. Kitą
popietę su iš Kauno atvykusiu AF pir-
mininku Vygantu Malinausku ir MAS
(Lietuvoje) centro valdybos nariais bei
kitais susidomėjusiais asmenimis apta-
rėme pasaulio ateitininkų aktualias
veiklos problemas bei iššūkius.

SKELBIAMAS VASAROS
KONKURSAS

pagal ateitininkų metinę temą
,,Kurkime kultūrą Kristaus tiesoje!”

Bus renkami geriausi kūriniai iš šių sričių: dailės,
fotografijos, kino, muzikos, teatro, literatūros.
Dalyvauti gali visi, kas tik turi kūrybinę gyslelę.

Siųskite savo kūrinius elektroniniu būdu iki š.m.
rugpjūčio 25 d. el. pašto adresu:

konkursas@ateitis.org

Šiaurės Ameri-
kos ateitininkų
tarybos paskelbti
A. Dirsytės gimi-
mo sukaktuviniai
metai nesibaigė
jos gimtadienio
diena – balandžio
15 d. Jie tęsiasi.
Jos sukaktis kai
kur buvo pami-
nėta birželio mė-
nesį Sibiran trė-

mimų renginių programose.

Vasaros stovyklose yra puiki gali-
mybė Sibiro kankinę ateitininkę pri-
siminti ypatingo susikaupimo ar pa-
maldų metu, naudojant jos maldak-
nygę ar laiškus iš Sibiro.

Rugsėjo 26 d. yra jos mirties su-
kaktis, o lapkričio 11 d. — neteisingo
„teismo” sprendimo, „nubaudžiant”
10 metų į Sibirą (visi teismo protoko-
lai yra išspausdinti jos monografijo-
je).

Kun. dr. Kęstutis A. Trimakas
Adelės Dirsytės veiklos skatintojas

Adelės Dirsytės
sukakties metai tęsiasi

Nukelta į 13 psl.

A.a. Bronių Polikaitį prisimenant

Ateitininkų kavinė ,,Rods buva” Vilniuje
Dainų šventės metu Vilniaus ateitininkai svetingai kvietė visus pasaulio ateiti-
ninkus pasižmonėti kavinėje. Mūsų korespondentė Ramunė Kubiliūtė ten sve-
čiavosi ir dabar dalijasi savo įspūdžiais.

Inesa Tautkevičiūtė veda naktinę ekskursiją Vilniaus gatvėmis, pasakodama Ateiti-
ninkų kavinės lankytojams apie miesto legendas, dvasias ir šmėklas...

Ramunės Kubiliūtės nuotr.
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Sears ar Willis
– vis tiek Čikagos

puošmena
ALEKSAS VITKUS

Kai 1973 metų pavasarį ant naujai statomo Čikagos miesto centre dar
vieno dangoraižio buvo užkelta paskutinė stipraus plieno ferma, Čika-
ga galėjo pasigirti esanti aukščiausio pasaulyje pastato, 1,451 pėdų

milžino, pavadinto Sears Tower savininke. Tuo metu Sears and Roebuck
Co. buvo stambiausia mažmeninės prekybos bendrovė pasaulyje, turėjusi
apie 350,000 tarnautojų.

Bendrovės vadovai, tikėdamiesi šviesios ir pelningos jos ateities, numatė
tūkstančius įvairiose miesto vietose išsklaidytų tarnautojų suburti į vieną di-
delį pastatą. Planuotojai matė tikslinga statyti pastatą, kuris galėtų sutalpinti
ir būsimus greitai augančios bendrovės darbuotojus. Kol Sears išaugs iki pla-
nuoto dydžio, laikinai atliekamas grindų plotas būtų nuomojamas kitiems.

Toks planas reikalavo, kad būsimi laikini nuomininkai galėtų nuomo-
ti palyginti nedidelį, tik vieną aukštą užimantį plotą, kas diktavo poreikį
statyti daug aukštų turintį pastatą – platų gatvės lygyje, palaipsniui vis
siaurėjantį viršutiniuose aukštuose. Galutinis projektuojamo 110 aukštų
pastato aukštis buvo varžomas ne techninių statybos taisyklių. Pirmoji
plieno sija buvo padėta 1971 metų balandį.

Statybos kainavo apie 150 mln. tuometinių dolerių, kas šiandien būtų
lygu 1 mlrd. dol., ir buvo finansuojama vien iš Sears kasmetinio pelno. Sta-
tybos baigtos 1973 metų gegužę. 1982 metais ant stogo buvo įrengtos TV
antenos ir aukščiausias pastato taškas pasiekė 1,707 pėdų aukštį.

Visame pasaulyje gerai žinoma Sears Tower Skydeck apžvalgos aik-
štelė buvo atidaryta 1974 metais. Iš tos 103 aukšte 1,353 pėdų virš gatvės
esančios stebėjimo aikštelės galima matyti tolimas Illinois lygumas, India-
na, Wisconsin, taip pat – ir už Michigan ežero pasislėpusius Michigan val-
stijos krantus. Tai gal pati populiariausia Čikagos turistinė vieta. Atsi-
menu, kad kai dar dirbau ir turėdavau asmeninių ar ir iš viso pasaulio be-
silankančių verslo svečių, beveik visi norėdavo pamatyti Sears Tower. Man
pačiam arčiau ežero esanti, net 323 pėdomis žemesnė John Hancock obser-
vatorija yra įspūdingesnė. Prisimenu ir 1930 m. pastatytą 606 pėdų aukš-
čio Chicago Board of Trade pastatą, kuris 35 metus buvo aukščiausias Či-
kagos dangoraižis. Kokį įspūdį jis man ar mano vaikams darė šeštame de-
šimtmetyje! Dabar jį pralenkia visa virtinė naujesnių Čikagos pastatų.

Deja, optimistiški Sears pelno spėjimai neišsipildė. Sears ilgainiui pra-
lenkė jos varžovės K-mart, Kohl’s ir Wal-Mart. Sears pastatą pardavė 1994
m., ir jau po metų pastate neliko nė vieno Sears tarnautojo, nors vardas ir
liko tas pats – Sears Tower. Sears centras išsikėlė į Čikagos šiaurės vakarų
priemiestį Hoffman Estates.

Praėjo Board of Trade pastato garbė, praėjo ir Sears Tower pasididžia-
vimas jam esant aukščiausiu pasaulio pastatu. Jį pralenkė Azijos milžinai:
1,242 pėdų aukščio 1998 m. statyti Petronas Towers Malaizijos sostinėje
Kuala Lumpur, 1,474 pėdų aukščio 2004 m. statytas ,,101” pastatas Taipei,
Taiwan ir 1,599 pėdų aukščio 2008 m. baigtas statyti Finansų centro pasta-
tas Shanghai, Kinija.

Čikagiečių pamėgtas Sears Tower jau daugiau negu dešimt metų ne-
bėra pasaulyje aukščiausias pastatas, o dabar prarado net ir savo vardą.
London, Anglijoje įsikūrusi stambi draudimo agentūra ,,Willis Group Hol-
dings” nutarė Sears pastate išsinuomoti kelis aukštus ir ten įkurdinti apie
500 savo tarnautojų. Agentūros vyriausias vadovas Joe Plumeri nuomo-
damas tuos tris aukštus su 140,000 kv. pėdų grindų ploto išsiderėjo teisę vi-
są pastatą penkiolikai metų pavadinti jo pasirinktu vardu. Taip nuo liepos
16 d. prie buvusio Sears Tower pastato mes matome ,,Willis Tower” iškabą.

Kad Sears vardas prapuls, buvo paskelbta jau kovo mėnesį. Atrodo,
kad su tuo čikagiečiai, nors ir nenoriai ir su liūdesiu, jau apsiprato. Nors
laikėme Sears vardą lyg ir savu, žinojome, kad Sears Čikagą paliko jau
prieš dešimt metų. Juk esame praradę ir Marshall Field vardą, ir su tuo ap-
sipratome, nors ir gelia. Nelabai jaudinomės, kai, pvz., buvęs Playboy Buil-
ding pasivadino Palmolive Building ar kai Standard Oil Building tapo Amo-
co Building. Ne vien pastatai keičia savo vardus, to paties likimo sulaukia
ir sporto stadionai. Istorinis Comiskey parkas, kuriame nuo 1910 metų
garsi Chicago ,,White Sox” beisbolo komanda žaidė rungtynes, nuo 2003 m.
tapo bedvasiu U. S. Cellular Field. Už pinigus daug kas sutinka pakeisti sa-
vo vardą. Lietuvoje panašiai prapuolė garsusis ,,Žalgirio” stadionas ir atsi-
rado nematytas, negirdėtas ,,Siemens”.

Vis tiek nenorėtume prarasti tokių toli už Čikagos žinomų vardų kaip
Lincoln parkas, Buckingham fontanas ar visų jos garsių muziejų pavadinimų
taip, kaip vilnietis tikrai neatsisakytų Aušros Vartų, o paryžietis nenorėtų
atsisveikinti su Eiffel bokštu, New York gyventojas – su Empire State Buil-
ding ar Agra miesto Indijoje vietinis gyventojas – su Taj Mahal mauzoliejumi.

Nėra ko nusiminti praradus Sears vardą. Po 15 metų gal ateis kas nors
kitas ir pasirinks dar kitokį vardą. Vardas neužtikrina laimės ar stiprios eko-
nomikos. 1976 m. pastatytas Renaissance Center Detroit mieste ir po 33 me-
tų dar yra vadinamas tuo pačiu vardu. Bet, nors Detroit išlaikė tą vardą iki šiol,
neatrodo, kad miesto centras būtų išėjęs iš savo tokio ilgalaikio nuosmukio.

Plumeri, gimęs ir užaugęs New Jersey valstijoje, sakosi suprantąs či-
kagiečių nenorą prarasti Sears vardą, žada veiksmingai prisidėti prie Čika-
gos ekonomikos atsigavimo ir taip pateisinti Willis vardo įvedimą į Čikagos
istoriją. Kas po to dar gali abejoti, kad Amerika nėra neribotų galimybių
šalis, kai neturtingų Sicilijos emigrantų anūkas gali iš čikagiečių atimti Sears
Tower vardą?

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  

AJAKUČO ARKIVYSKUPIJOS
JUBILIEJUS

ĮKURTAS SAKRALINIO 
MENO CENTRAS

Andų kalnų slėnio Ajakučo (Aya-
cucho) arba Huamangos (Huamanga)
arkivyskupija pietiniame Peru liepo
20 d., pirmadienį, šventė įsteigimo
400-ąsias metines. Jubiliejaus iškil-
mingų šv. Mišių koncelebracijai va-
dovavo popiežiaus Benedikto XVI
ypatingasis pasiuntinys, Peru sosti-
nės Limos ganytojas Luis Cipriani
Thorne. Kardinolas prieš paskyrimą į
Peru sostinę buvo Ajakučo arkivys-
kupas nuo 1988 iki 1999 metų. Mišias
su popiežiaus ypatinguoju pasiunti-
niu aukojo Apaštališkasis nuncijus
Peru arkivyskupas Bruno Musaro ir
kelios dešimtys vyskupų.

Ajakučo arkivyskupija yra viena-
me iš vargingiausių Peru regionų. Ja-
me netrūksta socialinės įtampos ir
smurto, kurio priežastys yra istori-
niai konfliktai, pareikalavę tūkstan-
čių aukų ir šimtų desaparecidos, t.y.
be pėdsako dingusių žmonių. Skur-
das ir socialinis smurtas yra iššūkis
vietinės Bažnyčios pastoracijai, sie-
kiančiai padėti gyventojams atkurti
žmonišką ir krikščionišką visuome-
nės audinį, keliant gyvybės, taikos,
teisingumo, solidarumo ir atleidimo
vertybes.

Vyskupijos tikintieji trejus metus
rengėsi 400 metų jubiliejaus šventi-
mui. Pasirengimo programa sutapo
su viso Lotynų Amerikos žemyno
Bažnyčioje prieš kurį laiką pradėtos
Didžiosios misijos siekiais: gaivinti ir

žadinti tikėjimą, ypač nuo Bažnyčios
atsitolinusių krikštytųjų, skelbti ti-
kėjimą netikintiesiems ir sustiprinti
praktikuojančiųjų tikėjimą, kad jie
taptų tikrais evangelizavimo veikė-
jais.

Huamangos miesto įkūrimas
1539 metais nulėmė ne tik apylinkės
teritorijos suskirstymą, bet ir paska-
tino atskiros vyskupijos, kuri tenkin-
tų tikinčiųjų dvasinius poreikius, įs-
teigimą. 1609 metų liepos 20 dieną įs-
teigta Huamangos vyskupija buvo su-
daryta iš teritorijos, atskirtos nuo
Kusko bažnytinės provincijos. Pirma-
sis ganytojas, t. Agustin de Carvajal,
iškilmingai įžengė į naująją vyskupiją
1613 metais. Po trijų dešimtmečių
pradėta statyti vyskupijos katedra
buvo pašventinta 1672 metais. Į vys-
kupiją pakviestų vienuolijų atsto-
vams buvo paskirti atskiri evange-
lizavimo sektoriai – pranciškonai ka-
tekizavo čiabuvius, dominikonai dės-
tė moksleiviams, o jėzuitai studen-
tams. Taip pat buvo steigiamos vys-
kupijos parapijos. Miestas, dėl jame
iškilusių trisdešimt trijų bažnyčių,
įgijo „Mažosios Andų kalnų Romos”
vardą. 1825 metais Huamangos mies-
to vardas buvo pakeistas į Ajakučą.
Vyskupiją popiežius Paulius VI 1966
metais pertvarkė į metropolinę arki-
vyskupiją.

,,Vatikano radijas”

Anykščiuose atidaromas Sakra-
linio meno centras, kuriame bus ro-
domos ir monsinjoro Alberto Talač-
kos miestui dovanotos meno verty-
bės.

„Šiame centre pagrindas yra
monsinjoro Alberto Talačkos rinki-
nys, kuris yra tikrai labai vertingas.
Jo daugelio kūrinių pavydėtų bet ku-
ris Lietuvos muziejus”, – pasakojo
Bronė Lukaitienė, Anykščių sakrali-
nio meno centro projektų vadovė.

Parodoje – prieš dešimtmetį mi-
rusio kunigo A. Talačkos sukauptas
meno darbų rinkinys, 4 tūkst. knygų
biblioteka. Vertingiausią rinkinio dalį
sudaro XVII–XIX a. tapybos kūriniai.
Pasak muziejininkų, yra darbų, ku-

riais galėtų didžiuotis ne tik Lietu-
vos, bet ir pasaulio muziejai.

„Man teko bandrauti su juo, kai
jis buvo Rokiškyje. Mūsų muziejus
padėjo kai kurios jo rinkinio kūrinius
restauruoti ir aš labai apsidžiaugiau,
kai sužinojau, kad velionis rinkinį do-
vanoja Anykščiams, parapijai”, – sakė
Romualdas Budrys, Lietuvos dailės
muziejaus direktorius.

Sakralinio meno centre ketina-
ma rengti konferencijas, sakralinės
muzikos koncertus. Muziejininkai sa-
ko, kad nauja krikščioniškos kultūros
vieta papildys ankštokas Anykščių
meno erdves.

Lrt.lt

Vilcashuaman katedra Ajakučo mieste.
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Pranešimas, skaitytas XIII PLB seime, vykusiame Vilniuje liepos 8–10 d.

 ALGIMANTAS S. GEÇYS

Išeivijoje kūręs filosofas dr. Juo-
zas Girnius veikale ,,Tauta ir tau-
tinė ištikimybė” teigia, kad ,,Tau-

tai priklausome pačia savo būtimi, o
ne vieta, kurioj gyvename.” Žmogus,
palikdamas Lietuvos kraštą, nepalie-
ka pačios Lietuvos, o krašto palikimas
jo neatleidžia nuo rūpesčio savąja tau-
ta. J. Girniaus aiškinimu, ,,Tautos
likimas yra sprendžiamas ne tik kraš-
te, bet ir visur, kur yra jos vaikų.” 

Kitas žymus filosofas prof. Stasys
Šalkauskis po Pirmojo pasaulinio ka-
ro atkurtoje Lietuvos valstybėje kėlė
mintį, kad valstybė privalo rūpintis
savo išeivijos ateitimi ir likimu. Jis
teigė, kad ,,nesirūpinimas emigraci-
jos reikalais reiškia nenaudingą išmė-

tymą didelio tautinio turto, kuris, ge-
rai sunaudotas, gali ir privalo suvai-
dinti tautos gyvenime svarbų vaidme-
nį”. 

Lietuvos valstybė, tada prikelta
nepriklausomam gyvenimui po dau-
giau kaip 120 metų trukusios carinės
Rusijos okupacijos, neturėjo sąlygų
nei galimybių rūpintis išeivija. Pir-
masis žingsnis buvo žengtas tik 1932-
siais, kada buvo įkurta Draugija už-
sienio lietuviams remti. 1935-siais
Kaune įvykęs pirmasis Pasaulio lietu-
vių kongresas įsteigė Pasaulio lietu-
vių sąjungą, kurios tikslas turėjo būti
,,jungti viso pasaulio lietuvius tauti-
nės kultūros ir ekonominiais reika-
lais”. 1939 metais kilus Antrajam pa-
sauliniam karui, pradėtas darbas bu-
vo nutrauktas. Sovietų Sąjunga oku-
pavo Lietuvą. Karui pasibaigus,
75,000 lietuvių, politinių pabėgėlių
atsisakė grįžti į okupuotą Lietuvą ir
apsigyveno įvairiose laisvojo pasaulio
šalyse. Jų gretas šiandien papildo
gausūs ekonominiai emigrantai, atvy-
kę iš po 1990 metais valstybinę ne-
priklausomybę atkūrusios Lietuvos.

Tačiau ankstyvesnės minties iš-
laikyti tautiniu požiūriu sveiką ir pa-
jėgią, už Lietuvos sienų gyvenančią
lietuvių tautos dalį nebuvo atsisaky-
ta. Tautą naikinant okupantui, išeivi-

ją naikinant nutautėjimui, nuostolių
būta per didelių, kad dėl jų užsienyje
gyvenantys tik aimanuotų, patys nie-
ko nedarydami. Žinota, kad norint
padėti tautai ir pasipriešinti nutau-
tėjimui, yra būtina stipri, vienijanti
jėga. Ją organizuoti – už Tėvynės Lie-
tuvos gyvenančių pasaulio lietuvių
uždavinys. Vyriausiam Lietuvos Iš-
laisvinimo Komitetui tada vadovavęs
prel. Mykolas Krupavičius, supratęs,
kad svetimose šalyse mažomis oazė-
mis lietuviais neišliksime, organi-
zuodamas Bendruomenę, kalbėjo štai
kaip:  ,,Atskira plyta yra nereikšmin-
gas daiktas. Tačiau tam tikra tvarka
surikiuotos ir tvirtai cementu sujung-
tos plytos sudaro patvarų pastatą.
Tas pats galima pasakyti ir apie pa-
saulyje pasklidusius lietuvius. Kiek-

vienas lietuvis yra lietuviškoji plyta.
Tačiau kol lietuvio su lietuviu nejun-
gia lietuvių bendruomenės organai,
tol tokie lietuviai tėra ta plytų krūva,
iš kurios kiekvienas prašalaitis gali
naudotis. Tik tada, kai visų kraštų vi-
si lietuviai bus surikiuoti į savosios
bendruomenės patvarų pastatą, iš pa-
laidų lietuviškų plytų krūvos turėsi-
me pasistatę savajai lietuvybei tvirto-
vę.” 

Prieš šešiasdešimt metų, 1949
metų birželio 14 dieną, VLIK’as pa-
skelbė iš 13 straipsnių susidedančią
,,Lietuvių Chartą”. Joje buvo dekla-
ruotas tikėjimas ir ištikimybė lietu-
vių tautai ir Lietuvos valstybei.

,,Lietuvių Charta” siekta rodyti
kelią išeivijos lietuviams, joje pami-
nėti įpareigojimai kiekvieno lietuvio
sąžinei. ,,Charta” ragino sutelkti mū-
sų visų pastangas siekti dviejų didžių-
jų tautinių tikslų: ,,Lietuviais esame
mes gimę, lietuviais turime ir būt!” ir
,,Darbu, mokslu, turtu ir pasiaukoji-
mu lietuvis kovoja, kad apgintų ir iš-
laikytų nepriklausomą Lietuvos vals-
tybę”. O norint tai pasiekti, ,,Pasau-
lyje pasklidę lietuviai sudaro vieningą
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę.”

Kuriant Lietuvių Bendruomenę,
laikytasi visuotinumo principo – ji pa-
likta atvira kiekvienam lietuviui. Tie-

sa, buvo balsų, skatinusių kurti Ben-
druomenę oligarchiniu delegavimo ar
skyrimo būdu. Tokių balsų liko ma-
žuma. Nedviprasmiškai buvo pasisa-
kyta už  galimybės suteikimą LB or-
ganų rinkimuose dalyvauti visiems
lietuviams. Kiekvienas gali būti ren-
kamas, kiekvienas gali rinkti. Tai ne-
reiškė priešiškumo politinėms sro-
vėms ar partijoms. Siekta bendruo-
meninėje veikloje vykdyti ugdomąjį
demokratijos darbą, kviečiant dar-
buotis kiekvieną, ,,už durų” palikus
partines bei ideologines etiketes.

Praslinkę 60 metų rodo, kad tai
buvo išmintingas sprendimas. Šian-
dien PLB šeimoje buriasi 41 krašto
Bendruomenė. Kai Lietuva 1990-siais
atkūrė valstybinę nepriklausomybę,
PLB šeimai priklausė 19 kraštų Ben-

druomenių. Džiaugdamiesi, kad PLB
šeima gausėja, išgyvename rūpestį,
kad lietuvių tauta neišsivaikščiotų po
platųjį pasaulį. O kad tai neįvyktų –
tai didysis uždavinys dabartinės Lie-
tuvos valstybės vadovams.

Prieš penkerius metus išleistame
leidinyje ,,JAV Lietuvių Bendruome-
nei – Penki dešimtmečiai” daug pas-

tangų PLB įkūrimui dėjęs Stasys
Barzdukas prisiminė: ,,Tikėta Bend-
ruomenės idėja, kad bendriesiems
mūsų Lietuvos laisvinimo, lietuviško
švietimo, tautinės kultūros ir kitiems
tikslams reikia mūsų visų. Todėl lai-
kytasi Bendruomenės visuotinumo
principo, ji palikta atvira kiekvienam
lietuviui. ‘Viena lietuvybė, viena yra
lietuvių bendruomenė, vieni yra vi-
suotiniai bendruomenės organai... Ne
Bendruomenė kalta, jei žmogus pir-
menybę atiduoda savo srovei, parti-
jai, grupei, draugijai, nes Bendruo-
menė nėra nei prieš sroves, nei prieš
partijas, nei prieš grupes, nei prieš
draugijas.”

Tikėję Bendruomenės idėja savo
tikėjimą išpažino darbais ir bendruo-
meniniu solidarumu. Per daugiau
kaip pusšimtį metų atlikta daugybė
didelių ir mažesnių darbų. Visuotinos
užsienio lietuvių dainų ir tautinių šo-
kių šventės, kultūros kongresai, mok-
slo ir kūrybos simpoziumai, litu-
anistinės mokyklos, knygos, vadovė-
liai, mokymo priemonės, lietuvių die-
nos, minėjimai, koncertai, vakarai,
parodos, konkursai ir premijos, mo-
kytojų ir jaunimo savaitės, jaunimo
kongresai, Lietuvių Fondo organiza-
vimas ir ugdymas, Lietuvos laisvini-
mo pastangos... Organizacinę sant-
varką PLB rėmėme ,,Lietuvių Char-
toje” pabrėžtu tautiniu solidarumu:
,,Visi lietuviai yra lygūs tos pačios
tautos vaikai, tarp savęs broliai”, tad
,,lietuvis ugdo tautos solidarumą”. 

Kitas Bendruomeninės idėjos puo-
selėtojas prel. Jonas Balkūnas yra pa-
sisakęs taip: ,,Lietuviui būdingi du
simboliai – Rūpintojėlis ir Vytis. Jie
randa jungtinę išraišką tautos solida-
rumo dvasios atspindžiuose. (...) Mes
išeivijoje visą viltį esame sudėję į Lie-
tuvių Bendruomenės ir visos tautos
solidarumą. Solidarumas gi reiškia at-
virą priklausymą savo tautai išeivijo-
je, rūpestingą darbą tautos pagalbai,
aukos dvasią. Solidarumas yra tautos
ir tautiečių vidaus gyvenimo forma,
kuria yra pažymėtas tautinis nusitei-
kimas ir užsiangažavimas pagal savo
pajėgumą dirbti tautos gerovei, kad ji
atgautų laisvę, kad ji nesunyktų išei-
vijoje ir vergijoje, kad jaunoji karta
savo tarpe pratęstų tautinį solidaru-
mą... Pasaulio Lietuvių Bendruome-
nė, jungianti visų kontinentų lietu-
vius, yra grandinė, rišanti mus su
kraštu, su visa tauta.”

Baigdamas viliuosi, kad į šį Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės seimą
mus atvedusios PLB grandinės gran-
dys išliks tvirtos. Kad mes – kraštų
Lietuvių Bendruomenės – tvirtai lai-
kysimės PLB gretose. Tai ypač svar-
bu dabartiniu metu Lietuvos Vyriau-
sybei bei Respublikos Seimui peržiū-
rint ryšius su lietuvių išeivija, ben-
dradarbiavimą daugiau ar mažiau
perduodant Užsienio reikalų ministe-
rijai. Mums, išeivijos vadovams, gyve-
nantiems už Lietuvos ribų, šiame
PLB seime būtina tinkamai suprasti
bendruomenines užduotis, išlikti tvir-
tais savo nusistatymuose, nepatapti
aklais Lietuvos biurokratų pavedimų
vykdytojais. Diplomatai atvažiuoja,
po kelių metų yra atšaukiami ir iš-
važiuoja,  o mes  liekame gyvenamoje
šalyje padėti bėdoje atsidūrusiems
tautiečiams puoselėti lietuvybę ir rū-
pintis jos sėkmingu perdavimu atei-
ties kartoms. 

Jono Kuprio nuotraukos
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ALGIS VAŠKEVIČIUS
Specialiai ,,Draugui” iš Lietuvos

Praėjusį sekmadienį Marijampo-
lėje baigėsi palaimintojo arki-

vyskupo Jurgio Matulaičio minėjimo
oktava, šiemet sutapusi su evan-
gelinės žinios Lietuvai tūkstantmečiu
ir marijonų vienuolijos atnaujinimo
šimtmečiu. Daugiau kaip savaitę Sū-
duvos krašto sostinė buvo tapusi vi-
sos Lietuvos maldininkų centru.

Marijampolės švento arkangelo
Mykolo bazilika kasmet antrąjį liepos
dešimtadienį, minint palaimintojo
beatifikacijos metines, tampa svar-
biausia Vilkaviškio vyskupijos bažny-
čia – į čia suplūsta maldininkai iš vi-
sos Lietuvos, sulaukiama ir piligrimų
iš Lenkijos. Šiais metais sukanka 22-
eji metai nuo J. Matulaičio paskelbi-
mo palaimintuoju.

Šį kartą Marijampolę aplankė ir
gausus piligrimų būrys iš Lenkijos,
Varmijos-Mozūrijos krašto. Nepaisy-
dami karšto oro ir lietaus, įvairaus
amžiaus piligrimai, nešini vėliavo-
mis, plakatais, pėsti per kelias dienas
pasiekė Marijampolę, čia dalyvavo
palaimintojo J. Matulaičio iškilmėse,
apsilankė jo tėviškėje Lūginės kaime
netoli Marijampolės, o vėliau pėsčio-
mis iškeliavo į Vilnių, prie Aušros
vartų. Jau devynioliktosios tokios
kasmetės pėsčiųjų maldininkų kelio-
nės dalyvius sveikinęs Vilkaviškio
vyskupas Rimantas Norvila dėkojo
jiems už tikėjimo liudijimą. 

Kiekviena oktavos diena buvo
skirta įvairioms žmonių grupėms.
Marijampolės bazilikoje melstasi už
vaikus, už ligonius ir gydytojus, už

„Caritas” ir socialinius darbuotojus,
už Marijos legioną ir žiniasklaidos
atstovus. Beveik kasdien šalia bazili-
kos esančiuose Marijampolės dra-
mos teatro rūmuose rengtos konfe-
rencijos, kurių metu skaityti praneši-
mai apie palaimintojo gyvenimą ir
nuveiktus darbus, apie laukiančius
iššūkius.

Kiekvieną vakarą po pamaldų
tikintieji rinkdavosi į agapę, o vakare
laukdavo žygis į Lūginės kaimą, kur
J. Matulaičio gimtinėje yra pastatyta
Palaimintojo koplyčia. Čia visi telkėsi
pamąstymui ir bendrai maldai, čia
galėjo pajusti palaimintojo dvasią. 

Vilkaviškio vyskupijos vyskupas
emeritas Juozas Žemaitis bazilikoje
pašventino keletą naujų votų – malo-
nių ženklų, gautų užtariant palai-

Marijampolėje – palaimintojo  
J. Matulaičio atlaidų dienos 

Piligrimai iš Lenkijos.                                                   A. Vaškevičiaus nuotr.

Palaimintojo rankos ir 
kojos įtvarai. 

mintajam. Votų skaičius čia nuolat
didėja – jau ne vienas asmuo paliudi-
ja apie stebuklingus išgijimus, mel-
džiant palaimintojo J. Matulaičio glo-
bos. Tikintieji viliasi, jog pagaliau su-
lauks dienos, kai palaimintasis arki-
vysk. J. Matulaitis bus paskelbtas
šventuoju. 

Itin įsimintina buvo paskutinioji
oktavos diena, kada buvo surengtos
pagrindinės iškilmės. Praėjusį sekma-
dienį pamaldos prasidėjo palaiminto-
jo koplyčioje, jose dalyvavo apie 60
dvasininkijos atstovų ne tik iš Lietu-
vos. Kartu meldėsi ir Apaštalinis nun-
cijus arkivyskupas Luigi Bonazzi,
Minsko (Baltarusija) arkivyskupas
Tadeusz Kondrusiewicz, Kauno arki-
vyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ, Ma-
rijonų kongregacijos generalinis vyr.
Jan M. Rokosz ir daugelis kitų.

Išklausę Vilkaviškio vysk. Nor-
vilos pasveikinimą, gausiai į baziliką
suplūdę tikintieji išgirdo ir popie-
žiaus Benedikto XVI sveikinimą,
kurį perskaitė Apaštalinis nuncijus.
Vėliau jis vadovavo šv. Mišių aukai
Marijampolės bazilikoje. Kalbėdamas
apie marijonų vienuoliją, jos genera-
linis vyresnysis Rokosz sakė, kad ma-
rijonų vienuoliai darbuojasi aštuo-
niolikoje pasaulio šalių, o Marijampo-
lėje jų istorija siekia 250 metų. Kal-
bėdamas apie palaimintąjį arkivys-
kupą J. Matulaitį, svečias iš Lenkijos
sakė, kad Dievas gali daug nuveikti
per žmogų, net jeigu jis ir silpnos
sveikatos. Pasibaigus pamaldoms,
surengta padėkos procesija aplink
baziliką, vėliau visi pakviesti į agapę,
kurios metu grojo populiari ,,Jungė-
nų kaimo kapela”.

• • •
Palaimintojo J. Matulaičio okta-

vos dienomis vyko ir dar keletas ren-
ginių, sudominusių tikinčiuosius.
Vienas jų – naujos knygos apie palai-
mintąjį pristatymas Marijampolės
dramos teatre. Šią knygą parašė len-
kų istorikas marijonas Tadeusz Gors-
ki, išleido Marijonų centro leidykla.

T. Gorski daug metų ruošė moks-
linį darbą apie marijonų vienuolijos
istoriją ir palaimintąjį J. Matulaitį.
Knygą sudaro trys dalys – „Jaunystė
ir pirmieji darbai”, „Vilniaus vysku-
pas” bei „Lietuvos Respublikos Apaš-
talinis vizitatorius”. Apie knygos au-

Marijampolės bazilika visą savai-
tę buvo maldininkų centru.

torių į jos pristatymą susirinkusiems
tikintiesiems papasakojo kunigas
Vaclovas Aliulis, specialusis knygos
redaktorius.

Dar vienas neeilinis renginys,
vykęs oktavos dienomis – parodos
apie palaimintąjį J. Matulaitį atida-
rymas Lietuvos prezidento Kazio
Griniaus muziejuje, esančiame prie
pat bazilikos. Šioje parodoje lankyto-
jai gali išvysti ypatingų rodinių, ku-
rie į Marijampolę atkeliavo iš Vati-
kano archyvų ir iki šiol platesnei vi-
suomenei nebuvo matyti. 

Tarp jų – ir J. Matulaičio mozai-
ka, pagaminta Vatikano dirbtuvėse J.
M. Rokosz užsakymu. Tai kopija mo-
zaikos, puošiančios Marijonų kongre-
gacijos rūmus Romoje. Šis rodinys vi-
sam laikui padovanotas Marijampo-
lės bazilikai ir ateityje puoš vyskupi-
jos muziejų, kurio įrengimo darbai
jau pradėti.

Parodoje taip pat galima apžiū-
rėti dokumentus, liudijančius marijo-
nų vienuolijos atnaujinimo kelią.
Galima pamatyti ir palaimintojo
drabužius, jo liturginius daiktus, vys-
kupo skeptrą su Mergelės Marijos,

globojančios marijonus, statulėle. Čia
yra ir jo rankų ir kojų įtvarai, ku-
riuos J. Matulaitis dėl kaulų džiovos
turėjo nešioti daug metų. Stenduose
galima pamatyti ir daugiau palaimin-
tojo asmeninių daiktų iš Vatikano
saugyklų – jo liturginius batus, kokių
dabar vyskupai jau nenešioja, net ko-
jines, taip pat piniginę, maldakny-
ges, rašiklius.

Palaimintojo J. Matulaičio atlai-
dai, šiemet sulaukę itin daug lanky-
tojų, tikinčiųjų, piligrimų, truko net
aštuonias dienas. O paroda dar veiks
iki rudens.
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Pokario smogikas stos prieš teismâ�

Vilnius, liepos 24 d. (BNS) – Iš
Tautos prisikėlimo partijos (TPP) pa-
šalinti keturi partijos vadovo, Seimo
pirmininko Arūno Valinsko
priešininkai – parlamentarai Lai-
montas Dinius, Ligitas Kernagis,
Aleksandras Sacharukas ir buvęs ap-
linkos viceministras Valdemaras
Stančikas. Toks sprendimas priimtas
partijos tarybos posėdyje.

L. Dinius šį partijos tarybos
sprendimą vadina ,,politiniu anekdo-
tu”, pasak jo, sprendimas neteisėtas,
nes priimtas nesilaikant partijos įs-
tatų. Jis tvirtino save ir toliau lai-
kantis partijos nariu. ,,Aš noriu, kad
šiuo klausimu pasakytų nuomonę
partija, o ne V. Babilius, D. Tamošiū-
naitė-Budrė ir draugai, jų nuomonė

man visiškai neįdomi”, – sakė L. Di-
nius.

Septyni TPP vadovo A.Valinsko
bendražygiai praėjusią savaitę atsi-
skyrę nuo TPP frakcijos įkūrė
,,Ąžuolo” frakciją ir pasiskelbė esan-
tys oficialūs TPP atstovai Seime.
TPP frakcijoje liko 13 narių, jos se-
niūnu tebėra Laimontas Dinius.

TPP taryba pašalino ne tik
vadovo priešininkus, bet ir visą par-
tijos skyrių – nuspręsta panaikinti
TPP Trakų rajono skyrių, o buvusio
skyriaus narius pakartotinai priimti į
Prienų rajono skyrių.

Neoficialiomis žiniomis, minėta-
me skyriuje esą didelę įtaką turėjo
verslininkas Gediminas Žiemelis.

Vilnius, liepos 24 d. (BNS) – Lie-
tuvos partizanų žudymu įtariamas
pokario agentas-smogikas stos prieš
teismą – Ignalinos rajono apylinkės
prokuratūra šią savaitę perdavė jo
bylą Vilniaus apygardos teismui.

Kaip pranešė Generalinė proku-
ratūra, dėl Lietuvos gyventojų geno-
cido vykdymo kaltinamas Lietuvos
pilietis M. B.

Ikiteisminis tyrimas dėl Lietuvos
partizanų žudymo buvo pradėtas
1994 m. rudenį. Buvo nustatyta, kad
M. B., būdamas Lietuvos TSR Vals-
tybės saugumo ministerijos (MGB)
agentas-smogikas nuo 1952 m. pava-
sario iki 1960 m., kartu su kitais
MGB agentais 1952–1953 m. dalyva-
vo žudant Lietuvos partizanus.

1952 m. vasarą apsimetęs Lietu-
vos partizanu jis drauge su kitais
agentais-smogikais Ignalinos rajone
keletą kartų buvo susitikęs su iš-
kviestais į susitikimą ,,Vytauto” apy-
gardos partizanais. Susitikimų metu
vieni Lietuvos partizanai buvo nužu-
dyti, kiti – suimti ir perduoti Pabal-
tijo kariniam tribunolui.

Taip pat buvo nustatyta, kad M.

B. kartu su kitais agentais dalyvavo
ir 1953 m. pavasarį Švenčionių rajo-
ne vykusiame dviejų Lietuvos parti-
zanų nužudyme.

Įstatymas už genocido vykdymą
numato laisvės atėmimą nuo 5 iki 20
metų arba laisvės atėmimą iki gyvos
galvos.

Kaltinamajam skirta kardomoji
priemonė – rašytinis pasižadėjimas
neišvykti.

1990–2008 m. laikotarpiu šalyje
buvo pradėti ir atliekami 229 ikiteis-
miniai tyrimai dėl okupaciniu laiko-
tarpiu padarytų nusikaltimų žmoniš-
kumui ir karo nusikaltimų. Per mi-
nėtą laikotarpį 20 baudžiamųjų bylų
29 asmenų atžvilgiu buvo perduotos
nagrinėti teismui, iš jų – 18 baudžia-
mųjų bylų su kaltinamuoju aktu, 2
bylos – prokuroro nutarimu dėl pri-
verčiamųjų medicinos priemonių tai-
kymo.

Praėjusiais metais buvo priimti
procesiniai sprendimai pradėti 8 iki-
teisminius tyrimus: 1 – dėl genocido,
3 – tarptautinės humanitarinės teisės
saugomų asmenų žudymo, 4 – dėl
okupuotos valstybės civilių trėmimo. 

Vilnius, liepos 24 d. (BNS) –
Penktadienį į Lietuvą iš Kazachstano
grįžo jaunimo ekspedicijos po lietuvių
tremties ir įkalinimo vietas ,,Misija
Sibiras” dalyviai.

Organizatorių teigimu, per be-
veik 3 savaites trukusią ekspediciją
Kazachstane jaunuoliai nukeliavo
šimtus kilometrų pėsčiomis, trauki-
niais, autobusais, automobiliais. Jie
surado iki šiol nežinotas lietuvių ka-
pavietes, sutvarkė paminklus, susiti-
ko su ten gyvenančiais buvusiais la-
gerių kaliniais, apžiūrėjo ir įamžino
lagerius.

Kazachstanas misijai pasirinktas
siekiant griauti stereotipus, kad Si-
biras – tik Rusijoje, be to, Kazachsta-
ne yra nemažai vietų, kur laikyti poli-
tiniai kaliniai iš Lietuvos.

,,Kazachstanas po Rusijos yra

antra šalis, kur buvo didžiausi ir
žiauriausi lageriai”, – per sutikimo iš-
kilmes sakė ekspedicijos vadovas ar-
chitektas Algis Višniūnas.

Anot jo, pagal paskutinį surašy-
mą Kazachstane yra likę gyventi apie
10,000 lietuvių, bet didelė dalis jų ne-
bekalba lietuviškai.

Ekspedicijos dalyvių kelias Ka-
zachstane tęsėsi iš Almatos per Bal-
chašą, Kounradą, Džezkazganą, Ka-
ragandą ir kitus miestus.

Lietuvių kapus tvarkyti pasiryžę
jaunuoliai 2009 m. ruošiasi dar vie-
nai ekspedicijai – rugpjūčio 1 d. ant-
ra grupė iškeliaus į Rusijoje esančią
Buriatijos respubliką, kur bus tvar-
komi lietuvių tremtinių kapai.

Iki šiol jau įvyko 5 sėkmingos
ekspedicijos į Sibirą 2006 m., 2007 m.
ir 2008 m.

Vilnius, liepos 24 d. (BNS) –
Ekonominės krizės krečiamų Baltijos
šalių gyventojai Europos Sąjungoje
(ES) pesimistiškiausiai žvelgia į ateitį
– Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje yra
daugiausiai manančių, kad blogiau-
sia dar laukia ateityje, rodo naujos
apklausos rezultatai.

Lietuvoje su tokiu teiginiu su-
tinka trys iš keturių gyventojų (74
proc.). Latvijoje tokių yra 82 proc.,
Estijoje – 76 proc. Visoje ES 61 proc.
gyventojų mano, kad blogiausia dar

laukia ateityje. Optimistiškiausiai į
ateitį žvelgia švedai – beveik pusė (45
proc.) Švedijos gyventojų mano, kad
krizė jau praeityje, rodo naujausi ,,Eu-
robarometro” apklausos duomenys.

Lietuviai ir latviai taip pat labiau
nei kiti europiečiai baiminasi netekti
darbo. Anot apklausos, Lietuvoje dėl
to nerimauja 63 proc., Latvijoje – 46
proc. gyventojų. Didesnį nerimą dėl
savo darbo jaučia tik ispanai (65 proc).

Apklausa vykdyta gegužės pabai-
goje – birželio pradžioje.

Siùloma keisti komunijos dalijimo tvarkâ�

Vilnius, liepos 24 d. (BNS) –
Švietimo ir mokslo ministerija
(ŠMM) skatina aukštąsias mokyklas
jungtis, tačiau šios tvirtina išgyven-
siančios.

Kaip sakė ŠMM ministras Gin-
taras Steponavičius, dar šiemet jung-
tis sumanę universitetai ir kitos
aukštosios mokyklos galės preten-
duoti į 160 mln. litų Europos Sąjun-
gos lėšų. Anot ministro, valstybė lai-
kosi politikos ,,skatinti procesą, o ne
daryti jį dirbtinį”.

Kalbėdamas apie aukštojo moks-
lo sistemos pertvarkos eigą, G. Stepo-

navičius taip pat pareiškė, kad kitais
mokslo metais ketinama iš šalies biu-
džeto lėšų specialiai finansuoti kai
kurių ,,valstybei svarbių” specialistų
rengimą aukštosiose mokyklose.

,,Atskirų profesijų rengimas
svarbus valstybei ir matant dabartinę
padėtį atskiriems specialistams fi-
nansuoti valstybė būtų pasiruošusi
taikyti valstybės tikslinio finansavi-
mo tvarką, bet tai bus kitais metais ir
jokiu būdu ne visų programų, kurias
pasirinko krepšelio atžvilgiu, tiktai
tos, kurios pagrįstų būtinybę”, – sakė
ministras.

Iš TPP pašalinti keturi nariai

Kauno pilies gyn∂jai neleis 
sudarkyti viduramži¨ pilies

ŠMM skatina universitetus jungtis

Iš Kazachstano grîžo 
,,Misijos Sibiras” dalyviai 

Pabaltijieçiai î ateitî� žvelgia liùdnai 
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Vilnius/Kaunas, liepos 24 d.
(ELTA) – Prieštaringai vertinamo
Kauno pilies atkūrimo projekto prie-
šininkai teigia neleisiantys sudarkyti
seniausio statinio senamiestyje ir po
savaitės rengiasi apjuosti Kauno pilį
gyva žmonių grandine.

Seime spaudos konferenciją dėl
Kauno pilies atkūrimo projekto su-
rengęs Seimo narys Gintaras Songai-
la sako jautęs pareigą kreiptis į visuo-
menę šia svarbia tema, juolab kad ne-
seniai Kauno pilies teritorijoje buvo su-
rastos Kęstučio laikų bokšto liekanos.

Draugijos ,,Pilis” pirmininkė Da-
nutė Ulvydienė priminė, kad Nemu-
no ir Neries santakoje XIV–XV a. pas-
tatyta Kauno gynybinė pilis saugojo
Lietuvą nuo kryžiuočių antpuolių,

aplink pilį kūrėsi gyvenvietė, išaugu-
si į Kauno miestą. Pilis buvo sugriau-
ta kryžiuočių ir vėl atstatyta, tačiau
Neries vandenys nuplovė daugiau
kaip pusę statinio. Šiuo metu baigia-
mas rengti ir pradėtas vykdyti Kauno
pilies atkūrimo projektas. Projekto fi-
nansavimas – apie 2 mln. Lt – skirtas
iš Norvegijos fondų, papildomai šį pro-
jektą finansuoja Lietuvos Vyriausybė.

Visuomenės veikėjų grupė krei-
pėsi į Generalinę prokuratūrą dėl vie-
šo intereso gynimo atkuriant Kauno
pilį ir surašė raštą prezidentei Daliai
Grybauskaitei, kad paskatintų Kau-
no miesto savivaldybę ir kitas įstai-
gas atsižvelgti į visuomenės nuomonę
priimant sprendimus dėl Kauno pi-
lies atstatymo. 

Kazachstanas misijai pasirinktas siekiant griauti stereotipus, kad Sibiras – tik Ru-
sijoje. Balsas.lt nuotr.

Vilnius, liepos 24 d. (Bernardi-
nai.lt) – Anglikonų Bažnyčios vadovai
dėl šalyje sparčiai plintančio kiaulių
gripo išplatino rekomendaciją komu-
nijos metu susilaikyti nuo dalijimosi
bendra taure, praneša DPA.

Canterbury ir York arkivyskupas
laiške vyskupams rašo apie naujus
patarimus, kuriuose pabrėžiama, jog
esant pandemijos grėsmei žmonės tu-
rėtų vengti dalintis bendrais indais,
taip pat ir komunijos metu. Laiške
vyskupai taip pat raginami atsižvelg-
ti į susidariusią padėtį ir visos liturgi-

jos metu turėti omenyje, jog bažnyčia
Mišių metu tampa žmonių susibūrimo
vieta, kurioje liga gali plisti sparčiau.

Tiems kunigams, kurie savo pa-
rapijose vis dėlto nenorės atsisakyti
vyno dalijimo, arkivyskupas patarė
patį komunikantą pamirkyti vyne ir
tuomet dalinti tikintiesiems. Laiške
jis taip pat priminė, kad tokiomis ap-
linkybėmis būtina laikytis ypatingų
higienos reikalavimų.

Kiaulių gripo virusas Britanijoje
plinta gana sparčiai. Nuo jo šalyje jau
mirė 31 žmogus.
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Vidurio ir Rytų Europos šalyse iš tie-
sų nėra tokios nusistovėjusios kaip
Vakaruose, taigi sumaištis ekonomi-
koje didesniu ar mažesniu mastu per-
sikelia ir į visuomeninį gyvenimą bei
politiką. Išdaužyti Seimo langai Vil-
niuje nėra skandalinga išimtis –
Vengrijoje stiprėja kraštutiniai deši-
nieji, jų partija „Jobbik” savivaldos
rinkimuose jau įsisiūbuojant krizei

gavo 8,5 proc. balsų. Nuo recesijos
kenčiančio Miškolc policijos vadas
buvo atleistas už tai, kad dėl augan-
čio nusikalstamumo apkaltino čigo-
nus, bet po jį palaikančių demonst-
racijų buvo grąžintas į pareigas. Bul-
garijos liberalių tyrimų centro direk-
torių Ivan Krastev neramina galimas
vidurinės klasės dvasios nuosmukis,
kurį gali sukelti neišgalėjimas grąžin-
ti kreditų. Šie žmonės tapatina save
su Vakarais ir dabar gali pasijusti iš-
duoti.

Be to, rytų europiečiai vis vien
mato, kaip krizės akivaizdoje iš euro-

pietiško solidarumo kai kada telieka
vien retorinės figūros. Buvęs Slova-
kijos užsienio reikalų ministras bei
Marshall fondo atstovybės Vidurio ir
Rytų Europoje vadovas Pavol Demes
teigia, kad „žmonės ima abejoti libe-
ralia demokratija, laisvąja rinka ir
ES. Jie regi, kaip tokios šalys kaip
Prancūzija daro nacionalinius spren-
dimus, kai reikia tarptautinių pa-
stangų, ir pasijunta atstumti.” Kaip
žinoma, Prancūzijos prezidentas Ni-
colas Sarkozy yra siūlęs pagalbą savo
šalies automobilių gamintojams su-
sieti su darbo vietų išsaugojimu
Prancūzijos, o ne Vidurio Europos
fabrikuose. Kita vertus, dabartinis
pasaulis nėra vien ciniškas – kovai su
finansų krize papildomų lėšų skirti
TVF, Pasaulio bankui (PB) ir Euro-
pos plėtros ir rekonstrukcijos bankui
(ERPB) turtingąsias valstybes ragi-
nantis PB prezidentas Robert Zoe-
llick vasarį sakė, kad pakartotinį Eu-
ropos skilimą jis laikytų didžiule
nelaime.

Prancūzijos „Agora Vox” straips-
nyje „Rytuose krizė stiprėja” (kovo
16 d.) pažymi, kad padėtis Rytų Eu-
ropos šalyse bus trapi, kol jos neįstos
į euro zoną. Pasak prancūzų leidinio,
krizė išryškina užslėptus jausmus,
neištariamas tiesas, prislopintus no-
rus ir baimes, kitaip tariant, ji yra ir
testas, kiek Rytų ir Vidurio Europos
šalys laikomos ES narėmis ir kiek su
jomis solidarizuojamasi. Apskritai
krizei tęsiantis gali paaiškėti netikė-
tų dalykų ir apie pačią Bendriją.

Kita vertus, apokaliptiniai atei-
ties vaizdiniai – ne pats geriausias ir
šiaip įtampų nestokojančios padėties
apmąstymo scenarijus. Kaip bebūtų,
naujosios ES narės jau spėjo pajusti
buvimo Bendrijoje ūkinę ir politinę
naudą, taigi išvengti besąlygiško po-
pulizmo suvešėjimo galbūt pavyks.
Kai kurie specialistai net ir recesijos
sąlygomis numato ekonominius ro-
diklius Rytų ir Vidurio Europoje bū-
siant geresnius nei Vakaruose. Tar-
kime, šis regionas tebėra išsaugojęs
savo pagrindinį pranašumą – palygin-
ti nebrangią kvalifikuotą darbo jėgą.
Kaip sako Europos plėtros ir rekonst-
rukcijos banko vyriausiasis ekono-
mistas Erik Berglof, nepaisant kri-
zės, ilgalaikė Vidurio bei Rytų Euro-
pos integracija tęsis.

Rytû Europos krizè
 Arùnas Spraunius

Geopolitika.lt

Šie metai Rytų bei Vidurio Euro-
poje lyg ir turėjo būti nužymėti šven-
tėmis: prieš dvidešimtmetį griuvo
Berlyno siena, prieš dešimt metų pra-
sidėjo NATO plėtra, prieš penkerius –
pirmosios šio regiono šalys įstojo į
Europos Sąjungą (ES). Ar reikalai iš
tiesų atrodo šventiškai? Nelygu žvil-
gsnio priekabumas ir akiplotis. Kaip
straipsnyje „Rytai ir Vakarai? Ne vis-
kas taip paprasta” (gegužės 20 d.) pa-
žymi Kanados „The Globe And Mail”,
per eilines gegužės išeigines atsidū-
ręs Prahoje turistas vargu ar paste-
bėjo rimtų recesijos ženklų Vidurio
Europoje. Turistų netrūksta. Savaitės
viduryje paveikslas kitoks, niūresnis.

Tiesa, nauji prabangūs viešbučiai
Rytų ir Vidurio Europos sostinėse
bent iki pastarojo meto atvėrė duris
galbūt iš inercijos. Vis dėlto nelaimės
nuojauta nuo metų pradžios sklandė
net ir tose valstybėse, kurios bent iš
pradžių sugebėjo išvengti blogiausio
scenarijaus. Sausį ir vasarį Kroatijoje
jūros pakrantėje kainos tebebuvo ne-
pakitusios, o Zagrebo naktiniuose
klubuose netrūko lankytojų. Vis dėlto
dienraščio „Jutarnji List” komenta-
torius Davor Butkovic kolegoms iš
britų „The Financial Times” sakė
esąs kamuojamas prastos nuojautos.
Reklamos jo laikraštyje metų pra-
džioje sumažėjo 30 procentų.

Turizmas yra svarbus bet kurios
šalies gerovės rodiklis, nes stojus
sunkmečiui pirmiausia atsisakoma
užsienio kelionių. To paties „The
Globe And Mail” teigimu, šiuo metu
specialistai numato turizmo sekto-
riaus sąstingį. Kiti rodikliai irgi ne-
skatina optimizmo. Gegužės viduryje
Europos Komisija skelbė prieš kurį
laiką parengtas Europos šalių ūkio
prognozes artimiausiems porai metų.
Bene labiausiai iš „senųjų” nukentė-
jusiai Airijai iki 2010 m. numatytas 9
proc. bendrojo vidaus produkto
(BVP) sumažėjimas, o Latvijai – net
13,1 proc. Be abejo, bet kurias prog-
nozes dera vertinti atsargiai. Vis dėl-
to kai kada kaip kaleidoskope besi-
keičiantys skirtumai (dažniausiai į
liūdnesnės padėties pusę) tarp nu-
matyto ir faktinio BVP kritimo nuo
šių metų pradžios kol kas nesuteikia
pagrindo jokiam optimizmui. Pasau-
linės krizės smagratis tebesisuka ne-
numaldomu ir negailestingu ritmu.

Vis dėlto, pasak Kanados leidi-
nio, dabartinė padėtis atskleidžia
naują Europos tikrovę. Ekonominę
ribą tarp jos Rytų ir Vakarų (vadina-
mąją „turto sieną”) keičia nauja, su-
dėtingesnė tikrovė. Lenkijos Vyriau-
sybė atmetė šiai šaliai šiemet numa-
tytą vos 1,9 proc. BVP mažėjimą ir
net pareiškė, kad atsigavimas prasi-
dės kitąmet. Ir Čekija šiais metais ti-
kisi nuosaikaus 2,7 proc. mažėjimo
bei vėl prasidėsiančio kilimo 2010 m.
Prie šių šalių specialistai atsargiai
mėgina priskirti ir Slovakiją. Kita
vertus, tokių šalių kaip Vengrija, Ru-
munija ir Ukraina ekonomika atsi-
dūrė labai prastoje padėtyje. Visoms
joms jau prireikė Tarptautinio valiu-
tos fondo (TVF) pagalbos. Su tam tik-
ra atsarga Rytų ir Vidurio Europos
valstybes galima skirstyti į tas, ku-
rios po komunistinio bloko žlugimo

sėkmingiau įvykdė pertvarkas ir da-
bar yra iš dalies geresnėje padėtyje, ir
tas, kurioms viskas klostėsi ir tebesi-
klosto sudėtingai.

Be to, nepaisant raidos skirtumų,
kai kurie procesai Rytuose jau atitin-
ka tokius pat procesus „senojoje” Eu-
ropoje. Pertvarkas seniausiai įvyk-
džiusios „senosios” Ispanija ir Airija

be jokios atodairos pasileido paskui
besipučiantį nekilnojamo turto rin-
kos burbulą, Rytuose panašiai pasiel-
gė Vengrija ir Latvija. Visos keturios
valstybės šiandien atsidūrė nepavy-
dėtinoje padėtyje ir tai lėmė ne Vaka-
rų ir Rytų skirtis, o galbūt net ir na-
cionalinio charakterio dalykai. Ir at-
skirų ES narių raidos tempo skirtu-
mai (nepaisant krizės) dabar jau ver-
tintini subtiliau, remiantis ne vien
„sočių Vakarų” ir „besivejančių Ry-
tų” stereotipine skirtimi. Gali būti
Lenkija, Čekija (iš dalies – ir Baltijos
šalys) Vakarus „vejasi” greičiau, nei
įprasta manyti. Vieno Estijos per-
tvarkų autorių Mart Laar teigimu,
per penkiolika bekompromisių per-
tvarkų metų Baltijos šalys apsivalė
nuo „perteklinių veiklų” ir tapo
lankstesnės. Lenkija nutarė dar pas-
partinti žingsnius euro įsivedimo
link. Net nuo krizės labiausiai nu-
kentėjusi Latvija veikiausiai atsigaus
greičiau nei, pavyzdžiui, Vengrija.
Taigi žodžiui „atsilikimas”, kalbant
apie Rytų Europą, pamažu tenka tai-
kyti subtilesnius prasminius atspal-
vius. Rytų bei Vidurio Europa nėra ir
negali būti sala, todėl paklūsta negai-
lestingai įsivyraujančiam globalaus
pasaulio ritmui.

Tiesa, netrūksta manančių, kad
Rytai vis dėlto atsidūrę prastesnėje
padėtyje. Britų „The Financial
Times” dar šių metų vasario pabaigo-
je straipsnyje „Pažeidžiamos skirtin-
gai” (vasario 26 d.) citavo Švedijos
užsienio reikalų ministrą Carl Bildt,
teigusį, kad Rytų Europą krizė palies
labiau nei senąsias ES nares, nes po-
litinės ir ekonominės šio regiono ša-
lių sistemos tebėra trapios ir pažei-
džiamos. Visuomeninės struktūros

Pasak prancūzų leidinio „Agora Vox”, krizė
išryškina užslėptus jausmus, neištariamas
tiesas, prislopintus norus ir baimes, kitaip
tariant, ji yra ir testas, kiek Rytų ir Vidurio
Europos šalys laikomos ES narėmis ir kiek su
jomis solidarizuojamasi.
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

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

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

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

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

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

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

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

Chirurgai 

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

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

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

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

Chiropraktika ir 
manualinè terapija

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

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

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

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

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

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

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

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

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

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

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

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

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

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

663300--994411--22660099

JAV LB Socialinių reikalų tarybos raštinė Čikagoje yra BIA (Bureau

of Immigration Appeals) akredituota įstaiga, kurioje galite gauti Jums rei-

kalingas imigracinių prašymų formas. Taip pat atliekame dokumentų ver-

timus bei tvirtiname notariškai. Raštinės darbo laikas: nuo antradienio

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

Šią vasarą smarkiai padidėjęs
skai čius pagyvenusių vairuotojų, nu -
ken tėjusių automobilių nelaimėse,
atnaujino diskusijas apie tai, kada ir
kaip turėtų būti su amžiumi ribojama
asmens teisė vairuoti. Nors JAV pa -
plitęs įsitikinimas, jog teisė vairuoti
turėtų būti tapatinama su asmenine
laisve, saugumo bei viešosios tvarkos
sumetimais, valdžios įstaigos yra ne -
retai raginamos imtis veiksmų prieš
,,nesaugius” pagyvenusius vairuoto -
jus, privaloma tvarka atimant jų vai-
ruotojo pažymėjimus, įvedant nau jas
patikrinimo taisykles bei įsta tymiš-
kai numatant vairuotojų am žiaus
ribas. Kita vertus, kadangi poli ti nės
panašių sprendimų pasekmės būtų
pragaištingos, nepanašu, jog arti -
miausiu metu būtų imtasi kon krečių
veiksmų apribojant pagyve nusių
žmonių teisę vairuoti. Deja, tai ne-
reiškia, jog į šią problemą nereikia
kreipti dėmesio. 

Geriausias būdas užkirsti kelią
nelaimingiems atsitikimams – susi ta-
rimas šeimoje, kai, nuolat aktyviai
domintis tėvų ar pagyvenusių gimi -
naičių sveikata, laiku pastebimi
ženk lai, jog jiems tampa sunku rū -
pin tis kasdieniais reikalais. Šiuo at-
veju svarbiausia, kad sprendimai ri-
boti netaptų pykčio ir nesusi pratimų
priežastimi, o būtų priimami kaip bū-
tinybė ir/ar tam tikra prasme buitį
palengvinanti aplinkybė. Prieš pai-
mant automobilio raktelius, reikė tų
užtikrinti, jog pagyvenęs žmogus te-
begalės patenkinti savo poreikius ir
vesti įprastinį socialinį gyvenimą –
lankyti draugus, išsaugoti buvusius
už siėmimus ir pan. Todėl neretai
samdytas(-a) pagalbininkas(-ė) gali
pasirodyti ypač naudingas(-a), suda -
rant sąlygas tiek pagyvenusio asmens
(asmenų) priežiūrai, tiek bendra vi-
mui palaikyti.

Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, sie -
kiant įvertinti padėties rimtumą
prieš pasiryžtant pradėti pokalbį su
tėvais ar pagyvenusiais giminaičiais
dėl ,,raktelių atidavimo”? Vairavimo
įgūdžius susilpninti gali daugybė
prie žasčių, tarp jų – tradiciškai su se-
nyvu amžiumi siejamos ligos, pvz.,
Alzheimerio liga. Ženklai, kad at min-
tis bei suvokimas, sprendimų pri ėmi-
mas vairuojant nebėra tokie, kaip
anksčiau, gali būti įvairūs, tačiau
dažniausiai pasireiškia šie požymiai:

• Asmuo vairuodamas važiuoja
nuo  latos per lėtai arba per greitai,
nesugeba išlaikyti pastovaus greičio;

• Asmuo sunkiai skaito kelio
ženk lus bei nurodymus, neįžiūri ski-
ria mųjų linijų arba skundžiasi, jog
blo gai mato tamsoje;

• Asmuo blogai gaudosi atstu -
muo se, dažnai pasiklysta, praleidžia
posū kius;

• Asmuo prastai atpažįsta auto -
mobilio prietaisus, painioja greičio ir
stabdžio pedalus;

• Pastebima suprastėjusi reak-
cija, asmuo sunkiai atlieka staigius
ju desius, lengvai išsigąsta, nepastebi,
kas vyksta kelyje, sunkiai atlieka kai -
riuosius posūkius;

• Asmuo atrodo nuolat įsitem-
pęs, pasimetęs, arba, atvirkščiai,
apatiš kas, lėtai reaguojantis. 

Reikėtų turėti omenyje, jog vai-
ravimo įgūdžius gali paveikti ir nau-
dojami vaistai, suprastėjusi su am-
žiumi klausa, rega ar motorinės reak-
cijos. Pagyvenę žmonės taip pat grei-
čiau pavargsta bei nejaukiai jau čiasi
neįprastomis aplinkybėmis, tar kime,
įsigiję naują automobilį su naujoviš-
kais prietaisais ar atsidūrę sudėtin-
goje, nepažįstamoje sankry žoje. Pas-
tebėjus nerimą keliančius ženklus,
vienareikšmiškai derėtų at kreipti
pagyvenusio asmens dėmesį į proble-
mą. Reikalui esant, bet kuria me vie-
tiniame transporto priemonių depar-
tamento (Department of Motor Ve-
hicles arba DVM) biure netgi gali ma
atlikti specialų vairavimo įgūdžių
patikrinimą.

Jei būtinybė riboti vairavimą at-
rodo neišvengiama, vertėtų pasi tar ti
su šeimos gydytoju, kuris pa dėtų
įtikinti nesaugų(-ią) vairuo toją atsi-
sakyti vairavimo teisės savo paties(-
čios) labui. Kartais pravartu vairavi-
mą riboti palaipsniui, pvz., su sitarti,
jog asmuo nevairuos nakti mis. Kar-
tais gali būti naudinga pa brėžti, kiek
pinigų bus galima sutau pyti nevai-
ruojant, padėti nevairuo jan čiam as-
meniui susidaryti naują kasdienos
tvarkaraštį, susirasti nau jų užsiėmi-
mų, kurie pakeistų vaira vimą. Tačiau
svarbiausia, su ras ti kitus būdus, ku-
rie užtikrintų as mens judėjimo laisvę
bei, kiek įma noma, leistų palaikyti
buvusį gyveni mo būdą – naudojantis
viešu trans portu, giminaičių ar pasam-
dytų pagal bininkų paslaugomis.

Pagal žiniasklaidos informaciją
parengė Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

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

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

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

Tel. 630-571-2630

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

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

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ
VAIRAVIMAS:

KAIP PADĖTI ,,NESAUGIEMS”
VAIRUOTOJAMS

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

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ VAKARÂ 

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

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

Tel. 773-476-2242
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

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

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

Ginekologija

Ar gali Lietuvoje būti Juros pe-
riodo parkas? Neįtikėtina, tačiau jis
tikrai gali būti Papilėje, Akmenės ra-
jone, Ventos regioninio parko, Ven-
tos upės slėnyje.

Čia – aukštuose Ventos upės
krantuose, galime prisiliesti prie uo-
lienų, kurių amžius – net 160–180
mln. metų. Tais laikais didelę Euro-
pos dalį dengė šiltavandenė jūra, tad
tose uolienose gausu įvairių suakme-

nėjusių tos jūros gyvių. Labiausiai
paplitę galvakojai moliuskai amonitai
ir belemnitai, klestėję Juros periodo
vandenyse ir išnykę kartu su dino-
zaurais (prieš 65 mln. metų). Spirale
susisukusios amonitų kriauklės pasi-
puošusios puikiai išsilaikiusiu perla-
mutru čia randamos 5–10 cm skers-

mens dydžio, didžiausios – iki 20 cm.
Deja, jas rinkti galima tik mokslinin-
kams.

Papilės Juros periodo atodanga
unikali ne tik Baltijos regione. Ji turi
netgi pasaulinę mokslinę reikšmę.
Tai seniausiai (nuo 1825 m.) tiria-
mas, didžiausio mokslinio dėmesio
sulaukęs geologinis objektas Lietu-
voje. Bene pirmasis, kuris Papilės ato-
dangoje ir kitose Ventos upės slėnio

vietose randamus senovės gyvių
suakmenėjimus palaikė muzieji-
nėmis vertybėmis, buvo Baublių
muziejaus įkūrėjas Dionizas Poš-
ka, berods, 1918 m. lankęs Ven-
tos pakrantes ir čia prisirinkęs
keliasdešimt rodinių. Po jo Papi-
lės geologinėmis vertybėmis do-
mėjosi ir dabar domisi Lietuvos
ir užsienio geologai mokslinin-
kai. Dabar Papilės fosilijų gali-
ma rasti daugelyje Europos geolo-
gijos muziejų.

2006 metais buvo baigti Pa-
pilės atodangos atkūrimo darbai. Jie
buvo atlikti Europos Sąjungos lėšo-
mis. Įrengta apžvalgos aikštelė grįsta
akmenimis su smėlio užpildu ir
laiptais. Atvykę čia galime pasidai-
ryti po žmonijos priešistorę menan-
čias vietas, pailsėti senų medžių pa-
vėsyje.

www.grazitumano.lt. 

Mūsų kraštas apipintas legendo-
mis ir padavimais, kurie keliauja iš
lūpų į lūpas. Senieji krašto gyventojai
išeina amžinybėn, išsinešdami nuos-
tabiausias istorijas, kuriose tikrovė per-
sipina su pasaka, svajonėmis ir vilti-
mis. Šią istoriją apie Joniškio rajone,
Satkūnų seniūnijoje, Satkūnų miške
stūksančią kalvą su akmeniu viršūnė-
je užrašė Joniškio rajono J. Avyžiaus
viešosios bibliotekos bibliotekininkės
R. Mačiukienė ir A. Žaliabarštienė.

Joniškio rajono, Satkūnų se-
niūnijoje esančiame Satkūnų miške,
4-ajame sklype, 22 kvadrate, paėjėjus
300 metrų nuo vakarinio miško pa-
kraščio, apie 60 metrų nuo kvartalus
skiriančio kelio, stūkso didžiulis sa-
manomis apžėlęs akmuo. Kadaise jis
gulėjo ant čia pat supiltos kalvos, ku-
rią žmonės vadino Pinigų kalnu. Kal-
ną žmonės nukasė, bet akmuo, me-
nantis Napoleono armijos traukimą-
si, buvo apipintas legendomis. Jis
magiškai traukia nelaimėlius ir smal-
suolius. Akmeniu susidomėjo ir pran-
cūzai, ir Lietuvos istorikai. Iš rytų
pusės akmens viršuje esanti įduba,
pilna žemės, žmonių nuostabai, lieka
neapžėlusi nei samanomis, nei žole.
Lyg toje vietoje kas mėgtų sėdėti.

Kalno ir akmens istorija iš tiesų
kvepia pinigais. B. Dundulio knygoje
,,Napoleono imperijos žlugimas ir
Lietuva (1813–1815 m.)” minima, jog
1812 m. gruodžio pabaigoje generolo

Makdonaldo vadovaujami prancūzų
armijos pulkai traukėsi iš Jelgavos
per Šiaulius, Žemaitiją, Tilžės link.
Besitraukdami prancūzai žygiavo se-
nuoju Jelgavos – Šiaulių plentu. Bū-

tent šis plentas kadaise ėjo beveik pro
pat Satkūnmiškį. Dabar ten – dirba-
mas laukas. Nuvargę prancūzų armi-
jos kariai nakvynei taip pat pasirinkę
Satkūnmiškį. Armijos gretos buvo iš-
retėjusios, kariai nualinti bado, šal-
čio, kovų. Gabentas prisigrobtas bran-
genybes – auksą, sidabrą – nutarta
užkasti nakvynės vietoje. Skryniose
užrakintos brangenybės buvo sudėtos į
iškastą gilią duobę. Ant skrynių pa-
guldytas eilinis nužudytas prancūzų
kareivis su visa amunicija, kad jo sie-
la saugotų užkastus turtus ir neleis-
tų bet kam juos iškasti. Ant užkastos
vietos kareiviams buvo liepta kepu-
rėmis supilti kalvą, ant kurios vėliau
prancūzai užritino didžiulį akmenį.

Grazitumano.lt

Dr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

Îvairenybès

www.draugas.org

Kryñiañodžio Draugas Nr. 053 atsakymai

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

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Vertikaliai:
1. Ozas. 2. Anga. 3. Kodas. 4. „Nestle”. 6. Kakadu. 7. Dildė. 10. Eibė. 11.

Ten. 12. Ėras. 16. Skorbutas. 17. Irigacija. 18. Broliai. 19. Puokštė. 20. Loto-
sai. 22. Kaskada. 23. Akordas. 24. Dyzelis. 34. Druska. 35. Stop. 36. Paša. 37.
Tvidas. 38. Azija. 40. Kai. 41. Rievė. 45. Guma. 46. ELTA.

Horizontaliai:
5. Fazanas. 8. Roges. 9. Haris. 10. Ekstazė. 13. Pantai. 14. Ruanda. 15.

Bosnija. 19. Pelė. 21. Skua. 25. Rodo. 26. Tauragnas. 27. Oazė. 28. Kuo. 29.
Kur. 30. Virš. 31. Situacija. 32. Dėlė. 33. Ėdis. 36. Pats. 39. Toskana. 42. Dziu-
do. 43. Štilis. 44. Pagieža. 47. Ėjikė. 48. Karvė. 49. Mamutas.

Kryžiažodžio atsakymas: Darbšti skruzdėlė.

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 052 teisingai išsprendė ir mums atsakymus at-
siuntė:

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Jadvyga Savickas, Nashua, NH
Laima Jakelaitienė, Evergreen Park, IL
Dėkojame sprendėjoms ir primename, kad lauksime Jūsų sprendimų ir

toliau. Primename, kad juos mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.
63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu:
773-585-8284. 

*** 60 m. moteris ieško darbo lietuvių šei-
moje. Turi rekomendacijas, nevairuoja, mi-
nimali anglų kalba. Tel. 630-552-4169.
*** Moteris, gyvenanti Oak Lawn, gali
jums padėti šeštadieniais. Tel.: 708-220-
3202.
*** Moteris ieško (perka) pagyvenusių
žmonių priežiūros darbo. Anglų kalba, ne-
vairuoja, patirtis, rekomendacijos. Tel.:
773-954-5223.

*** Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Automobilis, geros reko-
mendacijos, anglų kalba, patirtis. Gali iš-
leisti atostogų arba pakeisti bet kurią sa-
vaitės dieną. Tel.: 773-344-8829.
*** Gerai angliškai kalbantis, išsilavinęs
25 metų jaunuolis, vairuojantis automo-
bilį, ieško darbo. Gali prižiūrėti pagyvenu-
sius žmones, dažyti, dirbti statybose. Turi
patirties. Tel.: 773-431-8402.

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

Juros periodo parkas Papilėje

Legenda apie ,,Pinigų kalną”

Fosilija akmenyje.

Rytinė ,,Pinigų kalno” akmens pusė.



10 DRAUGAS, 2009 m. liepos 25 d., šeštadienis

Vienai iškiliausių lietuvių litera-
tūros asmenybių – Alfonsui Nykai-
Niliūnui liepos 15 dieną sukako 90 me-
tų. Neseniai palaidojęs mylimą žmo-
ną Sandrą, su kuria kartu nugyven-

tas praktiškai visas gyvenimas, be-
siskundžiantis klausa, poetas, deja,
nebuvo nusiteikęs jubiliejiniam po-
kalbiui. O ir atstumas tarp mūsų ne-
mažas – tarp Baltimore ir Čikagos –
būtų reikėję kalbėtis telefonu, kas nė-
ra paprasta. Ne tas pats, kas susėdus
foteliuose vienam priešais kitą leisti
ramiai tekėti minčiai ir prisimini-
mams. Sveikiname iškilų poetą jo
garbingo jubiliejaus proga, linkime
sveikatos ir ramybės.

Alfonsas Nyka-Niliūnas pri-
skiriamas ,,Žemės” grupei, kurią
iš pradžių sudarė tik šeši viduri-
niosios išeivijos rašytojų kartos ats-
tovai – Vytautas Mačernis, Alfon-
sas Nyka-Niliūnas, Juozas Kėkš-
tas, Henrikas Nagys, Kazys Bra-
dūnas, Juozas Girnius (,,Žemės”
antologija, 1951). Vėliau prie jų pri-
sidėjo, anot R. Šilbajorio, ,,didžioji
dalis to meto jaunesniosios pla-
čiausia ir šakota prasme liberaliai
nusiteikusios humanistinės kryp-
ties inteligentijos”: Antanas Škė-
ma, Jonas Mekas, Julius Kaupas,
Marius Katiliškis, Algirdas Lands-
bergis, Kostas Ostrauskas, Algi-
mantas Mackus, Algirdas Julius
Greimas ir kiti. Žemininkų leidi-
nyje ,,Literatūros lankos” buvo
spausdinami ir vakariečiai: Paul
Celan, Henri Michaux, Czeslaw
Milosz, Thornton Wilder ir dauge-
lis kitų. ,,Literatūros lankų” žur-
nalo intelektualumas ir atvirumas
pasauliui buvo ir nuolatinis paties
Nykos-Niliūno kūrybos palydovas.

Namie (šiame žodyje visa mano
gyvenimo istorija).

,,Dienoraščio fragmentai”, 1940
m. kovo 24 d.

Alfonsas Nyka-Niliūnas (tikroji
pavardė Alfonsas Čipkus, slapyvar-
džiai – L. Miškinis, A. Sietynas, K.

Rauda ir daugelis kitų)
gimė 1919 m. liepos 15 d.
Nemeikščiuose, netoli Ute-
nos. Skaityti pramoko
anksti, skatinamas tėvo,
ir dar vaikystėje susipaži-
no su lietuvių prozos kla-
sikais. Studijavo romanis-
tiką ir filosofiją Vytauto
Didžiojo universitete Kau-
ne (1938–1939), o vėliau
Vilniuje; jas baigė 1942-
aisiais. 1944 m. rudenį ar-
tėjant frontui, pasitraukė
į Vokietiją, kur gyveno iki
1949 m. Čia mokytojavo
Tubingeno lietuvių gim-
nazijoje ir Freiburgo Ecole
des arts et metiers, gilino
studijas Tubingeno ir Frei-
burgo universitetuose,
ypač daug laiko skirda-
mas užsienio literatūrai,
filosofijai ir meno istori-
jai. 1946 metais pasirodė
pirmoji poezijos rinktinė
,,Praradimo simfonijos”,
o jos tekstuose inkrustuo-
ti žodžiai atliepė poeto
slapyvardį. Šios knygos
jėga tokia didelė, kad kai
kas Nyką-Niliūną net va-
dina vienos knygos poetu.
Štai 1977 m. Jonas Gri-
nius rašė: ,,Ką jis turėjo

saviško pasakyti, tai jis beveik viską iš-
dainavo pirmame savo rinkinyje –
‘Praradimo simfonijose’.” 

Kas pasakys, kas man išaiškins,
kam nešiausi iš namų su knygom liū-
desį

Ir skaudų džiaugsmą iš rudens į
šviesą prasimušt?

Dabar aš tejuntu tiktai aną bevil-
tišką, beprasmį kūno judesį, 

Klajojantį po tuščius, kaip rudens
laukai, jausmus.

,,Praradimo simfonija”, 1944 m.

Gyvendamas Vokietijoje, Alfon-
sas Nyka-Niliūnas bendradarbiavo
,,Tremties metuose” ir ,,Aiduose”, be
originalios poezijos išspausdino pluoš-
tą vertimų ir literatūros kritikos
straipsnių. 1949 m. atvykęs į Ameri-
ką, į Baltimore (kur gyvena iki šiol),
toliau rašė ,,Aiduose”, buvo vienas iš
,,Literatūros lankų” organizatorių ir
redaktorių. Įžvalgus ir dažnai aštrus
jo kritikos žodis patiko toli gražu ne
visiems, tačiau jų teisingumą dažnai
patvirtindavo pati istorijos eiga. Nuo-
stabu 20-aisiais atkurtos nepriklau-
somybės metais skaityti tokias Ny-
kos-Niliūno pastabas, rašytas 1969
m., analizuojant Jono Aisčio kūrinį
,,Milfordo gatvės elegijos”:

Aistis nesupranta ar nenori su-
prasti, kad tautos likimas spręsis, vie-
na ar kita prasme vystysis iš tų są-
lygų, kokiose ji dabar yra, nors jos ir
būtų prievarta primestos. Tai yra da-
bartinė mūsų tautos realybė. Tad visi
planai iš šalies yra ne tik nereikalin-
gi, bet gali būti netgi žalingi. Partijos
pareigūnų likvidavimu... reikalo ne-
išspręsi. Likviduodamas partijos pa-
reigūną, gali sunaikinti lietuvį, kuris
esamomis sąlygomis daro ką gali,
anonimiškai, rizikuodamas pelnyti
tautos išdaviko reputaciją. Autentiški
kovotojai operuoja kovos lauke, ne už
tvoros. Tikri herojai yra  t y l ū s hero-
jai. P l e p ū s herojai yra netikri.

Šeštą dešimtmetį pasirodė dvi
Nykos-Niliūno poezijos rinktinės:
,,Orfėjaus medis”(1953), atspindintis
1937–1953 metų kūrybą, ir ,,Balan-
džio vigilija” (1957). Iki 1984 m. poe-
tas dirbo Kongreso bibliotekoj Wa-
shington, DC ir vis daugiau laiko sky-
rė vertimams. Šalia Goethe, Rim-
baud, Baudelaire, T. S. Eliot ir kitų
poetų eilėraščių, jis išvertė Shakes-
peare ,,Hamletą”(1964), ,,Giesmių
giesmę”(1975), Vergilijaus ,,Georgi-
kas” (1985). Parengė dar dvi origina-
lios kūrybos rinktines – poezijos kny-
gas ,,Vyno stebuklas” (1974) ir ,,Žie-
mos teologija” (1985). Abu rinkiniai,
kaip rašo literatūrologė Viktorija
Skrupskelytė, ,,kuklūs, dėmesį pa-
traukiantys savo trumpėjančiais saki-
niais, už kurių prasideda tylos zo-
nos... Tačiau ką Nyka-Niliūnas pra-

laimi kiekybe, jis laimi kokybe... Skai-
tytojui atrodo, kad poetas pasako ly-
giai tą, kas jam rūpėjo pasakyti – apie
trupančius, byrančius sapnus, apie
rytojaus dieną, ateinančią žudiko Ma-
cbetho pavidalu, apie būties trauką,
prasiveržiančią šokėjos judesiu, apie
gimtinės peizažus, būties erozijos
keičiamus...” Kalbėdama apie vėlyvą-
ją poeto kūrybą literatūrologė pažy-
mi, kad ,,kadaise sutapęs su ‘Žemės’
antologija, Nyka-Niliūnas sukūrė sa-
vitą, originalią, reformuotą poetinę
kalbą, iki šiol dar nesulaukusią mo-
kinių. Todėl Alfonsas Nyka-Niliūnas
yra sau mokykla, ir raktas į jo kūrybą
eina tik per jį patį, o ne per kitus.” 

Beje, apie raktą. Raktus dau-
geliui durų atrakinti mes galime
rasti Algimanto Mackaus knygų
leidimo fondo išleistame A. Nykos-
Niliūno ,,Dienoraščio fragmentų”
dvitomyje (1 tomas – 1938–1970
m.; 2 tomas – 1970–1998 m.). Tai iš
tikrųjų unikalus palikimas – dvi
storiausios knygos, kuriose atsis-
pindi permaininga XX a. istorija,
biografinės detalės, kūrybiniai ir
egzistenciniai ieškojimai, požiūris į
lietuvių ir Vakarų literatūros reiš-
kinius. 1948 m. birželio 3 d. užra-
šuose skaitome tokį poezijos apibū-
dinimą:

Poezija yra: organiška, anti-
mechanistinė, iš anksto nesupla-
nuojama, neišreiškiama jokiais
matavimais, elementari, neracio-
nuojama, išsiliejanti, neišmoksta-
ma ir neišmokoma, nepamėgdžio-
jama, nepakartojama, nenaudin-
ga – iracionalus totalios būties są-
monės produktas.

Vėjas. Vynuogynai. Glicinijos.

GYVENIMO KELIAS NAMO
NYKAI-NILIŪNUI – 90

RAMUNÈ LAPAS

Iš (k.): L. Andriekus, J. Girnius, A. Vaičiulaitis, stovi A. Niliūnas.

Poetas jaunystėje.

Rinkinys ,,Praradimo simfonijos”. Vir-
šelyje – Kazio Janulio iliustracija.

Rankraščio faksimilė.
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Šiurpas! Šiurpas! 
arba arba 

Kovo kovų nuotruposKovo kovų nuotrupos
Indrè Tijùnèlienè

Nr. 6

* * *
Taikomosios dailės muziejuje

įvyko kompozitoriaus a. a. Stasio Vai-
niūno gimimo 100-mečiui skirtas
koncertas. Vainiūnas (1909–1982)
buvo B. Dvariono ir A. Račiūno kar-
tos. Jie kūrė dramatiškų istorinių
permainų laikotarpiu. Vainiūnas
skyrė daug dėmesio fortepijonui,
išgarsėjo kaip miniatiūros meistras,
rašė kvintetus.

Koncerte fortepijonu skambino
Birutė Vainiūnaitė, dainavo sopranas
Asta Krikščiūnaitė, grojo Valstybinis
Vilniaus styginių kvartetas (Audronė
(Vainiūnaitė) ir Augustinas Vasiliaus-
kai, Artūras Šilalė, Girdutis Jakai-
tis). Ypatingą įspūdį paliko pernai
girdėtas trio „FortVio” (smuikas In-
grida Rupaitė, violončelė Povilas Ja-
cunskas, fortepijonas Indrė Baikšty-
tė), grojęs 1945 m. kompoziciją. Sona-
tą (1971 m.) atliko Dalia Suraučaitė
(smuikas) ir Eugenijus Žarskus (for-
tepijonas).

* * *
Lietuvoje kilo panika, kad litas

gali būti nuvertintas, devalvuotas. Iš-
gąstį sukėlė Seimo Biudžeto ir finan-
sų komiteto pirm. Kęstučio Glavecko
neapgalvoti žodžiai, hipotetiniai pas-
varstymai. Manydami, kad litas bus
nuvertintas, žmonės skubėjo juos iš-
keisti į eurus. Taip per porą dienų lie-
tuviai įsigijo 40 milijonų eurų, o ban-
kai už keitimą užsidirbo apie 100,000
litų. Žmonės baiminosi ir jautriai į tai
reagavo, nes Baltarusijos rublis jau
nuvertėjęs, Lenkijos zloto vertė nu-
krito ir lietuviai lekia į Lenkiją apsi-
prekinti. O  ir Latvijoje padėtis pras-
ta. Tačiau finansų ministras A. Še-
meta laikosi nuomonės, kad dabar ne
laikas mažinti mokesčius.

Šypseną, na, ir užuojautą, kėlė
žinutė, kad Druskininkų meras Ri-
čardas Malinauskas (štai, net ir me-
rui kliuvo!) buvo apvogtas Vilniuje.
Vykdamas į Maskvą susitikti su LR
ambasadoriumi ir Rusijos turizmo
atstovais, Malinauskas nutarė per-
nakvoti bute Vilniuje, nes išskristi
reikėjo 6 val. ryte.  Išgėręs migdo-
mųjų, meras negirdėjo, kaip vagis įsi-
laužė į butą, paėmė jo lagaminus, pi-
niginę su 10,000 litų, tėvo dovanotą
auksinį laikrodį. Vėliau viskas buvo

rasta, tik ne pinigai ir laikrodis.
Užtat merui kelionę teko atidėti.

* * *
Ateinanti Dainų šventė kelia gal-

vosūkių. Lietuvos vardo tūkstantme-
čio progos pagrindiniai renginiai vyks
Vilniaus Vingio parke. Šiuo metu (ko-
vo mėn.) Vingio parko teritorija iš-
rausta, stogas aptrupėjęs, iškrypę
suolai. Bet miesto valdžia stengiasi,
kad svečiai būtų  tinkamai priimti.

Susirūpinimą kelia lėšų stygius.
Šventei neruošiami Kalnų ir Serei-
kiškių parkai su pasenusiais suoliu-
kais. Nekokia ir „Žalgirio” stadiono
būklė. Šventėje dalyvauti nori net
47,000 žmonių, rengėjai stengiasi  jų
skaičių sumažinti iki 40,000.

Šilutės  rajono meras spaudai sa-
kė, kad iš Šilutės šventėje dalyvauti
norėtų apie 560 žmonių, kuriuos 10
dienų reikės apgyvendinti Vilniuje,
vežioti po sostinę, aprūpinti marški-
nėliais ir lietpalčiais, samdyti medici-
nos ir policijos personalą. Dalyvių
tautiniai drabužiai gali kainuoti apie
50,000 litų.

Dainų šventės komiteto nariai
tvirtino, kad finansiniu sunkmečiu
valstybei yra sudėtinga remti daly-
vius, bet maitinimui bus skiriama po
24 litus parai, o važinėjimas viešuoju
transportu bus nemokamas.

Yra nusiskundimų dėl ankstyves-
nių švenčių dalyvių apgyvendinimo,
miegojimo ant grindų, prastų sanita-
rinių sąlygų. Tad komitetas prašo
pranešti dalyviams, kad sostinėje jų
laukia ne viešbučio sąlygos.

* * *
Lietuvai Vytautas Kernagis – ne-

pamirštamas, ypač kovo 15 d., per jo
mirties metines. Jo motina, 90 m.
Gražina Kernagienė, tuo metu gulėjo
ligoninėje po antro insulto ir šlapimo
pūslės operacijos. Ją prižiūri duktė
Rasa Jaraminienė. Balandžio 8 d.
švęsianti savo gimtadienį, Kernagie-
nė prisimena, kaip sūnus atvykdavo
su dovanomis ir gėlėmis. Todėl Rasa
ir mama jį vadindavo dovanų karaliu-
mi. Tačiau Gražina jam sakiusi, kad
ne turtai, o tikrasis gyvenimo kelias
teikia laimę.

Atkarpos tęsinį skaitykite kitą šeš-
tadienį.

Tylūs kiemai už geležinių vartų.
Rasoti langai ir durys.
Vėsūs šaligatviai ir sienos.
Ryto panorama nuo Degerlocho

kalvų. 

Iš dienoraščių, iš poezijos ir kri-
tikos straipsnių matyti, kad Lietuva
visuomet buvo su poetu: ji gyveno jo
sieloje, jo kūne, virsdama jausmin-
gais eilėraščių posmais; ji gyveno jo
mintyse, jo prote, reikalaudama vis iš
naujo ieškoti santykio su savimi
(Lietuvai aš negaliu būti nei neutra-
lus, nei objektyvus, nes tai mano oras,
kuriuo kvėpuoju, mano kūnas ir
kraujas..., „Dienoraščio fragmentai”,
1944 m. birželio 9 d.), domėtis poli-
tiniais, visuomeniniais ir kūrybiniais
procesais joje. Net gyvendamas toli
nuo tėvynės, Nyka-Niliūnas skaitė
Lietuvoje leidžiamas knygas, jas ana-
lizavo, rašė įžvalgius kritinius straip-
snius ir esė. (Jo svarstymai apie Balto
ir Juodo metraštininkų vaidmenis J.
Marcinkevičiaus „Mindauge” labai
tinka ir šiai dienai. Deja!) 

Tėvynėje poetas apsilankė 1998
m., praėjus daugiau kaip pusšimčiui
metų nuo išvykimo (Keistas jausmas.
Bet kad aš iš tikrųjų visą laiką gyve-
nau Lietuvoje, – giliai, nebepasiekia-
mai ir nebeišmatuojamai giliai, „Die-
noraščio fragmentai”, 1998 m. vasa-
rio 9 d.). Vilniuje jis dalyvavo Nacio-
nalinių premijų įteikime (1997 m.
Nykai-Niliūnui buvo paskirta Lietu-
vos nacionalinė premija, suteiktas
VDU garbės daktaro vardas), lankėsi
Kaune ir gimtuosiuose Nemeikščiuo-
se. Susitiko su rašytojais, studentais,
visuomene, tik mažai su kuo iš tų, sa-

vo jaunystės laikų. Sunkiai beatpaži-
no savo vaikystės ir jaunystės vietas
((…) ten visi mano keliai buvo sunai-
kinti arba patys išnyko, „Dienoraščio
fragmentai”, 1998 m. kovo 8 d.). Ne-
linksmi ir po šios kelionės gimę Ny-
kos-Niliūno eilėraščiai.

• • •
Kiekvienam poetui, o ypač taip

nemėgstančiam oficialių progų ir kal-
bų, kaip, jaučiu, jų nemėgsta Nyka-
Niliūnas, geriausia dovana yra suvo-
kimas, kad jo poezija gyva, kad ji yra
skaitoma ir reikalinga. Tad sveikin-
dami jubilijatą šiandien, pirmiausia
atsigręžkime į jo knygas. Literatūri-
nis Nykos-Niliūno palikimas didelis
ir įvairus – imkim jį ir skaitykim. At-
sisveikindama norėčiau jus palikti su
dar viena ištrauka iš „Dienoraščio” –
,,Prousto anketa”, kurioje visa poeto
kvintesencija: jo nostalgija ir saviiro-
nija, intelektas ir skaudi gyvenimiška
patirtis.

Kur jūs norėtumėt gyventi?
Nemeikščiuose. Rugpjūčio pabai-

goje. Prieš 20 metų.
Jūsų žemiškos laimės idealas?
Grįžimas į pirmojo atsakymo lai-

ko ir erdvės pasaulį.
Jūsų mėgstamiausias užsiėmi-

mas?
Nieko neveikti ir statyti „les cha-

teaux em Espagne”.
Kuo jūs būtumėte norėję būti?
Kas dabar esu.
Mano laimės svajonė?
Amžinai nepastovi ir kintanti...

1957 m. kovo 14–17 d. 

Pokalbis gamtoje: Juozas Girnius ir Alfonsas Nyka-Niliūnas (d.) 
Vytauto Maželio nuotr. 
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

Accent
Homefinders

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

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

708-423-5900

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

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

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

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

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

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

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

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

ÎVAIRIOS PASLAUGOS
ÎVAIRIOS PASLAUGOS

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

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

RIMAS
STANKUS

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

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

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

HONIG – BELL

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

IÕNUOMOJA

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

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

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

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

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

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

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

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

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

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

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3WWW. SKYTRIP.NET
info@skytrip.net

,,Drauge” 
galima įsigyti 

puošnius vestuvinius 
pakvietimus.

Tel. 773-585-9500

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

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

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

STASYS CONSTRUCTION

UNION PIER IŠNUOMOJAMAS 
3 KAMBARIŲ VASARNAMIS

NETOLI EŽERO. 

TEL.: 630-484-5982

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

Lietuvoje ir visame
pasaulyje

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

teleflora
FTD

CNA’s needed
Moraine Court 

8080 S. Harlem,
Bridgeview, IL.

No phone calls please

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

Naujos A. Bruniaus dainos
www.arvydas.us

Apsilankę e-puslapyje ieškokite 
nuorodos į youtube. 

Rasite 13 naujausių dainų apie 
prezidentus, KGB-istus ir kunigus.

Diskus galima įsigyti arba užsisakyti
,,Lietuvėlėje”, arba skambinti 

tel. 773-319-8076.



Iš Ateitininkų gyvenimo (atkelta iš 2 psl.)
Kviečiame susipažinti su ateitininkais

,,ATEITIS” – DAINAVOJE!
KADA:  Spalio 9 d. –11 d. (nuo penktadienio vakarienės  6 v.v. iki sek-
madienio 2 val. p.p.) 

KVIEČIAMI: Visi, kurie norėtų artimiau susipažinti su Ateitininkų ju dė -
jimu. Gal Jūsų vaikai dalyvauja, bet patys nežinote, kas tai per orga-
nizacija? Gal neturėjote progos Lietuvoje su ateitininkais susipažinti? 

PROGRAMA: Programoje pristatysime ateitininkų organizaciją, jos
istoriją ir dabartinę jaunimo ir suaugusiųjų veiklą Amerikoje. Susipa -
žinsime, padraugausime, pasilinksminsime, padainuosime, pasi-
grožėsime rudenine Dainavos gamta. 

KAINA:  Numatytas savaitgalio mokestis: nakvynė (už kambarį) —
50,00 dol.,  maistas — 60,00 dol. suaugusiems ir 40,00dol. jaunimui
iki 16 metų. 

Vietų skaičius ribotas, nes tik vienas pastatas yra šildomas. Jei susidomėjote, galite registruotis,
parašydami Rasai Kasniūnienei adresu: rasakas@aol.com, o jei turite klausimų prašome
skambinti: 708-403-4988.

Labai laukiame!

Šiaurės Amerikos ateitininkų vadyba ir 
Susipažinimo savaitgalio ruošos komitetas:
Rasa Kasniūnienė, Jolita Kisieliūtė-Narutienė, 

Rimas Petraitis, Pranas Pranckevičius ir Virgus Volertas

Dalyvaujantiems Dainų šventės
ren giniuose ar turintiems kitų
įsi pa reigojimų, nebuvo įmano -

ma kasdien kavinėje lankytis, todėl
sunku apčiuopti kiekvienos dienos
skirtingas nuo tai kas. Neteko matyti
svečių kny gos. Gal ir sunku šeiminin-
kams žinoti, kiek svečių per tas dienas
į kavinę už su ko. Kaip bebūtų, aiškiai
matėsi, kiek darbo įdėjo kavinės suma-
nytojai ir šei mininkai. Vaišių ir gera no-
riš ku mo tik rai netrūko.

Vilniaus ateitininkai suruošė ke -
lias išvykas. Viena buvo pa va din ta
„Ateitininkų kelias”, pagal toliau pami -
nėtą knygelę, paruoštą Vilniaus šv.
Kazimiero ateitininkų savaitgalio daly -
viams. Kita, naktinė kelionė, vy kusi
nuo 10 iki 12 val., kurioje dalyvavo ne -
mažas būrys svečių, buvo pava dinta
„Vilniaus legendos”. Būrys, vedinasi
vadovės Inesos Tautke vičiū tės, nešė ži-
bintus ir ėjo senamiesčio gatvėmis, su-
stojant prie įvairių bažnyčių ir kitų pas-
tatų, įeinant į kelių kiemus. Buvo įdo-
mu išgirsti pasakojimus apie legen das,
dvasias ir šmėklas... Gal ne vieną kartą
iš įdo mumo plačiai atsivėrė akys nakti-
nėje kelionėje dalyvavusių suau gu siųjų,
bet ypač dviejų jaunų svečių – broliuko
ir sesutės iš Kauno, pasi puošusių šven-
tiškais tautiniais rūbais.

Vilniaus krašto ateiti ninkų 2009
m. išleistoje  knygoje, „Atei tininkų ke-
lias Vilniuje: ateitininkų pėdomis” ku-
rioje aprašyti įsidė mė tini Vilniaus gat-
vių adresai ir tuose pastatuose gyvenu-
sieji. Vilniaus krašto ateitininkų valdy-
bos patalpų pastate 1942 m. gyveno

vienas iš ateitininkų kūrėjų, arkivys-
kupas Mečislovas Rei nys. Knygelėje su-
ra šy tos trumpos visų paminėtų asmenų
biografijos, yra skyre liai „Ar žinai,
kad...” Pvz., „Arki vyskupas M. Reinys
išbūdavo visuose ateitininkų susirin -
kimuose iki galo. Kad daug dėmesio
skiria ateitininkams, o nedirba gany to -
jiško darbo, kartais būdavo kriti kuo ja-
mas kai kurių ku ni gų… Pilies gatvė —
seniausia ir puoš niausia Vilniaus se-
namiestyje. Ji susi for mavo ten, kur ke-
lias iš Vilniaus pi lies vedė į pietus —
Lenkijos ir Rusijos link. Pilies gatvės
pavadinimas istori niuose šaltiniuose
minimas jau 1530 m.”

Ir štai vieną 2009 m. vasaros sa vai -
tę Pilies gatvėje, vieno pastato trečiame
aukšte, gražiai bendravo iš visų pasau-
lio kampų susirinkę ateiti ninkai, ne
formaliame kongrese ar kon fe rencijoje,
o jaukiai, nuo šir džiai, šiltai. Ine sa
Tautkevičiūtė vėliau rašė: „Mums buvo
labai gera ruoštis ir laukti ir susipažin-
ti su žmonėmis, kurių dau gelis tik iš
konferencijos laiš kų žinomi. Tikiuosi,
kad tai taps gera tradicija, ne tik dainų
švenčių, bet ir kiekvienos vasaros me-
tu. Labai šilti man prisiminimai po
naktinio žygio, nes vakaras buvo labai
nuostabus.…”  

Reikėtų padėkoti visiems Lietu vos
ateitininkams, kad dirbote, orga niza vo-
te, mus priėmėte ir bendra vo te! Gal
bent kai kurie mūsų vėl pasimaty sime
2010 m., jau formalesnėje aplinkoje,
Atei tininkų kongrese Vilniuje!

Ramunė Kubiliūtė

Ateitininkų kavinė ,,Rods buva” Vilniuje

Birželio 26 d. vakaro šv. Mišių me-
tu vyko Gargždų šv. arkangelo
My kol o ateitininkų kuopos įžo -

džio šventė. Atvyko Ateitininkų fede ra-
cijos dvasios vadas mons. Gintaras
Grušas. Tą va ka rą šv. Mišias konce le -
bravo aštuoni kunigai. Primicijų šv. Mi -
šias aukojo neo presbiteris kun. Min -
dau gas Stonys, kilęs iš Tauragės. Iš Že -
maičių Ka varijos atvyko buvęs Gargž -
dų ateitininkų kuo pos narys, dabar jau
kunigas teol. lic., Telšių vyskupijos šei -
mos centro reikalų vedėjas Andrius
Vaitkevičius.

Monsinjoras Gintaras Grušas pa -
sa kė įdomų pamokslą su Kunigų me-
tams bei ateitininkų įžodžiui pritai ky-
to mis mintimis. Aštuoni kandidatai tą
va ka rą kryžiaus ir ateitininkų vėliavos
aki vaizdoje pasižadėjo sekti Kristų,
dirbti ir aukotis Dievui ir Tėvynei ir uo-
liai eiti jaunojo ateitininko pareigas. Iš -
tarę įžodžio tekstą ir pabučiavę ateiti -
nin kų vėliavą, jaunieji ateitininkai bu-
vo papuošti ateitininkų juostele, ženk-
liuku, kiekvienam buvo  įteiktas atei ti-
ninko pasas. Ta proga juos svei ki no
Ateitininkų federacijos dvasios va das
mons. Gintaras Grušas, kuopos dva sios
vadas, parapijos klebonas, ka nau ninkas
Jonas Paulauskas, vyresni kuo pos na-
riai įteikė atminimo do va nė les. Į įžo-
džio šventę atvyko atei tinin kų tėveliai,

artimieji.
Po šv. Mišių kun. Mindaugas Sto-

nys visiems suteikė primicijinį pa lai-
minimą. Parapijos klebonas kan. J.
Paulauskas, ateitininkai dėkojo sve -
čiams kunigams, sveikino mon sinjorą
Gintarą Grušą, švenčiantį 15 metų ku -
ni gystės sukaktį, dėkojo už  įtaigų, įdo -
mų pamokslą, už atvykimą, sveikino
kun. Mindaugą, dėkojo už primicijinį
palaiminimą. Bažnyčioje susirinkusieji
plojimais išreiškė savo dėkingumą
vakaro svečiams.

Dvejus metus ruošiasi Gargždų šv.
arkangelo Mykolo ateitininkų kuopos
kandidatai įžodžiui. Įžodžio šventė or -
ga nizuojama kas dveji metai. Per tą lai -
ko tarpį kuopos valdyba priima kan di -
datų prašymus tapti tikraisiais nariais.
Prašyme turi būti tėvų ar globėjų
pasirašytas sutikimas, kad jie neprieš -
ta rau ja vaiko pasirinkimui. Kuopos na -
riai renkasi į savaitę du kartus: penk ta -
dieniais ir sekmadieniais. Penk ta die -
niais gieda visas Mišias. 

Gargždų ateitininkai ypač dėkingi
Ateitininkų federacijos dvasios vadui
mon sinjorui Gintarui Grušui, kad nors
ir būdamas labai užimtas surado  ga li -
mybę atvykti į kuopos įžodžio šventę.
Ateitininkams tai labai svarbu.

Kazimiera Sipienė,
Kuopos globėja

Gargždų ateitininkų kuopa pagausėjo 

Sendraugių stovykla II — rugp. 9–16 d.
Organizuojama antra sen drau  gių (šeimų) stovykla. Kvie čiami ateitinin-
kai sendraugiai ir jiems prijaučiantys su visais šei mos nariais. Regist-
ruokitės pas Ritą Rač kaus kaitę-Bieliaus kienę, rašydami el. pašto adre-
su: sendraugiai2@gmail.com arba tel. 708-484-4045.

Ateitininkų studijų savaitgalis — rugsėjo 4–7 d. 
Ateitininkų šeimos galės praleisti paskutinį vasaros savaitgalį jaukioje
Dainavos aplinkoje. Vyks paskaitos, pašnekesiai, kul tūrinės programos
ir pabendravimas. Rengia Šiaurės Ame rikos ateitininkų tarybos ir valdy-
bos sudarytas ruošos komitetas. Savaitgalio registratorė: Ramunė Ku-
biliūtė, rkkubilius@yahoo.com Registracijos anketą rasite ateitininkų
tinklalapyje: http://ateitis.org/musu/?p=415  

Ateitininkų stovyklos ALRKF stovyklavietėje Dainavoje

Atkelta iš 2 psl.

Viktutė Siliūnienė (trečia iš kairės), viena iš JAV Sendraugių stovyklos organizatorių,
apsupta Lietuvos ateitininkių, ,,Rods buva” kavinėje, Vilniuje. 

Ramunės Kubiliūtės nuotr.

Gargždų šv. arkangelo My kol o ateitininkų kuopos nariai su Ateitininkų federacijos dva-
sios va du mons. Gintaru Grušu.
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Amži niesiems dalykams archyvų nereikia
Dienraščio ,,Draugas” redakcija

neseniai gavo siuntinuką iš Kanados.
Jame – nauja kanadiečio Česlovo
Senkevičiaus novelių ir apsakymų
knyga ,,Trys šimtai”. Č. Senkevičius
– žinomas JAV LB skaitytojams.
2004-siais rašytojas tapo Lietuvių
rašytojų draugijos premijos laureatu
(už knygas ,,Ketvirtoji upė” ir ,,Penki
taškai”). Tie, kas skaito kanadie tiš -
kuosius ,,Tė viškės žiburius”, nepra -
leidžia progos perskaityti jau 20 metų
redaktoriumi dir bančio Č. Senkevi -
čiaus ve damųjų. 

Naujausioje knygoje autorius
bando ,,nupiešti bėgančio laiko pa -
veik s liukus, padažytus grįžtančios
sau lės spindulėliais”. Joje sudėti per
40 metų gyvenimo išeivijoje matyti
vaizdeliai, patirti išgyvenimai. 

Knyga suskirstyta į 3 dalis: ,,Blaš  -
komos skiedros”, ,,Dygliai” ir ,,Sau -
lei sugrįžtant”.

Naujos knygos išleidimo ir
redaktoriavimo ,,Tėviškės žiburiuose”
20-me čio progomis pakalbinome gerb.
Česlovą Senkevičių.

– Sveikiname su ,,Tėviškės
žiburių” šešiasdešimtmečiu ir
Jū sų darbo šiame savaitraštyje
dvidešimtmečiu. Kokie rūpesčiai
slegia šiuo metu ,,Tėviškės ži -
burius”?

– Ačiū už sveikinimus. Jie kaip
malonus dvelksmas, sklaidantis ir
kas dienius rūpesčius. Drauge su ki -
tais lietuviškų laikraščių išeivijoje lei-
dėjais galiu tarti, kad didysis ,,Tė -
viškės žiburių” savaitraščio rūpestis
yra jo ateitis, matant kaip prenume -
ra torių skaičius mažėja, kaip sunkiai
ir nelauktai sudėtingai į periodikos
lei dybos darbą jungiasi jaunesnės
kartos. Ir tai ne vien tik dėl lietuvių
kalbos ribotumo, bet ir dėl nepa kan -
kamo domėjimosi lietuviškuoju gyve -
ni mu.

– Koks yra dabartinis ,,Tė -
viškės žiburių” skaitytojas? Ar
jis pasikeitė per 20 Jūsų darbo
šiame savaitraštyje metų?

– Skaitytojas tas pats – vyresnio
am žiaus lietuvis. Lietuvai atgavus
ne priklausomybę, prisidėjo nedidelė
dalelė naujų skaitytojų. Šiaip jau per
pastaruosius 20 metų amžinybėn iš -
lydėjom apie 3,000 skaitytojų, rėmėjų

bei bendradarbių.

– Kokiomis temomis Jums
pa čiam įdomiausia dalintis su
skai tytojais?

– Rašau vedamuosius, pasisakyti
tenka įvairiais klausimais, eiti su lai -
ku. Įdomiausia man rašyti apie gyve -
nimo reiškinius, liečiančius žmogaus
mąstyseną, jauseną, padedančius for-
muoti pasaulėžiūrą. Įdomu ir jaučiu
pareigą kūrybiniu būdu rūpintis tau-
tos reikalais, skelbti įžvalgas, kurios
kam nors gali būti naudingos.

– Kada prasidėjo Jūsų ,,drau-
gystė su plunksna”? Kas ta pas -
kata, ,,verčianti” rašyti?

– Rašinėti pradėjau pradžios mo -
kykloje Pakruojy. Su dviem bendra -
moksliais leidom ranka rašytą laik -
raštėlį ,,Trys”, susilaukėm mokytojos
Kiukytės pagyrimų, bet pavasariui
atė jus išsilakstėm. Rašinėjimo noras
liko, augo kartu su metais. Jaučiau
ma lonumą išsisakyti dienoraščiuose,
laiškuose. Paskatinimo – jokio. Atvir -
k ščiai – susilaukdavau stabdymo:
,,vaikeli, akis pagadinsi”…

– Kas lengviau – būti žurna -
lis tu, rašytoju, ar poetu?

– Lengviausia būtų – tokiais ne -
būti. Bet, jei kūrybinis žodis yra ta -
pęs tavęs dalimi, reikia priimti, kas
skir ta. Ir tai ne vien lengvumui ar
sun kumui. Stipriau įsijausti į pa s kir -
tį padeda įsitikinimas, kad ir geriau-
sias kūrinys gali būti geresnis. Kas to
nejaučia arba tokio pojūčio vengia,
tam turėtų būti sunku – žurnalistui,
rašytojui ar poetui.

– Žurnalistika – tai kasdieni-
nis darbas, privalai kažką  pa ra -
šyti. O kaip su kūrybiniu darbu?
Kaip Jūs rašote noveles, kuriate
eilėraščius? Ar Jus aplanko mū -
za, ar Jums reikia įkvėpimo, ar
tiesiog sėdate prie stalo ir ra -
šote?

– Kūrybinis procesas prasideda
ne prie stalo. Jį galima lyginti su nuo-
lat čiurlenančiu upeliu. Iš to kažkas
išplaukia, įgauna pavidalą, o galiau -
siai ir pavadinimą, gali tapti poezijos
gabaliuku ar grožine proza. 

Publi cistika prasideda prie stalo
– reikalai spaudžia, laikas ri -
bo tas, apim tis nurodyta.

– Jūsų gyvenimas, kaip
ra šo te naujojoje savo kny-
goje ,,Trys iki šimto”  –
susimaišiusios juoko ir
skausmo ašaros. Ar esate
lai mingas žmogus?

– Kai kada ir muzikos gar-
sai išspaudžia ašaras. Many -
čiau, kad tai lai mės strėlė,
paleista ir pasiekusi širdį. Taip
būna su tom ašarom – mato-
mom ir nematomom. Kiek vie -
nu atveju – tai širdies kalba.
Gy venime ji rei ka linga kaip ir
duona. Ar aš esu lai mingas?
Kol už visa tai galiu būti dė -
kingas – taip.

– Kaip gimė trečioji
Jūsų kny ga? Kokiam skai -
tytojui ji ski riama?

– Ši knyga yra rinkinys kūri nė -
lių, iščiurlenusių per maždaug 40 me -
tų stebint įvairų ir įdomų gyvenimą.
Leidinys skirtas visiems, kurie mėgs-
ta trumpus pasakojimus. Be to, tai
simbolinė dovanėlė Mariaus Katiliš -
kio bibliotekai Pasvalyje, kuri mane,
kraštietį, surado.

– Sakoma, kad tarp  neseniai
emi gravusių nėra gabių žurna -
listų, juo labiau rašytojų. Ar
sutinkate su šia nuomone? Ko
reikia, kad žmogus norėtų rašyti
– talento, noro, o gal, kaip ir
Jūsų kartai – sunkių išgyvenimų,
atitrūkimo nuo tėvynės?

– Manau, kad visur yra visokių.
Talentas nepriklauso nuo gyvenamo-
sios vietos. Žinoma, jo panaudojimas
ir paklausa ne visur ta pati. Norą
kurti, rašyti skatina talentas. Sąlygos
gali stabdyti, bet nesulaikyti.

– Esate ne tik rašantis žmo-
gus. Nuo jaunystės dalyvaujate
skautų gyvenime. Ar skautavi-
mas yra gyvenimo būdas? Ko
palinkėtumėte dabartiniams skau   -
tams?

– Skautavimas yra aktyvus daly-

vavimas organizacijoje. Skautybė –
tai auklėjamoji priemonė, jaunimui
pa trauklus metodas, remiamas prin-
cipu, jog jaunam žmogui (ar vaikui)
patikėta atsakomybė ir sąlygų su da -
rymas (stovyklos, gamtos pažinimas),
kad galėtų pats veikti, patirti, išgy -
venti – yra vertybė, nejučiomios stip -

riai papildanti bet kuriuo
kitu būdu įsi gyjamą auk-
lėjimą. Lin kiu skautiška-
jam jaunimui ir toliau uo -
liai bu dėti, kad idealai ne -
būtų mainomi į lai kinąsias
gė rybes.

– Po daugelio metų
svečiavotės Lie tuvoje.
Koks jausmas apėmė
ap  silankius gim tinėje?
Ar tebesitęsia Jūsų ry -
šys su Lie tuva dabar? 

– Lietuvoje lankiausi
du kartus. Nors gimtoji
šalis pasikeitusi, jau čiau,
kad ji yra mano. Nei lai -
kas, nei amžius, nei besi -
keičiančio gyvenimo sąly-
gos bei poreikiai to jausmo
ne iš trynė. Turbūt dėl to,
kad gimtinė išliko mano iš -
tikimiausia Mūza, versmė
kūrybinių pomėgių. Ryšius
su Lietuva palaikau.

– Daugelis  šiapus
At lanto gy venančių lie -

tuvių bijo savo ar chy vus per-
duoti  Lietu vai, o Jūs savo ar chy -
vą pado vanojote Pas valio Ma -
riaus Kati liškio vie šajai biblio -
tekai. Ar esate paten kintas tuo?
Ar nekyla baimė, kad jie dings,
ar bus nenaudojami?

– Jei tokių bijančių tikrai yra, aš
ne iš tų. Jaučiuosi įvertintas, kad ma -
no kūrybinė bei kita medžiaga yra
sau goma Mariaus Katiliškio biblio -
tekoje. Kokia to viso ateitis, sunku
numatyti. Tikėtina, kad bet kokia lie -
tuviška archyvinė medžiaga ilgiau
laikysis Lietuvoje, negu kur kitur. Be
to, ji ten ir priklauso. 

Amžino čia nieko nėra. Amži nie -
siems dalykams archyvų nereikia.

– Ačiū už pokalbį. Linkiu
Jums sveikatos ir kūrybinės sėk-
mės.

Kalbino Laima Apanavičienė

Česlovas Senkevičius

Audronė M. Karalius, gyvenanti Western Springs, IL, užsiprenu-
meravo „Draugą” dar metams ir paaukojo 50 dol. auką. Tariame nuoširdų
ačiū.

Maksiminas Karaska, gyvenantis Fredericksburg, VA, pratęsė
„Draugo” metinę prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai
ačiū, kad mus remiate.

Mary Barzda, gyvenanti Little Rock, AR, pratęsė „Draugo” meti -
nę prenumeratą ir paaukojo 150 dol. auką laikraščiui paremti. Ačiū, kad
mus skaitote ir dosniai paremiate.

Vytas A. Balnius, gyvenantis Downers Grove, IL, pratęsė
„Draugo” metinę prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū.

JAV Lietuvių Bendruomenės Detroito  apylinkės valdyba,
atsidėkodama už Lietuvos vardo tūkstantmečio renginių pagarsinimą,
parėmė „Draugą” 50 dol. auka. Dėkojame, kad mus remiate.
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Lietuvos regionų margumynai

• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632
12401 S. Archer Ave. Lemont, IL 60439

1-773-523-0440  

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

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

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

Lietuvos jūrų muziejus kelia 30-mečio bures
Labiausiai lankytojų pamėgtas

Baltijos šalyse muziejus – Lietuvos
jūrų muziejus liepos 28 dieną švenčia
gyvavimo trisdešimtmetį ir kelia
šventinių renginių bures.

Prieš 30 metų jūrų muziejus,
apleisto ir blogą vardą turėjusio Ne-
rijos forto griuvėsius prikėlęs naujam
gyvenimui, dabar gali didžiuotis – su-
kurtas unikalus jūros gamtos ir isto-
rijos kompleksas, kuriam sunku rasti
atitikmenų net ir pasaulyje.

O prasidėjo muziejaus istorija
nuo vieno kambario kriauklių paro-
dos H. Manto gatvėje (Klaipėda), nuo
jauno istorijos dėstytojo Aloyzo Kaž-
dailio užsidegimo sukurti uostamies-
tyje jūrinės kultūros židinį. ,,Pradinė
kūrėjų mintis atstatytame centrinia-
me redute įrengti akvariumą ir jūrų
faunos parodą pamažu tapo užmoju
sukurti išsamų muziejų visoje Kop-
galio tvirtovėje ir jos prieigose, – sako
muziejaus direktorė Olga Žalienė, pa-
ti muziejuje dirbanti irgi jau tris de-
šimtmečius. – Raudonskliautėse  po-
žeminėse parako saugyklose įrengta
lietuvių jūreivystės istorijos paroda,
ant pylimų, buvusiose pabūklų aikš-
telėse, išdėstyti inkarai, marių pa-
krantėje atkurta šimtmečio pradžios
Lietuvos pajūrio sodyba, o aikštelėje
greta jos rodomi pirmųjų pokario
metų žvejybos laivai”.

Prieš 15 metų, nepaisant ypač
neaiškios ekonominės aplinkos, buvo
pastatytas delfinariumas, kuriame

dabar gyvena devynios Juodosios jū-
ros afalinos, ne tik džiuginančios lan-
kytojus pasirodymais, bet ir pade-
dančios vaikams, kurie turi vienokią
ar kitokią negalią.

Tačiau muziejus nestovi vietoje ir
kiekvienais metais pasiūlo savo lan-
kytojams naujovių. Dabar dirbama
prie keleto projektų, kurie duotų
naudą visam Lietuvos Vakarų regio-
nui. Yra parengtas akvariumo atnau-
jinimo projektas, kurio autorius – vie-
nas garsiausių Europoje akvariumis-
tų Mike Causer iš Didžiosios Britani-
jos. Paskutinis ir, ko gero, didžiausias
jo projektas – tai Genujos akvariu-
mas.

Jūrų muziejus reikšmingas ir
Klaipėdos ekonominio gyvenimo da-
lyvis. Per 30 metų jame  apsilankė
daugiau nei 20 milijonų lankytojų.
Šiandien šis muziejus – lankomiau-
sias ne tik Lietuvoje, bet ir visose Bal-
tijos šalyse. O pažiūrėti tikrai yra ką:
delfinų, California ir Šiaurės jūrų
liūtų pasirodymai, Baltijos jūros ruo-
niai, pingvinų kolonija, egzotiškos ir
Baltijos baseino žuvys, viena didžiau-
sių Europoje kriauklių kolekcija,
laivybos istorijos paroda. Didelio
visuomenės dėmesio sulaukė ir jau
anksčiau muziejaus pradėti projektai
– gyvosios istorijos projektas „Kurė-
no sugrįžimas” bei delfinų terapijos
projektas.

Sutrumpinta
Lietuvos jūrų muziejus 

DDÈÈKKOOJJUU TTAAUU

Dėkoju
Už skaisčią saulę,
Už giedrą dangų,
Už paukščio giesmę.
O Dieve, už viską Tau dėkoju,
Meldžiuos suklupusi
Prie Tavo kojų.

Dėkoju
Už gėlės žiedą,
Už tamsią naktį,
Už skirtą skausmą,
O Dieve, už viską Tau dėkoju,
Meldžiuos suklupusi
Prie Tavo kojų.

Dėkoju
Už skirtą dalią,
Ir už sveikatą,
Už duotą džiaugsmą.
O Dieve, už viską Tau dėkoju,

Meldžiuos suklupusi
Prie Tavo kojų.

2009.12.24 
Kūčių vakarą

NNAAKKTTIISS

Pavargusi naktis tyli
Jau miega saldžiu miegeliu
Tik aš lyg šmėkla nebyli
Surast sau vietos negaliu.

Prie lango prieinu lėtas,
Į juodą tamsą aš žvelgiu –
Kiek meilės paslapčių, tenai,
Kiek daug ten pažadų svaigių.

Tiktai juoda tamsa težino
Ir nuodėminga paslaptis,
Kas meilę pirmąją pažino,
Gal laimę kam nulems naktis.

2009.02.03

LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto

apylinkèse ir priemiesçiuose. Patarnavimas 24 val.

Vienus pirmųjų rodinių – kuoduotuosius pingvinus – apžiūri biologas Eugeni-
jus Buivydas.

Jūrų muziejaus atidarymas 1979 m. liepos 28 d. 

Juzė Plaušinaitienė  



�Atviras teniso turnyras Chicago
2009 vyks rugsėjo 5–6 dienomis Oak
Lawn teniso klube (Tennis Club). Da -
lyviai iki rugpjūčio 15 d. gali užsiregis t -
ruoti tinklalapyje www.tennis.gan.lt.
Daugiau informacijos: tel.: 708-288-
4531 (V. Balčiūnas) arba el. paštu:
audrius@sbcglobal.net

�Rugsėjo 13 d., sekmadienį, Mor-
ton East High School auditorijoje
(2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL) Lie -
tuvių opera pristatys premjerą – Jo -
hann Strauss operetę ,,Šikšnospar-
nis”. Pradžia 3 val. p. p. Bilietus ga -
lite nusipirkti ,,Atlantic Exp.” (šalia
,,Sek lyčios”); tel.: 773-434-7919 (Ri -
mas), krautuvėlėje ,,Lietuvėlė” ir
sekmadieniais prieš ir po 11 val. r. šv.
Mišių Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijos vestibiulyje. Tel. pasiteira vi -
mui: 773-501-6573. Anksčiau įsigyti
bilietai galioja.

�Rugpjūčio 2 d. 2 val. p. p. (EST)
Dainavos stovykloje, Manchester, MI

įvyks Amerikos lietuvių Romos kata-
likų federacijos (ALRKF) Dainavos
jau nimo stovyklos rėmėjų metinis su -
važiavimas. Rėmė jai prašomi gausiai
dalyvauti. Tą pa čią dieną vyks
tradicinė stovyklos me  tinė šventė,
kuri prasidės 12 val. p. p. (EST).

�Čikagos Lietuvių golfo klubas
2009 m. Šiaurės Amerikos lietuvių as-
menines ir komandines golfo pir me  -
nybes rengia rugsėjo 5–6 dienomis
In diana National Golf Club at Swan
La ke, Plymouth, IN. Daugiau infor -
ma  cijos: Linas Čepelė, tel.: 630-460-
5588; el. paštas  lcepele @hotmail.
com  arba Rytas Kleiza, tel.: 815-258-
3170; el. paštas kleiza@comcast.net
Klu bo tinklalapis: www.clgk.org. Re -
gistracija – iki rugpjūčio 12 d.
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ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

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

,,Draugo” knygynèlyje

IŠ ARTI IR TOLI...

Aukštos indėlių palūkanos.
Terminuoti nuo 6 mėn. iki 3 metų

California Lithuanian Credit  Union
Santa Monica, California

Tel. 310-828-7095
Valdžios apdrauda iki $250,000

www.clcu.org
Besisvečiuojantys Lietuvoje  daugelis pastebėjo, kad  tvarkomi ir puoselė-

jami ne tik Vilnius ar Klaipėda, bet ir mažieji  miestai. Smagu pasivaikščioti
Lietuvos miestų ir miestelių gatvėmis, pasigėrėti gėlynais. Ypač gražiai gėly-
nais išpuoštas kurortinis Druskininkų miestas, kuriame žiemą ir vasarą gausu
svečių ne tik iš įvairių Lietuvos vietovių, bet ir iš užsienio šalių. Marija Remienė
Druskininkuose.

Nuotr. iš Marijos Remienės asmeninio albumo

Liepos 15 d. ,,Draugo” numeryje
iš spausdinome Panevėžio apskrities
G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bib -
lio tekos Periodikos skaityklos vedėjos
Vidos Kuodytės laišką su prašymu ki -
tiems metams gauti Čikagoje leidžia -
mą dienraštį.

Malonu pranešti, kad mūsų dien-
raščio skaitytoja ir rėmėja Irena
Kriaučeliūnienė atsiliepė į šį pagal-
bos prašymą ir užprenumeravo bib-

liotekai ,,Draugą” kitiems metams.
Šiuo metu Lietuvoje yra nemažai

bibliotekų, kurios norėtų turėti dien-
raštį, tačiau dėl lėšų stokos negali jo
užsiprenumeruoti. Būtų labai gražu,
kad ir kiti mūsų skaitytojai pasektų I.
Kriaučeliūnienės pavyzdžiu ir už sa -
ky tų ,,Draugą” mažų miestelių bib -
lio tekoms.

,,Draugo” info 

• ,,Lietuvos Našlaičių globos
komitetas” š. m. liepos mėn. yra ga -
vęs šias aukas paremti našlaičius:
$600: Lithuanian American Com mu -
nity – Mesa, AZ. $450: The Rainis
Family Foundation – Palm City, FL.
$300: Laima Milaitis – Oak Lawn,
IL. $200: Lithuanian-American
Commu nity of the USA Cape Cod
Chapter. $150:  Louis Worden – High
Bridge, NJ; Karolis Druseikis – Ro -
chester, NY; John and Terry Prun -
skis; Janice Prunsky – Skokie, IL.

A. a. Tado Savicko atmini mui
pagerbti – $100 aukojo liū din  ti se -
suo Janina Snieskiene. 

Jūsų nuoširdžios aukos yra labai
vertinamos!

Lietuvos Našlaičių globos
komitetas (Lithuanian Orphan

Care, Inc.), 2711 West 71st St.,
Chicago, IL 60629, tel. 773-476-
2655, Fed.  Tax ID #36-4124191

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis, dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams ir
stu dentams Lietuvoje. Aukojo: Agutė
Tiškuvienė $20 a. a. Algio Navicko
atminimui; Birutė Kožicienė $20 a. a.
Aldonos Rožėnaitės atminimui; Al do -
na Ješmantienė $1,200 studentų pa -
ra mai; a. a. Laimos Luneckienės at -
minimui Christine Ferenc $20,
Cheryl Laske $50, Shirley Ambutas
$25. Labai ačiū. „Sau lutė” (Sun -
light Orphan Aid), 414 Freehauf
St., Lemont, IL 60439, tel. (630)
243-7275 arba (630) 243-6435. 

Panevėžiečiai vėl skaitys ,,Draugą” 

Pasvalio gimnazijoje, anglų kalbą
dėstė puikus mokytojas Vaclovas Ba -
ravykas (1909 m. sausio 3 d. Šalnos,
Taujėnų valsčius – 1974 m. liepos 26
d. Vilnius) – lietuvių pedagogas, lek -
si kografas. ,,Draugo” knygynėlyje šio
pedagogo paruoštas ,,Anglų-lietuvių
kalbų žodynas/English-Lithuanian
Dictionary”. Jame – 30,000 žodžių.
Žo   dyną redagavo A. Laučka ir A.
Dan taitė. Išleista JAV, 1995 m. 589 p. 

Leidinys skirtas pirmiausia besi -

,,Anglų-lietuvių kalbų žodynas/
English-Lithuanian Dictionary”

mokantiems anglų kalbos vidurinėse
ir aukštosiose mokyklose ir padeda
išversti vidutinio sunkumo tekstus.
Ja me daugiau bendrinės kalbos žo -
džių, o specialiosios terminologijos ir
lengvai suprantamų išvestinių žo -
džių – mažiau. Pasenę, šnekamosios
kalbos žodžiai ir amerikonizmai į
žodyną įdėti tik tie, kurie dažniau
 vartojami kalboje arba pasitaiko mo -
kykliniuose vadovėliuose. Įdėta ke -
lios dešimtys kartais vadovėliuose
ran damų žargono (slang) žodžių.

Į žodyną įtraukti tik būtini ir
dažniau vartojami frazeologiniai bei
idiomatiniai posakiai.

Reikalingesni geografiniai var-
dai, dažniau vartojami sutrumpini-
mai ir žmonių vardai pateikiami at -
skirai žodyno pabaigoje.

Žodyno kaina  — 25 dol. Knygą
ga  lima įsigyti paštu, pridedant 10,25
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kaina – 5 dol. Per-
siunčiant daugiau knygų, už kiekvie-
ną papildomai siunčiamą knygą – 2.5
dol. siuntimo mokestis. Prieš per-
kant prašome paskambinti adminis-
tracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A.

Knyga ,,‘Draugas’ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę”
jau atkeliavo į ,,Draugą”. 

Užsisakę ir sumokėję už knygą ją gali atsiimti ,,Draugo” administracijoje
darbo valandomis nuo 9:30 val. r. iki 4:30 val. p.p. Knygas iki šiol užsisa -
kiusieji, pageidaujantys, kad knyga jiems būtų atsiųsta paštu, turės sumokėti
5 dol. už persiuntimą.

Perkantiems knygą dabar – ji kainuoja 45 dol. JAV (išskyrus Illinois val-
stiją) gyvenantiems žmonėms su persiuntimu knyga kainuoja 50 dol. Illinois
valstijos gyventojai už siuntimą paštu dar turi pridėti papildomą 4.61 dol.
mokestį (sales tax). Tad šie gyventojai iš viso už knygą su persiuntimu moka
54.61 dol.

Čekius rašyti: ,,Draugas”. Siųsti ,,Draugo” administracijai adresu: 4545
W. 63rd St., Chicago, IL 60629.

Švč. Mergelės Marijos Nekal to jo Prasidėjimo parapijos (Brighton
Park) moterys lie pos 24–25 dienomis nuo 10 val. r. iki 3 val. p. p. lauke
prie bažnyčios rengia turgelį. Surinktos lė šos bus skirtos Lie  tuvos
našlai čiams paremti. Kvie čiame apsilankyti ir prisidėti auka ar darbu.
Daiktų tu rime daug ir atnešti jų nereikia.


