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•Ateitininkai (p. 2, 10)
•Ganytojo žodis (p. 3, 11)
•Apmąstymai iš Ellicott
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tai, dienoraščiai (p. 4)
•Kol kas gyvenu į priekį
– ne atgal (p. 5, 13)
•Renginių kalendorius
(p. 7)
•,,Žaliosios kortelės” lo-
terija tęsis dar mėnesį (p.
8–9)
•Lewis University profe-
sorės apsilankė Vilniuje
(p. 11)
•Knygų kelias per Lietu-
vą (p. 14–15)

Briuselis, spalio 29 d. (Presi-
dent.lt) – Europos Vadovų Tarybos
posėdyje pirmą kartą dalyvaujanti
Lietuvos Respublikos prezidentė ak-
tyviai gina Baltijos ir kitų naujųjų ES
šalių interesus prasidedančioje Euro-
pos vadovų diskusijoje dėl bendros

nuostatos artėjančiame pasauliniame
susitikime Kopenhagoje dėl klimato
kaitos padarinių sušvelninimo.

Kalbėdama tarptautinei ir Lie-
tuvos žiniasklaidai Lietuvos vadovė
pabrėžė, jog dauguma naujųjų ES na-
rių laikosi bendros nuostatos, jog

joms mokėjimų už gamtosauginius
susitarimus ateityje našta tektų ma-
žesnė, ypač mokant už trečiąsias vals-
tybes, kurios teršia daugiausiai.

„Europa yra pirmaujanti tauso-
jant gamtą, tačiau mums, Lietuvai ir
kitoms naujoms narėms, bazė, kurios
pamatu skaičiuojami būsimi įnašai
nėra palanki, ypač turint omenyje,
jog Kyoto susitarimai buvo pasiekti
devyniasdešimtųjų metų pradžioje.
Visos diskusijos, kurios dabar vyksta,
yra labai techniškos, tačiau mes ko-
vojame už tai, kad kuo lygesnė ir pro-
porcingesnė mokėjimų našta būtų
skirta kiekvienai šaliai, atsižvelgiant
į tai, kiek ji yra pajėgi panešti, kokios
ekonomikos pajėgumo yra šiuo metu
ir kiek išmeta teršalų”, – sakė Lietu-
vos prezidentė.

ES Vadovų Taryba taip pat apta-
rė Europos Sąjungos ekonomikos gai-
vinimo planą, išorinių santykių būklę,
padėtį Afganistane, taip pat turi patvir-
tinti Baltijos jūros regiono strategiją.

Lietuvos prezidentè sveikina
D. Medvedev pareiškimâ

Briuselis, spalio 30 d. (BNS) –
Lietuvos prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė pasveikino Rusijos prezidento
Dmitrij Medvedev pareiškimą, ku-
riuo jis pasisakė prieš bandymus pa-
teisinti Sovietų Sąjungos diktato-

riaus Josif Stalin represijas.
,,Kiekviena tauta, kuri nukentėjo

nuo bet kokio autoritarinio režimo,
tame tarpe nuo stalinizmo, kad taip
sugeba objektyviai vertinti savo isto-
riją ir praeitį, tikrai yra sveikintina ir
tikrai malonu girdėti, kad mūsų kai-
myninė šalis sugeba savo skausmingą
istoriją vertinti objektyviai”, – sakė
D. Grybauskaitė.

Vis dėlto prezidentė nenorėjo
vertinti, ar šis pareiškimas rodo ko-
kius nors pokyčius Rusijoje. ,,Norė-
čiau matyti konkrečius žingsnius, pa-
reiškimai kartais lieka pareiškimais”,
– sakė D. Grybauskaitė.

Rusijos prezidentas D. Medvedev
pareiškė, kad nacionalinių tragedijų
atminimas toks pat šventas, kaip ir
pergalių, o pateisinti SSRS diktato-
riaus Josif Stalin represijas, siekiant
neva atkurti istorinį teisingumą, ne-
leistina.

Savo nuostatą D. Medvedev iš-
dėstė vaizdo tinklaraščio naujame įra-
še, skirtame Politinių represijų aukų at-
minimo dienai, minimai spalio 30-ąją.

Nukelta į 6 psl.

Lietuva nori tapti Amerikos šali¨ organizacijos steb∂toja
Washington, DC, spalio 30 d.

(ELTA) – Lietuva nori tapti Amerikos
šalių organizacijos (AŠO) stebėtoja.
Tokį užsienio reikalų ministro Vy-
gaudo Ušacko laišką AŠO generali-
niam sekretoriui Jose Miguel Insulza
Washington įteikė Lietuvos ambasa-
dorius JAV ir Meksikai Audrius Brūzga.

Amerikos šalių organizacijos
veiklos sritys – demokratija, žmogaus
teisės, saugumas ir vystymas. Jos

kartu yra ir priemonės, užtikrinan-
čios sėkmingą šalių bendradarbiavi-
mą Vakarų pusrutulyje.

Nuolatinio stebėtojo statusas
Amerikos šalių organizacijoje leis
Lietuvai dalyvauti diskusijose apie
demokratijos, žmogaus teisių, saugu-
mo ir vystymo klausimus regione,
veiksmingiau dalyvauti pasauliniuo-
se procesuose, operatyviau reaguoti į
besikeičiančio pasaulio iššūkius.

Amerikos šalių organizacija
(Organization of American States) –
tarptautinė organizacija, kurios būs-
tinė yra įsikūrusi JAV sostinėje Wa-
shington. Organizaciją sudaro 35
Amerikos žemyno nepriklausomos
valstybės, nuolatinio stebėtojo statu-
są turi 63 nepriklausomos šalys, iš jų
– 25 ES narės. Iki šiol tik dvi ES vals-
tybės – Malta ir Lietuva – neturi to-
kio statuso.

Valstybiû indèlis kovoje su klimato kaita
priklausys nuo galimybiû mokèti
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Prezidentė D. Grybauskaitė dalyvavo Europos Vadovų Tarybos posėdyje.
President.lt nuotr.

Vilnius, spalio 30 d. (Lietu-
viams.com) – Penktadienis buvo pa-
skutinė diena, kai per Lietuvos radi-
ją buvo perduodama laida užsienio
lietuviams ir svarbiausių įvykių laida
anglų kalba.

Dar 1946 m. lietuviška laida už-
sieniui buvo propagandos įrankis. Ji
ilgainiui keitėsi ir Sąjūdžio laiku tapo
svarbiu informacijos iš Lietuvos šal-
tiniu visam pasauliui.

Nuo 1965 m. pradėta perduoti
laida anglų kalba. Ją girdėjo įvairių
šalių gyventojai, tarp klausytojų bu-
vo ir Lietuvos anglų kalbos mokyto-
jai bei jų moksleiviai, kurie mokėsi,
kaip apie svarbiausius Lietuvos įvy-
kius kalbėti angliškai.

Lietuvos radijo laidoje „Ryto gar-
sai” prisiminimais apie laidas dali-
nosi buvę ir esami jų rengėjai. Pasak
šių laidų prodiuserės Ilonos Rūkie-
nės, prieš 10–15 metų angliškos lai-
dos buvo ruošiamos būrio gerų žur-
nalistų. Laidoje yra dirbęs dabartinis
prezidentės atstovas spaudai Linas
Balsys, praktiką atliko „Bėdų tur-
gaus” vedėja Edita Mildažytė.

„Jos trukdavo pusvalandį ir bū-
davo labai įdomios. Tada žinių apie
Lietuvą dar labai trūkdavo”, – pasa-
kojo I. Rūkienė. Vis dėlto žurnalistė
teigia, kad paskutiniais metais laidos
„išsikvėpė”.

„Tos laidos iki paskutinių dienų
‘traukėsi’. Žurnalistai jų specialiai
neberuošė. Esamos radijo laidos buvo
pritaikomos užsieniui. Viskas buvo
trumpinama”, – pasakojo I. Rūkienė.

„Lule” (taip radijo žurnalistai
vadino laidas užsienio lietuviams)
dirbo ir dabartinis LTV naujienų tar-
nybos vadovas Audrius Matonis.

Nukelta į 6 psl.

Rusijos prezidentas pareiškė, kad na-
cionalinių tragedijų atminimas toks
pat šventas, kaip ir pergalių.

Delfi.lt nuotr.
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Atminti mirusius ir pasimels-
ti už juos kviečiantis lapkričio
mėnuo prasideda švente – Visais
Šventaisiais lapkričio 1-ąją. Tą
dieną bažnyčiose iškilmingai pri-
simenami visi Bažnyčios šven-
tieji. Po Visų Šventųjų pradeda-
mas maldų už mirusiuosius aš-
tuondienis, tada lankomi kapai.
Pasak etnologų, turėtume iš-
mokti atskirti Visų Šventųjų šven-
tę ir Vėlines. Visų Šventųjų šven-
tė yra skirta ne mirusiųjų pami-
nėjimui, bet tam, kad ilgėtumės
šventumo, to skaistaus gyveni-
mo, kurį gyvena šventieji. Vėli-
nių diena – lapkričio 2-oji, kai
tradiciškai aplankomi artimųjų
kapai. Vėlinių metas – virsmo
taškas ir gamtoje, ir žmogaus
dvasioje, juolab kad ir gamtoje
jau mažai likę žalumos, pasku-
tinius lapus nubėrę medžiai tie-
sia nuogas šakas į dangų, šalčiu
alsuoja vakarais prasiverianti
dangaus bedugnė. Nepamirški-
me šiam metui derančios rimties
ir tylios pagarbos išėjusiems.

Redaktorė Loreta Timukienė

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

Sėkmingos stovyklos
Pasibaigė vasara ir trys sėkmingos

sendraugių vasaros stovyklos: dvi tra-
dicinės, Dainavoje ir Kennebunkport, ir
viena nauja „Pirmas blynas“ irgi Dai-
navoje. Tradicinėje Dainavos stovykloje
sendraugių Centro valdyba (CV) buvo
prižadėjusi suorganizuoti vieną prog-
ramos rytinę sesiją. Pažadą ištęsėjome.
Pavyko pakviesti paskaitininkę adv.
Joaną Kuraitę-Lasienę su tema „Drą-
sūs žingsniai ateitininkų istorijoje”. Jos
prieinamas ir nuoširdus pašnekesys,
įjungęs dalyvius, paliko gerus įspū-
džius. Antra sendraugių stovykla vardu
„Pirmas blynas”, vykusi Dainavoje,
suorganizuota Ritos Bieliauskienės ir
jos talkininkių, irgi gerai praėjo. Dėl
vietos stokos bei pirmenybės tvarkos
vis nepatekdavusios į tradicinę sen-
draugių stovyklą, organizatorės sugal-
vojo rengti antrą sendraugių stovyklą.
Nepaisant vėlyvos pradžios, joms pavy-
ko sudaryti įdomią programą ir vesti
stovyklą pakilia nuotaika. Dalyvavo 37
stovyklautojai, 5 vadovai, ir 35 vaikai.
ASS CV entuziastingai rėmė šią sto-
vyklą, padėjo finansiškai ir papildė pre-
legentų eiles su dr. Romo Kriaučiūno
paskaita apie Adelę Dirsytę. Viliamės,
kad Rita jau dabar renka grupę or-
ganizuoti ateinančios vasaros „Sen-
draugių 2” stovyklą.

Kvieskime naujus narius
Jau prasidėjo jaunimo kuopų susi-

rinkimai. Paklauskime globėjų, ar yra
tėvelių, kurių vaikai dalyvauja atei-
tininkiškoje veikloje, bet jie patys nėra
susipažinę su ateitininkų sąjūdžiu? Jei
tokių yra, suorganizuokite diskusijas
vaikų susirinkimo metu, pasinaudokite
Ateitininkų sendraugių sajungos įžo-
džio programa, kurią galima rasti
www.ateitis.org .

Ieškomi kandidatai į Ateitinin-
kų sendraugių sąjungos centro
valdybą.

ASS CV trejų metų kadencija bai-
giasi šių metų gruodžio mėnesį. Labai
norime perduoti CV vadovavimą kitam
vienetui. Būtų gerai, jeigu visi CV
nariai būtų viename mieste, nes tai
palengvintų akivaizdinius posėdžių
pasitarimus ir darbą. Prašome kiek-
vieno skyriaus peržiūrėti savo narių
sąrašus ir asmeniškai kviesti narius
kandidatuoti į CV trejų metų kaden-
ciją. Kandidatus prašome pristatyti
pirm. Janinai Udrienei el. paštu:
udrys@sbcglobal.net

Jei turite kokių pasiūlymų ar pa-
geidavimų, prašome kreiptis į mus.

Sendraugių Centro valdyba:
Janina Udrienė – pirmininkė,

Romualdas Kriaučiūnas, Gražina
Kriaučiūnienė, Eugenijus Šilgalis,

Valentina Rauckienė, Ramunė
Kubiliūtė ir Birutė Bublienė

Registracija Moksleivių
žiemos kursams

Moksleivių ateitininkų sąjungos
centro valdybos ruošiami Ateitininkų
pasaulėžiūros kursai įvyks š.m. gruo-
džio 26 – sausio 1 d. Dainavoje. Jau
lapkričio 1 d. rasite registracijos infor-
maciją moksleivių ateitininkų tin-
klalapyje www.mesmas.org. Kvie-
čiame pasižiūrėti ir užsiregistruoti.

Čikagos moksleivių
susirinkimas – lapkr. 6 d.

Čikagos kun. A. Lipniūno – prez.
Stulginskio moksleivių ateitininkų
kuopos susirinkimas įvyks penktadie-
nį, lapkričio 6 d., 7 val. vak. Ateitinin-
kų namuose, Lemont. Kviečiami visi
moksleiviai, nuo 9 iki 12 skyriaus. Tai
gera proga susipažinti su ateitininkų
veikla.

Jaunučiams kelią rodo Renata Bražionienė, aktyvi katekizacijos darbuotoja Vilniuje, o
už skvernų prilaiko sendraugė Grasilda Reinytė. Pasitikėjimo pratybos vyko per Čika-
gos Partizano Daumanto/Prano Dielininkaičio jaunųjų ateitininkų kuopos susirinkimą
spalio 4 d. Ateitininkų namuose, Lemont. Dainos Čyvienės nuotr.

Aklas aklą veda? Be sendraugių nurodymų ir stipraus užnugario jaunimas lengvai paklysta. Stiprinkime sendraugių veiklą – suda-
rykime naują Ateitininkų sendraugių sąjungos valdybą. Šiuo metu ieškomi kandidatai naujai kadencijai. Nuotraukoje Čikagos jau-
niai ateitininkai spalio susirinkimo metu prie Ateitininkų namų, Lemont. Dainos Čyvienės nuotr.

Ateitininkų sendraugių sąjungos centro valdyba iš-
leido aplinkraščio 3 numerį – kas nuveikta, ko pa-
geidaujama.

Įsirašyti į Šiaurės Amerikos atei-
tininkų žinių sąrašą ,,Atžinios” nesu-
dėtinga. Internete įrašykite: http://
lists.ateitis.org/mailman/listinfo/
atzinios, atsivertus langeliui, įveskite
savo el. pašto adresą ir sukurkite slap-
tažodį. Po to jūsų bus paprašyta pa-
tvirtinti, jog teisingą el. pašto adresą
parašėte (reply) ir taip būsite įtraukti į
sąrašą.
Ko galite tikėtis? Dažniau ar rečiau
jums bus atsiųstos žinutės apie susirin-
kimus, parodas, kas naujo ateitininkų
tinklalapyje. Taip pat, visiems siunčia-
mi seni ,,Ateities” numeriai skaimeni-
niame formate.

Nuo Sendraugių valdybos rašomojo stalo…

Įsirašius į ATžinių el. pašto sąrašą, į
jūsų el. pašto dėžutę atkeliaus vė-
liausios žinios ir kitos įdomybės apie
Š. Amerikos ateitininkų veiklą.

ATžinios

Studentų savaitgalis
lapkričio 27-29 d.

Dainavoje
Savaitgalio metu vyks Studentų

ateitininkų sąjungos suvažiavimas; bus
proga duoti studentų ateitininko įžodį.

Pasiruošimas įžodžiui: perskaityti
Antano Maceinos straipsnį ,,Kas yra
Ateitininkas?” ir parašyti 4–5 puslapių
rašinį. Daugiau informacijos rasite:
http://javstudentija.org/izodis.html

SAS Centro Valdybos rinkimai
Kviečiame studentus sudaryti sąrašus
ir kandidatuoti. Jei domitės, prašome
pranešti dabartinei valdybai, parašy-
dami el. paštu: studentucv@gmail.
com
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TŪKSTANTMETIS ČIKAGOS
KATEDROJE

Evangelija pasakoja atsitikimą,
kaip Jėzus pagydė Jericho neregį.
Išgirdęs, kad atkeliauja Mokytojas iš
Galilėjos, aklasis Bartimiejus garsiai
meldė: „Jėzau, Dovydo Sūnau, pasi-
gailėk manęs!” (Mk 10). Jėzus pa-
šaukė neregį ir, išgirdęs jo prašymą,
pagydė jį. Šia proga Jėzus pasakė
įsidėmėtina mintį ne tik aklajam Bar-
timiejui, bet ir kiekvienam iš mūsų:
„Tavo tikėjimas išgelbėjo tave.”

Ilgus amžius lietuviai buvo pa-
našūs į akląjį Bartimiejų. Tuo metu,
kai kitos Europos tautos jau buvo
pažinusios Jėzaus Kristaus Evange-
liją, baltų tautos laikėsi prigimtosios
religijos. Tai neturi mūsų žeminti,
nes visos pasaulio tautos perėjo šį
istorijos etapą. Vienos nuo kitų jos
skyrėsi tik tuo, kad kai kurioms pa-
sisekė turėti aiškesnį Dievo suvoki-
mą, o kitos – liko primityvioje stab-
meldybėje. Baltai, tarp jų ir lietuviai,
labiau priskirtini prie pastarųjų.

Prieš tūkstantį metų šv. Bruno-
nas, labai uolus misionierius, ryžosi
baltų tautoms nunešti Evangelijos
šviesą. Jis žinojo apie šv. Vaitiekaus
kankinystę, bet jo meilė Kristui ir
prie Baltijos jūros gyvenusiems žmo-
nėms buvo stipresnė už mirties bai-
mę. Prieš vienuolika metų jis buvo
atsivertęs į krikščionybę ir, pažinęs
bei pamilęs Kristų, jis norėjo laimin-
gus padaryti visus žmones. Gavęs šv.
Tėvo Silvestro II palaiminimą, basas,
su malda lūpose, lydimas ištikimų
bendrakeleivių, šv. Brunonas pra-
džioje iškeliavo pas pečenegus, o  po
to pas lietuvius. Ano meto kronikos
pasakoja, kad misionierių lydėjusi
sėkmė: jis paskelbė Gerąją naujieną
karaliui Netimerui ir jį su būriu
artimųjų pakrikštijo. Tačiau greitai
misionierius buvo nužudytas.  Kaip
kronikos rašo, tai įvyko 1009 metais
Lietuvos ir Rusios pasienyje. Šokiais
ir dainomis bei kitais kultūriniais
renginiais šiemet Lietuva minėjo
savo vardo tūkstantmetį, o tikintieji
žmonės labiau kreipė dėmesį į svar-
bių įvykių esmę. 

Švęsdami Evangelijos žinios Lie-
tuvai tūkstantmetį apmąstome, ar
geriau būtų buvę, jei lietuviai prieš
tūkstantį metų būtų priėmę  krikštą
ir jau visą amžių būtų vaikščioję

Evangelijos šviesoje, ar geriau, kad
krikštą priėmėme, vėluodami beveik
400 metų? Tuo metu, kai Europos
tautos žengė į priekį, lietuviai dar
daug šimtmečių negalėjo lietuviškai
parašyti net savo vardo. Negalėjo dėl
to, kad neturėjo savo rašto ir visą
dėmesį skyrė tik savo ribų plėtimui.
Dievo Apvaizda pasirūpino, kad di-
delės Lietuvos valstybės sienos su-
grįžtų į normalias ribas, nes antraip
grėsė pavojus likti didelei Lietuvos
kunigaikštystei, kurioje būtų vieš-
patavusi slavų kultūra ir iš Rytų atė-
jusi krikščionybė. Vargu ar būtume
sugebėję išlaikyti lietuviškąją ir kata-
likiškąją tapatybę.  

Kad ir pavėluotas Lietuvos pra-
regėjimas buvo labai palaimingas. Jis
atnešė Vakarų kultūrą, mokyklas,
universitetus ir išugdė daugybę gilios
krikščioniškos dvasios žmonių. Sup-
rantama, kad krikščionybės priėmi-
mas neapsaugojo lietuvių nuo dauge-
lio išbandymų. Kryžiaus kalnas prie
Šiaulių yra liudininkas ne tik mūsų
tautos Kalvarijos, bet ir tikėjimo bei
vilties ateisiančiu prisikėlimu.

XX amžiaus viduryje Lietuvą už-
klupusi bolševikinė okupacija, atnešė
nesuskaičiuojamų kančių, kurių sim-
boliu galėtų būti lageryje nuo išseki-
mo mirusi Dievo tarnaitė mokytoja
Adelė Dirsytė. Ji paliko herojišką ti-
kėjimo pavyzdį, kaip reikia branginti
Evangelijos šviesą. Jos parašyta „Si-
biro lietuvaičių maldaknygė” gaivino
kalinių dvasią ir laisvėje gyvenančius
tautiečius, ir ne tik juos. Ji buvo iš-
versta net į Azijos tautų kalbas.

Priimtas ir išsaugotas Dievo žo-
dis mums, lietuviams, Tėvynėje ir už
Atlanto padėjo išsaugoti viltį, kad
ateis prisikėlimo diena. Ir ji atėjo, kai
galėjome su psalmininku kalbėti: „Kai
iš nelaisvės mus Viešpats vedė, atrodė
mums sapnas. Netvėrė džiaugsmu mū-
sų lūpos, liežuviai – linksmybe. Tik-
rai mums Viešpats stebuklą padarė,
mus aptvindė linksmybe” (Ps 125).

Lietuvos tūkstantmečio šventi-
mas kviečia mus žvelgti į dabartinio
laiko ženklus ir rinktis tikėjimo į Kris-
tų šviesą ar naujos, bet labai grės-
mingos pagonybės tamsą. Naujoji pa-
gonybė tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų
siūlo iš žmogaus egoizmo kylančią
mirties kultūrą su pramogų, pinigų ir
valdžios kultu. Evangelijos  šviesa
skatina atmesti bet kokius stabus,
nors ir  labai patraukliai pristatomus,
ir rinktis Evangelinių vertybių kelią
– tikėjimo, vilties ir meilės kelią. 

Pasirinkimas nėra nei paprastas,
nei lengvas. Galime išlikti stiprūs tik
būdami drauge, tik saugodami savo
parapijų bendruomenes, bet būdami
atviri visiems, su kuriais gyvename, o
ypač atviri vieni kitų bėdoms ir
skausmui. Leiskimės, kaip tas aklasis
Bartimiejus, paliečiami gydomosios
Jėzaus Kristaus malonės, kad išgirs-
tume savo sielos gelmėje Viešpaties
žodžius: „Tavo tikėjimas išgelbėjo
tave.”

Damien de Veuster –
gimė belgu, 

mirė šventuoju 
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

2009 m. spalio 11 d. popiežius Benediktas XVI paskelbė penkis naujus
Bažnyčios šventuosius: prancūzę šv. Marie de la Croix (Jeanne) Jugan
(1792–1879), lenką šv. Zygmunt Szczesny Felinski (1822–1895), ispaną šv.
Francisco Coll y Guitar (1812–1875), ispaną šv. Rafael Arnaiz Baron
(1911–1938) ir belgą šv. Damien de Veuster (1840–1889).

Visų šventųjų šventė katalikų Bažnyčioje švenčiama lapkričio 1 d. Ji
skirta pagerbti ne tik žinomus šventuosius, bet visus, kurie mirė malonė-
je ir pasiekė amžinąją laimę. Čia savo dėmesį sutelksiu į kun. Damien de
Veuster, kuris savo palyginti trumpą gyvenimą pašventė raupsuotiems
havajiečiams. Rašydamas naudojausi OSV katalikų savaitraštyje pateikta
informacija.

Būsimam šventajam Dievas buvo pirmoje, o raupsuotieji – antroje vie-
toje. Visa kita liko tolimoje trečioje vietoje. Damen gimė 1840 m. septin-
tuoju sūnumi ūkininkų šeimoje netoli Louvain miesto, Belgijoje. Sekda-
mas savo vyresniojo brolio pėdomis, įstojo į vienuolių naujokyną ir svajojo
tapti misionieriumi. 1863 m. jo vyresnis brolis, jau kunigas, turėjo vykti į
Hawaii salas, bet dėl pašlijusios sveikatos nebepajėgė. Tada Damien užė-
mė jo vietą ir, būdamas tik diakonu, išplaukė į Hawaii. Netrukus ten gavo
kunigo šventimus. Pirmoji jo paskyrimo vieta – Kohala, kur nebuvo jokio
kito kunigo ar padėjėjo. Jis buvo paliktas Dievo valiai tarp pagonių.

Salos valdžia neturėjo kitokių būdų su raupsuotais tvarkytis, kaip tik
juos atskirti nuo sveikų iki gyvos galvos. Taip susikūrė raupsuotųjų kolo-
nija Molokai salos užkampyje. Buvo tikimasi, kad jie patys sugebės  pasi-
statyti namelius ir užsiauginti maistą. Tačiau ten suvežtieji buvo per daug
nusilpę bet ką daryti, išskyrus lėtai mirti. Mirusiųjų kūnus išmesdavo į
duobes, o neužkastus lavonus suėsdavo laukiniai šunys ir šernai. Dar ne-
pasiekę mirties patalo jie lėbaudavo, ištvirkaudavo ir skendo degtinėje. Ži-
niai pasklidus apie padėtį, valdžia padidino maisto tiekimą ir vaistų kiekį.
Bažnyčia prisidėjo atsiųsdama kun. Damien, tuo metu 33 metų amžiaus.
Jam atvykus jo nosį ūmai užėmė pūvančios žmogienos smarvė. Raupsuo-
tųjų kūnai turėjo atviras, pūliuojančias žaizdas, žmonių veidai, rankos bei
kojos buvo ėdamos kirmėlių.

Vienas iš pirmųjų kun. Damien darbų buvo įrengti kapines ir miru-
siuosius prideramai palaidoti. Tada jis suremontavo buvusią koplyčią ir
pradėjo statyti namelius, kad raupsuotieji turėtų kur gyventi. Pradžioje jis
vengė tiesioginio fizinio kontakto su jais, tačiau greitai suprato, kad, no-
rint suartėti su jų sielomis dvasiškai, jis turėjo tapti vienu iš jų. Jis pri-
siėmė raupsuotojo vaidmenį, prieš tai patirdamas raupsuotojo dalią savo
kūnu. ,,Aš tapau rapsuotu kartu su kitais, kad galėčiau juos laimėti Jėzui
Kristui’’, – vėliau jis rašė savo broliui Europoje. 

Kun. Damien atvykus į raupsuotųjų koloniją Molokai saloje, ten gy-
veno 600 žmonių. Trečdalis jų buvo katalikai. Per pusmetį jis susilaukė
400 katekumenų. Su didėjančia parapija augo ir bendruomenė. Buvo sta-
tomi keliai, ligoninė, našlaitynas. Pradėta auginti daržoves ir javus. Iš pa-
saulio ėmė plaukti aukos, maistas ir vaistai. Beveik visus šešiolika metų,
praleistų toje saloje, kun. Damien buvo vienas. Neturėjo su kuo išsikalbė-
ti, neturėjo, kaip išpažintį atlikti. Iš tikrųjų, dviem atvejais jam padėti
buvo atsiųstas kunigas, bet nė vienas jų ilgai ten neišbuvo. Kun. Damien
viršininkai nebuvo juo patenkinti, nes jis vis prašė, maldavo, tiesiog reika-
lavo įvairios pagalbos. Kai pagaliau 1885 m. kun. Damien užsikrėtė raup-
sais, jo vyskupas nedavė jam leidimo atvykti į Honolulu, kad galėtų atlik-
ti išpažintį. Paskutines gyvenimo dienas, jo paties žodžiais, jis buvo apim-
tas tamsių minčių, gilios melancholijos. Jis tiesiog jautėsi Dievo apleistas
ir tikrai nevertas dangaus.

Šalia dvasinių kančių kun. Damien išgyveno ir fizinį kūno nykimą.
Raupsai prasidėjo kojose, bet greitai persimetė į krūtinę ir nugarą. Odoje
atsivėrė votys, pradėjo pūliuoti. Toliau liga plito į burną, gerklę, plaučius
ir žarnas. Buvo labai sunku kvėpuoti ir valgyti. Tačiau net ir ligos kanki-
namas, jis vis tiek stengėsi savo kunigo pareigas toliau eiti, kol liga jį galu-
tinai pakirto 1889 m. kovo pabaigoje. Tada jis nebegalėjo savo jėgomis net
pajudėti. Po trijų savaičių – 1889 m. balandžio 15 d. kun. Damien mirė.
Praėjo 120 metų, kol Bažnyčia pripažino jo naują adresą Danguje.

Prieš kun. Damien mirtį Molokai saloje apsilankė anglas Edward
Clifford. Savo pranešime jis vėliau rašė: ,,Atvykau į Molokai, tikėdamasis
ten rasti pragarą. Radau linksmus žmones, gražią gamtą... Šie beturčiai
žmonės atrodė tikrai laimingi.” Apie savo kunigą jie besilankančiam ang-
lui taip pat labai teigiamai kalbėjo: ,,Jis mums namus stato, vaišina arba-
ta, pyragaičiais ir parūpina rūbų. Jis mus viskuo aprūpina.”

Waikiki mietelyje prie Honolulu yra mažas, bet vertingas Damien mu-
ziejus (Damien Museum and Archives), prisiglaudęs prie šv. Augustino
bažnyčios (130 Ohua Avenue, Waikiki, Hawaii). Įėjimas veltui, tel.: 808-
923-2690. Neplanuojantiems į Hawaii salas vykti siūlau pažiūrėti filmą
,,Molokai – The Story of Father Damien”. Tai faktus atitinkantis, spal-
votas, 112 minučių filmas su Peter O’Toole, Kris Kristofferson, Sam Neil,
David Wenham ir kt. Daugiau informacijos galima rasti: www.visionvideo.
com. Tai tikrai atmintinas filmas. 

Arkivysk. SIGITAS
TAMKEVIÇIUS, SJ

Homilija, sakyta š. m. spalio 25 d. 
Šv. Vardo katedroje, Čikagoje

Kun. Valdo Aušros pamokslą skaitykite 11 psl.
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Vis nekantriai laukiu šeštadie-
ninio „Draugo”. Kiek džiaugsmo
man, kai jį atneša dar šeštadienio po-
pietėje! Visas šeštadienio vakaras
pašvenčiamas mano laukiamam
„Draugui”.

Kiek įvairovės: poezijos, meno,
literatūros, istorijos ir t. t., ir t. t. Ir
poezijos eilutės linguoja mano akyse
lyg rugių laukų varpos. Gal ir ne
viską suprantu, bet žinau ir jaučiu,

kaip jos tyliai ir lėtai grimzta vis
gilyn manyje. Ir taip kitame pasauly-
je pabuvoti leidžia. 

Rašykite, gyvuokite, nes esate
pašaukti pasaulio praturtinimui!
Ačiū Jums, mieli redaktoriai, už ne-
pagailėtas ilgas darbo valandas, skir-
tas „Draugo” tobulinimui.

Rožė Šomkaitė
South Orange, NY

,,Draugo”  2009 m. spalio 24 d.
Raimundo Lapo straipsnyje yra ne-
tikslumas dėl ,,Škėmos raštų” redak-
torių. ,,Škėmos raštų” tritomį išleido
Algimanto Mackaus knygų leidimo
fondas: pirmąjį tomą (1967 m.) ir ant-
rąjį (1970 m.), kuriuos redagavo

Algirdas Landsbergis, Alfonsas Ny-
ka-Niliūnas ir Kostas Ostrauskas,
trečiajį tomą (1985 m.), kurį redaga-
vo Liūtas Mockūnas.

Lakštuonė Vėžienė
Willowbrook, IL

Spalio 24 d. vakare atsidūriau
Washington latvių namuose Irenos
Milkevičiūtės ir ,,Vaivoros” koncerte.
Negaila buvo valandos kelio per lietų,
nes kaip nuostabu yra išgirsti gyvą,
nesudarkytą muziką. Muziką be mik-
rofonų, be garsiakalbių, be kompiu-
terizuotų sintezatorių. Galėjo mūsų
klausytojų būti daugiau, galėjo būti
jie ir jaunesni, bet ši muzika – ne ma-
sei, ne miniai, ne norintiems šokinėti
ir mosikuoti rankomis. Nealpsi nuo
jos, kaip alpsta kai kurie roko kon-
certuose. Neapkursi nuo jos, nei eisi
jos klausyti apsisvaiginęs narkoti-
kais, ir ji nesukels noro jais apsisvai-
ginti. 

Tokios mintys kilo man važiuo-
jant namo. Prisiminiau, kad prieš sa-
vaitę mačiau per „YouTube” labai po-
puliarią, vokiečio Rammstein atlieka-
mą dainą „Feuer Frei”. Scenoje – iš
liepsnosvaidžių svaidoma ugnis, liep-
snojančios orkestro būgnų lazdelės,
ugnies liežuviai, švysčiojantys scenos
kampuose, išsidažęs atlikėjas, kaip
senuose filmuose buvo rodomi indė-
nai, dusliu balsu šaukiantis (vokiš-
kai) apie atvira ugnimi degantį pyktį
moteriai. Dar įdomesni klausytojų
vaizdai: masė jų šokinėjančių aukš-
tyn, žemyn, mojuojančių rankomis,
klykiančių ugnies liepsnoms pasiro-
džius. Tikras pragaras scenoje, atli-
kėjui siaučiant tarp ugnies kamuolių
ir rėkiant „Feuer, feuer” (ugnis, ug-
nis). Ak, kiek keršto kokiai tai mote-
riai! O dėl ugnies scenoje, galvoju,
kad vis dėlto nepasimokė iš kartą ap-
degusio Michael Jackson. 

Vieną vakarą per PBS televizijos
kanalą žiūrėjau Chris Botti (per
,,Google” ieškoti „Chris Botti in Bos-
ton”) koncertą Boston mieste. Neuž-
mirštamas man liko jo ir Lucia Mi-
carelli duetas. Jis – virtuozas džiazo
trimitininkas su aukštu muzikiniu iš-
silavinimu, ji – tik 26 metų italų ir
korėjiečių kilmės smuikininkė, būda-
ma šešerių jau smuikavo su simfoni-
niu orkestru. Nors su klasikinės mu-
zikos išsilavinimu, bet persimetė į
roko muziką. Atlikdami kūrinį „Em-
manuel”, jie tarsi kalbėjo vienas su
kitu. Iš jos smuiko, lyg iš jos sielos
gelmių, sklido verksmas, o veide atsi-
spindėjo jaunos moters kančia, ir at-
rodė, kad ji tuoj nesulaikomai apsi-
pils ašaromis. Jo trimito muzika pa-
našėjo į moters atstūmimą, nors ir
švelnų, bet taip pat pilną liūdesio.
Atrodo, kad tas muzikos gabaliukas
ne mane vieną paveikė, nes daugybė-
je klausytojų komentarų atsispindėjo
panašūs jausmai. O aš klausydamas
prisiminiau prieš kiek laiko skaitytą
internete (www.Rašyk.lt) Sandros
Avižienytės kūrinėlį „Dienoraštis”.
Jame – merginos pirmoji meilė: 

(...) Už lango siaučia pūga. Šalta.
Žvelgiu pro langą į debesuotą dangų
lyg į veidrodį, kuriuo plaukia vaizdai
skaudžiausio, bet gražiausio mano
gyvenime puslapio...

Pavasaris. Be galo karšta gegu-
žė! Tada mudu ir susipažinome. Pa-
meni tą vakarą, kitą ir dar kitą?.. Tas
pirmąsias mūsų draugystės dienas
neliečiau kojomis žemės. Tavo žo-
džiai, šnabždėti vaiskiomis vasaros

naktimis man į ausį, sukdavosi mano
galvoje ir aidėdavo, aidėdavo... aidė-
davo visame kūne... Dabar tai prisi-
menu ir su daugybe skaudžių minčių:
galbūt tokius pat žodžius kartoji ir
dabar, tik svaiginantis jų šnabždesys
skirtas ne man... jau ne man. (...)
Karštą liepą išvažiavai. Vėl ir vėl pri-
simenu, kaip pasiilgdavau tavo ran-
kų, akių, bučinių... O Tu? Pamenu,
kaip Tu pasakojai apie tai. Tau aš
buvau tarsi griaustinis iš giedro dan-
gaus – viskas taip netikėta, staigu.
Manęs dar nelaukei. Tuomet dar
tarsi šešėlis tavo mintyse blaškėsi kita
(...) Artėjo Tavo gimtadienis. Pasvei-
kinau Tave. Bučiavai mano akis,
skruostus ir lūpas, sakei, kad myli
mane, kad viskas pasikeis. O aš tikė-
jau. Tikėjau, nes norėjau tikėti. Ir
niekuomet netikėjau, kad tas vakaras
bus dar vienos didelės kančios pra-
džia. Netikėtai pasirodė Ji. Jaučiau,
kad esi suvaržytas dėl Jos buvimo ša-
lia. O aš kaip kvailė ėmiau ir patikė-
jau, kad viskas bus gerai. Buvo neap-
sakomai skaudu. Kvietei pašokti
trise. „Turbūt juokauji?”, – pama-
niau. Norėjau kuo greičiau išeiti. (...)
Šiandien Tavo balso trūksta, vakar
pro langą, lietaus nuo ryto mirkomą,
Tavo veido ieškojau, o rytoj... pasige-
siu šalia?! Kas bus rytoj?.. Kurtinan-
tis aidas atsimuša širdyje. Ir nenoriu
daugiau gyventi... ir daugiau nieko
nereikia, net gyvybės... Nes už ją la-
biau aš mylėjau Tave. (...) Kada nors,
po daugelio metų, kai būsi nugyvenęs
savo gyvenimą, prisėsi ir norėsi ap-
žvelgt atsigręžęs atgal, kas buvo, ieš-
kot to, ko trūko, netikėtai nustebęs
išvysi vieną keistą žmogų, sutiktą
savo kelyje, kuris Tave tikrai karštai
mylėjo... Tačiau tai jau bus tik blan-
kus prisiminimas Tavo gyvenime. Aš
tikriausiai tada jau būsiu mirusi ir
negalėsiu pasidžiaugt ta akimirka.
Bet dabar jėgų gyventi suteikia vien
ta mintis, kad tokia akimirka tikrai
ateis (...) nes aš vis dar tikiu. Tikiu
dviejų žmonių artumu...

Nors neseniai rašiau, kad dabar-
tinė jauna karta yra praradusi ro-
mantiškumą, bet juk ne visiškai taip.
Štai prieš aštuonerius metus į mano
namų duris pasibeldė jaunas ameri-
kietis. Iš kažkur sužinojęs, kad esu
lietuvis, atėjo prašyti, kad išversčiau
jo laišką į lietuvių kalbą. Pasirodo, tai
jo laiškas mylimajai dienoraščio for-
ma. 

Rašo jai, kaip vasarodamas jis

APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIOAPMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIO
Kanklės, trimitai, dienoraščiai

JUOZAS GAILA
gaila1@verizon.net

susipažįsta su senyvu žmogumi ir
prasideda jų pokalbiai. Senolis, lyg
atspėdamas jo gyvenimą, įspėja jį,
kad gyvenime nieko nėra brangesnio
už moterį. Jis buvo padaręs klaidų ir
praradęs ją. Pataria vaikinui nepa-
daryti tokių klaidų. Vaikinas rašo,
kad po šio pokalbio jis grįžo į savo
kambarį ir veik pravirkęs, prisiminęs
savo elgesį su ja. Primena jai, kaip
pirmą kartą ją pamatęs lėktuve,
grakščiai aptarnaujančią keleivius,
kaip jų žvilgsniai susitikę ir jis žino-
jęs, kad ji – jo svajonių moteris ir liki-
mo jam skirta. Tai buvęs stipriausias
jausmas, koks gali būti pasaulyje.
Primena, kaip jie susipažino, kaip jie
susitikdavo skirtinguose miestuose,
jos pasakojimus apie savo gyvenimą,
savo vaikystę. Kokia nuostabi buvo jų
kelionė į Lietuvą, apsistojimas Vil-
niuje, Kryžių kalno aplankymas,
vaikščiojimas Nidos kopomis, nuos-
tabus saulėlydis nuo Palangos tilto,
susitikimas su jos šeima, draugais.
Jis laukiąs dienos, kai ji baigs skry-
džių mokyklą, pakils į erdves ir mo-
kins jį skraidyti, čiuožti ledu. Laukiąs
dienos, kai jį mokins lietuviškai, ir

kad ta kalba galės susikalbėti su jos
mama. Ir  kad negalįs sulaukti jos
mamos apsilankymo Amerikoje. Mal-
dauja jos, kad jam atleistų, neįsivaiz-
duoja jos su kitu, nes tai vestų jį į
beprotybę. 

Negaliu cituoti to laiško, bet ja-
me tiek nevilties, tiek jausmų, tiek
meilės. Išverčiau laišką, o jis, atėjęs
pasiimti, grūste įgrūdo man penkias-
dešimtinę, nors kračiausi. Daugiau iš
jo nieko negirdėjau ir net jo pavardės
nežinau. 

Grįžtu su padėka Irenai Milkevi-
čiūtei ir ,,Vaivoros” kolektyvui, ati-
traukusiems mane porai valandėlių
nuo kasdienybės ir nukėlusiems į
muzikos pasaulį. Ačiū JAV LB Kul-
tūros tarybos pirmininkei Dalei Lu-
kienei už jų pakvietimą. 

Iš S. Avižienytės poezijos:
Užkris jausmai pirmaisiais 

rudeniniais lapais. 
Šalna užšaldys geismą ir 

jausmus. 
Aplink pečius sunertos rankos 
Padovanos pasauliui Mus.

RAŠYKITE, GYVUOKITE!

PATIKSLINIMAS

LLLLaaaa iiiiõõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii ��

Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Irena Milkevičiūtė ir ,,Vaivoros” ansamblis koncertuoja Washington, DC.                            Broniaus Čikoto nuotr.
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Lietuvos jaunimo organizacijų
taryba (LiJOT), apie kurią ,,Drauge”
pasakojome š. m. spalio 2 d., jau
ketvirtus metus iš eilės rengia eks-
pediciją į lietuvių tremties ir įkalini-
mo vietas Sibire. Nuo projekto „Mi-
sija Sibiras” pradžios jau suorgani-
zuotos penkios, daug ištvermės pa-
reikalavusios istorinės ekspedicijos į
lietuvių trėmimų, koncentracijos sto-
vyklų ir įkalinimo vietas Sibire.

Projekto sumanymas gimė dar
2005 m. LiJOT Asamblėjoje priėmus
rezoliuciją dėl jaunimo patriotišku-
mo. Šioje rezoliucijoje teigiama, jog
Lietuvos jaunimas yra patriotiškas,
tik patriotiškumą jis suvokia kitaip
nei prieš tai buvusios kartos, todėl
jam nėra galimybių jį parodyti visuo-
menei suprantamomis „tradicinė-
mis” priemonėmis. Tai, anot LiJOT
atstovų, ir paskatino imtis tokios jau-
nimo iniciatyvos.

Džiugu, kad šis sumanymas su-
laukė didžiulio susidomėjimo.  Pasak
LiJOT prezidento Šarūno Frolenko,
šiemet projektu susidomėjo ne tik ša-
lies jaunimas, tačiau ir lietuviai, gy-
venantys tolimiausiose pasaulio vie-
tose. Vienas projekto dalyvių – lietu-
vaitis Tomas Janušas, šiuo metu
gyvenantis Jungtinėse Amerikos
Valstijose. Prieš septynerius metus
Tomas atvažiavo į Los Angeles iš Vil-
niaus. Jis šiuo metu studijuoja ir dir-
ba,  yra vedęs Amerikos lietuvę. Mes
labai apsidžiaugėmė, sulaukę paties
Tomo siūlymo papasakoti, kuo gyve-
na šių dienų jaunimas išeivijoje, kaip
jis supranta patriotiškumą. 

– Rašėte, kad atstovaujate

visos Vakarų Amerikos lietu-
viams. Kokia lietuviška veikla
užima didžiausią Jūsų laiko da-
lį?

– Užsiimu įvairia veikla. Skauta-
vimas – viena pagrindinių. Taip pat
padedu organizuoti renginius, žai-
džiu lietuvių krepšinio komandoje ir
kitaip palaikau ryšius su tautiečiais.
Žmona labiau užsiėmusi, šoka tauti-
nių šokių būrelyje, dainuoja liaudies
dainas, vaidina. 

– Ar tenka dažnai bendrauti
su išeivijos lietuvių jaunimu?
Kaip apibūdintumėte šiandie-
ninį Jungtinėse Valstijose gyve-
nantį jaunimą?

– Turiu nepakartojamą galimybę
bendrauti su abiem lietuvių ben-
druomenės pusėmis. Kadangi žmona
– Amerikos lietuvė, turim daug drau-
gų, gimusių Jungtinėse Valstijose, tai
yra gal net trečia išeivijos karta. Kita
draugų grupė – atvažiavusieji į Ame-
riką po nepriklausomybės ar anks-
čiau, bet savo noru. Tai yra tikrai
skirtingų kultūrų ir vertybių žmonės,
bet labai įdomu bendrauti su visais.
Visi, kas atvažiavo į Los Angeles, turi
įdomią istoriją, kodėl ir kaip čia atsi-
rado. Tikrai nuostabi bendruomenė,
nuostabūs žmonės. Mums net pavydi
kitų tautybių, bendruomenių žmo-
nės, kad mes taip artimai bendrau-
jame ir palaikom ryšius  tarp savų.
Tikrai stebiname daugelį aplinkinių
su tiek daug renginių ir susibūrimų, į
kuriuos mielai susirenka tiek jauni-
mo ir senimo, vienijamo tų pačių ver-
tybių, lietuviškumo ir bendrų inte-
resų. 

Kol kas gyvenu į priekį – ne atgal

– Kokios Jūsų sąsajos su
Lietuva? Ar dažnai lankotės Lie-
tuvoje? Galbūt ir ateities planai
susiję su gimtine?

– Esu gimęs Vilniuje, tačiau po
mokyklos baigimo norėjau daugiau
pamatyti, pažinti. Tikrai labai smagu
pamatyti, kas darosi pasaulyje, pagy-
venti už Atlanto. Nuostabus žemy-
nas, civilizacija, žmonės ir gamta. 

Šiuo metu stengiuosi gyventi
,,ekspromtu”, jei gyvenimas nublokš
atgal į Lietuvą – nesipriešinsiu. Ne-
siruošiu užmiršti lietuvių kalbos,
nepamirštu draugų, šeimos. Kai turė-
siu vaikų, irgi mokysiu lietuvių kal-
bos ir kultūros, istorijos. Manau, tai
svarbu ir vertinga. Bet kol kas gyve-
nu į priekį – ne atgal. 

– Kaip gimė sumanymas daly-
vauti ,,Misijoje Sibiras”?

– Šis sumanymas jau senai kir-
bėjo mano galvoje. Tik buvo sunku
surasti bendraminčių. Kai atsitikti-
nai sužinojau apie šią misiją, galvojau
– padarysiu bet ką, kad mane paimtų.
Tuomet užpildžiau anketą ir laukiau.
Nebuvo taip lengva, nes anketas už-
pildė tūkstančiai jaunų žmonių. Štai
antrasis turas. Viskas turi savo kai-
ną. Atėjo laikas, kai reikėjo apsispręs-
ti – ar para lėktuve į bandomajį žygį
ir kelios dienos Dzūkijos miškuose
lyjant lietui yra verta vardan gražaus
tikslo. Mano galvoje dvejonių nebuvo.
Paklausiau artimųjų – taip pat tik
paskatinimas. Pirmyn. Bandomaja-
me žygyje labiausiai jaudinausi dėl
to, kad emigrantas. Buvau seniai ne-
buvęs Lietuvoje, tik skaičiau iš spau-
dos, kad auga nepasitenkinimas emi-
grantais – jie kartais pavadinami net
išdavikais. Galvojau – šaipysis iš kal-
bos klaidų, akcento ar pan. Bet iš
tikrųjų žmonės buvo nustebę – taip iš
toli ir dar su rimtais užmojais. Taip
susigadinti vasaros atostogas...

– Papasakokite apie pasiruo-
šimą ir pačią kelionę. Kokius ryš-
kiausius prisiminimus ir įspū-
džius parsivežėte?

Ryškiausi įspūdžiai – lietuvių
kapinės. Be galo įspūdinga rasti to-
kias mažas lietuvių saleles Sibiro pla-
tybėse. Kiekvienos kapinės – savotiš-
kas kryžių muziejus. Skiriasi ne tik
stiliai, bet ir iš ko jie padaryti, ir kaip
jie išdėstyti. Vienose kapinėse (pav.
Moiga) matėsi, kad vienas iš tremti-
nių buvęs nagingas šaltkalvis – ka-
pinėse išlikę trys aukšti rankų darbo
kryžiai,  papuošti žemaitiškomis sau-

lėmis, kitomis dekoracijomis.
Vienose kapinėse mūre ar ant ak-

menų išskaptuoti užrašai ar eilės, ku-
rios jau nebeišlikusios turbūt net
knygose – tremtinių dainų ar poezijos
ištraukos. Už širdies griebiantys
žodžiai, stulbinantys kreipiniai į atsi-
tiktinį praeivį. 

Vienos kapinės išpuoštos medžio
dirbiniais – žmonės išdrožinėję 8
metrų aukščio kryžius, kurie vis dar
stovi. Iš maumedžio išpjauti kryžiai
kelis kartus atkentėjo taigos gaisrus
ir begalines vėtras. Tačiau bent treč-
dalis jų, nors ir pasvirę, dar vis stovi.
Prisimenu vieną iš bendražygių va-
kare prie laužo sakant: ,,Šie žmonės
nenorėjo būti pamiršti.” Kiek skaus-
mo ir nevilties patyrė žmonės, jei ry-
žosi išdrožti tokius paminklus, nepai-
sant sunkių medžio darbų, kuriuos
dirbo kasdien, ir bado, kurį kentė. 

– Rašote, kad noras surasti
savo senelių kapą buvo sena Jū-
sų svajonė. Iš kur ji?

– Neatsimenu tiksliai, bet tai tu-
rėjo būti gana anksti mokyklos lai-
kais, kada jau žinojau ir sugebėjau
tinkamai įvertinti faktą, kad mano
šeima iš tėčio pusės kentėjo Sibire.
Niekam iš mano šeimos nepavyko
nuvažiuoti į tuos kraštus aplankyti
senelių kapų. Niekas niekada nerado
ir nepamena. Senelės nebėra, vaikai
arba maži buvo, arba gimė Sibire,
niekas tiksliai neatsimena. Nors ši
ekspedicija nebuvo į šeimos trėmimo
vietas, nemanau, kad tai labai svar-
bu. Aš sutvarkiau kažkieno senelių
kapą, galbūt kažkas netyčia užklys ir
padės lauko gėlę ant mano senelio
kapo. Toks mano tikslas. Jaučiu, kad
tėtis irgi didžiuojasi manimi – to man
užtenka. 

– Kaip vietiniai gyventojai
žiūrėjo į Jus, tvarkančius lietu-
vių kapines?

– Rusijos žmonių nedraugišku-
mas – tai vienas didžiausių stereoti-
pų, kuris sudužo į šipulius. Kelionės
metu lankėmės daugiausia mažuose
miesteliuose ir kaimeliuose, kuriuose
žmonės buvo tikrai nuoširdūs ir geri.
Daugelis padėjo, kuo galėjo. Buvom
patekę į sudėtingą padėtį, kai mus
buvo užklupo sezoninės Sibiro liūtys,
kurios užpylė ir sugadino neprava-
žiuojamai Buriatijos kelius. Tuo tar-
pu mes atsidūrėme mažame kaimely-
je, kuriame sutikti žmonės nėrėsi iš
kailio mums  padėti, kol surado sun-
kųjį transportą, kuris sugebėjo pra-
važiuoti iki         Nukelta į 13 psl.

Tomas prisimena vieno bendražygio žodžius: ,,Šie žmonės nenorėjo būti
pamiršti.”

Tomas sako: ,,Sutvarkiau kažkieno senelio kapą, galbūt kažkas padės lauko
gėlę ant mano senelio kapo.” 
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Vilnius, spalio 30 d. (ELTA) –
JAV padovanojo Lietuvai jonizuojan-
čiosios spinduliuotės šaltinių aptiki-
mo, nustatymo ir sutvarkymo įran-
gą, naudojamą radiacinėje žvalgybo-
je. Jos vertė – apie 150 000 JAV dol.

Oficialų raštą apie dovanojamą
įrangą sveikatos apsaugos vicemi-
nistrui Artūrui Skikui perdavė JAV
ambasadorė Lietuvoje Anne E. Derse.

JAV Nacionalinio branduolinio
saugumo administracijos (NNSA)
Energijos departamento Pasaulinės
grėsmės mažinimo tarnyba bendra-
darbiauja su Lietuvos sveikatos ap-
saugos ministerija, Radiacinės sau-
gos centru (RSC) ir remia Lietuvą or-

ganizuodami mokymus, kaip saugiai
ieškoti, nustatyti bei pergabenti pa-
mestuosius jonizuojančiosios spindu-
liuotės šaltinius, bei aprūpindami
įranga, sutvarkančia jonizuojančio-
sios spinduliuotės šaltinius.

Šią savaitę Vilniuje, NNSA ir
RSC iniciatyva vyko seminaras pa-
mestųjų jonizuojančiosios spindu-
liuotės šaltinių paieškos klausimais.

Penktadienį Priešgaisrinės ap-
saugos ir gelbėjimo departamento
pratybų lauke vyko pratybos, kurių
metu buvo atliekamos pamestųjų jo-
nizuojančiosios spinduliuotės šalti-
nių paieškos operacijos, panaudojant
gautą įrangą.

Atkelta iš 1 psl. 
„Daugybei žmonių, dirbusių šiose

laidose, tai buvo puikiausia profesiona-
lumo mokykla”, – pasakoja A. Matonis.

Pasak Virginijos Jakutienės, lai-
dose apžvelgus skaitytojų laiškus, su-
sidomėjimas ir laidų atgarsiai at-
sklisdavo iš viso pasaulio, o Sąjūdžio
laikais būdavo gaunama iki 300 laiš-
kų per mėnesį.

Buvęs LRT darbuotojas, UNESCO
generalinio direktoriaus patarėjas
Henrikas Juškevičius prisimena, kad
laidų kūrimo pradžia nebuvo paprasta.

„Buvo daug kliūčių. Valdžiai
buvo paaiškinta, kad tos laidos
reikalingos lietuviams, kurie primirš-
ta lietuvių kalbą, bet iš tikrųjų buvo
nukreiptos į viso pasaulio klausyto-
jus. Toms laidoms buvo panaudoti
labai galingi siųstuvai, kurie stovėjo
ir Sibire, ir Kaliningrado srityje.

Klausytojų laiškai tikrai pasiek-
davo iš viso pasaulio. Saugumas nela-
bai kontroliavo tas laidas, nes daug
kas prastai mokėjo anglų kalbą.
Mums pavyko netgi suorganizuoti šv.
Velykų Mišių perdavimą iš Šv. Petro
ir Povilo bažnyčios”, – pasakoja H.
Juškevičius.

A. Matonis taip pat prisimena,
kad „lulo” darbuotojų nesaistė tokia

griežta cenzūra.
„1986–1987 m. dirbdami čia jau-

tėmės pranašesni prieš kitus kolegas,
nes cenzūrą jautėme švelniau. Laidos
būdavo perduodamos po 12 val. nak-
ties, Lietuvoje jas nelabai girdėdavo,
jos neužkliūdavo skundikams. Vėliau
net nebenešdavome reportažų šifruo-
čių „Glavlitui” (cenzūros skyriui)”, –
sako A. Matonis.

Pasak LRT tarybos pirmininko
Gedimino Ilgūno, „lulo” laidos nu-
traukiamos dėl finansinių priežasčių.

„Lietuvos radijui atsisakius
trumpųjų bangų siųstuvų, laidos bu-
vo girdimos tik Lietuvos teritorijoje.
Nėra prasmės ruošti laidas užsienio
lietuviams tik Lietuvoje. Be to, užsie-
nio lietuviai gali klausytis Lietuvos
radijo rengiamų laidų per internetą”,
– tvirtina G. Ilgūnas.

Anot jo, laidos galėtų būti atgai-
vintos kita forma (pavyzdžiui, žinios
užsienio kalba perduodamos tik in-
ternetu), bet tai priklausys nuo LRT
finansinės padėties. 

Pasak H. Juškevičiaus, laidos už-
sienio lietuviams ir laidos anglų kal-
ba ateityje turėtų vėl atgimti, nes
skleidžia žinią apie Lietuvą, gerina
jos įvaizdį.

Nutraukiamos radijo laidos užsieniui 

Atkelta iš 1 psl.
,,Spalio 30-oji – milijonų suluo-

šintų likimų atminimo diena. Žmo-
nių, sušaudytų be teismo ir tardymo,
žmonių, išsiųstų į lagerius ir tremtį,
netekusių pilietinių laisvių už tai,
kad užsiima ‘ne tuo’, arba už liūdnai
pagarsėjusią ‘socialinę kilmę’. ‘Liau-
dies priešų’ ir jų ‘pakalikų’ etiketės
buvo priklijuotos tada ištisoms šei-
moms”, – primena Rusijos valstybės
vadovas.

,,Neįmanoma įsivaizduoti teroro,
nuo kurio nukentėjo visos šalies tau-
tos, masto. Kruviniausias jis buvo
1937–1938 metais. ‘Liaudies sielvar-
to upe’ pavadino Aleksandr Solženi-
cyn begalinį ištremtųjų tuo metu
‘srautą’, – sako Rusijos prezidentas. –
Per dvidešimt prieškario metų buvo
naikinami ištisi mūsų liaudies sluok-
sniai ir luomai. Buvo beveik sunai-
kinti kazokai. ,Išbuožinti’ ir nuskur-
dinti valstiečiai. Buvo vykdomas poli-
tinis ir inteligentijos, ir darbininkų,
ir kariškių persekiojimas. Buvo per-
sekiojami visų religinių konfesijų at-
stovai.”

Iki šiol buvo galima girdėti,
pabrėžia D. Medvedev, kad šios dau-
giamilijoninės aukos pateisinamos
,,kažkokiais aukščiausiais valstybės
tikslais”. Tačiau jokia šalies plėtotė
negali vykti netekčių kaina, įsitikinęs
prezidentas.

,,Esu įsitikinęs, kad jokie laimėji-
mai, ambicijos negali būti pasiekiami

žmonių vargų ir netekčių kaina. Nie-
kas negali būti iškeliamas aukščiau
žmogaus gyvybės vertės. Ir represijų
negalima pateisinti.”

,,Tiesa ir tai, kad Stalin nusikal-
timai negali sumažinti žygdarbių
liaudies, kuri iškovojo pergalę Didžia-
jame Tėvynės kare, kuri padarė mū-
sų šalį galinga industrine valstybe,
pakėlė į pasaulinį lygį mūsų pramo-
nę, mokslą ir kultūrą”, – pažymėjo
valstybės vadovas.

Valstybės vadovas susirūpinęs,
kad Rusijos jaunimas menkai infor-
muotas apie praėjusių laikų tragiš-
kus įvykius: ,,Prieš dvejus metus so-
ciologai surengė apklausą – beveik 90
proc. mūsų piliečių, jaunų piliečių
nuo 18 iki 24 metų, negalėjo net pa-
sakyti pavardžių žinomų žmonių, ku-
rie nukentėjo tais metais nuo represi-
jų ar žuvo per jas.”

,,Mes daug dėmesio skiriame ko-
vai su mūsų istorijos klastojimu. Ir
kažkodėl dažnai manome, kad turi-
ma omenyje tik tai, jog neleistina
keisti Antrojo pasaulinio karo rezul-
tatų”, – pažymi D. Medvedev.

Tačiau, pasak jo, ne mažiau svar-
bu neleisti, siekiant neva atkurti tei-
singumą, pateisinti tuos, kas naikino
savo liaudį.

D. Medvedev sakė esąs įsitikinęs,
jog pilietinės nuostatos brandumą su-
daro sugebėjimas priimti savo praei-
tį, įveikti abejingumą ir siekį nuslėp-
ti jos tragiškas puses.

Ketinama apklausti buvusius prezidentus

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vilnius, spalio 30 d. (ELTA) – Baigta atnaujinti centrinė Rasų kapinių koplyčia. 
Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Vilnius, spalio 30 d. (BNS) – Sei-
mo Nacionalinio saugumo ir gynybos
komitetas (NSGK), tirsiantis, ar Lie-
tuvoje tikrai galėjo būti slapta kalina-
mi įtariami teroristai, ketina kviesti į
apklausas buvusius valstybės vadovus.

Kitą savaitę Seimas turėtų svars-
tyti nutarimą ,,Dėl pavedimo NSGK
atlikti parlamentinį tyrimą dėl gali-
mo JAV Centrinės žvalgybos valdy-
bos (CŽV) sulaikytų asmenų perveži-
mo ir kalinimo Lietuvoje”.

Šiuo nutarimu komitetui sutei-
kiamos laikinosios komisijos teisės ir
pavedama iki šių metų gruodžio 22 d.
atlikti tyrimą dėl slapto amerikiečių
kalėjimo buvimo Lietuvoje. Komiteto
pirmininkas Arvydas Anušauskas
tvirtina, kad jau rengiamas planas,
ką komitetas turėtų atlikti per šį tyri-
mą, kuriuos pareigūnus apklausti, ko-

kioms įstaigoms išsiųsti paklausimus.
Prezidentė D. Grybauskaitė,

prieš pusantros savaitės pareiškusi,
kad turi netiesioginių įtarimų, jog
toks slaptas kalėjimas galėjo būti Lie-
tuvoje, nėra tarp pareigūnų, kuriuos
numatoma apklausti.

Tačiau NSGK tikriausiai pasi-
kvies šia tema pasikalbėti kadenciją
baigusius prezidentus Valdą Adamkų
ir buvusį premjerą Algirdą Brazaus-
ką, taip pat buvusius užsienio reikalų
ministrą Antaną Valionį, Valstybės
saugumo departamento vadovus Me-
čį Laurinkų ir Arvydą Pocių.

Visi šie buvę aukšti pareigūnai
griežtai neigia, kad Lietuvoje esą ga-
lėjo būti slaptas amerikiečių kalėji-
mas, kuriame galėjo būti laikomi įta-
riami teroristai, atgabenti iš Afganis-
tano ar kitų karštųjų taškų.

M. Vžesniauskait∂ atstovaus JAV komandai

Vilnius, spalio 30 d. (ELTA) –
Lietuvos dviratininkė Modesta Vžes-
niauskaitė kitais metais atstovaus
JAV komandai ,,Colavita”. Tai bus
septintoji  komanda, kuriai atstovaus
26 metų lietuvė.

M. Vžesniauskaitė šiemet atsto-
vavo Šveicarijos komandai ,,Bigla”,
kuri po šio sezono, pasitraukus pa-
grindiniam rėmėjui, iširo.

,,Noriu naujų emocijų. Ameriko-
je esu daug kartų lenktyniavusi. Ten
puikūs žiūrovai ir gera varžybų or-
ganizacija. Be to, turėsiu puikią pro-
gą išmokti anglų kalbą. Tikiuosi, kad
už Atlanto man labai patiks”, – sakė
M. Vžesniauskaitė.

Iš Penevėžio kilusi Lietuvos
rinktinės narė teigė, kad ji svarstė
trijų JAV komandų pasiūlymus. ,,Pa-
sirinkau ‘Colavita’, nes jos vadovai
su manimi sieja daugiausiai vilčių.
Jie labai džiaugiasi, kad komandoje
turės dviratininkę iš Europos”, – sa-
kė Beijing olimpinių žaidynių dalyvė. 

Modesta nusiteikusi patekti į
2012 m. Londono olimpines žaidy-
nes.

Prezidentè sveikina D. Medvedev pareiškimâ

JAV dovanota îranga pasitarnaus
radiologinei saugai Lietuvoje

M. Vžesniauskaitė į JAV atvyks kitų
metų vasario mėnesį.     Eltos nuotr.
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Jeigu norite, kad žinutė apie Jūsų ruošiamą renginį pa-

tektų į ,,Draugo” ,,Renginių kalendorių”, informaciją

siųskite redakcijai adresu 4545 W. 63rd Street, Chicago,

IL 606029 arba el. paštu:  dalia.cidzikaite@gmail. com. 

Redakcija

skyrius ruošia kalėdinių šiaudinukų
gaminimo kursus. Pradžia 12:30 val.
p. p. Apie dalyvavimą pranešti tel.:
630-257-2558 (Jolanda).

– Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre, vyks Lietuvių rašytojų drau-
gijos li te ratūrinė popietė ,,Pavasaris
rudenį”. Pradžia 2 val. p. p.

Lapkričio 20–22 d.: Mary and
Joseph Retreat Center (Rancho Palos
Verdes, CA) susikaupimo rekolekcijas
ves kun. Artūras Sederevičius, SJ.
Pasiteirauti tel.: 213-385-5176 (Dalia
Jasiukonienė).

Lapkričio 21 d., šeštadienį:
Lietuvių namuose (877 E. 185th Str.,
Cleveland, OH 44119) vyks ŠALFASS
suvažiavimas. Pradžia 11 val. r. Pasi-
teirauti tel.: 440-669-4145.

– Lietuvių klube (Clevelend, OH)
koncertuos dainininkas Virgis Stakė-
nas. Koncerto pradžia 7 val. v. Pasi-
teirauti tel.: 216-531-2131.

– Didžiojoje salėje, Jaunimo cent-
re, vyks Operos pokylis.

Lapkričio 22 d., sekmadienį:
Dievo Apvaizdos lietuviškos bažny-
čios salėje (25335 W. 9 Mile Rd.,
Southfield, MI 48033) koncertuos V.
Stakėnas. Pradžia 1 val. p. p. 

Lapkričio 27 d. penktadienį:
,,Kunigaikščių užeigoje”, Čikagoje
(6312 S. Harlem Ave., Summit, IL
60501), koncertuos V. Stakėnas. Pra-
džia 8 val. v. Pasiteirauti tel.: 708-594
-5622 (Tadas Dunčia).

Lapkričio 29 d.,  sekmadienį:
Lietuvių dailės muziejuje, PLC, vyks
knygos ,,‘Draugas’ – 100. Už tikėjimą
ir lietuvybę” pristatymas ir susitiki-
mas su ,,Draugo” kultūrinio priedo
redaktore Renata Šerelyte. ,,Draugo”
bendradarbis Aleksas Vitkus skaitys
paskaitą apie knygą. Pradžia 12:30
val. p. p.

– Jėzuitų koplyčioje, Čikagoje,
generolo T. Daukanto jūrų šaulių
kuopa rengia Lietuvos kariuomenės at-
kūrimo paminėjimą. Pradžia – po šv.
Mišių.

GRUODIS

Gruodžio 4 d., penktadienį:
Čiur lionio gale ri joje, Jaunimo centre,
bus atidaroma paroda, skirta grafiko
Pauliaus Augiaus 100-osioms gimimo
metinėms paminėti. Pradžia 7:30 val. v.

Gruodžio 5 d., šeštadienį: Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje vyks
kalėdinių šiaudinukų kūrimo užsiė-
mimas. Pradžia 11 val. r. Pasiteirauti
tel.: 773-582-6500.

Gruodžio 6 d., sekmadienį:
Didžiojoje salėje, Jaunimo centre,
vyks tradicinė Jaunimo centro meti-
nė vakarienė.

– Lietuvių namuose, Toronto,
koncertuos V. Stakėnas. Koncerto
pradžia 1 val. p. p.   Pasiteirauti tel.:
416-769-1266 (Vytas Kulnys).

Gruodžio 12–13 d., šeštadienį
ir sekmadienį: Didžiojoje salėje,
PLC, nuo 9:00 val. r. iki 3:00 val. po p.
vyks tradicinė kalėdinė mugė. No-
rintys prekiauti gali skambinti į PLC
raštinę tel.: 630-257-8787.

Gruodžio 20 d., sekmadienį:
Didžiojoje salėje, Jaunimo centre,
vyks ateitininkų šv. Kūčios.

Gruodžio 26 – sausio 1 d. Dai-
navoje vyks Moksleivių ateitininkų
sąjungos centro valdybos ruošiami
ideologiniai kursai. Registruotis www.
mesmas.org. nuo lapkričio 1 d.

Gruodžio 22 – sausio 7 d.:  Pie-
tų Amerikoje vyks Pasaulio lietuvių
jaunimo sąjungos kongresas.  Jauni-
mas dalyvaus programose Argenti-
noje, Urugvajuje ir Brazilijoje.   Užsi-
registruoti galima www.kongresas.
org arba parašius el. laišką JAV Lie-
tuvių jaunimo sąjungos valdybai:
javljsvaldyba@gmail.com. 

2010 m.

SAUSIS

Sausio 15 d., penktadienį:
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre,
atidaroma Reginos Nedas darbų pa-
roda. Pradžia – 7:30 val. v.

VASARIS

Vasario 7 d., sekmadienį: Lat-
vian Hall (10710 3rd Ave. NE,
Seattle, WA)  vyks Lietuvos Nepri-
klausomybės minėjimas. Pradžia
4:30 val. p. p. 

Vasario 27 d., šeštadienį: PLC
metinis pokylis. 

Vasario 28 d., sekmadienį:
vyks PLC metinis susirinkimas. Pra-
džia 12:30 val. p. p.

KOVAS

Kovo 21 d., sekmadienį: Di-
džiojoje salėje, Jaunimo centre Ame-
rikos Lietuvių Tautinė sąjunga ren-
gia Kovo 11-osios minėjimą. Kartu
bus švenčiamas ,,Dirvos” 95-metis ir
Amerikos Lietuvių Tautinės sąjun-
gos 60 metų sukaktis, vyks literatū-
rinio konkurso laureatų apdovanoji-
mas.  Pasiteirauti tel.: 708-422-6514,
773-585-8649.

Kovo 20–27 d. Vail, Colorado
valstijoje, vyks ŠALFASS 2010 m. sli-
dinėjimo išvyka. Dėl vietų užsakymo
rašyti: carol@ski.com arba skambinti
tel.: 800-525-2052 (ext. 3319) arba
970-925-9500 (ext. 3319). 

Kovo 28 d., sekmadienį: Aud-
riaus ir Aušros  Vaš takų na  muose
(29302 61st Ave.,  S. Au burn, WA)
Lietuvos Dukterys kvie čia visus prie
vašku kvepiančio stalo marginti mar-
gučių. Pradžia 2 val. p. p.  Tel.: 253-
529-8483.

BALANDIS

Balandžio 22–24 d. University
of Washington (Seattle, WA) vyks 22-
oji AABS (Association for the Ad-
vancement of Baltic Studies) konfe-
rencija. Ji vyks kartu su Skandinavų
studijų konferencija (SASS, the So-
ciety for the Advancement of Scandi-
navian Studies).

Balandžio 24 d., trečiadienį:
Geni  Orrico namuose (19912 NE
121st St., Woodinville, WA) vyks Lie-
tuvos Dukterų metinis susirinkimas.
Pradžia 2 val. p. p. Pasiteirauti tel.:
425-558-4084.

– Šv. Kazimiero lituanistinėje
mokykloje vyks Atvirų durų diena.

RENGINIŲ KALENDORIUSRENGINIŲ KALENDORIUS

LAPKRITIS

Lapkričio 1 d., sekmadienį:
Sese lių vienuolyne (Putnam, CT)
vyks Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo seserų rėmėjų sąskrydis
ir mirusiųjų prisiminimas. 10 val. r. –
sąskrydžio šv. Mišios, 11 val. r. – po-
sėdis, 12 val. p. p. – pietūs, 1:15 val. p.
p. – mirusiųjų prisiminimas, kapų
lankymas ir naujų paminklų šventi -
nimas. Po to – Mišparai už mirusiuo-
sius vienuolyno koplyčioje. Pasitei-
rauti tel.: 860-928-7955.

– Švč. Mergelės Marijos Gimimo
(Nativity B. V. M.) bažnyčioje (6812 S.
Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629)
10:30 val. r. bus aukojamos Visų Šven-
tųjų iškilmių šv. Mišios. Po jų bažnyčio-
je rengiama Vėlinių eisena. 

– Arkivyskupas Sigitas Tamke-
vičius, SJ aukos šv. Mišias Toronte:
10:45 val. r. – Prisikėlimo parapijos
bažnyčioje, 3 val. p. p.  – Lietuvos
Kankinių bažnyčioje. 

– Didžiojoje salėje, Pasaulio lietu-
vių centre  (14911 127th St, Lemont,
IL), Rūtos ir Tado Kulbių šeima pasi-
dalins įspūdžiais ir patirtimi iš sava-
norystės Addis Ababoje. Rinktis po
11 val. r. šv. Mišių.

– Prie Įsteigėjų paminklo (111 ir
Pulaski gatvių sankryža Čikagoje) Šv.
Kazimiero kapų sklypų savininkų
draugija rengia Vėlinių susikaupimo
apeigas. Pradžia 1 val. p. p. 

– Šv. Kazimiero lietuvių kapinių
koplyčia bus atidaryta nuo 10 val. r. 2
val. p. p. koplyčioje bus kalbamas ro-
žinis.

Lapkričio 2 d. pirmadienį:
Los Angeles Šv. Kazimiero parapijoje
Vėlinių proga vyks šv. Mišių Novena
už mirusiuosius. Novena prasidės  8
val. r. angliškomis šv. Mišiomis ir 7
val. v. lietuviškomis šv. Mišiomis bei
tęsis iki lapkričio 12 d.

– Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje (6812 S. Washtenaw Ave.,
Chicago, IL 60629) šv. Mišios bus au-
kojamos 9 val. r. anglų kalba ir 10 val.
r. – lietuvių kalba.

– University of Toronto  „Multi
Faith” Koffler centre (569 Spadina
Ave., Toronto) vyks simpoziumas
„Persekiojimas dėl tavo tikėjimo”.
Kalbės arkivysk. S. Tamkevičius, SJ,
žurnalistas  ir Queens' University
profesorius kun. R. de Sousa, rabinas
Katchen ir islamo  rašytoja R. Raza.
Pradžia 7 val. v. 

Lapkričio 5 d., ketvirtadienį:
,,Seklyčioje” vyks Suvalkiečių klubo
susirinkimas. Pradžia 1 val. p. p.

– LR Generalinis konsulatas Či-
kagoje nuo 6 val. v. iki 11 val. v. kvie-
čia apsilankyti Čikagos kultūros cen-
tre (78 E Washington St., Chicago, IL
60602), kuriame vyks trečiasis kas-
metinis Europos džiazo festivalis Či-
kagoje „European Jazz Meets Chica-
go”. 6 val. v. festivalio programoje
pirmą kartą dalyvaus ir atstovas iš
Lietuvos – saksofonininkas, klarneti-
ninkas ir kompozitorius Liudas Moc-
kūnas. 

– PLC, Lemonte Psichologinės ir
dvasinės pagalbos draugija rengia se-
minarą „Smurtas šeimoje”. Pradžia 7
val. v.

Lapkričio 6 d., penktadienį,
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre
(14911 127th St., Lemont, IL 60439)
bus atidaroma Audriaus Plioplio ir
Aušrinės Plioplytės paroda ,,Mind-
Scapes: A Tribute to Algimantas Ke-
zys”. Pradžia 7:30 val. v.

Lapkričio 7 d., šeštadienį:
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre,
vyks Draugo fondo narių suvažiavi-
mas. Pradžia 9 val. r. 

– Capitol Lakes Grand Hall (333
W. Main St., Madison, WI) vyks Lie-
tuvos džiazo ,,ambasadoriaus” Liudo
Mockūno koncertas, į kurį kviečia
Madison Vilnius Sister Cities, Inc.
Pradžia 2 val. p. p. 

– So. Bostono Lietuvių piliečių
klube, trečio aukšto salėje (368 West
Broadway, So. Boston, MA) Tautinės
sąjungos Bostono skyrius švęs 60 me-
tų, Bostono kultūriniai subatvakariai
– 50 metų sukaktis.   Programoje –
prisiminimų ir skaidrių apie subat-
vakarius pynė, Vilniaus universiteto
merginų choro ,,Virgo” koncertas. Po
subatvakario vyks šokiai.  Renginio
pradžia 3 val. p. p. 

Lapkričio 7–8 d., šeštadienį ir
sekmadienį: Philadephia Lietuvių
namuose rengiama mugė. Ji vyks
nuo 12 val. p. p. iki 6 val. v. Lapkri-
čio 4 d., trečiadienį, nuo 7 val. v.
bus reikalinga savanorių talka pa-
ruošti sales mugei.  Pasiteirauti el.
paštu:  Ewashofsky@verizon.net (Es-
tera Bendžiūtė-Washofsky). 

Lapkričio 8 d., sekmadienį:
„Garden Chalet” pokylių salėje
(11000 S. Ridgeland Ave., Worth, IL
60482) vyks Čikagos lietuvių moterų
klubo renginys ,,Derliaus harmoni-
ja”.  Programoje – choro „Vakarinės
šviesos” dainininkės. Pradžia – 12:30
val. p. p. Vietas užsisakyti tel.: 708-
788-2781 (Birutė Zalatorienė).

– Šv. Mergelės Marijos Apreiški-
mo bažnyčioje (Annunciation), 259
North 5th St. (North 5 ir Havemeyer
Ave. prie Metropolitan Ave.), New
York, NY  vyks Vilniaus universiteto
merginų choro ,,Virgo” koncertas.
Pradžia – 1:30 val. p. p.  Po koncerto
su studentėmis galima bus pabend-
rauti parapijos salėje (kitoje gatvės pu-
sėje nuo bažnyčios – 70 Havemeyer St.).

Lapkričio 12 d., ketvirtadie-
nį: ,,Seklyčioje” vyks Šakių klubo su-
sirinkimas. Pradžia 1 val. p. p. 

Lapkričio 13 d., penktadienį:
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd, Chicago, IL
60629) Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejus ir LR Generalinis konsulatas
Čikagoje pristatys parodą ,,Lietuva:
kultūra ir istorija”. Pradžia 7 val. v.

Lapkričio 14 d., šeštadienį:
Lietuvių fondo salėje PLC vyks
,,Skautų aido” 85 m. jubiliejinis po-
kylis. Pradžia 5 val. p. p. Bilietus už-
sisakyti iki lapkričio 6 d. tel. 708-
579-0529 arba el. paštu: IrenaZukas
@att.net (sesė Irena Žukauskienė).

– Didžiojoje salėje, Jaunimo cent-
re, vyks  ,,Sodžiaus” vakaronė.

– Parapijos viršutinėje salėje
vyks iškilmingas Šv. Kazimiero litua-
nistinės mokyklos 60-ojo jubiliejaus
pokylis. Kreiptis į Ritą Žukienę tel.:
661-297-5053 ir Reginą Jogienę tel.:
661-297-0981.

Lapkričio 15 d., sekmadienį:
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje bus
aukojamos šv. Mišios, skirtos ,,Skau-
tų aido” jubiliejinių 85-erių metų už-
baigimui.  Pradžia 9 val. r. 

– Didžiojoje salėje, PLC, vyks
kasmetinė madų paroda ,,Rudens
simfonija – 2009”. Pradžia 12:30 val.
p. p. Dėl vietų užsakymo skambinti
tel.: 630-852-3204 (Žibutė) arba tel.:
630-257-0153 (Dana). 

– Konferencijų kambaryje, PLC,
Filisterių skautų sąjungos Čikagos
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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 

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 

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.

Atkeipiame dėmesį, jog š. m. spa-
lio 2 dieną prasidėjusi kasmetinė ,,ža-
liosios kortelės” loterija baigsis šių
metų lapkričio 30-ąją, todėl visi, no-
rintieji išbandyti laimę, turėtų pa-
skubėti. Asmenys, laimėję loterijoje
teisę nuolat gyventi JAV, pranešimus
apie laimėjimą gaus maždaug kitų
metų vasarą, o gavę imigracinę vizą į
šalį galės atvykti 2011-taisiais. 

Kaip ir kiekvienais metais, šie-
met vadinamiesiems ,,imigrantams
įvairovės labui” (,,diversity immig-
rants”), atvykstantiems iš šalių, ku-
rių imigrantų skaičius į JAV yra paly-
ginti nedidelis, bus skiriama maž-
daug 50,000 vizų. Lietuvos piliečiai,
kaip ir anksčiau, turi teisę dalyvauti
loterijoje, kadangi per pastaruosius
penkerius metus imigravusių  iš Lie-
tuvos į JAV asmenų skaičius nevirši-
jo 50,000. Norint dalyvauti loterijoje,
kaip ir pastaruosius keletą metų, rei-
kia registruotis (nemokamai) inter-
nete adresu: www.dvlottery.gov. Vals-
tybės departamento (US State De-
partment) pareigūnai primygtinai ra-
gina saugotis apgavysčių ir jokiu bū-
du neregistruoti savo asmeninių duo-
menų jokiose kitose svetainėse bei
nesusigundyti neprincipingais tar-
pininkais, iš tiesų  negalinčiais  dary-
ti įtakos loterijos procesui, tačiau da-
lijančiais įvairiausius pažadus bei
prašančiais pinigų už nieko nekai-
nuojančią registraciją. 

Nors tarpininkų paslaugomis
naudotis iš esmės nedraudžiama, vi-
si, tiesiogiai užsiregistravę Valstybės
departamento svetainėje, turės tokią
pat galimybę laimėti, kaip ir besinau-
dojantys tarpininkų paslaugomis.
Tuo labiau, kad registracija svetainė-
je yra labai paprasta: tereikia įvesti
visus reikalaujamus duomenis bei
,,įkelti” nuotrauką (-as). Siekiant iš-
vengti klaidų, el. sistema iš karto pa-
stebi duomenų praleidimus bei ne-
tikslumus, įskaitant nuotraukų ne-
atitikimą reikalavimams, ir neleidžia
baigti registracijos, kol absoliučiai vi-
sa informacija nesuvedama teisingai.
Tačiau būtina atsiminti, jog didžiulė
svetainės apkrova, ypač paskutinė-
mis registracijos dienomis, gali su-
trukdyti iškart sėkmingai prie jos pri-
sijungti, todėl nevertėtų laukti pas-
kutinės minutės. 

Imigracinės vizos loterijoje, kaip
ir anksčiau, bus paskirstomos šešiuo-
se geografiniuose regionuose, dau-
giau jų skiriant tiems regionams, iš
kurių imigrantų atvyksta mažiausiai.
Kiekviename regione nė viena iš val-
stybių negalės gauti daugiau nei 7
proc. visų dalijamų šiais metais vizų.
Visų šalių, kurių piliečiai gali daly-
vauti šių metų loterijoje, sąrašas iš-

liko toks pat (pernai loterijoje laimėjo
195 asmenys iš Lietuvos, 2008-aisiais
– 273). 

Reikalavimai dalyvaujantiesiems,
be kilmės iš  neįtrauktos į  sąrašą ša-
lies statuso, apima minimalų išsilavi-
nimą (bent 12 klasių), kuris gali būti
pakeistas dvimete darbo patirtimi,
įgyta per pastaruosius penkerius me-
tus kokioje nors specifinėje profesinio
pasirengimo srityje, reikalaujančioje
tokios patirties. Taip pat reikalauja-
ma pateikti savo bei visų šeimos na-
rių (nebent jie jau yra JAV piliečiai ar
nuolatiniai gyventojai) skaitmenines
fotografijas. Detalius reikalavimus
fotografijoms galima rasti jau minė-
toje svetainėje. 

Visi užsiregistravę loterijoje as-
menys nuo 2010-ųjų metų liepos 1 d.
galės pasitikrinti savo paraiškos eigą
apsilankę oficialioje loterijos svetai-
nėje bei įvedę savo registracijos pa-
tvirtinimo numerį ir asmeninius duo-
menis. Todėl derėtų išsispausdinti ir
išsaugoti registracijos patvirtinimo
pranešimą, kurį turėtumėte išvysti
ekrane iškart po to, kai jūsų paraiška
bus priimta ir išsaugota kompiuteri-
nėje sistemoje. 

Kiekvienam asmeniui, kaip ir
anksčiau, bus leidžiama pateikti tik
vieną paraišką, automatiškai atme-
tant  nepaklususius šiam reikalavi-
mui. Kita vertus, sutuoktiniai, jei abu
atitinka visus keliamus reikalavimus,
gali pateikti dvi atskiras paraiškas
(po vieną kiekvieno vardu, abiem at-
vejais įrašydami sutuoktinį kaip šei-
mos narį). Taip galimybė laimėti pa-
dvigubėja. Loterijos laimėtojai bus
kompiuteriu atsitiktinai renkami iš
visų asmenų, padavusių paraiškas ir
atstovaujančių tam tikram geografi-
niam regionui. Be sutuoktinio į regis-
tracijos paraišką reikės įrašyti visus,
jaunesnius nei 21-erių metų ir nesu-
situokusius savo vaikus,  netgi jei jie
negyvena drauge arba nenorės imig-
ruoti drauge su jumis. Jei, laimėjus
loterijoje, vėliau paaiškėtų, kad kurie
nors iš privalomų paminėti asmenų
nebuvo įrašyti registracijos paraiško-
je, asmuo, pateikęs paraišką, bus au-
tomatiškai atmestas. 

Kaip ir anksčiau, asmenų, laimė-
jusių loteriją, bus daugiau nei leidžia
dalijamas vizų skaičius (50,000). Tai
daroma, siekiant užtikrinti, jog į šalį
visgi turės galimybę imigruoti nusta-
tytas skaičius žmonių – net jei kai ku-
rie laimėtojai vėliau persigalvotų ar
dėl kokių kitų priežasčių nesikreiptų
dėl leidimo nuolatos gyventi šalyje iš-
davimo. Kita vertus, tai reiškia, jog
visiems laimėtojams vizų neužteks,
todėl, jei                 Nukelta į 9 psl.

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�

DV-2010: KASMETINĖ 
,,ŽALIOSIOS KORTELĖS” 

LOTERIJA TĘSIS DAR MĖNESĮ
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

,,Drauge” galima įsigyti puošnius 
vestuvinius pakvietimus.
Tel. 773-585-9500

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500
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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

Apsilankykite   www.draugas.org

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

GinekologijaDr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

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

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Sudoku Nr. 19

,,Drauge” galima įsigyti ,,Lietuvių enciklopedijos”, išleistos Bostone,
atskirus tomus. Vieno tomo kaina 10 dol. Tel.: 773-585-9500

Atkelta iš 8 psl. laimėtumėte ir
tvirtai pasiryžtumėte tvarkyti doku-
mentus ,,žaliajai kortelei”, reikėtų
nedelsti ir pradėti šį procesą kaip ga-
lima greičiau. Iš esmės, visiems lai-
mėtojams ir jų šeimų nariams yra
duodamas tik vienerių metų laikas
(nuo ateinančių metų spalio mėn.
pradžios iki 2011-tųjų rugsėjo pabai-
gos) imigracinėms vizoms gauti. 

Asmenims, laimėjusiems loterijo-
je, pranešimai bus išsiunčiami pa-
prastu paštu jų nurodytu namų ad-
resu kitų metų gegužės-liepos mėne-
siais. Pranešimuose bus nurodomos

visos procedūros ,,žaliajai kortelei”
gauti ir pabrėžiama, jog visi mokes-
čiai už imigracinių vizų išdavimą turi
būti mokami tik JAV ambasadoje ar
kitoje valstybinėje įstaigoje. Reikėtų
turėti omenyje, kad ,,žaliosios korte-
lės” loterija jau ne pirmi metai nau-
dojasi įvairaus plauko sukčiai, siunti-
nėdami ,,laimėjimo” laiškus ir reika-
laudami siųsti pinigines perlaidas už
,,vizų išdavimą”. Daugelis tokių me-
lagingų pranešimų atkeliauja inter-
netu. 

Pagal US Department of State
informaciją parengė 
Vaida Maleckaitė

,,ŽALIOSIOS KORTELĖS” LOTERIJA
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— Agne, ar galėtum bent keliais sa -
kiniais papasakoti apie save?

— Esu jau trylika metų nuo ateitininkų
nepasitraukianti Agnė Markauskaitė.
Ateitininkijoje teko išbandyti daugelį
veik los sričių, bet šiuo metu (man
pačiai šiek tiek netikėtai) esu paskirta
Atei ti ninkijos šimtmečio komiteto pir -
mi nin ke bei kol kas tebeesu Studentų
atei ti nin kų sąjungos pirmininkė. Greta
šių veiklų derėtų paminėti, kad dar
„laisvu nuo ateitininkų” laiku studi-
juoju lyginamąją politiką I magistran-
tūros kurse.

— Kaip susipažinai su atei tinin -
kais?

— Su ateitininkais susipažinau tikrai
neoriginaliu būdu – kažkada nuke lia -
vau į pirmą stovyklą savo gyvenime,
kuri įvy ko Berčiūnuose. Turbūt dau -
gelio pir ma sis susidūrimas su šia
organizacija vyko Berčiūnuose. Vėliau
įsitraukiau į Pa bra dės kuopos „Rasa”
veiklą, dalyvaudavau Vilniaus krašto
ateitininkų savait ga liuose, kuopų die -
nose, kituose rengi niuo se… Kai tapau
studente, išvykau į Vilnių ir, man pa čiai
netikėtai, kosminiu greičiu įsi lie jau į
valdybų, organizacinių gru pių veiklas.
O nuo tada ir pradėjo ma no gyvenimas
suktis aplink atei ti nin kus. Visiškai
nešaržuodama galiu pa sa ky ti: Mano
draugai — ateitininkai; ma no auto-
ritetai — ateitininkai; mano „dar bas”
— ateitininkiška veikla; mano lais -
valaikis  — valdybų, komitetų posė -
džiai; mano stiprybės šaltinis — žino-
ma, tikėjimas ir ateitininkiškas idealas.

— Kaip apsisprendei prisiimti
Atei ti ninkijos šimtmečio komiteto
pir mi ninkės pareigas?

— Kai Ateitininkų Federacijos pir mi -
nin kas Vygantas Malinauskas mane
pakvietė atei ti į susitikimus dėl Atei-
tininkijos šimt mečio, Kongreso, net ne-
svajojau, kad man teks prisiimti koor-
dinuoti ko mi teto veiklą. Net nemanau,
kad kiti ko miteto nariai apie tai gal-
vojo. Jaučiausi per jauna ir per mažai
košės suvalgiusi. Ir ne iš karto sutikau.
Nesakau, kad da bar jaučiuosi pasi-
rengusi, bet su Dievo pagalba ir nuos-
tabiu komitetu bandy si me kuo daugiau
šimtmečio var dan nu veik ti. Bet kodėl
aš visgi sutikau? Tenka dažnai girdėti,
jog „žmogus pasiryžta vie nam ar kitam
žingsniui, poelgiui, spren dimui, nes
mėgsta iššūkius”. Mūsų visuomenėje
„madinga” mėgti iššūkius ir eiti prieš
srovę. Aš savęs tokia niekad ne laikiau
ir tikrai buvimas šimtmečio ko mitete nėra man iššūkis — aš
gal tie siog niekad nebėgau nuo atsakomybės. Prisiimti atsa-
komybę man visad atrodė svarbiau nei ieškoti iššūkių. Vos
įsilie ju si į komiteto veiklą supratau, kad orga ni zacijos jubi-
liejus gali tapti puikia pas pir timi, nauju postūmiu orga-
nizacijai, jos nariams veikti. Mačiau, kad rengiantis šimt -
mečio šventimui galima sutelkti veiklai daug ateitininkų,
pritraukti nau jų žmonių, atsigęžti ir pasikviesti tuos, ku rie
jau atitolo nuo aktyvaus atei ti nin ki jos gyvenimo. Be to,
Ateitininkija — yra šeima, o kiekvienoje šeimoje jubilie jus
sukviečia visus šeimos narius pas vei kin ti jubiliato. Tad or-
ganizacijos šimt metis gali mus sutelkti ir mums primin ti, jog
ateitininkai iš Telšių, Čikagos ir Sidnėjaus yra vienos šeimos,
vienos bendruomenės nariai. Taip pat šimt me tis yra puiki
proga pamąstyti, kodėl prieš šimtą metų susibūrė ateiti-
ninkai, ar dabar mes to paties siekiame, ar pasi keitė mūsų

veiklos laukas, tikslai. Bet nenorėčiau,
kad šimtmečio šven timas pavirstų
istorinių konferencijų, straipsnių vir ti -
ne, aprašančių „se niau sios Lietuvos
jaunimo organizacijos” istoriją. Ne -
siekim būti seniausia orga niza cija, bet
savo nariais, idėjomis ir pasi ryžimais
visad būkim jauna orga ni za cija. Mačiau
ir matau didžiulę mūsų ko mi teto tikslo
ir veiklos prasmę, todėl jame ir esu.

— Kas sudaro Šimtmečio komite-
tą?

— Džiaugiuosi, kad prie komiteto veik -
los prisijungė nemažas būrys studentų,
sendraugių ateitininkų ir jų bičiulių.
Esa me pasiskirstę atsakomybes pagal
at skiras veiklos sritis ir kiekvienas ku -
ruo jame vieną iš jų. Žinoma, dar tebe -
lau kiame ir naujų savanorių, kurie
galė tų prisiimti atsakomybę kol kas
neuž pildytose nišose. Tapti komiteto
sa  va noriais kvietėme visus ateitininkus
viešai. Džiaugėmės atsiliepusiais ir sėk -
min gai į darbus įsiliejusiais savanoriais
bei gaila, kad jų neatsirado daugiau.
Galbūt išgąsdino tai, kad komitetas su -
si tikimus rengia kiekvieną savaitę? 

— Kokie pagrindiniai darbai nu -
ma ty ti artimiausiu laiku?

— Darbus būtų galima vardinti ir var -
din ti... Visų pirma, artimiausiu metu
tu rėtume atnaujinti prieš pusantrų
metų sudarytą Ateitininkijos šimtmečio
minėjimo planą, jį papildyti, suak tua -
linti. Taip pat labai svarbus, skubus ir
de gantis darbas — finansų paieška.
Nors ir kaip būtų apmaudu, bet ir nuo
fi nansų priklausys, kaip paminėsime
organizacijos jubiliejų. 

Kai tik bus baigtas kurti ženklas pra-
dėsime viešinimo darbus. Jau pra de da-
me atnaujinti www.ateitis.lt pus lapį,
turėtų pradėti veikti Ateitininkijos
šimtmečio dienoraštis internete.

Taip pat labai svarbu kuo plačiau pas -
kleisti informaciją apie Kongresą,
prieš kongresinę stovyklą bei kitą su
šimtmečiu susijusią veiklą išeivijoje,
kad kuo daugiau ateitininkų iš viso
pasaulio galėtų susiplanuoti savo laiką,
skrydžius ir keliones į Lietuvą.

— Kaip prie Kongreso pasirengimo
galėtų prisidėti ne Lietuvoje gy-
venantys ateitininkai?

— Kaip jau minėjau, esame viena šei-
ma, ir nesvarbu, kad pagrindiniai šimt -
me čio renginiai vyks Lietuvoje. Pri si -
dėti prie jubiliejaus šventimo gali kiek -
vienas ateitininkas, kur tik jis begy-

ventų ar bekeliautų. 

Visų pirma, labai svarbu, kad mes ži no tume, kur Jūs gy-
venate, koks Jūsų adre sas, kontaktiniai duomenys, kad ga -
lėtume Jus informuoti apie renginius bei kitą veiklą. Jei
negaunate kokios nors informacijos, bet Jūsų draugas iš
kitos šalies gauna, parašykite mums, ir mes šią klaidą ištai-
sysime. 

Taip pat labai svarbu, kad kuo daugiau ateitininkų iš viso
pasaulio atvyktų į prieš kongresinę stovyklą 2010 m. rug -
pjūčio 2–5 d. ir XVI Kongresą 2010 m. rugpjūčio 6–8 d.
Vilniuje. Be to, pa va sa rį bus renkami trumpalaikiai sava no -
riai, kurie būtų komiteto pagalbininkai prieškongresinės
stovyklos bei Kon gre so metu. Manome, kad tai puiki gali my -
bė ir išeivijos studentams, vyresnių kla sių moksleiviams
prisidėti prie Kongreso darbų bei susipažinti su Lietuvos
bendraamžiais ateiti nin kais.

Stiprybės šaltinis – tikėjimas ir
ateitininkiškas idealas

Kiekvieną savaitę Vilniuje renkasi Ateitininkijos šimtmečio paminėjimo or ga ni za -
ci nis komitetas dalytis mintimis apie 2010 m. rugpjūčio 6–8 d. vyksiantį XVI Atei-
tininkų kongresą. Šiam komitetui vadovauja Vilniaus universiteto studentė, akty-
vi ateitininkė Agnė Markauskaitė. Su ja kalbasi Reda Sopranatė.

Kadangi komitetas siekia, kad Atei ti -
nin kijos šimtmečio šventimas nebūtų
sutelktas tik į Kongresą ir prieš kon-
gresinę stovyklą, yra gal vo ja ma apie
įvairias veiklas, akcijas, konkursus.
Kviečiame kurti Atei ti nin kijos šimt-
mečio dainą; bus paskelbtas kiekvienos
kuopos nuotraukos kon kur sas, rengia-
ma pasirengimo Šimtmečiui programa
kuopoms ir pan. Visos šios veiklos nėra
taikomos vien Lietuvos ateitininkams,
bet ir išeivijai.

Organizacijos šimtmečio proga svarbu
pažymėti bei pristatyti visuomenei
Ateitininkijos indėlį į Lietuvos, pa-
saulio krikščioniškos kultūros puose-
lėjimą. Svarbu, kad visi pasiekimai,
svarbios asmenybės, istorijos būtų ne
tik žinomos tarp mūsų, bet ir užrašytos
bei platinamos per spaudą, radiją,
internetą. Rengti straipsnius, žinutes
galima būnant bet kurioje pasaulio
vietoje.

Sunku surašyti visas galimybes, bet jų
tikrai yra. Svarbiausia įgyvendinti
pirmąjį punktą – kad mes žinotume, jog
Jūs laukiate informacijos, o mes jau
parūpinsime Jums veiklos.

Dėkojame Agnei už prisiimtą atsa ko -
mybę, už ateitininkiško gyvenimo liu-
dijimą.

Skelbiamas
ATEITININKIJOS

100-mečio
dainos konkursas

Daina turi atitikti šiuos reikalavimus:

Idėjiniai reikalavimai:
• Atspindėti Ateitininkijos dvasią;
• Uždegti naujiems darbams dabartinius

ateitininkus;
• Kreiptis į visuomenę skatinant sekti

krikščioniškais idealais;
• Vienyti ir drąsinti.

Muzikiniai reikalavimai:
• Forma AB (t.y. posmelis, priedainis);
• Tiksliai užrašyta harmonija (akordai) ir

melodinė linija;
• Vidurinis diapazonas: daina turi būti

prieinama visiems (siūlomos tonacijos:
C, Bb, F);

Pasiūlymai:
• Aranžuoti kūrinį keliems balsams bei

instrumentuotei;
• Aiškiai išsakyti muzikinę idėją, t.y.

nurodyti muzikinę kalbą (cresc, piano,
forte);

Pastabos:
• Dainų autorinės (turtinės) teisės pereina

konkurso organizatoriui;
• Laimėjusios dainos įrašas skambės visų

100-mečio renginių metu bei Kongrese;
• Įrašų laukiame audio ir mp3 formatu.

Natos gali būti rašytos ranka arba
išspaus dintos programomis: Sibelius,
Finale;

• Dalyvauti konkurse gali ne vien atei-
tininkai;

• Dainas vertins sudaryta komisija.

Įrašus siųsti adresu:
Ateitininkijos šimtmečio
komitetas, Pilies g. 8, 

01123 Vilnius

Daugiau informacijos:
agne.markauskaite@gmail.com
simona.smirnova@gmail.com

Dainų laukiame iki
2010 m. sausio 30 d.

Ateitininkijos šimtmečio
komitetas

Nesiekim būti
seniausia

organizacija,
bet savo nariais,

idėjomis ir
pasiryžimais visad

būkim jauna
organizacija. 

Iõ ateitininkû gyvenimo
Têsinys iš 2 psl.
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ŠV. BRUNONAS, KARALIUS NETIMERAS IR MES

Visus šiuos metus Lietuva ir
išeivija švenčia Lietuvos vardo tūks-
tantmetį, daugiausia tai yra nušvies-
ta kaip Lietuvos vardo tūkstant-
metis. Ir kažkaip į šalį padėtas tas
įvykis, kad tai turbūt bene pirmasis
užfiksuotas faktas, kai į Lietuvą buvo
atnešta Evangelija, kai buvo paskelb-
ta Evangelija Lietuvoje. 

Šiandien pažiūrėjau, kokius ren-
ginius mes turėjome išeivijoje. Turė-
jome ,,Dainavos” ir Zubovų koncertą,
Čikagos miesto aikštėje buvo sureng-
tas didžiausias renginys – šokome ir
dainavome. Turėjome Baltijos kelią.
Bet turbūt pirmą kartą per šias
kelias dienas mes minėsime faktą,
kad Lietuvoje tai buvo pirmas kartas,
kai oficialiai buvo paskelbta Evan-
gelija, Geroji naujiena ir kaip sunkiai
ji buvo atnešta.

Mes Kvedlinburgo analuose turi-
me tik vieną eilutę: Sanctus Bruno ir
t.t., lotyniškai parašyta, lietuviškai
išvertus, ,,Šventasis Brunonas, dar
vadinamas Bonifacu, arkivyskupas ir
vienuolis, 11-aisiais savo atsivertimo
metais Rusios ir Lietuvos pasienyje
pagonių užmuštas su 18 saviškių ko-
vo 9 d. nukeliavo į Dangų.” Kruvinas
įvykis. Ir kažkaip mūsų Lietuvos is-
torikai neatkreipė dėmesio į tai, gal-
vojo, kad gal buvo susipainiota, per
daug nesiaiškino, kaip ta vieta vadi-
nosi. Tie patys istorikai ir pasaulie-
čiai vėliau atrado, kad tai buvo Lie-
tuva. Ir kad tai yra daugiau nei fak-
tas, kad jį užmušė lietuviai. 

Brunonas atvyko į Lietuvą pas
karalių Netimerą ir jį su visais
namiškiais apkrikštijo. Tai buvo pir-
masis žinomas oficialusis lietuvių
krikštas. Mes taip pat žinome iš ofi-
cialių šaltinių, kad Netimeras norėjo
viską – valdžią ir kita – palikti savo
sūnui ir keliauti toliau su Brunonu
vykdyti jo misijos. Bet taip pat ži-
nome, kad to paties karaliaus Neti-
mero brolis, kuris nepritarė krikštui
bei brolio planams, atskirai nuo visų
paėmė ir nužudė arkivyskupą ir jo
svitą. 

Šiais laikais apie tai galvojame,
kaip apie labai skaudų įvykį. Ir iš
tiesų, tai yra skaudus įvykis. Kai
šiandien girdime, kad kažkur, kur
krikščionija nėra pagrindinė religija,
kur yra mažumos religija, kaip tie
krikščionys yra persekiojami, kaip jų
bažnyčios griaunamos ir deginamos,
kaip jų kunigai ir tikintieji yra kar-
tais žudomi. Ir mes lyginame tuos
įvykius su ano meto įvykiais. Bet mes
taip pat turime prisiminti tuos pir-
muosius krikščionis, kurie su džiaugs-

mu ėjo mirti. Tuos tikėjimo kanki-
nius, kurie savo tikėjimu, savo krau-
ju ir pastatė bažnyčią. 

Brunonas buvo vienas iš jų – Sak-
sų grafo sūnus, aukštuomenės, privi-
legijuotas žmogus, viską paliko, tapo
vienuoliu, vėliau buvo įšventintas į
vyskupus ir išėjo krikštyti pagonių. 

Šios dienos Evangelijoje (Jono
3:14-15) skaitome: ,,kaip Mozė dyku-
moje iškėlė žaltį, taip turi būti iš-
keltas ir žmogaus sūnus. Kad kiek-
vienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį

Kun. Valdo Aušros pamokslas, sakytas spalio 23 d. Ziono lietuvių evangelikų liuteronų parapijoje, Oak Lawn, IL

gyvenimą.” Jėzus kalba apie tą įvykį
dykumoje, kai Mozė vedė juos iš ver-
govės į Pažadėtąją žemę, ir kaip tos
gyvatės – Dievo rūstybės gyvatės –
apniko žmones dykumoje, ir kaip tas
pats Dievas davė jiems išeitį – kad
Mozė iškeltų tą varinį žaltį ant lazdos
ir tas, kas pasižiūrėtų į jį, būtų išgel-
bėtas. Kas pasižiūri į tą žaltį, tų
žmonių neveikia nuodai. 

Tiesiai kalbant, mes žinome,
kaip mes reaguojame į žalčius. Nese-

niai vienas mano parapijietis savo
rūsyje rado žaltį. Paskambino man ir
sako: ,,Kunige, atvažiuok žalčių su-
rinkti”, nes žino, kad aš nebijau žal-
čių. Kažkada dirbau Lietuvoje su gy-
vatėmis. Bet paprastai mes žalčiais
šlykštimės. 

Jėzus tapo tuo ,,žalčiu”, tuo pasi-
šlykštėjimo, paniekos objektu tam,
kad galėtų mus išgelbėti. Kas buvo
šlykščiau ir baisiau, nei būti pakabin-
tam ant sauso medžio gabalo, ant
kryžiaus ir numirti?! Jis nekaltas nu-
mirė už mus visus kaltus. Jis pri-

siėmė tą atmetimą, prisiėmė Dievo
pyktį sau, kad mums nereikėtų jo
patirti. Ir Brunonas prisiėmė neti-
kėjimo pyktį sau ir, aš spėčiau, ma-
nyčiau, kad tai pasėjo kažkokią tikėji-
mo sėklą į tą lietuvišką žemę. 

Ir vėliau buvo bandymų apkrikš-
tyti lietuvius. Tikrasis krikštas įvyko
Jogailos dėka XIV amžiaus gale. Ir
pamažu tas Evangelijos žodis, tas
Dievo veikimas pradeda sklisti tarp
mūsų. Ir štai mes esame, laikome sa-
ve krikščioniška tauta, didžioji dau-
guma mūsų, žinoma, – Romos kata-
likai, nors yra ir liuteronų, reformatų
ir kitų krikščionių. Svarbiausia, kad
mes priimame tą patį Jėzų Kristų
esant mūsų išganytoju, tą, kuris nu-
mirė už mus ir prisikėlė. 

Šį vakarą mes prisimename Bru-
noną, prisimename tą Lietuvos krikš-
tą. Ir skaitome tą pačią Evangeliją. Ir
skaitome apie tą šviesą, kuri buvo
atnešta Brunono į Lietuvą. Ji neužge-
so, nežiūrint to, kad kruvinasis įvykis
turėjo užgesinti ją. Ši dieviškoji švie-
sa neužgęso. 

Mūsų, šių dienų krikščionių, pa-
reiga būtų skleisti tą šviesą, nes ži-
nome, kad tiek tarp katalikų, liute-
ronų, tiek ir reformatų yra žmonių,
kurie vadina save krikščionimis, bet
iš tiesų tos šviesos širdyje nelabai te-
nešioja, nelabai temato, nelabai te-
jaučia. Taigi, mano mieli, dar dvi die-
nas turėsime progos pamąstyti apie
tai. Kviečiu neužbaigti su tomis tri-
mis dienomis. Bet pasiimti tą temą –
kankinių kraujo sėklos temą – savo
gyvenimo apmąstymo šaltiniu. 

Ir šiandien mes turime tarp sa-
vęs kankinių, nors gal ir nereikia
jiems savo kraujo pralieti. Ir šiandien
būti tikru krikščioniu yra sunku šita-
me pasaulyje, kuris nenori pripažinti
kitų vertybių, tik savo vertybes. Neš-
kime tą Evangelijos šviesą už savo
bažnyčių, už savo tikėjimo bendruo-
menių ribų į pasaulį, skleiskime, nes
Viešpats Kristus yra Kelias, Tiesa ir
Gyvenimas. 

Arkivysk. S. Tamkevičius ir kun. V. Aušra pamaldų Ziono lietuvių evangelikų
liuteronų parapijoje metu.

Lewis University College of Edu-
cation dekanė profesorė dr. J. Mines
ir fakulteto penkių departamentų va-
dovės profesorės: dr. D. Augsburger,
dr. D. Huvaere, dr. P. Jessee, dr. B.
Mackey ir dr. S. O’Brien – praleido
dvi savaites Vilniuje, kur dėstė Lietu-
vos pedagogėms A.P.P.L.E. (Amerikos
pedagogų talka Lietuvos švietimui)
vasaros kursuose.

Profesorių patirti įspūdžiai buvo
aprašyti š. m. liepos mėn. 20 d. ,,Chi-
cago Tribune” laidoje. Ten rašoma:
,,Nors Vilnių ir Romeoville, IL skiria
daugiau kaip keturi tūkstančiai my-
lių, abiejų šalių pedagogai susiduria
su tais pačiais rūpesčiais – mokinių
patyčiomis, tėvų įsitraukimo stoka,
kova su namų darbais, administraci-
nėmis problemomis, mokinių įverti-
nimu.”

,,Lietuvos pedagogų grupę suda-
rė gabios, rūpestingos, pastabios ir
darbščios mokytojos, kurios, – sakė
dekanė dr. J. Mines, – sutiko mus iš-
skėstomis rankomis. Neabejoju, kad
iš jų išmokau daug daugiau, nei jos iš

manęs. Didžiuojuosi savo fakulteto
narėmis, kurios praleido daugybę die-
nų, besiruošdamos darbui su Lietu-
vos mokytojomis. Jos atliko neįtikėti-
nai didelį darbą ir buvo puikios Lewis
universiteto ambasadorės.”

Prieš išvykstant į Lietuvą profe-
sorės susitiko su viena iš A.P.P.L.E.
draugijos ilgalaikių valdybos narių ir
apsilankė Pasaulio lietuvių centre (PLC),
Lemont, IL. Jos planuoja  ir toliau
palaikyti ryšius su A.P.P.L.E. ir PLC. 

Nenustebau, kai neseniai gavau
pakvietimą susitikti Lewis Universi-
ty, kad profesorės galėtų papasakoti
ir pasidalinti savo įspūdžiais bei nuo-
traukomis. Maloniai nuteikė ne tik
nuoširdus ir šiltas priėmimas, bet ir
pastatyta įrengta lenta su Lietuvos že-
mėlapiu, nusagstytu Vilniaus, Kau-
no, Trakų ir įvairių kitų vietovių, ku-
rias jos aplankė Lietuvoje, nuotrau-
komis. Gražiai įrėmintai kursančių ir
profesorių nuotraukai buvo paruošta
vieta stiklo vitrinoje.

Vasaros kursų dalyvės, kaip rašė
,,Chicago Tribune”, buvo apdovano-

Lewis University profesorių apsilankymas Vilniuje

Šią vasarą viena iš svarbesnių temų A.P.P.L.E. kursuose buvo ,,Kaip ugdyti
klasėje ir visuomenėje socialinę atsakomybę?”. Nuotraukoje  spalio 14 d. po
susitikimo Lewis University (iš k.): dr. B. Mackey, R. Rudaitienė, dr. J. Mines,
dr. D. Huvaere ir dr. D. Augsburger.

tos įvairiais mokslo reikmenimis, ku-
rių šešis maišus, sveriančius po 40
svarų, su savim atvežė viešnios iš
Amerikos.

Profesinė ir materialinė parama
Lietuvos švietimui, kuri jau tęsiasi dau-
giau kaip 19-ka metų ir kurioje akty-

viai dalyvauja ne tik mūsų tautiečiai,
bet ir amerikiečiai profesionalai, tarp
mūsų yra retas atvejis. Tai reikšmin-
gas nuopelnas A.P.P.L.E. steigėjams,
rėmėjams ir darbuotojams. Visiems
priklauso didelis AČIŪ!

Ritonė Rudaitienė
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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

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

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

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

* Moteris, gyvenanti Palos Hills, ieško
darbo šeštadieniais. Tel. 708-220-3202.

* Medikė, turinti dokumentus, kal-
banti keliomis kalbomis, vairuoja, rū-
pestingai prižiūri pagyvenusius žmo-
nes, ieško darbo su gyvenimu. Turi re-
komendaciją, patirtį. Tel. 630-776-
3555.

* Moteris ieško senelių priežiūros dar-
bo. Geros rekomendacijos, anglų kalba,
automobilis. Tel. 773-575-3343.

* Būčiau dėkinga, jeigu kas galėtų pa-
dovanoti šaldytuvą ir dujinę plytelę.
Tel. 630-706-1188.

* Moteris ieško senelių priežiūros dar-
bo su gyvenimu ar gali pakeisti bet ku-
rią savaitės dieną, ar išleisti atostogų.
Tel. 708-261-3890 arba 708-543-0287.

REMKIME 
DRAUGO FONDÂ –

RÙPINKIMÈS ,,DRAUGU”!

TEL.: 773-585-95000
WWW.DRAUGAS.ORG
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Tomas sako, kad ryškiausius įspūdžius parsivežė iš lietuvių kapinių Sibire.

Šių metų ekspedicijos dalyviai.

Maldyvų ministrų kabinetas su-
rengė posėdį vandenyno dugne, siek-
damas atkreipti tarptautinės ben-
druomenės dėmesį į pasaulinio kli-
mato šiltėjimo problemą, pranešama
BBC tinklalapyje Ekologai perspėja,
kad šis Indijos vandenyno salynas ga-
li būti visiškai užlietas, kylant pasau-
liniam vandenyno lygiui.

Kai kurie mokslininkai mano, jog
Maldyvai gali tapti netinkami gyven-
ti žmonėms jau šio šimtmečio pa-
baigoje. Akvalangą užsidėjęs Maldy-
vų prezidentas Mohamed Nasheed ir
šalies ministrai susėdo prie stalo,
kuris buvo grandinėmis pritvirtintas
prie dugno tarp koralų ir aplink
plaukiojančių ryškiaspalvių žuvų.

Vyriausybės nariai kelias dienas
mokėsi nardyti, o po vandeniu ben-
dravo ženklų kalba. Per šį ,,išplau-
kiamąjį” posėdį ministrai pasirašė
peticiją, kurioje visos šalys raginamos
sumažinti šiltnamio poveikį suke-
liančių dujų išmetimą į atmosferą.

Maldyvų salos vidutiniškai iški-
lusios virš vandenyno 2,1 metro.
Jungtinių Tautų (JT) klimato poky-
čių komisija perspėja, kad iki šio
šimtmečio pabaigos vandenyno lygis
gali pakilti apie 58 centimetrus, o
tokiu atveju po vandeniu atsidurtų
dauguma iš 1,192 Maldyvų salų. Šiuo
metu Maldyvuose gyvena apie 369
tūkst. žmonių.

BNS

Maldyvų ministrų kabinetas posėdžiavo 
vandenyno dugne

Kol kas gyvenu į priekį – ne atgal
Atkelta iš 5 psl. kito taško. Kitais
atvejais vietiniai rodė kelią, skolino
įrankius, siūlė maistą ir visi vieningai
atsisakydavo pinigų.  Žmogiškumas
ir žmonių šiltumas lydėjo visą ke-
lionę.

Maskvos gyventojai visai skirtin-
gi – nuo propagandos per televiziją ir
spaudą jie priešiškai nusiteikę prieš
daugelį tautybių (pvz., mums būnant
Rusijoje per televiziją pranešė, kad po
Vladimir Putin apsilankymo prie
Baikalo ežero mokslininkai nustatė,
kad Baikalo vanduo unikalus, ga-
mykloms teršiant ežeras savaime
,,išsivalo”).

Vienas pastebėjimas – jie ne-
mėgsta mūsų tautiečių, kurie atva-
žiuoja išsikasti protėvių palaikų. Ne
gamta, ne gaisrai, ne vietiniai, bet
labiausiai lietuviai nuniokoja kapines
iškasdami duobes, prišiukšlindami,
palikdami ant paminklų užrašą ,,Iš-
vežta”. Aš visiškai juos palaikau –
šventa vieta – reikia gerbti, nebe-
drumsti ramybės. 

Tačiau kai mes jiems paaiškin-
davome,  kad atvažiavome tik sutvar-
kyti kapinių, ir gražiai paprašyda-
vome nepilti šiukšlių ir gerbti miru-
siuosius, jie mus labai gerbdavo. 

– Kokie ateities planai? Ar
dar galvojate dalyvauti panašio-
se misijose?

– Žinant save, manau – jei rasiu
bendraminčių, ekspediciją pakarto-
siu. Ši kartą norėčiau keliauti arčiau
senelio kapo – į Krasnojarsko kraštą,
arba prie Laptevo jūros, kur yra di-
džiausios lietuvių tremties vietos.
Nukakti prie Laptevo jūros turbūt
būtų įdomiausia – norėčiau pamatyti
tą tikrąjį Sibirą – amžiną įšalą.

Kalbino Loreta Timukienė

Rugpjūčio 3 d.

Kaimelis Staraja Brian
Pagaliau mes stovyklavietėje –

vieta ideali, pro šalį teka upeliukas,
visur aplink karvių neseniai nuėsta
žolytė, didžiulio maumedžio metamas
šešėlis. Įsikūrus pagal planą reikia
numalšinti smalsumą, aplankyti ša-
lia esančias lietuvių kapinaites. Iš-
judame į žvalgybą tik trise. Kertame
upelį ir kopiame į šalia kaimelio
esantį kalniuką. Tik po to sužinosiu,
kad visos lietuvių kapinaitės būna
ant kalniuko taip išreiškiant pagarbą
mirusiems (tiesa, pastarąjį faktą pats
sumąsčiau).

Likus geram kelio galui vadovas
iš toli pamato kapinaites ir ištaria
frazę, kuri man labai įsimena visai

kelionei: „Štai jos – mūsiškės…”. Tik
dar po kelių šimtų metrų pamatau
mėlynuojančias kapavietes. Aišku, jos
ne mūsiškės, o vietinių. Didžiulis nu-
sivylimas… Vietiniai visiškai be jo-
kios pagarbos palaidoję saviškius tie-
siog ant mūsų protėvių. Iš poros de-
šimčių kapaviečių, kurias Gintautas
užfiksavo prieš dvidešimt metų, liku-
sios tik kelios… Nieko daug nepa-
darysi, tik išsaugosim, kas liko – dar-
bo tik kelioms valandoms. Nušluoti,
išnešti vietinių paliktas šiukšles ir
nupjauti keletą medelių, išdygusių
viduryje pačių antkapių.

Grįždami prasukam pro kaimą –
nė gyvos dvasios. Po gatves vaikšto
arkliai, karvės, buliai, ožkos ir šunys.
Daug apgriuvusių pastatų, matosi
žlugusi kolūkių didybė. Saulutė kepi-
na be paliovos, prakaitas žliaugia.
Tačiau vakare Sibiro oras nenuvylė –
keli smulkūs debesėliai sukėlė gan
rimtą audrą. Pusę nakties dangų rai-
žė žaibai, griaudė griaustinis ir lijo.
Perkūnija sprogsta, atrodo, tiesiai
virš galvų net sudrebindama pala-
pines.

Naktį turėjome nuotykį – tarp
visų perkūnijų, paryčiais ,,atsibeldė”
karvės į mūsų teritoriją atsigerti iš
upelio ir turbūt susigundžiusios švie-
žiu susikaupusiu lietaus vandeniu
ant mūsų palapinių, gėrė ir šiurkš-
čiais liežuviais laižė susikaupusią ra-
są. Gerai, kad neprabudau…

Rugpjūčio 11 d.

Ryte Gintautas pareiškia, kad
kapinės daugmaž prižiūrėtos, tai
mums ne per daug ką daryti belieka.
Dar nežinojom, kad ši diena praeis
labai turiningai. Ryte apsilankę vie-
tiniai papasakoja apie viduryje miš-
kų buvusią 17 kirtavietę, kurioje dir-
bo ir gyveno būrelis lietuvių. Ten buvę
mažo kaimelio ir, anot vietinių, lyg
kažkas matė ir kapinaites. Taigi
draugiškų vietinių suorganizuotas
gidas ir vairuotojas džipu veža mus
kelis link kirtavietės ieškoti buvusio
kaimo.

Po neilgų ieškojimų – gan pri-
bloškiantis vaizdelis. Apie 60 metų
niekieno neaplankytos kapinės. Ne-
daug kas išlikę, tik suvirtę kryžiai ir
apaugę medžiais kapai. Šios kapinės
– vienos labiausiai sunykusių. Tačiau
vis dar stovi keli metaliniai kryžiai,
nepaprasto grožio ir išradingumo kū-
riniai. Akį traukia ant žemės suvirtę
ir spygliais apkritę mediniai kryžiai.
Nufotografavę ir pasižymėję vietą
žemėlapyje turime grįžti į stovykla-
vietę.

Parvykę atgal sutinkame turbūt

mums labiausiai padėjusį vietinį. Jis
mums besąlygiškai siūlėsi padėti,
nes, anot jo, tai buvo jo tėvo paskuti-
nis noras prieš mirtį – padėti trem-
tinių anūkams, jei jie atvažiuos ap-
lankyti kapų. Stebėtinas žmogaus ge-
rumas. Jis pasižadėjo pervežti su sa-
vo žaliu „žiguliuku” pusę mūsiškių į
kitą stovyklą už gerų 10 km. miško
keliais. Taip pat parodyti dar vienas
lietuvių kapines už 15 km., pavadi-
nimu Moiga. Ten nuvykusi tik dalis
grupės labai nusivylė pamatę kapines
sudegusias ir beveik išnykusias. Ta-
čiau neturėdami laiko jie tiesiog įsi-
amžinę paliko, kaip radę.

Trūkstant laiko mūsų tikslams
įvykdyti nusprendėme keliauti į nau-
ją stovyklavietę dar vakare ir bandyti
padirbėti naujose kapinėse. Šios ka-

pinės – bene didžiausią įspūdį paliku-
sios lietuviškos kapinės, papuoštos 8
metrų aukščio kryžiais. Tikrai pri-
trenkiantis vaizdas – kryžių masyvu-
mas ir dar išskaptuoti iš maumedžio
užrašai ant jų. Vakare prie laužo ap-
tarę padėtį sugalvojame planą, kad
reikėtų padalinti grupę į dvi dalis ir
bandyti sutvarkyti abi kapines – šalia
esančias su dideliais kryžiais ir kartu
sugrįžti į Moigą, sudegusias kapi-
naites viduryje taigos.

Ištrauka iš Tomo Janušo dieno-
raščio, rašyto ekspedicijos į Buriatijos
Respubliką metu š. m. rugpjūčio 11
d. Daugiau informacijos apie projek-
tą galima rasti internete www.misi-
jasibiras.lt.

Margumynai
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PETRAS PETRUTIS

LTSC mėgstama sakyti, jog čia
nieko neperkama ir niekas neparduo-
dama.  Vis dėlto tai nėra visiška tiesa.
Kas gi nežino, kad LTSC už pri ei na -
mą kainą parduoda knygų dublikatus
ir kt.? Taip daroma Jaunimo centro
mugėse tame pačiame Jaunimo cen-
tre. Apibūdinant LTSC tvarką ir tai -
syk les, reikėtų pasakyti, jog pasitai -
kius progai įsigyti ką nors origina les -
nio ar vertingesnio, LTSC vadovybė,
nors ir neturėdama lėšų, imtųsi kraš -
tu tinių priemonių įsigyti litua nis ti -
nės svarbos knygų ir kitų dalykų.
LTSC archyvuose buvo ir tebėra tel -
kia ma lituanistinė medžiaga. Tai yra
kny gos, dokumentai, rankraščiai,
gar so įrašai, fotonuotraukos, lai k raš -
čiai, leidiniai, ženklai ir ženkliukai.
Tarp jų yra M. K. Čiurlionio ranka
ra šytos lietuvių liaudies dainos gai-
dos, kpt. Stepono Dariaus medžiokli-
nis šautuvas, laiškai, užrašai ir dau -
gy bė kitokių vertybių. Į šiuos lobius
ne vertėtų numoti ranka. LTSC lo -
biais naudojasi Lietuvos, išeivijos ir
ki tataučiai mokslininkai.

* * *
Anądien telefonu paskambinęs

vienas „trečiabangis” paprašė nuro-
dyti į Jaunimo centrą vedantį kelią.
Jis paaiškino, kad svečiai, atvykę iš
Lietuvos, norėtų apžiūrėti Jaunimo
centrą ir jame esančius archyvus.
Atvykę svečiai stebėjosi Jaunimo cen-
tro didingumu ir LTSC turtingumu.
Atvykusieji apgailestavo negalėdami
nusipirkti išeivijoje išleistų knygų.
Jiems padovanota LTSC išleista Či-
kagos lietuvių Šv. Kazimiero kapinių
šimtmečio sukakties proga išleista
knyga.

LTSC bibliotekos lentynose guli
tūkstančiai knygų lietuvių kalba. Yra
knygų, išleistų ankstyvesniais, vėles-
niais ir vėliausiais metais. Tikrai yra
didžiulis knygų pasirinkimas. Knygų
skaitymas yra prieinamas kiekvie-
nam mūsų tautiečiui. Deja, pasigen -
da ma didesnio susidomėjimo. Visi
kvie čiami naudotis nemokamu knygų
skai tymu. Knygų skaitytojams pata-
ria ma telefonu susitarti dėl atvykimo
da tos ir laiko. LTSC telefonas: (773)
434-4545.

* * *
Prieš porą savaičių vienas ang-

liškai kalbantis asmuo, paskambinęs
LTSC telefonu, klustelėjo, kodėl mies-
to knygynuose nėra knygų apie Či ka-
gos lietuvius. Jo manymu, tokios
kny gos būtų perkamos. Deja, jų nėra.
Šis asmuo (tikriausiai čiagimis lietu-
vis) ragino neatsilikti nuo kitataučių
ir rūpintis lietuvių propagavimu. Jo
žo džiais, pilna knygų apie kitatau-
čius. Tikrai, kodėl knygynuose nėra
kny gų apie lietuviją?

* * *
Vieną kartą pakėlus LTSC tele-

fono ragelį išgirdau senyvos moteriš -
kės balsą. Ji pasakė, kad LTSC telefo -
no numerį gavusi „Seklyčioje”. Ji no -
rėjo įsigyti gintaro gabalėlių ir žiup s-
nį Lietuvos žemės. Ji aiškino, jog jau  -
čianti gyvenimo pabaigą ir la bai no  -
rėtų, kad kapinėse ant jos kar sto bū  -
tų užberta žemės ir gintarėlių. Iš gir  -
dęs tokį netikėtą pageidavimą su tri  -
kau. Tačiau išdrįsau paklausti, ko dėl
ji kreipiasi į LTSC, o ne į kurią ki tą
lietuvių įstaigą ar  parduotuvę? Pa s -
kambinusi moteriškė atsakė, jog ji vi -
sur teiravosi, bet niekas nieko ge ro
ne pasakė. Senyva lietuvė nieko ne pe -
šė ir paskambinusi į Jaunimo centre
įsi kūrusį LTSC.  Gaila ir graudu.

Šiomis dienomis Lituanistikos
tyrimo ir studijų centre

LTSC raštinėje – archyvų direktorė Skirmantė Miglinienė (viduryje), dr. Kazys
Ambrozaitis (kairėje) ir dr. Vaclovas Šaulys (dešinėje).                  LTSC nuotr.

AURELIJA TAMOŠIÙNAITÈ

Lietuvos tūkstantmečio renginių
fone „Versmės” leidykla, įsikūrusi
Vil niuje, sumanė surengti knygų ke -
lią per Lietuvą – aplankyti buvusius
Lietuvos valsčių centrus ir padovano -
ti atskirų miestų ir miestelių ben -
druo menėms, mokykloms ir biblio te -
koms knygų. Į šį kvietimą, išsiųstą
dau geliui leidyklų, atsiliepė ir Al gi -
manto Mackaus knygų leidimo fon-
das (AMKLF). Tai vienintelis išeivi-
jos fondas, kuris prisidėjo prie Lie tu -
vos tūkstantmečio knygų kelio per
Lie tuvą. 

AMKLF knygų keliui padovanojo
510 knygų. Tai Kosto Ostrausko
,,Spec(tac)ulum mundi”, Alfonso Ny -
kos-Niliūno – „Dienoraščio fragmen-
tų” dvitomiai, Rimo Vėžio „Še šė liai
veid rodyje”, Dano Lapkaus „Po tek -
sčių ribos”, Rimvydo Šilbajorio „Po e -
zi jos skaitymai”, Irenos Mačiulytės-
Guil ford „Prisilietimas”, Aldonos
Veš čiūnaitės ,,Medžiai ryto laisvėj” ir
,,Edvinas Gražiaveidis keliauja į Mar -
są” bei Mariaus Katiliškio „Pasivaik -
ščio jimas ratu”. 

AMKLF pirmasis iš visų leidyklų
nusiuntė į Lietuvą savo išleistų kny -
gų siuntą (16 dėžių), kurią ,,Versmės”
lei  dykla gavo dar vasario mėnesį. Pa -
dė kos rašte, atsiųstame AMKLF, ra -
šo ma: ,,‘Versmės’ leidykla nuoširdžiai
dė koja Algimanto Mackaus knygų lei -
di  mo fondui dosniai prisidėjus prie
Lie tuvos Tūkstantmečio kelio per
Lietuvą. Labai vertiname Jūsų fondo
lei dinius ir džiaugiamės, kad sutikote
taip gausiai jų padovanoti šiai švie tė -
jiškai akcijai”.

Nors 2007 m. AMLKF fondas
bai gė savo veiklą, šis gražus prisilieti-
mas prie tūkstantmečio renginių dar
kar tą įrodo, kad spausdinto žodžio ir
kny gos galia ilgaamžė. 1958 metais
,,Santaros” organizacija įsteigė lei-
dyklą, kuriai vadovauti ėmėsi Al gi -
mantas Mackus. Po jo mirties 1964
m. leidykla pervadinta Algimanto
Mac kaus knygų leidimo fondu. 

Nuo 1965 m. Fondui vadovavo
Gintautas Vė žys. Per savo ilgametę
veiklą fondas išleido 88 knygas, iš
kurių 22 bu vo premijuotos. Fondas
leido įvairių žan rų knygas: poeziją,

dramą, ro ma nus, apsakymus. Išleista
mokslinių stu dijų, gaidų rinkinys,
plokštelės. AMKLF leidybinė veikla
iš siskyrė ne tiek knygų gausa, kiek jų
ko kybe: tiek turinio – aukšto litera -
tūrinio lygio, išliekamąją vertę turin -
čios knygos, tiek išvaizdos – gera po -
pie riaus kokybė,   Nukelta į 15 psl.

Knygų kelias per Lietuvą

Mariaus Katiliškio ,,Pa si vaikčiojimas
ratu” (2005 m.) Viršelyje – Kosto
Jezersko piešinys tušu.

Aldonos Veščiūnaitės ,,Medžiai ryto
laisvėj” (1999 m.). Viršelio ir iliustra -
ci jų autorius Viktoras Simankevičius. 

Gedimino lituanistinės mokyklos mokiniai, mokytojai ir tėveliai, atšventę savo mokyklos 7-erių metų gimtadienį, su arkivyskupu S. Tamkevičiumi, SJ ir jį lydėju-
siais kunigais po šv. Mišių Mundelein kunigų seminarijoje.                                                                                                             Jono Kuprio nuotr. 
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Sartų ežerasSartų ežeras

Atkelta iš 14 psl. maketavimas, po -
li gra fija. Kaip teigė pats G. Vė žys,
„steigiant leidyklą, buvo nus pręs ta
leisti aukšto literatūrinio ly gio, kon-
troversines ir komerciškai maž iau
apsimokančias knygas. Pris tatyti
visuomenei mūsų naujus autorius.”
(,,Akiračiai”, 1982 m., lapkritis, nr.
10) Šių gairių AMKL fondas lai kėsi
visus savo gyvavimo metus.

2006 metais, atsisveikinant su
skai tytojais, leidybos rėmėjais, buvo
iš leista Aldonos Veščiūnaitės knyga
„Edvinas Gražiaveidis keliauja į
Marsą”. Tai paskutinė Fondo knyga.
Dalyvavimas knygų kelyje, paskleis-
tas išeivijos rašytojų žodis po Lie tu -
vos miestų ir miestelių bibliotekas
gražiai įprasmino G. Vėžio, atidavu-
sio AMKL fondui 35 metus, ir jo va -
do vauto Algimanto Mackaus kny gų
lei dybos fondo veiklą.

Knygų kelias per Lietuvą

,,Versmės” leidyklos padėka AMKLF
dosniai prisidėjus prie Lietuvos tūk-
stantmečio knygų kelio per Lietuvą.

„Glaudžia dangų Sartai mėly-
nieji, Glaudžia medžių šešėlius ža-
lius. Prie Sartų šviesios dienos pra-
skrieja Neramiuoju žuvėdros keliu.
Čia gyvybės šaltiniai skaidrieji,
Mums kiekvienas jų lašas brangus.
Spinduliai net į debesis liejas, Ir
vaivorykštėm juosias dangus.” (V.
Strioga)

Gražesnio ir mielesnio akiai vaiz-
do nematyt kitur, kaip tik čia – Du-
setų miestelio pakraštyje, pušynų ir
beržynų apsuptyje, kur vakarinį Du-
setų miestelio šoną skalauja – Sartų
ežeras, išsišakojantis link Dusetų
Girios ir nubanguojantis Velikuškių
piliakalnio ir Bradesių šilų link. Sar-
tai – Dusetų miestelio brangakmenis.
Daugeliu sakmių ir legendų apipinti
Sartai.

Pavadinimo kilmė

Seniai, seniai anapus Sartų
ežero, kur dabar driekiasi Didžia-
dvario kaimo laukai, gyvenęs labai
turtingas ponas. Jo didelis baltas
dvaras stovėjęs vešlių sodo medžių
paunksmėje ir iš tolo viliojęs kiek-
vieno praeivio akį. Tik baisiai piktas
ir nedoras buvęs dvaro savininkas.
Daug baudžiauninkų kraujo ir ašarų
sugėrė pono žemė, nes už menkiausią
nusikaltimą iki kraujo buvo čaižomos
baudžiauninkų nugaros. Širdį verian-
čios žmonių dejonės, sklindančios iš
didžiojo dvaro valdų, buvo girdimos
net kitame ežero krante. Ne vienas
baudžiauninkas, kuo nors neįtikęs
ponui, būdavo mirtinai užplakamas.
O kiek gražuolių mergelių pražudęs
piktasis ponas: nuplėšęs joms šlovę,
atėmęs jaunystės džiaugsmą. 

Bėgo metai pilni vargo ir žmonių
kančių. Paseno, sumenko didžiojo
dvaro ponas. Jautė, kad nebeilgai jam
liko gyventi. O mirti labai bijojo, nes
daug nedorų darbų slėgė jo širdį.
Bijojo, kad po mirties už tai nebūtų
nugramzdintas į pragarą, kur nusi-
dėjėlių laukia amžinos kančios. Bai-
siai susirūpino ponas, kaip jam savas
kaltes išpirkti, kaip išprašyti iš Dievo
dangaus karalystę. Ir nutarė ponas
didelę dovaną Dievui padovanoti. Juk
veltui niekas į dangų nepakliūna! 

Užsakė ponas pas vieną meistrą
didžiulius varinius varpus ir davė
įžadus pats juos nuvežti į kitą ežero
krantą ir įkeldinti į varpinę. Galingas
varpų skambesys turėjo pasiekti
Viešpaties ausį, sugraudinti širdį,
kuri atleis ponui visas nuodėmes ir
paskirs jo sielai gražią vietelę dangu-
je. Kai varpai buvo nulieti, ponas
įsakė savo tarnams pakinkyti į roges
šešis sartus žirgus, įdėti varpus, ir
pats įsilipęs į vežimą, išvažiavo per
užšalusį ežerą link varpinės. Beva-
žiuojant sutemo, pakilo vėjas, ėmė
suktis sniego sūkuriai ir ponas pa-

metė kelią. Ilgai jis klaidžiojo po už-
šalusį ežerą negalėdamas privažiuoti
kito kranto, kur miestelyje šalia baž-
nyčios stovėjo varpinė. Staiga prieš
sartuosius žirgus susisuko ugnies
kamuolys, o iš jo iššoko juodas raguo-
tas velnias. Žirgai pasibaidė, šoko į
šalį, o velnias ėmė spjaudyti ugnimi į
ežero ledą, draskyti jį nagais ir dau-
žyti uodega. Mat raguotajam labai
parūpo pono dūšia, kurią jau seniai
buvo nusižiūrėjęs. O dabar, jei ponas
nuveš varpus ir po mirties Viešpats
įleis jį į dangų, velnias neteks savo
grobio ir visas jo darbas, gundant
poną, nueis niekais. Velnias šito bijo-
jo, todėl stengėsi iš visų jėgų kaip
nors sutrukdyti ponui. 

Ir jam pavyko. Po arklių kojomis
ledas įlūžo, ir šešetas sartų žirgų
kartu su piktuoju ponu ir didžiuliais
vario varpais nugrimzdo į ežero dug-
ną. Rytojaus dieną baudžiauninkai
buvo pasiųsti ieškoti pono. Pasikinkę
dvaro arklius, jie važinėjo skersai išil-
gai po ežerą, tačiau pono niekur ne-
rado. Nelabai dėl to ir liūdėjo, nes
pono jie nemėgo ir jo nesigailėjo. Pra-
lenkdami vienas kitą, baudžiaunin-
kai važinėjo ežero ledu, pramogavo,
džiaugdamiesi, kad nebėra piktojo
pono. Nuo to laiko ežerą imta vadinti
Sartais (juk šešetas sartų žirgų nu-
skendo!), ir pačiame žiemos viduryje
ant Sartų ledo imta ruošti arklių
lenktynes.

Didysis piktojo pono dvaras
laikui bėgant sugriuvo, tik kaimas iki
šiol Didžiadvariu tebevadinamas.

Trumpai apie Sartus

Sartai – ežeras šiaurės rytų Lie-
tuvoje, Rokiškio ir Zarasų rajone. Tai
ilgiausią (79 km) kranto liniją Lietu-
voje turintis ežeras. Ežere yra 7 sa-
los, kurių bendras plotas – 13,2 ha.
Pats Sartų ežeras ypatingas tuo, kad
turi ilgiausią (79 km) kranto liniją iš
visų Lietuvos ežerų. Ežero plotas -
1336,8 kv.km (215,4 kv.km Zarasų
rajone ir 1121,4 kv.km Rokiškio ra-
jone), vidutinis ežero gylis yra 5,7 m,
didžiausias – 20,9 m. Per ežerą prate-
ka upė Šventoji, įteka Audra, Ser-
bentupis, Kriauna, Zalvė.

Siekiant atkreipti visų dėmesį į
Sartų ežero užterštumo problemą,
2008–ųjų liepą buvo surengtas ren-
ginys – pasaulio ultratriatlono čem-
piono, dar vadinamo „geležiniu žmo-
gumi” Vidmanto Urbono plaukimas
Sartų ežeru. Sutikdamas perplaukti
tuos 16 kilometrų Sartų ežeru V. Ur-
bonas norėjo dar kartą priminti
žmonėms apie kiekvieno iš mūsų
daromą žalą gamtai, apie būtinybę
išsaugoti tai, ką dar turime ir neleisti
sunykti.

Ištrauka
www.gražitumano.lt

Tauriam lietuviui, Didžiam žurnalistui
A † A

VYTAUTUI KASNIŪNUI, Sr.

iškeliavus į Dievo Namus, reiškiu nuoširdžią užuojautą
žmonai, mielai JEVUTEI, sūnums ir jų šeimoms.

Dabar, mano Vytautas, turės įdomų pašnekovą kaž-
kur  Dievo Karalystėje...

Irena Alantienė ir sūnūs
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• „Saulutė”, Lietuvos vaikų
glo bos būrelis dėkoja už aukas padėti
var gingai gyvenantiems vaikams bei
stu dentams Lietuvoje. Aukojo: David
ir Laima Braune $25, Raimundas ir
Ra minta Lapšiai $50, dr. Algirdas ir
Ra minta Marchertai $140, Gedimi-
nas ir Sigita Damašiai $70, Eugenija
Bar škėtienė $50, dr. Šarūnas ir dr.
Jo lanta Peckai $100, dr. Mindaugas
ir dr. Austė Vygantai $100, Liudas ir
Da lia Šleniai $75, neįgalios motinos
šei mai dr. Donatas Tijūnėlis $1,000,
dr. Remigijus ir Aldona Gaškos
$4,200 studentų paramai, Teodoras
ir Ritonė Rudaičiai $25, Lynn ir Jo -
seph Graziano $90 berniuko metinei
pa ramai. Labai ačiū. „Saulutė”
(Sun light Orphan Aid), 414 Free-
hauf St., Lemont, IL 60439, tel.
(630) 243-7275.

• Karaliaučiaus krašto lietu -
viš kų mokyklų paramai per Ma-
žo sios Lietuvos Lietuvių draugiją Či-
ka goje aukojo: $200 Kristina Traum-
pjo naitė-Colombe. $100 Laima Ardic-
kie nė, Stasė Purvinienė, Arvidas
Trum pjonas. $35 Raimundas Alis.
$30 Algirdas ir Regina Dapkai,  Albi-
nas ir Gražina Reskevičiai. $25 Vin-
cas Dovydaitis, Juozas Mikulis, Ona
H. Michelevičius,  Algirdas ir Aman -
da Mulioliai. $10 Zigmas ir Virginia
Grybinai, Jadvyga Kliorys,  Algiman -

tas Totilas, Vytautas Zdanys. $5 J. V.
Lo patauskas, S. K. Lucas. Dėkojame
vi  siems rėmėjams. Mažosios Lietu-
vos Lietuvių draugija, 1394 Mid -
dle burg Ct., Naperville, IL 60540

• „Lietuvos Našlaičių Globos
ko mitetas” spalio mėn. yra gavęs
šias aukas paremti našlaičius: $450:
A. ir V. Valavičiai,  Chicago, IL. $150:
Ele na Jasaitis,  Saint Petersburg, FL;
Al dona Šmulkštys,  Chicago, IL; Jo-
seph Laukaitis, Bethesda, MD; Regi-
man tas Verdys, Union Pier, MI; Atei-
ties klubas, Richmond, Hts., OH;
Paul Vadopalas, Palo Alto,  CA. $50:
Ve ronika Hagewood,  Asheville, NC.

A. a. Henry Novicko atmini-
mui pagerbti – $50 aukojo Lu Bozi-
no vich ir Milan Velebit; $45 aukojo
Cin da  Berry.

A. a. Kazio Stasaičio atmini-
mui pagerbti – $10 aukojo Česlova
Nau mienė; $20 aukojo Tim, John ir
Lois Renbowıicz; $20 aukojo Audra ir
Bob Cofes; $25 aukojo Linas ir Vida
Jus kai.

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.

��Š. m. spalio 21 d., trečiadienio,
pas kutiniame ,,Draugo” puslapyje iš -
spaus dintoje nuotraukoje buvo ne -
paminėta šalia ,,Draugo” pokylio gar-
bės svečio prof. Vytauto Landsbergio
sto vinti Long Grove miestelio merė,
kan didatė į JAV Kongresą Maria
Rod riguez. Atsiprašome. – Redakcija.

��Lapkričio 1 d., sekmadienį,
10:30 val. r. Švč. Mergelės Marijos
Gimimo (Nativity B.V. M.) bažnyčioje
(6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL
60629) bus aukojamos Visų Šventųjų
iškil mių šv. Mišios. Iš karto po šv. Mi -
šių kvie čiame dalyvauti bažnyčioje
ren giamoje Vėlinių procesijoje, kurio-
je melsimės už visus mūsų mirusiuo-
sius. Šv. Mišias aukos ir procesijai va -
do vaus kun. Gediminas Jankūnas. 

��Lapkričio 1 d., Visų Šventųjų
die   ną, Šv. Kazimiero lietuvių kapinių
kop lyčia bus atidaryta nuo 10 val. r. 2
val. p. p. koplyčioje bus kalbamas ro -
ži nis.

��ALRK Moterų sąjungos 3 kuo pa
pra neša narėms, kad šv. Mišios už mi -
ru sias nares bus aukojamos Švč. M.
Ma rijos Gimimo parapijos bažnyčioje
lap kričio 7 d., šeštadienį, 11 val. r.
Kvie čiame gimines, draugus, pažįsta-
mus ir visus norinčius dalyvauti šv.
Mi šiose.

��Visus nuoširdžiai kviečiame į
kas metinę madų parodą ,,Rudens
sim fonija – 2009”, kuri įvyks sekma -
die nį, lapkričio 15 d. 12:30 v. p. p. Pa -
sau lio lietuvių centro didžiojoje salėje
(14911 127th St., Lemont, IL). Pietų
ir bilieto kaina 35 dol. Norėdami
užsisakyti vietas skambinkite Žibutei
tel.: 630-852-3204 arba Dainai tel.:
630-257-0153.

��Knygos ,,‘Draugas’ – 100. Už ti -
kėjimą ir lietuvybę” ir susitikimas su
,,Draugo” kultūrinio priedo redak-

tore Renata Šerelyte įvyks lapkričio
29 d., PLC, Lietuvių dailės muziejuje.
Bus įdomu išgirsti ,,Draugo” ben-
dradarbio Alekso Vitkaus paskaitą
apie knygą ir susipažinti su viešnia,
redaktore iš Vilniaus. Tai vienas iš
,,Drau go” šimtmečio renginių. Malo -
niai kviečiame visus apsilankyti.

��Los Angeles Šv. Kazimiero pa -
ra pija Vėlinių proga kiekvienais me -
tais veda šv. Mišių Noveną už bran -
gius mirusiuosius. Novena prasidės
lap  kričio 2 dienos 8 val. ryto ang liš -
ko  mis šv. Mišiomis ir vakare 7 val.
lie  tuviškomis šv. Mišiomis ir tęsis iki
lap kričio 12 dienos.

��Šiemet Tautinės sąjungos Bos-
to no skyrius švenčia 60 metų, o Bos -
to no kultūriniai subatvakariai – 50
me tų sukaktis. Kviečiame kartu su
mumis atšvęsti šiuos du garbingus
ju biliejus 2009 m. lapkričio 7 dieną,
šeš tadienį, 3 val. po pietų So. Bostono
Lie tuvių piliečių klube, trečio aukšto
sa lėje (368 West Broadway, So. Bos -
ton, MA). Programoje: prisiminimų ir
skaid rių apie subatvakarius pynė;
Vil niaus universiteto merginų choro
,,Vir go” koncertas. Įėjimas – 25 dol.,
stu dentams (su studento pa žy mė ji -
mu) – 5 dol.,  moksleiviams – ne mo -
ka  mai. Apranga – šventinė. Bus pa -
tei  kiama lengva vakarienė.  Po subat -
va  kario vyks šokiai. Subatvakarį ren-
gia Bostono kultūrinių subatvakarių
val dyba.

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 FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

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

IŠ ARTI IR TOLI...

DRAUGO FONDAS – GAIVINANTIS
DIENRAŠČIO ŠALTINIS

Draugo fondas (DF) buvo įkurtas
1993 m. vasario 12 d. dienraščio kapi -
ta linėms išlaidoms ir leidybai pa rem -
ti. Fondo sumanytojas buvo tėvų ma -
ri jonų provincijolas kun. Viktoras
Rim šelis, kuris, matydamas, jog il -
gainiui marijonams pritrūks lėšų
,,Drau gą” leisti, rūpinosi įsteigti DF. 

DF, pelno nesiekiančios korpora -
ci jos, nariai ir rėmėjai yra ir ,,Drau -
go” skaitytojai. Pagal DF nuostatus
(Bylaws) nariais gali būti asmenys ar
organizacijos, paaukoję DF bent 200
JAV dol. – už tokią sumą jie gauna
vie ną balsą. Nariai DF reikalus
spren džia metiniame suvažiavime,
ku ris yra aukščiausia sprendžiamoji
Fon do institucija. Aukos, skirtos DF,
yra nurašomos nuo federalinių mo -
kes čių. 

DF yra savarankiška organizaci-
ja, įregistruota Illinois valstijoje. Jos
sa vininkai ir šeimininkai yra DF na -
riai. Fondas nepriklauso nei ,,Drau -
gui”, nei tėvams marijonams, o jo
veik la ir reikalai yra aptariami bei
spren džiami DF narių suvažiavime.
DF administravimas, lėšų investavi-
mas ir panaudojimas tvarkomi DF di -
rek torių tarybos, kuri yra Fondo na -
rių renkama dviejų metų kadencijai
me tinių suvažiavimų metu. Šiuo me -
tu tarybą sudaro septyni tarybos na -
riai: pirmininkė Marija Remienė,
sek retorė Rūta Jautokienė, nariai –
dr. Ona Daugirdienė, dr. Augustas
Idzelis, Vaclovas Momkus, dr. Algis
Norvilas, Vacys Šaulys, iždininkas
Leopoldas von Braun, garbės narys
kun. Viktoras Rimšelis ir ex officio
,,Drau go” leidėjų tarybos pir mi nin -
kas Saulius Kuprys. Šiais metais na -
rių suvažiavime dvejų metų kadenci-
jai bus renkami ar perrenkami 3 ta -
rybos nariai.

DF narių suvažiavimai vyksta
kas met. Spalio mėn. DF nariams bu -
vo išsiųsti kvietimai į metinį narių
su važiavimą, kuris įvyks lapkričio 7
d. 9 val. r. Jaunimo centre, Čiurlionio
galerijoje. Kiekvienas narys gavo po
su važiavimo darbotvarkę, finansinę
2009 m. Fondo ataskaitą ir DF nario
pa žymėjimą-įgaliojimą suvažiavime

ne galintiems dalyvauti. DF yra su si -
pra tusių lietuvių šeima, tad kiekvie -
nam jų turėtų rūpėti dalyvauti su va -
žia vime. Suvažiavime galima išgirsti,
kas yra daroma, kokią paramą DF
tei kia dienraščiui. Taip pat tai yra
pui ki proga išsakyti savo nuomonę.
Ne mažiau svarbu yra ir pabendrauti,
pa sidalyti bendrais lūkesčiais.

Ypatingas DF rūpestis yra, kaip
pa didinti narių skaičių. Šiais 2009 m.
į metinį narių suvažiavimą buvo iš -
siųs ta 1,030 kvietimų. Prieš ket ve -
rius metus, 2005-aisiais, Fonde narių
buvo 1,415. Mažėjant narių skaičiui,
ma žėja įnašai į DF, mažėja ir parama
dienraščiui. Tad reikia ne tik dabar-
tiniams nariams aktyviai dalyvauti
suvažiavime ir didinti įnašus, bet ir
paraginti tai daryti savo draugus ir
artimuosius. Reikia, kad ir jaunesnio-
ji karta kuo gausiau įsijungtų į veiklą
ir užimtų vyresniosios kartos vietą,
pre numeruotų ,,Draugą” ir taptų DF
nariais.

,,Draugo” leidybai labai reikalin-
ga DF parama, narių, rėmėjų ir gar-
bės narių telkiamos lėšos. Nors tie
pa tys DF nariai yra ir ,,Draugo” au -
ko tojai, greta prenumeratų atsiun -
čian tys ir savo aukas, be DF dienraš -
tis neišsilaikytų. Kiekvienais metais
DF parama dienraščio leidybai siekia
iki 100,000 dol.,  buvo metų, kai para-
ma buvo ir gerokai didesnė. Greta
,,Draugo” prenumeravimo ir skaity-
mo internete, remkime dienraštį per
DF. 

Negailestingas laikas ir moderni
tech nika (kompiuteriai ir paštas) gra -
si na spausdintam lietuviškam žo -
džiui. (Kažin ką kompiuteriai paro-
dys po šimto metų?) Didingas ,,Drau -
go” archyvas liudija aukštą technikos
ir kultūros lygį Amerikoje. Šimtą me -
tų ,,Draugas” nešė kultūrą ir dva si -
nes vertybes į mūsų namus. Jei ne
DF, dienraštis nebūtų sulaukęs šimt-
mečio. DF nariai ir rėmėjai, kurie
savo įnašais teikia nuolatinę paramą,
išlaiko mūsų spaudos plačiašakį
ąžuolą – ,,Draugą”.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.5 proc. vieneriems ir 3.0 proc.dve-
jiems metams terminuotas indėlis
California Lithuanian Credit Union

Santa Monica, California
Tel. 310-828-7095

Valdžios apdrauda iki $250,000


