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Washington, DC, vasario 25 d.
(BNS) – Kalbėdamas Jungtinių Vals-
tijų Kongrese Federalinio atsargų
banko (FAB) vadovas Ben Bernanke
paragino įstatymų leidėjus kaip gali-
ma greičiau parengti aiškų planą,
kaip valdžia ketina per artimiausius
10–20 metų mažinti šalies biudžeto
deficitą. Priešingu atveju deficitas ga-
li problema tapti jau rytoj, jei obliga-
cijų rinka pamanys, kad JAV valdžia į
šį klausimą žiūri nerimtai.

B. Bernanke nuomone, nebegali-
ma laikytis tikslinių 4–7 proc. bend-
rojo vidaus produkto (BVP) biudžeto
deficito ribų. Būtina pereiti prie 2,5–
3 proc. BVP tikslinių ribų, mano Fe-
deralinio atsargų banko vadovas.

B. Bernanke taip pat sakė, kad
grėsmingai augantis JAV biudžeto
deficitas artimoje ateityje turi ribotą
poveikį infliacijai. Tuo tarpu vėliau
deficitas gali turėti įtakos bazinei pa-
lūkanų normai ir JAV dolerio kursui.

Baltieji rūmai numato, kad JAV
biudžeto deficitas šiais finansiniais
metais, kurie pasibaigs rugsėjo 30 d.,

turėtų sudaryti 1,56 trln. JAV dole-
rių, arba 10,6 proc. BVP.

Kalbėdamas Kongrese B. Ber-
nanke taip pat paragino senatorius
neatimti centrinio banko teisės pri-
žiūrėti didžiausius šalies komercinius
bankus ir įspėjo, kad toks sprendimas
keltų ,,didelę grėsmę”, praneša ,,The
New York Times”.

,,Man sunku suprasti, kad esant
krizei, kuri yra tokia rimta ir aprėpia
daug rinkų ir įstaigų, norima iš regu-
liavimo sistemos pašalinti vienintelę
įstaigą, kuri turi visas galimybes
spręsti tokias problemas”, – sakė B.
Bernanke.

FAB kritikuojamas už tai, kad
nesugebėjo pažaboti rizikingo ko-
mercinių bankų skolinimo prieš kri-
zę. B. Bernanke pažadėjo peržiūrėti
centrinio banko priežiūros operacijas.

JAV centrinio banko vadovas taip
pat skeptiškai vertina pasiūlymą, ku-
riam pritaria JAV prezidento Barack
Obama administracija. Remiantis
šiuo pasiūlymu, siekiama neleisti ko-
merciniams bankams valdyti rizikos

draudimo fondų ir privataus kapitalo
fondų, taip pat vykdyti rizikingas
operacijas panaudojant savas lėšas.

Anot B. Bernanke, FAB taip pat
nagrinėja ,,Goldman Sachs” ir kitų
JAV bendrovių sąsajas su Graikija po
to, kai pasirodė pranešimų, kad JAV
bankai prisidėjo prie Graikijos įsi-
skolinimo duomenų pakeitimo.

Washington, DC, vasario 26 d.
(BNS) – JAV neketina taikstytis su
Rusijos įtaka Baltijos šalyse, pareiškė
JAV gynybos departamento pasekre-
torė Michele Flournoy.

,,Vienas svarbiausių klausimų,
kurį būtina apsvarstyti NATO ir Ru-
sijos taryboje – apibūdinimas, ką reiš-
kia sąvoka ‘saugumas’, – sakė ji per
spaudos konferenciją Taline.

Pasak M. Flournoy, šiuo klausi-

mu ,,kai kurių šalių, NATO narių, ir
Maskvos požiūriai šiek tiek skiriasi”.

Jos nuomone, ,,nors NATO ir sie-
kia bendradarbiauti su Rusija, orga-
nizacija neketina taikstytis su Rusi-
jos siekiu stiprinti savo įtaką Baltijos
šalyse”.

Gynybos departamento pasekre-
torė patikino Baltijos šalis, kad JAV
yra ,,ištikimos savo sąjungininkių at-
žvilgiu ir labai rimtai žiūri į savo pri-

siimtus įsipareigojimus”.
M. Flournoy sako, kad NATO ir

Rusija turi galimybių vaisingai bend-
radarbiauti, ,,tačiau jų įgyvendinimas
daug kuo priklauso nuo Maskvos”.

Be kita ko, ji paminėjo pageida-
vimą, jog būtų aktyviau bendradar-
biaujama sprendžiant problemas, su-
sijusias su Irano branduolinėmis tech-
nologijomis, ir kartu dalyvaujama anti-
teroristinėje veikloje”.

Pentagonas žada saugoti Baltijos šalis nuo Rusijos

Jau rytoj JAV biudžeto deficitas gali tapti problema
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Susitikimas d∂l sveikatos pertvarkos
baig∂si be rezultat¨

Ben Bernanke pripažįsta, kad Fede-
ralinis atsargų bankas padarė klaidų.

SCANPIX nuotr.

Vilnius, vasario 26 d. (BNS) –
Prezidentės Dalios Grybauskaitės iš
diplomatinės tarnybos atleistas Me-
čys Laurinkus iki gyvenimo pabaigos
išlaikys aukštą diplomatinį laipsnį ir
pasikeitus politinėms aplinkybėms
galės vėl sugrįžti į diplomatiją, rašo
,,Vilniaus diena”.

Užsienio reikalų ministerija
(URM) dienraščiui pranešė, kad nėra
atšauktas prezidento Valdo Adam-
kaus 2008 m. birželio 25 d. pasirašy-
tu dekretu M. Laurinkui suteiktas
nepaprastojo ir įgaliotojo ambasado-
riaus diplomatinis laipsnis.

Pagal įstatymą tai aukščiausias
diplomatinis laipsnis, kuris gali būti
suteiktas Lietuvos piliečiui. URM at-
kreipė dėmesį, kad nebeįmanoma iš
buvusio Valstybės saugumo departa-
mento vadovo ir ambasadoriaus Ispa-
nijoje bei Gruzijoje M. Laurinkaus
atimti nepaprastojo ir įgaliotojo am-
basadoriaus laipsnio.

,,Vadovaujantis Diplomatinės
tarnybos įstatymu, šis diplomatinis
laipsnis asmeniui suteikiamas iki gy-
vos galvos. Suteiktas laipsnis neat-
šaukiamas”, – tvirtinama ministeri-
jos pranešime.

Išsaugodamas diplomatinį laips-
nį M. Laurinkus turės teisę grįžti į
diplomatinę tarnybą, jeigu valstybės
ir URM vadovai su tuo sutiktų.

Tačiau pabrėžta, kad dabar jis
nebus aprūpinamas darbu ministeri-
joje ar įtraukiamas į diplomatinę at-
sargą, nors tai ir neužkerta kelio at-
eityje to siekti.

Iš ambasadoriaus Gruzijoje pa-
reigų M. Laurinkus atšauktas prieš
mėnesį – sausio 29 d.

Washington, DC, vasario 26 d.
(BNS) – JAV partijų viršūnių susiti-
kimas dėl sveikatos pertvarkos vasa-
rio 25 d. baigėsi be rezultatų. Pre-
zidentas Barack Obama pagrasino
pats vienas spartinsiąs įstatymo pro-
jektą, jei artimiausiu metu nebus
pasiektas sutarimas, praneša agentū-
ra AFP.

Respublikonai per brangiais va-
dina demokratų planus suteikti svei-
katos draudimą 31 mln. iki šiol neap-
draustų amerikiečių. Per beveik 7 va-
landas trukusį susitikimą, kurį tie-
siogiai rodė televizija, B. Obama sa-
kė, kad šalis negali sau leisti dar me-
tus laiko diskutuoti dėl pertvarkos.

Demokratams Senate trūksta
vieno balso, kad pertvarkai būtų pri-
tarta. Tam būtina 60 balsų dauguma
iš 100. Tačiau prezidentas gali mėgin-
ti ,,prastumti” įstatymą specialiu po-
tvarkiu, kuriam pakanka paprastos
51 balso daugumos.

Respublikonų mažumos vadovas
Senate Mitch McConnell teigė esąs
nusivylęs susitikimo su B. Obama re-
zultatais. Anot jo, tapo aišku, kad de-
mokratai, įskaitant prezidentą, ne-
nori keisti 2,700 puslapių įstatymo
projekto.

B. Obama tikėjosi, kad minėtas
susitikimas išgelbės jo siūlomą svei-
katos pertvarką. Respublikonų atsto-
vai jau iš anksto kritikavo susitikimą,
vadindami jį prezidento viešaisiais
ryšiais.

B. Obama tikėjosi, kad susitikimas iš-
gelbės jo siūlomą sveikatos pertvar-
ką. SCANPIX nuotr.
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Skaitau vasario 26 d. dien-
raštį lrytas.lt. Peržiūrėjusi straips-
nių pavadinimus sužinojau, kad
Lietuvoje ,,Bedarbių mokymas –
tylaus karo zonoje” ir ,,Žadamo
ekonomikos atšilimo daugelis
žmonių dar nepajus”. Gal todėl
,,Pernai iš Lietuvos emigravo
22,000 gyventojų”. Stebėjausi,
kur jie bėga, nes ,,Britanijoje –
vis daugiau bedarbių lietuvių”.
Štai „Valstiečiai liaudininkai lie-
ka opozicijoje, bet rems ir val-
dančiuosius”, o ,,Buvęs kariuo-
menės vadas dirba su Rusijos
geležinkelių bendrove susiju-
sioje įmonėje”. Įdomu, ,,Kas
užims VSD vadovo kėdę?”, puiku,
kad ,,Pentagonas žada saugoti
Baltijos šalis nuo Rusijos įtakos”.
Štai ,,Antarktyje atskilo Liuk-
semburgo dydžio ledkalnis”. Ar-
tėja tvanas ir ,,Kultūros paveldo
departamentas lėšų Labanoro
bažnyčios atstatymo darbams
neskirs”. Bet tikėkimės, kad ,,Ats-
tumto mesijo eilinis apsireiški-
mas tautai” mus visus išgelbės.

Redaktorė Laima Apanavičienė

Visus metus bus minimas ateitininkijos šimtmetis įvai-
riais susibūrimais, stovyklomis, paskaitomis, leidiniais,
projektais, kongresu. Dera ištisus metus švęsti, nes

ateitininkija neturi vienos gimimo dienos — organizacijos
idėja vystėsi per visus 1910 metus lietuviams katalikams
inteligentams susispietus įvairiuose užsienio, t.y. Europos ir
Rusijos, universitetuose, kol sąjūdis įgavo savo vardą su 1911
m. išleistu pirmuoju ,,Ateities” žurnalo numeriu.

Pagrindiniai ateitininkijos istorikai E. Turauskas, St.
Yla, Z. Ivinskis, S. Sužiedėlis sieja ateitininkijos minties
pradžią su Lietuvių katalikų studentų sąjungos valdybos
išrinkimu Leuven universitete, Belgijoje, 1910 m. vasario 19
d. Ši valdyba, susidedanti iš J. Galdiko, Pr. Kuraičio, A.
Maliausko ir A. Viskanto, vedė ir skatino lietuvių katalikų
studentų veiklą Petrapily, Fribourge, Romoje ir Krokuvoje.
Susirašinėjo su lietuviais kunigais A. Staniukynu ir A.
Kaupu Amerikoje, prašant finansinės paramos kurti katali-
kiškas draugijas tarp moksleivių Lietuvoje. Nuo šios valdy-
bos darbo pradžios be perstojo išsivystė ateitininkų sąjūdis.

Š. m. vasario 19–20 d. Belgijoje, Briuselyje ir Leuven uni-
versitete susitiko apie šimtas ateitininkų ir jų bičiulių
paminėti Ateitininkijos šimtmetį — ateitininkiškos dva-

sios pirmąjį pasireiškimą. Šventę suorganizavo Belgijos atei-
tininkų klubas, vadovaujamas Emilijos Pundziūtės-Gallois,

kuri išreiškė, kad „vienas šio renginio tikslų: supažindinti
Europos lietuvius su mūsų organizacijos besitęsiančiu
indėliu į Lietuvos visuomeninį, politinį, kultūrinį gyvenimą”.

Šventės tema: ,,Ateitį regim tėvynės laimingą”. Dalyviai
aplankė tas vietas, kur prieš šimtą metų lietuviai studentai
sielojosi dėl akivaizdaus Europos inteligentijos nukrikščio-
ninimo. Jie išklausė paskaitas apie panašius nūdienos rū-
pesčius. Šventės metu buvo suruoštas simpoziumas „Ko-
kiomis vertybėmis kursime ateities Lietuvą”, kuriame daly-
vavo kultūros istorikė dr. Irena Vaišvilaitė ir JAV bei Euro-
poje gerai žinomas politologas, dažnai spaudoje rašantis dr.
Darius Udrys. Ateitininkų federacijos pirmininkas Vygantas
Malinauskas skaitė paskaitą „Ateitininkijos pėdsakas Lie-
tuvos visuomenėje”. Meninę programą atliko jaunų ateiti-
ninkų delegacija iš Vasario 16-tosios gimnazijos, vadovauja-
ma globėjos Marytės Šmitienės.

Šis pirmasis šimtmečio renginys pasklido Lietuvos ži-
niasklaidoje. Jis buvo ypač teigiamai aprašytas vasario 24 d.
,,Lietuvos žiniose”, kur išspausdinas šventės rėmėjo Europos
Parlamento nario Algirdo Saudargo ilgesnis pasisakymas:
,,Prasminga, kad atgimstanti Lietuva sėmėsi idėjų iš krikš-
čioniškosios Europos versmės. Dabar, kai Europa, Jono Pau-
liaus II žodžiais tariant, kvėpuoja abiem savo plaučiais, gra-
žus yra noras aplankyti vieną savo gimtaviečių.” A. Saudar-
gas pridūrė, kad jei ateitininkų judėjimo tėvai galėtų sugrįžti
į šių dienų Europą, jos nepažintų. ,,Europos nukrikščionėji-
mas yra didžiulis. Tai, kas prieš šimtmetį buvo ateitis, dabar
vadinama praeitimi. Dievo vardas yra vejamas iš kalbos,
kryžiai nukabinami.” Jis užbaigė savo kalbą žodžiais: ,,Esa-
me ne tam, kad raudotume. Esame tam, kad grąžintume
Europai ateitį.” — V.K.

IIšš AAtteeiittiinniinnkkųų ggyyvveenniimmooIIšš AAtteeiittiinniinnkkųų ggyyvveenniimmoo
2010 – Šimtieji ateitininkijos metai

Red. Vida Kuprytė c/o Draugas 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 el. paštas: draugas@ateitis.org

Ieškomi vadovai, mokytojai ir
darbininkai JAS stovyklai

Jaunųjų ateitininkų sąjungos va  saros sto-
vykla įvyks š. m. liepos 6–15 d. ALRKF sto vy kla -
vie tė je Dai na voje. Kviečiame ateitininkus, no  -
rin čius vadovauti jaunučių bū reliams ar dirb ti
virtuvės darbus, įteikti prašymus. Būrelių va -
dovai turi būti bent 16 metų am žiaus, o virtuvės
dar bininkai — bent 15. Mo kytojai gali būti stu -
dentai ar sen drau giai atei ti nin kai. Jei do mitės,
informaciją ir formas rasite naujame Jaunųjų
ateitininkų tinklalapyje: www.javjas.org. Pra -
šo me paduoti prašymus iki va sa rio 28 d. 

Ateitininkiškos
minties pradžia

KALENDORIUS
KOVO 7 d., sekmadienį,  Giedrės Žumbakienės meno pa -
rodos atidarymas Pasaulio lietuvių centro meno galerijoje
12:30 val. p. p. Ruošia atei tininkių korporacija ,,Giedra”.

KOVO 13 d., šeštadienį,  Ateitininkų šalpos fondo metinis
susirinkimas Ateitininkų na muose, Lemonte. Pradžia 4 val. p. p.

KOVO 13 d., šeštadienį,  Ateitininkų šalpos fondo meti nė
vakarienė. Pradžia 6 val. v. Ateitininkų namuose, Le mon te.
Kaina 60 dol. AŠF va ka rienei kvietimus gau site, paskam binę
Pranutei Do mans kienei 708-246-0049 arba parašę el. paštu
FLD85@aol.com.

Leuven universitete, Belgijoje,
1910 m. vasario 19 d.

2010 m. vasario 19 d. Belgijos Leuven universitete susirinko
ateitininkai iš Lietuvos, Belgijos ir Vokietijos paminėti ateitininki-
jos sąjūdžio pradžią.                          Marytės Šmitienės nuotr.

Po šimto metų ateitininkai
aplanko savo organizacijos lopšį 
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GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  Kas genealiai
nereikšminga ir

reikšmingai svarbu?

VYTAUTAS VOLERTAS

Turėjau kaimyną, pro kurio stogą košėsi saulutė, o jis prie kamino
tvirtino TV anteną. Jo manymu, lietaus debesėlis tik retkarčiais
užkliūva, o geras vaizdo ir garso signalas TV ekrane yra naudin-

gas kasdien ir ištisą parą.
Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2009 m. gruodžio 2 d. nutarė to-

liau plėtoti Ermitažo-Gugenheimo muziejaus projektą („XXI amžius”,
2009 m. nr. 89). Šio projekto pleištą miestui varo A. Zuokas,  G. Kirkilas
ir J. Imbrasas. Už penkis milijonus dolerių Vilniaus savivaldybė iš Jono
Meko įsigijo Jurgiui Mačiūnui priklausiusius „Fluxus” tipo daikčiukus, o
jiems sudėti reikia muziejaus. Statyba pareikalaus 260 mln. litų.

Tai kiauras stogas ir antena prie kamino – daug milijonų naujam mu-
ziejui, o kiti  Vilniaus miesto reikalai teduoda kelią pretenzingoms keiste-
nybėms.

Kas yra „Fluxus” ir J. Mačiūnas?” „Jurgis Mačiūnas – nereikšmingu-
mo” (? – V. V.) genijus, savo sukurtu ‘Fluxus’ judėjimu padaręs didžiulę
įtaką šiandieninei Vakarų kultūrai (...)”, – taip kalba vienas Jono Meko
atstovas („Draugas”, 2010 m. sausio 20 d.). „Nereikšmingumo genijus”,
„Fluxus” judėjimas, didžiulė įtaka šiandieninei Vakarų kultūrai... Bet
mažai kas susigaudo apie nereikšmingumo genialumą, apie „Fluxus”, ir
mažai kas girdėjo apie J. Mačiūną bei jo didžiulę įtaką Vakarų kultūrai. Ar
tai nebus dūmais rašoma savireklama? O gal net kokios nors ligelės žen-
klai?

Neatrodytų, kad laikas jau spaustų Vilnių statyti muziejų „nemeniš-
kam menui”. Tokių rodinių juk visur matome, juos liečiame, paspiriame.
Beveik visas gyvenimo veidas yra nemeniškas, nubertas nemaloniais fizi-
niais ir dvasiniais spuogais. Didesnis dėmesys Vilniaus senamiesčiui yra
daug svarbiau už kažkieno piktdžiugiškus įgeidžius.

Senieji pastatai byra plyta po plytos, o mes rūpinamės savo istorija
kūrybiniais keliais: iš dokumentų, aprašų, pasakojimų ir archeologinių ra-
dinių atgaminame seną prabangos buitį, atstatome Valdovų rūmus. Šis
užmojis jau toli pažengęs. Dar už 240 mln. litų nuaidės pabaigos trimitai.
Susispies ten kelių šimtų metų Lietuvos didikų gyvenimo likučiai, susi-
klostys kilimai su gobelenais, išsirikiuos vazos su skulptūromis, suguls
sidabriniai ir auksiniai stalo reikmenys, šaukštai puikuosis prieš šakutes.
Bus naudinga pažinti tą laikotarpį ir jį parodyti užklydusiam lenkui, vo-
kiečiui, rusui, turkui. Geras mostas, bet ar jis nėra truputį ankstyvas? Kol
susikaups tie 240 milijonų, kandys gali suėsti jau surinktus kilimus, o
senamiesčio plytų krūvos į žemę susmegs. Ar nereikėtų pradėti jas ran-
kioti?

Neseniai namolio į Lietuvą išsirengė Čikagoje pabuvojęs doras kuni-
gas. Atsisveikindamas pasakė, kad turįs aukų, už kurias Lietuvoje (rodo-
si, Šiauliuose) pradėsiąs statyti maldos namus su dviem butais kunigams.
Kuklus žmogelis prasitarė, kad jo sumanymui užteksią dviejų milijonų do-
lerių. Tai kartu būsianti ir ekumeninė šventovė.

Šiauliuose stinga bažnyčių? Ar yra tiek kunigų, kad štai dar du iš pa-
rapijų prisiglaus toje misijų pastogėje? Ar nėra vaikams ar seneliams
prieglaudų, kuriose jau šiandien būtų naudingos jo surinktos aukos? O gal
jos vertingiausiai pasirodytų remiant vaikų ir jaunimo literatūrą? Už du
milijonus dolerių ilgokai laikytųsi geras žurnaliukas mažiesiems.

Žinoma, dažnai asmeniniai užmojai būna veiksmingesni už tuos, kur
pinasi keli protai ir daug rankų. Tačiau šiandienos būtini poreikiai netu-
rėtų būti stumiami rytdienon. Kyla ir kiti klausimėliai. Kai turėsime daug
muziejų, jais girsimės visai Europai, tačiau ar turizmas juos išlaikys? Rei-
kės priežiūros, teks ką nors pataisyti, grindis šveisti, dulkes nuo rodinių
valyti, sargus samdyti, inteligentiškų vyrų ir moterų ieškoti, kad svečius
sudomintų. Ar pakaks pajamų iš turistų, ar neteks pensijų karpyti?

Šnekučiuojamės apie Lietuvą, lyg geriau žinotume už ten (mūsų ar
mūsų artimųjų tėvynėje) gyvenančius. O kaip išeivijoje? Ar suvokiame
savo pirmumus? Kokios mūsų pareigos yra svarbiausios šiandien, ypač
JAV Lietuvių Bendruomenės rėmuose?

KRISTAUS IR ŽMOGAUS
GUNDYMAI

Gavėnios pirmąjį sekmadienį skai-
tomas įspūdingas Evangelijos pasakoji-
mas apie alkano Jėzaus gundymą. Šį
pasakojimą kiekvienas tikintysis turėtų
dažnai apmąstyti, kad netaptų gundy-
tojo auka. Toks apmąstymas ypač rei-
kalingas mums, pradėjusiems eiti lais-
vės keliu, nes tai, kas nutiko Jėzui, at-
sitinka kiekvienam juo einančiam.
Svarbiausi gundymai – tai noras be
darbo ir pastangų užsitikrinti sotų
gyvenimą – kad akmenys pavirstų
duona; tai noras turėti visa, ko geidžia
širdis, – visas pasaulio karalystes; tai
noras, kad viskas kuo puikiausiai sek-
tųsi, – tarsi Dievo angelai neštų ant
rankų.

Mums didelį nepatogumą sukelia
šalia gyvenantys žmonės, kuriems
nieko nėra švento. Tačiau šalia mūsų
dar yra antgamtinė tikrovė ir neat-
skiriama jos dalis – puolę angelai, Šven-
tajame Rašte vadinami velniais, šėto-
nais, gundytojais. Laisva valia atsiskyrę
nuo Dievo ir tapę Jo priešais, jie ne-
kenčia visos Dievo kūrinijos ir ypač
žmogaus, tad nuolat bando jį palenkti į
pikta. Gundytojas ieško tinkamos pro-
gos, kai žmogus būna silpnas ir dėl to
lengvai pažeidžiamas, ir bando įteigti
mintį, jog neklausant Dievo lengviausia
tapti laimingam.

Evangelijoje pagal Luką pasakoja-
ma, jog gundytojas pasirodė tada, kai
Jėzus po keturiasdešimties dienų visiš-
ko pasninko buvo labai alkanas. Gun-
dytojo taktika visuomet panaši: pasi-
naudoti proga, kai žmogus būna labai
silpnas arba ko nors labai geidžia.

Kai prieš dvidešimt metų mums
atsivėrė laisvo gyvenimo perspektyva,
buvome visapusiškai alkani. Penkias-
dešimt metų alkome laisvės ir svajo-
jome gyventi panašiai, kaip dauguma
laisvojo pasaulio gyventojų, troškome
sotaus, saugaus, visais atžvilgiais lai-
mingo gyvenimo.

Šis mūsų alkis buvo proga gundy-
tojui nuolat kišti mintį, kad laisvė
turėtų akmenis paversti duona, kad ji
tarsi fėja duotų visa, ko geidžia žmo-
gaus širdis. Kiek anksčiau tas pats
gundytojas marksizmo vadovėliuose
buvo kalbėjęs, kad komunizme dirb-
sime, kiek galėsime, o gausime, kiek
panorėsime. Argi nebuvo anuomet ti-
kinčių šiuo absurdišku gundytojo tei-
giniu? O dabar gundytojas įkalbinėja
žmogų nepersistengti: jeigu gynėme
valstybę, ji privalanti viską mums
duoti. Gundytojas klastingai nutyli,
kad išsikovota laisvė – tai tik galimybė

aktyviai dalyvauti Dievo kūryboje,
kurti laisvą ir klestinčią valstybę, ku-
rioje visiems būtų gera gyventi. 

Gundytojas už savo pagarbinimą
žadėjo Jėzui visas pasaulio karalystes.
Iš tikrųjų jis meluoja, nes siūlo tai, ko
neturi. Pasaulis nėra gundytojo nuo-
savybė, tačiau jis žino, kad žmogaus no-
rai labai dideli ir jis gali patikėti nere-
aliausiais dalykais. Gundytojas ne tik
Jėzui, bet ir kiekvienam žmogui žada
labai daug, jeigu tik šis elgsis ne pagal
Dievo valią, bet kaip siūlo jis – Dievo
priešas. Šis gundytojas šiandien įtikinė-
ja jaunimą visai nepaisyti moralės
normų ir imti iš gyvenimo, ko tik trokš-
ta širdis. Nereikia skaistumo, nereikia
šeimos, nereikia jokių įsipareigojimų –
tik daug pinigų ir daug malonumų!
Tokių minčių sklinda iš diskotekų, nak-
tinių klubų, televizijos šou laidų. Iš visų
kampelių gundytojas kviečia imti „visas
pasaulio karalystes” ir už jas mokėti,
atrodo, visai nedaug – tik pagarbinti jį,
šėtoną.

Šėtonas garbinamas visuomet, kai
ryžtamasi tenkinti savo troškimus ne-
siskaitant su Dievo valia. Visi nusikal-
tėliai eina šiuo gundytojo siūlomu
keliu. Kam dirbti, jeigu galima ką nors
apgauti, pagrobti, o paskui nerūpestin-
gai mėgautis gyvenimu – taip mano
gundytoju patikintys žmonės. Didžiau-
sia dvidešimties Nepriklausomybės
metų bėda buvo ta, kad daugelis rinkosi
ne sąžiningą darbą, bet nuolat klaũsė
gundytojo ir ėmė iš jo rankų apgaulingą
„pasaulio karalysčių” laimę.

Trečiasis laisvės keliu einančio
žmogaus gundymas yra ne mažiau ak-
tualus už pirmuosius. Į Dievą tikintis
žmogus lengvai patiki, kad už tikėjimą
bei parodytą ištikimybę Dievas būtinai
privaląs atsilyginti. Suprantama, trokš-
tamiausias atlygis būtų sotus ir saugus
gyvenimas. Gundytojas įkalbinėjo Jėzų
netgi pulti nuo šventyklos pasitikint,
kad angelai neš jį ant rankų. Šitokio
angelų „nešiojimo” dažnas tikisi, todėl
suglumsta pakliuvęs į bėdą, kai, pavyz-
džiui, ištinka bankrotas, aplanko liga,
miršta brangūs asmenys ar pan. „Jei
Dievas yra, kodėl jis leidžia man ken-
tėti?” – klausia nelaimingas žmogus.

Ačiū, Viešpatie, už gundymo pamo-
ką, kurią mums palikai Evangelijos
puslapiuose. Ačiū už žodžius, kuriuos
pasakei šėtonui, jog žmogui reikia ne
vien duonos, bet ir Tavo žodžio, Tavo
palaikančios rankos. Ji vienintelė gali
saugiai vesti mus šio gyvenimo keliais.

Arkivyskupas S. Tamkevičius, SJ

Onkologiniai ligoniai ir broliai
pranciškonai jau beveik dešimtmetį
kartu keliauja ramybės ir supratimo,
užuojautos ir meilės kenčiantiems
nuo vėžio keliu. Praėjusį ketvirta-
dienį Klaipėdoje vėl rinkosi „Vilties
bėgimo” organizatoriai ir savanoriai
aptarti pasirengimo jau trečiajai soli-
darumo su sergančiais akcijai per šių
metų Sekmines, gegužės 23 d., pra-
neša krikščionybės žiniasklaidos tar-
nyba. 

Siekdami didesnės darnos orga-
nizuojant pagalbą onkologiniams li-
goniams Šv. Pranciškaus onkologijos
centras ir Klaipėdos universitetinė

ligoninė 2010 m. vasario 11 d. pasira-
šė bendradarbiavimo sutartį. Praėju-
sių metų lapkričio mėnesį jau prakas-
ta žemė koplyčiai statyti Pranciškonų
socialinės veiklos komplekse Klaipė-
doje. Kitą dieną po bendradarbiavimo
sutarties su ligonine pasirašymo pra-
dėti lieti koplyčios pamatai.

Šiais metais į ,,Vilties bėgimo”
sumanymą atliepė ir Vilniaus mara-
tono bėgikai, kurie atvyks paremti
Klaipėdos krašto entuziastų. Pirma-
sis ,,Vilties bėgimas” Klaipėdoje įvyko
2008 m. gegužės 11 d. Šios akcijos tik-
slas buvo supažindinti klaipėdiečius
ir svečius su Šv. Pranciškaus onkolo-

gijos centro projektu ir pradėti rinkti
lėšas jo statybai. Bėgime dalyvavo
daugiau nei 2,500 dalyvių. Antras
,,Vilties bėgimas” Klaipėdoje įvyko
2009 m. gegužės 31 d. Jame dalyvavo
jau daugiau nei 5,000 dalyvių. Mieste
tvyrojo nepaprastai sportinė nuotai-
ka bei vilties dvasia. 

Praėjusių metų pabaigoje 10 cen-
tro savanorių stažavosi viename iš
geriausių (Anglijoje yra 150 centrų)
Plymouth pagalbos vėžio ligoniams
centre „Mustard tree”. Savanoriams
pasisekė pamatyti, kaip centre dirba-
ma su ligoniais, jų artimaisiais, kokia
teikiama pagalba ir kaip padedama

ligos ištiktiesiems. Po šių studijų bū-
simas Klaipėdos Šv. Pranciškaus on-
kologijos centras įgavo realų turinį.
„Kiekvienam ligoniui jo ligoje yra la-
bai svarbu sutikti žmogų – artimąjį,
gydytoją, draugą, bičiulį, kuris nuo-
širdžiai galėtų pasirūpinti jo reika-
lais. Reikia labai patikimo draugo,
kuriam galėtum atverti savo širdies
žaizdą ir patikėti save; tokio, kuris
galėtų būti su juo ir išklausyti jį,
grąžinti viltį”, – įsitikinusi Šv. Pran-
ciškaus onkologijos centro direktorė
Aldona Kerpytė.

Krikščionybės žiniasklaidos
tarnyba

Pranciškonų pagalba onkologiniams ligoniams – „Vilties bėgimas“ 
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2010 m. sausio 30 d. Vilniaus Ar-
kikatedroje Bazilikoje susirinko gau-
sus būrys tikinčiųjų, kunigų, Seimo
atstovų ir pirmųjų valstybės asmenų
paminėti kunigo monsinjoro Alfonso
Svarinsko 85-erių metų jubiliejaus ir
jo kunigystės 55-erių metų sukaktis. 

Šiuo metu mons. Svarinskas lan-
kosi Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Su juo progos susitikti jau turėjo Los
Angeles lietuviai, vasario 21 d., sek-
madienį, Šv. Kazimiero parapijos sa-
lėje Vasario 16-osios minėjimo metu
LA Lietuvių fronto bičiuliai monsin-
jorui įteikė kasmet skiriamą ,,Lais-
vės” premiją. Šį sekmadienį, vasario
28 d., monsinjoras lankysis Čikagoje.
Su juo bus galima susitikti Jaunimo
centro kavinėje 2 val. p. p. 

– Monsinjore, galbūt kai kas
Jums pavydėtų Jūsų nugyvento
gyvenimo  žygdarbio, kiti – krikš-
čioniškos pasaulėžiūros žmonės
– norėtų būti bent truputėlį pa-
našūs į Jus.

– Na, man tų visų dalykų tikrai
nereikia. Katalikų Bažnyčioje šven-
tieji kanonizuojami po mirties. O kol
gyvas žmogus, visada padarys klaidų.
Neapdraustas nuo jų ir aš. Žinoma,
didelių klaidų jau nebepadarysiu.
Daug žmonių pritaria mano veiklai,
ir man tai teikia vilties, kad tų klaidų
galbūt aš padariau nelabai daug.

– Kodėl sovietų valdžia Jus
taip aršiai persekiojo? Dvidešimt
dveji metai lagerių – retai kas
buvo pagerbtas tokiu dideliu so-
vietų valdžios dėmesiu. Daugelis
kunigų, dirbdami pastoracinį
darbą, sugebėjo sėkmingai  išsi-
sukti nuo valdžios daromų kliū-
čių.

– Manęs nekentė už tai, kad aš
kažką dariau. Kiek man sąlygos leido,
aš dirbau. Kai mane teisė 1961 me-
tais, man buvo prikergta etiketė
„ypatingai pavojingas recidyvistas”,
nors aš ir prieštaravau, sakydamas,
kad recidyvistais paprastai pripažįs-
tami kriminaliniai nusikaltėliai. Vis
dėlto mano argumentai teismui buvo
bereikšmiai, teisėjai ir toliau mane
taip vadino. Dėl to man suteikto „ti-
tulo” aš net 22 mėnesius buvau kali-
namas iki teismo labai žiauriomis
sąlygomis. Žiemą kalėjimą kūrendavo
tik kas antrą dieną.

– Kuriame kalėjime tai bu-
vo?

– Tai buvo Mordovijoje. Ten buvo
lageris, o prie jo buvo pristatytas spe-
cialus barakas, kuriame buvo pusė
politinių kalinių ir pusė kriminalinių.
Į pačias kameras politinių ir krimina-
linių netalpindavo. Sąlygos ten tikrai
buvo nepavydėtinos. Lietuvių ten ka-
lėjo apie šimtą žmonių, ir aš jiems ga-
lėjau padėti, nes dirbau medicinos
punkte ir galėjau sunkiai sergančius
ligonius atleisti nuo darbo.

– Ar daug buvo Jūsų globo-
tinių?

– Kiekvieną dieną atleisdavau
nuo darbo tris–keturis žmones. Man
buvo suteikta teisė atleisti ne dau-
giau kaip du žmones, todėl medicinos
punkto viršininkas man priekaištau-
davo, kai atleisdavau kartais net po
keturis ir penkis žmones per dieną. O

į priekaištus atsakydavau, kad jeigu
nenorite, tai aš galiu ir nedirbti, o kas
tąsyk bus su ligoniais? Tai jis kęsdavo
mano darbą, o žmonės gaudavo dieną
kitą atvangos.

– Ar buvo įmanoma lageriuo-
se pasipriešinti blogiui?

– Mano nuomone, bolševikai pa-
darė labai daug blogo, bet, gal neapsi-
žiūrėję,  padarė ir vieną gerą darbą –
kad kunigus sodino į lagerius. Kaip
būtų atrodę, jeigu mūsų tauta būtų
sėdėjusi lageriuose, o kunigai sėdėję
klebonijose ir, neturėdami ką veikti,
būtų lošę preferansą? 

– Ar be pastoracinio darbo
buvo galima padėti žmonėms la-
geriuose?

– Už tuos pinigus, kuriuos kali-
niai uždirbdavo, kurį laiką jiems bu-
vo leidžiama lagerio parduotuvėse
nusipirkti maisto, kiek nori. Tai savo
tuos uždirbtus varganus rublius mes,
kunigai, atiduodavome kitiems – ligo-
niams, užsieniečiams ar šiaip ken-
čiantiems nuo nusilpimo iš pusbadžio
gyvenimo ir nepakeliamo lagerių dar-
bo. Deja, sunku stebėti, kaip šiandien
vakarykščiai bolševikai ir vėl ruošiasi
Lietuvą okupuoti, tik šį sykį kitu bū-
du – per ekonomikos užvaldymą.

– Bet argi jie to dar nepada-
rė?

– Okupacija bus užbaigta tada,
kai jie opoziciją pradės sodinti į kalė-
jimus. Manau, jog reikia viską daryti,
kad tai neatsitiktų. Reikia, kad ir už-
sienio valstybėse visuomenė žinotų,
kas pas mus dedasi, kad, reikalui
esant, mus palaikytų. Viešumas yra
labai didelis dalykas. Prisimenu, kaip
pas mus į lagerius atvažiuodavo bol-
ševikų agitatoriai iš Lietuvos ir vary-
davo savo propagandą. O sėdint už-
darytiems lageryje ne taip jau papras-
ta atpažinti klastą ir melą.

– Dvidešimt dveji metai lage-
riuose – tai toks ilgas laikas...

– Taip. Tarp savo pirmojo ir ant-
rojo suėmimo aš klebonavau Kulau-
tuvoje. Tada įvedžiau pamaldas mo-
kiniams. Paprašiau, kad vaikai į baž-
nyčią ateitų uniformuoti. Ir visi atei-
davo, iš tikrųjų labai gražiai atrodė.
Norėjau atitraukti vaikus nuo ateiz-
mo.

,,Man buvo skirtas kitas darbas, 
ir aš jį dirbau kitur”

Pokalbis su mons. Alfonsu Svarinsku
– Ar vaikų už tai nepersekio-

jo?
– Visko buvo. Kaip dabar prisi-

menu dešimtokę Mildą Sideravičiūtę.
Kai jos paklausė, kodėl ji nestoja į
komjaunimą, ji atsakė, jog bus vie-
nuole. Kilo didžiausias skandalas, ją
pašalino iš mokyklos. Nelaimei, kaž-
kas iš mokyklos mokytojų giminaičių
dirbo Švietimo ministerijoje. Atvyko
komisija ir liepė įrašyti į nutarimą,
jog ji iš mokyklos pašalinta už moky-
tojo įžeidimą. Tačiau niekas to nepa-
liudijo. Mokinukai lyg niekur nieko
lankė bažnyčią, giedojo mergaičių
chorelis. Vienas berniukas pasakė,

jog jis bus klebonas. Ir vėl kilo skan-
dalas, pas mane padarė kratą, rado
Šapokos istoriją, keletą senų žurnalo
„Židinys” numerių. Tada aš persikė-
liau į Betygalą.

– Kaip ten sekėsi? 
– Ir ten ramu nebuvo. Keletas

komjaunuolių iš Zapyškio parašė ant
manęs skundą, neva aš fabrikų darbi-
ninkus kviečiu neklausyti partijos už
tai, kad ji vedanti neteisingu keliu.
Tačiau tai tebuvo muilo burbulas –
jokių fabrikų tose apylinkėse nebuvo.
Viena nedidelė gyvenvietė ir vasarą
kokie trys šimtai poilsiautojų. Bet to
skundo užteko, kad prieš mane vėl
pradėtų bylą. Teismo metu generali-
nis prokuroras draugas Galinaitis
kaltinamajame žodyje pasakė, jog
prieš teismą stovi ne Strazdelio tipo
kunigas, o kunigas-banditas. Aš pa-
klausiau prokuroro, kodėl jis mane
įžeidinėja – juk iš bylos medžiagos
matyti, jog aš jokio nusikaltimo ne-
padariau, ir teismas mane paleis. Ta-
da jam bus gėda. Bet jis pareikalavo
man septynerių metų laisvės atėmi-
mo ir perpykęs išėjo iš teismo salės.
Teismas man davė šešerius metus –
toks humaniškas buvo teismas.

– O ką nuveikti Jums pavyko
iki pirmojo suėmimo?

– Aš studijavau kunigų seminari-
joje. Mes, klierikai, beveik visi buvo-
me įsijungę į pogrindžio veiklą. Padė-
davome laisvės kovotojams kiek galė-
dami: reikėjo gabenti pogrindžio
spaudą, laiškus. Taip aš patekau į po-
litiką.

– Kaip  tai atsitiko?

– Pirmosios nepriklausomos Lie-
tuvos metu Lietuvoje ilgą laiką žmo-
nės gyveno be pasų. Gal apie  1924 m.
mokiniams buvo išduoti mokinio pa-
žymėjimai. Tokio asmens dokumento
visai užteko. Kai užėjo sovietai, išsi-
aiškinę, jog pasų nebuvo, jie asmens
dokumentais pripažino bažnytinius
metrikus. Mirus klebonui, aš aptikau
metrikų blankus ir antspaudą. Bene
pirmus metrikus išrašiau savo bro-
liui, norėjusiam išvengti sovietų ka-
riuomenės. Nors ir jauni, bet greit
įgudome. Rašalą darydavome iš suo-
džių, kad atrodytų išblukęs. Paskui
ką tik surašytas dokumentas būdavo
keletą dienų panešiojamas kišenėje,
kad susiglamžytų, apsitrintų ir įgau-
tų seno dokumento išvaizdą. Taip
man pavyko išgelbėti nuo fronto ne
vieną lietuvį.

– Toks darbas turėjo būti dir-
bamas labai slaptai?

– Viena mergaitė iš Ukmergės
manęs paprašė metrikų savo tėvui,
kuris gyveno Taujėnuose. Ji taip gra-
žiai prašė, atrodė tokia maloni, nešio-
jo ilgas geltonas kasas. Aš pažvelgiau
į ją, ir mano širdy prabudo užuojauta.
Norėjosi jai padėti. Pasakiau jai, kad
ateitų po trijų dienų. Visas tas dienas
laukiau su didele baime, maniau, kad
mane sučiups, bet nieko neatsitiko. Ji
atėjo, gražiai padėkojo, ir viskas bai-
gėsi gerai. Nei apie ją, nei apie jos tė-
vą daugiau nieko negirdėjau. Taip tad
ir pasidariau politiku.

– Kaip įkliuvote?
– Aš atvažiavau į Kauną gauti

ginklų, bet pasirodė, jog tai buvo pro-
vokacija. Atvykus nurodytu adresu,
man buvo pasiūlyta ne ginklų, o tik
trys nagano šoviniai. Pamatęs, jog jie
suvynioti į švarią nosinę, viską su-
pratau ir atsisakiau juos paimti. Kai
išėjau į gatvę, tuoj pat buvau suim-
tas. Klastą turėjau įtarti gerokai
anksčiau, nes man buvo siūlyta gink-
lų gavimo reikalu atvykti į Vytauto
bažnyčią. Bet aš nenuėjau. Gal ir ge-
rai, kad neteko susidurti su ginklais,
nes būčiau jau seniai žuvęs. Matyt,
man buvo skirtas kitas darbas, ir aš jį
dirbau kitur – lageriuose, vėliau, jau
atgavęs laisvę, vėl jį tęsiau ir vis dar
tebedirbu savo tėvynėje.

– Už ką  buvote teisiamas pir-
mą kartą?

– Už tai, kad spausdinau pog-
rindžio spaudą. Kai Biržuose ir Uk-
mergėje KGB rado pogrindinės spau-
dos, kažkas pasakė, jog ją gavo iš ma-
nęs. Iškilo didelis pavojus, kad bus
surasta nemaža pranciškonų Vytauto
bažnyčioje palikto turto – rašomųjų
mašinėlių ir kitko, nes buvo pradėtas
tardyti vieno pranciškono giminaitis.
Todėl nebeliko kitos išeities, kaip
man prisiimti kaltę, kad nekristų įta-
rimas, jog Vytauto bažnyčioje kažkas
ne taip. Todėl aš ir „prisipažinau”,
neva pas mane atėjo trys vyrai ir gra-
sindami ginklu liepė kažkur nunešti
pogrindžio spaudos leidinių. Tardy-
tojai manimi patikėjo, ir taip išėjo,
kad aš tapau partizanų ryšininku.
Mane klausinėjo, ar kada nors šau-
džiau, bet aš tvirtai atsakiau, kad nie-
kada nebuvau šovęs ir apie ginklus
neturiu jokio supratimo. Tada tardė
daug žmonių,      Nukelta į 12 psl.

JAV LB Vakarų apygardos surengtame Vasario 16-osios minėjime Los Angeles
Šv. Kazimiero parapijos salėje monsinjorui A. Svarinskui buvo įteikta ,,Lais-
vės” premija. Šalia monsinjoro – premiją įteikęs JAV LB LA apylinkės pirmi-
ninkas dr. Rimtautas Marcinkevičius.   Povilo Žemaitaičio nuotr.
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Truputį atsargiau su vertini-
mais, užsakytais per honorarą (bio-
grafijomis, straipsniais ir kt.).

Raimundo M. Lapo laiškas „Drau-
ge” (2010 m. sausio 16 d.) apie Vl.
Baltrušaitį ir Čikagos Operos chorą
reikalauja patikslinimo. Jis prisipa-
žįsta suklydęs, pavadinęs Vl. Baltru-
šaitį Čikagos Operos Vyrų choro
įkūrėju, tačiau mano, kad tai nemen-
kina muz. A. Gečo ir  V. Radžiaus
nuopelnų, kadangi vėliau jie dirbo
kartu. Toks vertinimas neteisingas.

„Karūną” vis dėlto tenka uždėti
muzikui A. Gečui ir choro vadovui V.
Radžiui, kurie 1949 m. pirmieji su-
telkė 42 vyrų grupę ir įkūrė Čikagos
Lietuvių vyrų chorą. Vl. Baltrušaitis
pradėjo darbą kaip dirigentas ir akto-
rius nuo 1954 m. Statant operą ir
pasikeitus choristų sudėčiai, choras

tapo Čikagos Lietuvių Opera.
Jame daug metų  dirigentu buvo

muz. A. Kučiūnas ir dirigentas muz.
A. Vasaitis, taip pat muz. R. Kamins-
kas ir Kazėnas (iš Clevelando).  Sve-
čio teisėmis buvo pakviestas Gaidelis
(jo kūrinio „Dana” atlikimui) ir muz.
Marijošius. Visi šie dirigentai turėjo
aukštą muzikinį išsilavinimą. Tuo
laikotarpiu buvo atlikti ir lietuvių
kompozitorių kūriniai, kurių lietuviš-
ka visuomenė labai geidė.

Nuopelnas ir garbė priklauso ne
vienam asmeniui, bet visai didžiulei
grupei žmonių, kurie įdėjo savo kūry-
bą, talentą ir sielą. Kitaip galvoti yra
klaidinga.

Algimantas Juškys,
buvęs dainininkas

Čikaga, IL

NE VISKAS TAIP

Labai malonu buvo matyti, kad
Antanas Dundzila domisi liaudies
menu ir tikrai moka išrinkti būsimus
Michelangelo ir Picasso ir jų kūrinius
(,,Draugo” laiškų skyrius, 2010 m.
vasario 13 d.). Neatsimenu, kad Dun-
dza tada, kai trumpomis kelnėmis
stovyklaudavo su mumis, būtų paro-
dęs tokių gabumų. Bravo! Šaunu! 

Tikiu, kad mes galėtume padary-
ti gerą biznį pardavinėjant tokį meną

ir pelną paskirti ,,Draugui” ir kitiems
lietuviškiems reikalams (žinoma, po
atitinkamo komiso (už mūsų triūsą).
Išteklių niekad nepritrūktų, nes to-
kių apiplyšusių tuščių kartoninių
dėžių yra išmestų prie kiekvienos li-
kernės ir grosernės (liquor ir grocery
stores) šiukšlių konteinerių.

Donatas Januta
San Francisco, CA

DUNDZILOS MENAS, BIZNIS IR LABDARA

Asmenys, pasiilgę grožio mene,
poezijoje ir literatūroje, bus dėkingi
Antanui Dundzilai ir Gražinai Kriau-
čiūnienei už jų straipsnius „Draugo”
dienraštyje (2010 m. vasario mėn. 13
d.), kuriuose išsakė pastebėtas neigia-
mybes šių dienų mene, literatūroje.

Žiūrint į pateiktą ,,National Gal-
lery of Iceland muziejuje B. Ander-
son kūrinį ,,Kartonas”, man priminė
laikus, kada augantys vaikai atsineš-
davo didžiules kartono dėžes, panau-
dotas šaldytuvų ar skalbimo mašinų
pervežimui, žaisdavo su jomis, pjaus-
tydami įvairių dydžių ir išvaizdų sky-
les. Gal vaikai kūrė modernų meną,
nes labai panašiai atrodė?

Šiuo klausimu esu ne vieną kartą
rašęs, bet nebuvo atsiliepimų. Matyt,

daugumai patinka nežmoniškai atro-
dantys piešiniai arba eilės. Reikia eiti
su nauju mąstymu, išmetant tikrąjį
grožį, kitaip gali būti palaikytas neiš-
manėliu.

Kyla klausimas, kodėl viduram-
žių menininkų kūriniai yra parduo-
dami už milijonus? Šių dienų meni-
ninkai, poetai, literatūros kūrėjai
turėtų pasielgti kaip Renata Šerelytė
– paaiškinti savus kūrinius, ką jie
nori pasakyti žiūrovams, bet nelaiky-
ti jų tokiais, kurie nesupranta šių
dienų naujovių. Atrodo, kad pasaulis
pamilo smurtą, karus, žemės drebėji-
mus, potvynius, bet užmiršo tikrąjį
grožį, kuris dar supa žmoniją.

Antanas Paužuolis, 
Chicago, IL

KADA GRÎŠIME PRIE TIKRO GROŽIO 
MENE, POEZIJOJE?

LEONIDAS RAGAS

2009 m. gruodžio 5 dienos „Drau-
ge” išspausdintas Juozo Gailos „San-
taros-Šviesos” organizacijai paskirtas
straipsnis „Herojai, išdavikai, prisi-
taikėliai” (kur žodis „herojai” siejasi
su Liūto Mockūno knygos pavadini-
mu) įkvėpė kitus pasisakyti. Pagal
Antaną Paužuolį (2009 m. gruodžio 9
d. laiškas ,,‘Santara-Šviesa’ J. Gailos
apmąstymuose”), daugelis santarie-
čių vis dar perša Lietuvos žmonėms
kosmopolitizmą patriotizmo sąskaita.
O Marija Remienė 2009 m. gruodžio
17 d. laišku „Apie šviesininkus-san-
tariečius” giriasi dešiniųjų katalikų
pakraipos visuomenės pranašumu,
kad būtent jie, o ne šviesininkai išei-
vijoje sukūrė lietuvišką kultūrą, švie-
timą, labdarą. 

Jiems jau buvo trumpai, aiškiai
ir įdomiai atsakyta, todėl nebūčiau
prabilęs, jei mano atidžiai skaitomas
ir bičiuliu laikomas Jeronimas Tam-
kutonis komentaru „Pokalbis su
‘Santaros-Šviesos’ veikėjais” (2010
m. sausio 28 d.) nebūtų priminęs še-
šiasdešimtųjų. Tada Čikagos Mar-
quette Park 69-oje gatvėje sekma-
dieniais po pietų Tamkutonis prie vo-
kiško alaus šnekučiuodavosi su bičiu-
liais Titu Antanaičiu ir Kaziu Veselka
žinomoje „Gintaro” klubo aludėje.
Sykį jo bičiulių nebuvo, tad turėjo
progos pasikalbėti su kitais. Vienas jų
buvo Lietuvos okupantų atsiųstas
akademikas atlikti kažkokią  misiją,
kitas – prestižinį rytų pakraščio uni-
versitetą baigęs žymus Santaros-
Šviesos (S-Šv. – sambūris-federacija,
jos veikėjai, nariai, jiems pritarian-
tys) veikėjas. 

Kai Tamkutonis tikino pastarąjį,
kad bendravimas per kompartijos at-

siųstus valdžios atstovus yra tėvynės
išdavystė, o bendrauti su tauta gali-
ma tik per gimines, santarietis drau-
giškai jam atsakė, kad jiems abiem
išbėgus iš Lietuvos, neliko kas ru-
sams priešintųsi, ir todėl reikia ben-
drauti su Lietuva. (Beje, aš irgi paži-
nojau veiklų santarietį A. T. Anta-
naitį. Su juo širdingai išsišnekėjus
būdavo aišku, kad S-Šv. nebuvo jokie
įtartini savo tautos, kultūros bei jos
tradicijų nepaisantys kosmopolitai, o
Lietuvą mylintys ir visais būdais ją
aplankyti skatinantys patriotai.) 

Toliau pabandysiu kitų patriotiz-
mo, kosmopolitizmo, pranašumo
komplekso bei tėvynės išdavystės
užgautų stygų aidą pratęsti savąja
gaida.

• • •
Nors S-Šv. federacija buvo įkurta

1957 metais, susidomėjau ja žymiai
vėliau ir gana atsitiktinai, kai 1967
metais moraliai ir kuklia simboline
auka parėmiau American Lithua-
nian  Sports and Cultural  Activities
Committee, Inc. rengiamą  Ameri-
kos lietuvių krepšininkų kelionę į so-
vietų okupuotą Lietuvą. Suruošti šią
išvyką buvo Akademinio skautų
sąjungos nario Rimanto Dirvonio su-
manymas. Drauge su skautais kole-
gomis Vytautu Germanu bei Tomu
Remeikiu ir santariečiu-šviesininku
Raimundu Mieželiu jis pravėrė duris
tolimesnei veiklai. Jie buvo vieni iš
pirmųjų, praslinkusių pro Geležinę
uždangą, pro kurią S-Šv. su šūkiu
„Veidu į Lietuvą” praėjo ne vien vei-
du, bet visu kūnu ir siela. 

Kelionei tyliai pritarė plačioji vi-
suomenė, o mūsų iš Lietuvos išsilaks-
tę karingi politikai ir patriotiškų or-
ganizacijų vadai ir vadukai griežtai ją
smerkė už „laisvės kovos fronto su-

Tebeaidintis aidas apie
santariečius-šviesininkus

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

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

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutam-
pa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius,
ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir tele-
fono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

laužymą”.  Žodžiu ir raštu kelionę gy-
nė S-Šv., kiti prisidėjo finansiškai, o
tėvas Paulius  Baltakis, OFM, nuo
1984 m. išeivijos katalikų vyskupas,
parėmė materialiai – parūpino visas
uniformas. Parėmė ir buvęs VLIK’o
pirmininkas. 

Kai spaudoje pasirodė išvyką pa-
rėmusiųjų sąrašas, vieną vakarą bu-
vau telefonu ilgoku pamokslu išvano-
tas Lietuvos laisvės kovos byloje pla-
čią vagą išvariusio med. daktaro Ka-
zio Bobelio. Jis išbarė už palaikymą
S-Šv. sambūrio remiamos 16 žmonių
grupės, kuri nesilaikė 1966 m. Cleve-
lando rezoliucijos griežtų nuostatų,
draudžiančių palaikyti bet kokį ryšį
su Lietuva per „LTSR” įstaigų ma-
lonę. O skaitytis su K. Bobeliu reikė-
jo, nes, nepaisant jo, kaip urologo,
profesijos, nuo 1970 m. jis buvo
ALT’o, o nuo 1979 m. – VLIK’o valdy-
bų pirmininkas, krikščionis demok-
ratas, ateitininkas, frontininkas,
veiklus JAV Respublikonų partijoje,
JAV LB tarybos narys, o nuo 1992
metų ilgametis LR Seimo narys. 

Matydami, kad JAV LB Krašto
pirmininkas Bronius Nainys šio rei-
kalo pernelyg nepasmerkė, maža da-
lelė karingai nusiteikusių balsingų

ultrapatriotų atsiskyrė, inkorpora-
vosi „Reorganizuotos Lietuvių Bend-
ruomenės” vardu ir, nešini plakatais
su šūkiais bei kumščiais grasindami,
sutikdavo prie salės vartų tokius sve-
čius iš tėvynės kaip solistą Vaclovą
Daunorą. 

Jo koncerto metu Čikagos Jau-
nimo centre reorgų pro langą mesta
pusė plytos su nupieštu pjautuvu ir
kūju iki kraujo sužeidė išeivijos pri-
madonos, solistės Danos Stankaitytės
ranką ir nutūpė jai tiesiai ant kelių.
Įdomu, nes sprendžiant iš Valdo
Adamkaus knygos „Likimo vardas –
Lietuva” atrodytų, kad tik kompozi-
torius Darius Lapinskas buvo to
nuostabaus, nepakartojamo vakaro
auka. Bet pagal gerb. Daną, kuri sė-
dėjo antroje eilėje nuo scenos, trečia
nuo lango, kito sužeisto nebuvo. Beje,
knygoje rašoma: „Visa salė pasisuko
pažiūrėti, kas įvyko, bet nė vienas žiū-
rovas nepašoko iš vietos.” Šia proga,
kol dar yra gyvų liudininkų, jaučiu
pareigą istorijos dėlei pateikti tikres-
nį variantą. Būtent, langui dužus,
šukėms krentant, vienas jaunuolis
žaibo greitumu movė per šalia esan-
čias „EXIT” duris, paskui jį išdūmė
dar vienas kitas.    Nukelta į 11 psl.

Santariečiai–šviesininkai (iš k.): Raimundas Mieželis, Zenonas Rekašius, Vy-
tautas Germanas ir Julius Šmulkštys.
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Vilnius, vasario 26 d. (ELTA) –
Padėtis, kad žmonės kone 20 metų
gyventų Lietuvoje ir neturėtų jokio
asmens tapatybės dokumento, nuste-
bino ir daug mačiusius pareigūnus.

Vasario 23 d. Vilniaus miesto
policijos pareigūnai, įtardami vagys-
te, sulaikė V. R. ir E. R. Jokių asmens
tapatybę patvirtinančių dokumentų
merginos neturėjo. Jos sakėsi gyve-
nančios su tėvais Vilniaus Visorių so-
duose.

Patikrinę merginų asmens duo-
menis Gyventojų registro duomenų
sąrašuose, pareigūnai nerado jokių
duomenų apie jas. Informacijos apie
jų tėvus rasta, tačiau nebuvo jokio
įrašo apie jų turimus vaikus. Parei-
gūnai merginas sulaikė 48 valandoms.

Kokių nors dokumentų, patvirti-
nančių merginų tapatybę, neturėjo ir
jų tėvai. Jie mergaičių gimimo jokia-
me civilinės metrikacijos skyriuje ne-
įregistravo, tad jos neturi ir gimimo
liudijimų. Kodėl to nepadarė, tėvai
paaiškinti pareigūnams negalėjo. Mo-
tina teigė, kad tuo laiku, kai gimė

dukterys, šeima gyveno Vilniuje, vai-
kus lankė Naujosios Vilnios polikli-
nikos gydytoja. Ikimokyklinio ugdy-
mo įstaigos ir mokyklos mergaitės
nelankė, tėvai patys jas mokė na-
muose. Vėliau šeima persikėlė į Viso-
rių sodus, kur iki šiol ir gyvena.

Tokia padėtis, kad Lietuvoje gy-
venantys dvidešimtmečiai neturėtų
jokių asmens tapatybę patvirtinančių
dokumentų, anot pareigūnų, sunkiai
įsivaizduojama. Niekam iš merginų
aplinkos nekilo klausimų, kodėl jos
nuolat namuose, nelanko mokyklos,
nedalyvauja jokioje kitoje vaikus ir
jaunuolius dominančioje veikloje.

Vilniaus migracijos valdyba pa-
rašė teikimą  teismui dėl merginų
sulaikymo Valstybės sienos apsaugos
tarnybos Užsieniečių registracijos
centre iki rugpjūčio 23 dienos.

Per tą laiką, tikimasi, bus nusta-
tyta jų tapatybė, teisinė padėtis ir iš-
duoti Lietuvoje galiojantys asmens
tapatybę bei pilietybę patvirtinantys
dokumentai.

Vancouver, vasario 26 d. (BNS)
– Vancouver žiemos olimpinių žai-
dynių moterų ledo ritulio turnyro nu-
galėtoja tapo Kanados rinktinė, fi-
nale nugalėjusi JAV komandą.

Abu įvarčius nugalėtojoms pelnė
Marie-Philip Poulin (14 ir 17 min.).
Kanados rinktinės vartininkė Shan-
non Szabados atrėmė visus 28 varžo-
vių metimus.

Kanadietės olimpinėmis čempio-
nėmis tapo trečiąjį kartą iš eilės. Jos
buvo nenugalimos 2002 m. Salt Lake
City ir 2006 m. Turine, o 1998 m. Na-
gane kanadietės finale nusileido JAV

ledo ritulininkėms.
Amerikietės sidabro medalius iš-

kovojo ir Salt Lake City žaidynėse, o
prieš ketverius metus Turine buvo
trečios.

Bronzos medalius iškovojo Suo-
mijos rinktinė, ,,mažajame” finale po
pratęsimo 3:2 (0:0, 2:1, 0:1; 1:0) įvei-
kusi Turino žaidynių vicečempionę
Švedijos komandą.

Galutinė komandų rikiuotė: 1.
Kanada, 2. JAV, 3. Suomija, 4. Švedi-
ja, 5. Šveicarija, 6. Rusija, 7. Kinija, 8.
Slovakija. 

Beveik 20 met¨ merginos gyveno
be jokio asmens dokumento

www.draugas.org

Lietuvoje sumaž∂jo gyventojû�
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Washington, DC, vasario 26 d. (Lietuviams.com) – Washington, DC, gar-
sioje privačioje „Alex” galerijoje/galerijoje „A“, veikia šiuolaikinės vaizduoja-
mosios dailės paroda „Lietuviškas sezonas“. Parodoje pristatomi daugiau kaip
trisdešimties įvairių dailės sričių menininkų darbai. Daugiau parodos ploto
skirta tekstilininkui Feliksui Jakubauskui ir šviesaus atminimo grafikui Vytautui
Valiui. Tokios turiningos parodos ištakomis galima būtų vadinti devintojo de-
šimtmečio pabaigą, kai Lietuvos ambasadai Washington vadovavęs Stasys Lo-
zoraitis vieną dieną apsilankė „Alex“ galerijoje/galerijoje „A“. Jos savininką
Victor Gaetan lankytojas supažindino su Lietuvos istorija, papasakojo apie
trėmimus, parodė fotografijų, kuriose buvo įamžinti nepriklausomybės judėji-
mo įvykiai. Nuo tada V. Gaetan tapo didžiuliu lietuvių tautos gerbėju, kelis
kartus lankėsi mūsų krašte. Jis kartu su galerija „Arka“ surengė penkių žymių
Amerikos peizažistų parodą. Tačiau V. Gaetan turėjo ir kitų tikslų – jis sumanė
savo galerijoje Washington pristatyti šiuolaikinių Lietuvos menininkų kūrybą. 

Galerijos savininkas V. Gaetan (antras iš kairės) Lietuvos diplomatų, me-
nininkų ir JAV lietuvių apsuptyje.                              L. Garbačiausko nuotr.

Vilnius, vasario 26 d. (BNS) –
Lietuvoje daugėja heroiną vartojan-
čių žmonių, šie narkotikai keičia
aguonų nuovirą, pranešė Narkotikų
kontrolės departamentas.

Departamento direktorės dr.
Audronės Astrauskienės teigimu,
Lietuvoje opiatų vartotojų gali būti
iki 7,000.

Šią savaitę Tarptautinė narko-
tikų kontrolės valdyba (International
Narcotics Control Board – INCB) pri-
statė 2009 metų ataskaitą, kurioje
pažymima, kad Rytų Europoje opiatų
vartojimas didėja, ypač Albanijoje,
Baltarusijoje, Kroatijoje, Moldovoje ir
Rusijoje.

INCB duomenimis, populiariausi
narkotikai pasaulyje – kanapės, am-
fetaminas ir ekstazis. Tačiau dalis
žmonių, vartojančių šiuos narkoti-
kus, perėjo prie kokaino. Tai itin bū-
dinga Danijai, Ispanijai ir Jungtinei
Karalystei.

Pasak A. Astrauskienės, Lietu-
voje per pastaruosius ketverius me-
tus kokaino vartojimas reikšmingai
nepasikeitė. 2008 metais nors kartą
gyvenime kokainą vartojo 0,5 proc.
gyventojų.

Bent kartą gyvenime kokainą yra
bandę maždaug 13 mln. suaugusių
europiečių (15–64 metų amžiaus).

Pagerbtas prezidentas A. Stulginskis

Kanados rinktinė džiaugiasi pergale.                                          EPA nuotr.

Vilnius, vasario 26 d. (ELTA) –
Lietuvoje minimos vieno iškiliausių
Lietuvos Nepriklausomybės atkūri-
mo veikėjų, Vasario 16-osios akto sig-
nataro, Steigiamojo Seimo pirminin-
ko, prezidento Aleksandro Stulgins-
kio gimimo 125-osios metinės.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
savo kreipimesi, perskaitytame atmi-
nimo lentos prezidentui A. Stulgins-
kiui atidengimo iškilmėse Kaune, pa-
brėžė, kad A. Stulginskis buvo tarna-
vimo tautai ir pilietiškumo pavyzdys.

Vardindama prezidento nuopel-
nus šalies vadovė pažymėjo, kad A.
Stulginskis buvo Lietuvos švietėjas,
visuomenės veikėjas, iškilus politi-
kas, aktyviai dalyvavęs Lietuvos at-
kūrimo byloje, dirbęs Lietuvos Tary-
boje, Seime, Vyriausybėje, vadovavęs
šioms įstaigoms, daug nuveikęs spau-
dos baruose, jis svariai prisidėjo prie

Lietuvos bankininkystės sistemos su-
kūrimo, ūkininkų telkimo, visada ko-
vojo už jų teises.

Valstybės vadovė atkreipė dėme-
sį, kad net pasitraukęs iš aktyvaus
politinio gyvenimo A. Stulginskis iš-
liko jautrus pilietis, rėmęs kultūrą,
studentus, neturtingas šeimas.

1920–1922 m. A. Stulginskis bu-
vo Steigiamojo Seimo pirmininkas ir
tuo pat metu ėjo valstybės vadovo pa-
reigas. Jam pirmininkaujant ši kons-
titucinė asamblėja pasiekė tarptau-
tinį Lietuvos pripažinimą, parengė ir
priėmė pirmąją nuolatinę Valstybės
Konstituciją. 1922 m. pirmasis Sei-
mas A. Stulginskį išrinko Respubli-
kos prezidentu, nuo 1926 m. gruo-
džio 18 d. iki 1927 m. balandžio 12 d.
jis ėjo trečiojo Seimo pirmininko pa-
reigas.

Lietuvoje plinta heroino vartojimas

Vilnius, vasario 26 d. (BNS) –
Pernai gyventojų nedaugėjo tik sep-
tyniose Europos Sąjungos (ES) vals-
tybėse – Bulgarijoje, Vokietijoje, Es-
tijoje, Latvijoje, Vengrijoje, Rumuni-
joje ir Lietuvoje.

Statistikos departamento duo-
menimis, Lietuva taip pat yra tarp
devynių ES valstybių, kuriose miru-
siųjų buvo daugiau nei gimusiųjų.
2009 metais Lietuvoje mirė 5,400
žmonių daugiau nei gimė kūdikių.

Lietuvoje pernai 1,000 gyventojų
teko 12,6 mirtys. Tai 1,3 karto dau-
giau nei ES vidurkis (9,6), bet ma-
žiau nei Latvijos (13,3) ir Vengrijos
(13) rodikliai.

Gimusiųjų daugiau nei mirusių-
jų daugiausiai buvo Airijoje, Kipre ir
Prancūzijoje.

Neigiama migracija, kai emigra-
vo daugiau žmonių nei imigravo, bu-
vo 7 ES šalyse: Airijoje, Latvijoje, Vo-
kietijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Bul-
garijoje ir Lietuvoje.

Lietuvoje pernai apie išvykimą
deklaravo 22,000 emigrantų, tuo me-
tu į šalį atvyko 6,500 žmonių.

2006 metų duomenimis, ES vy-
rai vidutiniškai gyvena 75,8 metų,
moterys – 82 metus. Lietuvos vyrų
vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė yra
10 metų trumpesnė už ES vidurkį.

Išankstiniais Eurostato duome-
nimis, 2010 metų pradžioje ES gyve-
no 501,3 mln. žmonių – 1,5 mln. dau-
giau nei prieš metus. Tuo metu Lie-
tuvoje gyveno 3,329 mln. gyventojų –
tai 20,900 mažiau negu 2009 metų
pradžioje.
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šv. Mišios, po jų, 2 val. p. p., prasidės
minėjimas. Pagrindinį pranešimą
skaitys dr. Robertas Vitas.  

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 24 d., trečiadienį: Bre-
chemin Auditorium, School of Mu  sic,
University of Washington, Seattle,
vyks dr. Dainiaus Vaičekonio koncer-
tas „The Beethoven Piano Sonatas
Cycles”. Pradžia 3 val. p. p.

Kovo 26–28 d.: Nekaltai Pra dė  -
tosios Švč. Mergelės Marijos seserų
vienuolyne (Put nam, CT) vyks Ga-
vėnios rekolekcijos. Rekolekcijų va-
dovas – kun. Arvydas Žygas. Regist-
racija – kovo 26 d. 6:30 val. v.  Reko-
lekcijos prasidės kovo 26 d. 7:15 val.
v. ir baigsis sekmadienio, kovo 28 d.,
pietumis. Galima registruotis tik šeš-
tadienio, kovo 27 d., rekolekcijoms.

Apie dalyvavimą pranešti ir registra-
cijos mokestį iki kovo 22 d. atsiųsti
adresu: Immaculate Conception Con-
vent, 600 Liberty Hwy., Putnam, CT
06260. Tel. pasiteirauti: 860-928-7955.

Kovo 27 d., šeštadienį: Pasau-
lio lietuvių centre vyks Lietuvos pop
scenos princo Ryčio Cicino koncertas.
Pradžia 8 val. v. Bilietus galima įsigy-
ti parduotuvėje ,,Lietuvėlė” ir kavi-
nėje ,,Smilga”. Daugiau informacijos
tel.: 773-788-1362 arba tel.: 708-594-
5622.

– Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago)
bus mo koma marginti margučius.
Tel. pasiteirauti: 773-582-6500.

Kovo 28 d., sekmadienį: Jau-
nimo centro kavinėje centro Moterų
klubas ruoš Priešvelykinius pus-
ryčius.

BALANDIS

Balandžio 2 d., penktadienį:
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre,
vyks dailininkės Aušrinės Kerr paro-

dos atidarymas. Pradžia 7:30 val. v.
Balandžio 9–11 d. Neringos

stovykloje vyks kasmetinės moterų
rekolekcijos. Dvasinio at  sinaujinimo
savaitgalį ves Kerry Sec rest ir dr.
Kristina Maciunas.   Dau  giau infor-
macijos rasite tinkla la pyje: www.ne-
ringa.org.

Balandžio 11 d., sekmadienį:
Lietuvių piliečių draugijos 3 aukšto
salėje vyks aktorės Aleksandros Gus-
tai tie nės 105 m. gimimo sukakties
minė ji mas. Prog ramoje: Romo Šle žo
dokumentinis filmas ir Kazio Sa jos
vieno veiks mo tragikomedija ,,Mania-
kas”. Re žisierius Norbertas Linger-
taitis. Pradžia 1:30 val. p. p. Kviečia
Boston LB.     

Balandžio 17 d. šeštadienį:
Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio
lietuvių centre, vyks Poezijos pava-
sario šventė. Lietuvos Nacionalinės
premijos laureatų Liūnės Sutemos ir
Jono Strielkūno bei poetų Bernar do
Brazdžiono ir Henriko Nagio poeziją

deklamuos Šiaulių dramos aktorė
Olita Dautartaitė. 

– Jaunimo centro didžiojoje salė-
je vyks Čikagos lituanistinės mokyk-
los pokylis. 

Balandžio 18 d., sekmadienį:
Jaunimo centre bus rodomas Liucijos
Armonaitės spektaklis „Bona Sforca.
Atsisveiki nimas” (režisierius Gytis
Padegimas). 

Balandžio 22–24 d. University
of Washington (Seattle, WA) vyks 22-
oji AABS (Association for the Advan-
cement of Baltic Studies) konferencija. 

Balandžio 24 d., šeštadienį: Šv.
Kazimiero lituanistinėje mokykloje Los
Angeles vyks Atvirų durų diena.

Balandžio 25 d., sekmadienį:
Maria gimnazijos kavinėje (67 gatvės
ir California Ave. sankryža, įėjimas iš
kiemo pusės) vyks seselių kazimie-
riečių ,,Games-Bingo Party”. Svečių
bus laukiama nuo 12 val. p. p. Žaidi-
mas prasidės 2 val. p. p. Pasiteirauti
tel.: 773–776–1324 (seselė Genovai-
tė).

Nukelta į 12 psl.

RENGINIŲ KALENDORIUSRENGINIŲ KALENDORIUS
KOVAS

Kovo 4–8 d.: St. Petersburg
Country Club (St. Petersburg, FL)
vyks metinės „Florida Lithuanian
Open” golfo žaidynės. Daugiau  infor-
macijos tel.: 727-895-4811 arba el. paš-
tu: ltconsulfl@bay-printonline.com.

Kovo 6 d., šeštadienį: Gedimi-
no lit. mo kyk loje bus mi nima Va sa -
rio 16-oji ir Kovo 11-oji bei Žalgirio
mūšio 600 metų sukaktis. Šv. Mi-
šios 12 val. p. p. St. Andrew Lutheran
Church pa tal pose (10 South Lake
St., Mun de lein, IL 60060). Po šv.
Mi šių – mokinių programėlė. Tel. pa-
siteirauti: 847-244- 4943.

– Overture Center (201 State St.,
Madison, WI 53703) vyksiančiame
tarptautinia me festivalyje pasirodys
lietuvių liaudies šokių ansamblis ,,Žai-
bas”. Pasirodymas prasidės 1:45 val. p.
p. Tel. pasiteirauti: 608-255-2964.

– Vyks registracija 2010–2011
mokslo metams į Montessori mokyk-
lą ,,Žiburėlis”, įsikūrusią Pasaulio lie-
tuvių centre (14911 127th st. Le-
mont, IL). Daugiau informacijos ra-
site tin klalapyje www. ziburelis.org
arba paskambinę tel.: 630-257-8891.

Kovo 7 d., sekmadienį: Sunny
Hills, FL apylinkės lie tu viai švęs Lie-
tuvos Nepriklauso my bės die ną. 11
val. r. Šv. Teresės parapijos baž ny čio-
je (2056 Sunny Hills Blvd., Su nny Hills,
FL) bus aukojamos šv. Mišios, 3 val. p.
p. parapijos salėje vyks mi nė jimas. 

– Lietuvių dailės muziejuje,  PLC
vyks  dailininkės Giedrės Žumbakie-
nės meno darbų parodos atidarymas.
Parodą globoja ateitininkių Korp!
Giedra. Pradžia 12:30 val. p. p.

– PLC Fondo salėje bus rodoma
muzikinė pasaka ,,Varniukas, kuris
buvo kitoks”. Dalyvaus pop choras
,,Svajonė” ir šokių studija ,,Dance
Duo”. Pradžia 1 val. p. p. Daugiau in-
formacijos tel.: 630-936-7745.

– Amerikos lietuvių inžinierių ir
architektų sąjungos Čikagos skyrius
kviečia slidinėjimo mėgėjus į Alpine
Valley.  Pasima ty sime 1 val. p. p. pir-
mo aukšto kavinėje Alpine Valley Re-
sort (W2501 Coun ty Rd. D, Elkhorn,
WI 53121). Tel.: 800-227-9395 arba 262
-642-7374. Daugiau informacijos tel.:
773-450-4180 arba tinkla lapyje: www.
alpinevalleyresort.com. 

Kovo 11 d., ketvirtadienį:
Midway oro uosto Aviacijos veteranų
salėje (5700 S. Cicero Ave., Chicago,
IL 60638) vyks Lietuvos Nepriklau-
somybės atkūrimo 20-mečio minėji-
mas. Bus iškilmingai pakabinta at-
naujinta Da riaus ir Girėno atminimo
len ta. Pradžia 10 val. r. Apie da lyva-
vimą praneškite iki kovo 5 d. el. paš-
tu: admin@konsulatas.org arba tel.:
312-397-0382, trump. nr. 207.

Kovo 12–14 d.: Či kagoje vyks
JAV lietuvių jaunimo sąjungos suva-
žiavimas. ,,Li thua nian Youth As so-
ciation” vardu užsakytas viešbu tis
,,Willow brook Holiday Inn.” Kamba-
rius už si sakyti tel.: 630-335-6400 ar-
ba  tel.: 800-972-2494.  Apie da ly va-
vimą pranešti el. pašto ad resu: javljs-
valdyba@gmail.com. 

Kovo 12, 19 ir 26 d. (penkta-
dieniais): Palaimintojo J. Matulai-
čio misijoje vyks Gavėnios vakarai.
Pradžia 7 val. v. 

Kovo 13 d., šeštadienį: Ateiti-
ninkų namuose vyks Ateitininkų šal-
pos fondo metinis suvažiavimas ir va-
karienė. Suvažiavimo pradžia 4 val.
p. p., vakarienės – 6 val. v. Vietas va-
karienei užsisakyti tel: 708-246-0049
(Pranutė Domanskienė).

– Amerikos lietuvių piliečių klu-
be (368 W. Broadway, So. Boston,
MA) vyks iškilmingas šokių vakaras,
į kurį kviečia atvykti Boston pramo-
ginių šokių mė gėjai.Vakaras vyks nuo
7:30 val. v. iki 11 val. v. Daugiau infor-
macijos el. paštu: Rita.DanceSport@
gmail.com.

– Šv. Kazimiero parapijos didžio-
joje salėje (2718 St. Geor ge St., Los
Angeles, CA 90027) koncertuos Alek-
sandras Makejevas, Lietu vos pop ro-
ko at likėjas.

Kovo 14 d., sekmadienį: Lie-
tuvių Šv. Pet ro ir Povilo parapijoje
(1433 Hamil ton Ave., NW, Grand Ra-
pids, MI 49504) JAV LB Grand Ra-
pids apylin kės valdyba rengia  Lietu-
vos Nepri k lau  so my bės švenčių – Va-
sario 16-o sios ir Kovo 11-osios – mi-
nėjimą. 9:30 val. r. šv. Mišios, ku rias

atna šaus lietuvių kilmės klebonas
Dennis Morrow. 11 val. r. – minėjimas
ir vai šės parapijos mokyklos salėje.
Muzi kinę prog ramą atliks muzikinė
grupė ,,Biru Bar”. 

– Marquette Park apylinkėje,
Švč. Mer ge lės Ma rijos Gimimo baž-
nyčioje pa ra pijos salėje (6812  S.
Washtenaw Ave., Chicago, IL) po
10:30 val. r. šv. Mišių vyks Lietuvos
Neprik lausomybės minėjimas. Pag -
rin dinė kalbėtoja – Danutė Bin -
dokienė. Pradžia – 12:30 val. p. p. Mi -
šių metu giedos ir meninę prog ramą
atliks solistai Margarita ir Vac lovas
Momkai. Akompanuos Jū ra tė Luk-
minienė.

Kovo 21 d., sekmadienį: Ne-
kaltai Pra dė  tosios Švč. Mergelės Ma-
rijos seserų vienuolyne (600 Liberty
Hwy., Put nam, CT) vyks JAV LB
Con necticut apylinkės ruošiamas
Lie tu vos Nepri klausomybės paskelbi-
mo ir Nepri k lau somybės atkūrimo
minėjimai. 11 val. r. šv. Mišios,  12
val. p. p. – pie tūs (užsisakyti iš anksto
iki ko vo 4 d. tel.: 860-928-7955). 1:30
val. p. p. vienuolyno salėje vyks mi nė -
jimas. Kal bėtojas – LR generalinis
kon sulas New York, ambasadorius
Jo nas Pas lauskas. Meninę programą
at liks Kristina Riegle. Dau giau infor-
macijos tel.: 917-496-9079 (Diana
Norkienė) arba tel.: 860-208-1193
(Snieguolė Stapčins kai  tė).

– Jaunimo centro didžiojoje salė-
je (5620 S. Claremont Ave., Chicago,
IL 60636) Amerikos lietuvių tautinė
sąjunga (ALTS) rengia Kovo 11-osios
minėjimą. Kartu bus švenčiamas
,,Dirvos” 95-metis ir ALTS 60 metų
sukaktis, vyks literatūrinio konkurso
laureatų apdovanojimas.  Pradžia 3
val. p. p. Pasiteirauti tel.: 708-422-
6514, 773-585-8649 (Irena Dirdienė).

– Beverly Shores Lietuvių klubas
kviečia į Šv. Onos bažnyčioje Beverly
Shores vyksiantį Lietuvos Nepri-
klausomybės minėjimą.  1 val.  p. p.

Baltijos kelias buvo paminėtas Čikagos lituanistinėje mokykloje.                                Laimos Apanavičienės nuotr.
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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 

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.

Kaip jau rašėme anksčiau, šiais
metais JAV bus vykdomas gyventojų
surašymas (US Census). Apklausos
formos, kurias reikės užpildyti bei iš-
siųsti nurodytu adresu duomenų rin-
kėjams iki balandžio 1-osios, visiems
JAV gyventojams bus netrukus iš-
siuntinėtos paštu. Gyventojams, ne-
grąžinusiems iki nustatyto laiko už-
pildytų formų, surašymo blankai bus
taip pat atnešami į namus. Įsidėmė-
tina, jog surašymo formas yra  priva-
loma užpildyti visiems gyventojams,
nepriklausomai nuo jų legalumo sta-
tuso šalyje ir/ar tautybės. Papildomos
informacijos apie gyventojų surašy-
mą galima rasti specialiai šiam tiks-
lui sukurtoje interneto svetainėje
www.Census2010.gov, kurioje, beje,
yra  ir šiek tiek bendros informacijos
bei anketų pavyzdžiai įvairiomis
kalbomis, įskaitant lietuvių (http://
2010.census.gov/2010census/pdf/LA
G_Lithuanian.pdf ). 

Skirtingai nei ankstesniais me-
tais, šiemet apklausos anketoje te-
reikės atsakyti į dešimtį gana pa-
prastų klausimų: nurodyti savo ad-
resą, būsto tipą (nuosavas ar nuomo-
jamas), jame gyvenančių žmonių var-
dus bei pavardes, lytį, amžių bei rasę
ir pan. Surašymo formas užpildyti
turėtų būsto savininkas (-ė) arba
nuomotojas (-a), įrašydamas (-a) pra-
šomą informaciją apie save bei visus
kitus drauge gyvenančius asmenis.
Kai kuriems, atsitiktinai atrink-
tiems, gyventojams bus pateikiamos
ir smulkesnės socioekonominės infor-
macijos prašančios formos, kurių
duomenys bus panaudoti atskirai
organizuojamai Amerikos visuome-
nės apklausai (American Community
Survey). 

Beje, drauge su kiekviena forma
bus pridedamas vokas su adresato
apmokėtu pašto ženklu, todėl išsiųsti
užpildytas anketas bus galima visiš-
kai nemokamai. Visus gyventojų duo-
menis planuojama surinkti iki šių
metų rugpjūčio, o viešai pateikti ap-
dorotus surašymo rezultatus – iki
2011-ųjų pradžios. Visa surinkta in-
formacija bus griežtai laikoma pa-
slaptyje (vadovaujantis specialiu fe-
deraliniu įstatymu) ir nepasieks tei-

sėsaugos ar valdžios įstaigų, o api-
bendrinti duomenys bus naudojami
išimtinai tik statistiniams tikslams.
Visi valstybės pasamdyti asmenys,
rinksiantys bei apdorosiantys duome-
nis, turės duoti priesaiką laikyti juos
paslaptyje, kurią pažeidę iškart užsi-
trauks baudžiamąją atsakomybę.

„Better Business Bureau” (BBB)
neseniai paskelbė, jog sukčiai, tikė-
damiesi apgaulės būdu išvilioti sveti-
mus asmeninius bei finansinius duo-
menis, jau ėmė suntinėti elektroni-
nius laiškus BBB vardu, skleisdami
įvairius gandus bei prašydami „re-
gistruotis” neva surašymui skirtose
interneto svetainės. Deja, kaip žino-
ma, BBB niekuomet nesiuntinėja
elektroninių laiškų gyventojams, to-
dėl geriausia būtų į panašius „prane-
šimus” tiesiog nekreipti dėmesio. 

Surašytojai lankysis gyventojų
namuose nuo šių metų balandžio iki
rugpjūčio mėnesio, tačiau belsis tik į
anketų laiku neišsiuntusiųjų duris.
Todėl jei viską tvarkingai ir laiku iš-
siuntėte, turite teisę suabejoti apsi-
lankiusio asmens patikimumu. Bet ku-
riuo atveju derėtų atsiminti, jog:

• Oficialiai valstybės įdarbinti
gyventojų surašytojai privalo segėti
specialią kortelę su Department of
Commerce vandeniniu antspaudu
(watermark) bei nurodyta galiojimo
data. Taip pat jie dažniausiai turės
specialų, „Census” užrašu paženklin-
tą krepšį.

• Surašytojai taip pat privalo pa-
prašius pasakyti vietinio biuro telefo-
ną bei savo vadovo pavardę, kad galė-
tumėte paskambinti bei patikrinti
jo/jos tapatybę. 

• Surašytojai turi teisę jūsų
klausti tik klausimų, esančių anketo-
je. Jie jokiu būdu negali prašyti bet
kokių piniginių „aukų” ar jūsų Social
Security numerio bei finansinės info-
macijos (kredito kortelės, banko sąs-
kaitos duomenų ir pan.). 

Pagal „Better Business Bureau”
bei US Census informaciją parengė

Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

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

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

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

Tel. 630-571-2630

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

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

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

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

Valandos pagal susitarimâ

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

US CENSUS: DAR KARTĄ APIE
2010 METŲ GYVENTOJŲ 
SURAŠYMO PROGRAMĄ 

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

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

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ DARBO DIENÂ 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

SEPTYNIOLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

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

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

Ginekologija

www.draugas.org

Dr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

Kryñiañodis Draugas Nr. 061

Lietuvių Fondo narių metinio suvažiavimo 2010 m. ge-
gužės 1 d. metu bus renkamas trečdalis LF Tarybos narių tre-
jų metų kadencijai, t.y. 6 (šeši) nariai (direktoriai), nes LF Ta-

rybą sudaro 18 narių. Taip pat bus renkami 3 (trys) Kontrolės komisijos na-
riai vienerių metų kadencijai.

Šių metų kandidatų į LF Tarybą ir Kontrolės komisiją sąrašas kartu su
pranešimu apie suvažiavimą bus išsiųstas visiems LF balsuojantiems na-
riams ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki narių suvažiavimo. LF
Nominacijų komisiją sudaro: pirmininkas Dalius Vasys.

Kviečiame Lietuvių Fondo pilnateisius narius siūlyti LF Nominacijų
komisijai kandidatus į LF Tarybą ir Kontrolės komisiją iki 2010 m. kovo
1 d. Atsiųskite kandidato/ės vardą, pavardę, adresą, telefoną, trumpą bio-
grafiją, trumpą paaiškinimą apie kandidato kvalifikacijas bei visuomeninę
patirtį  ir raštišką kandidato sutikimą. Kandidatais gali būti tik tie, kurie
tapo LF pilnateisiais nariais iki 2010 m. kovo 1 d.

Tuo pačiu iki 2010 m. kovo 1 dienos, prašome pristatyti kandidatų at-
sakymus į šiuos klausimus:

• Kada ir kaip Jūs pradėjote savo veiklą Lietuvių Fonde?
• Kodėl įstojote į Lietuvių Fondą?
• Kokia yra Jūsų profesinė patirtis?
• Kaip ta patirtis naudinga Lietuvių Fondui?
• Kaip Jūsų patirtis naudinga lietuvių visuomenei?
• Kodėl kandidatuojate į Lietuvių Fondo Tarybą?
• Kaip vertinate LF veiklą dabar ir ko tikitės iš LF ateityje?

Siūlymus, sutikimus ir kitą informaciją siųsti elektroniniu paštu, pa-
prastu paštu arba faksu adresu:  Lithuanian Foundation Inc., LF Nomi-
nacijų komisija, 14911 127th Street, Lemont IL 60439. Faksas 630-257-
1647, El. paštas: admin@lithfund.org 

Papildomi kandidatai į LF Tarybą ir Kontrolės komisiją galės būti siū-
lomi ir LF narių metinio suvažiavimo metu, kaip buvo praeityje, tačiau tik
iki kovo 1 d. gautų kandidatų vardai ir pavardės bus praneštos visiems na-
riams prieš suvažiavimą ir įrašytos į balsavimo korteles.

KANDIDATŲ SIŪLYMAS 
Į LIETUVIŲ FONDO TARYBĄ IR 

KONTROLĖS KOMISIJĄ

Vertikaliai:
1. Plona plastmasinė medžiaga. 2. Sulaukėjęs prerijų arklys. 3. Po-

smegeninė liauka kaukolės ertmėje. 4. Kūrinys, kurio turinį sudaro autoriaus
atsiminimai. 5. Medžiagų apykaitą reguliuojančios baltyminės medžiagos. 6.
Iš paskos. 9. Pietų Amerikos lamų genties naminis gyvulys. 10. Gulbės ...
(paskutinis gražus talento pasireiškimas). 13. Restorano tvarkdarys. 18. Sep-
tintasis Dievo įsakymas. 20. Tibeto laukiniai jaučiai. 22. Stiklinis erdvus šil-
tadaržis. 23. Tabako prikimšta tūtelė su kandikliu. 25. Miškų ir krūmų
paukštis ilgoka uodega. 26. Įvairių spalvų blizgus, skaidrus brangakmenis. 27.
„Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka, tai mūsų ..., graži Lietuva”. 28.
Lašinamasis vamzdelis, pipetė. 29. Specialiai įrengta patalpa valgiui gaminti.
31. Apžėlęs akies „stogas”.

Horizontaliai:
7. Kojos dalis nuo kelio iki dubens. 8. Graižažiedžių šeimos dekoratyvinis,

vaistinis, dažinis augalas. 11. Švytuojantis daiktas, vienu galu pritvirtintas
prie nejudamo taško. 12. Istorinė žmonių santalka, bendruomenė. 14. Tul-
pėmis garsėjanti Europos valstybė. 15. Atstumas tarp nykščio ir kito piršto.
16. Nekask duobės …, nes pats įkrisi. 17. Didžiausio Lietuvos rajono centras.
19. Sportinio ėjimo dalyvis. 21. Rusų tapytojas, mėgęs vaizduoti jūrą. 24. Veik-
los nesėkmė, visiškas žlugimas. 27. Statinys, jungiantis kelią per upę, gele-
žinkelį. 30. Nuolat šlapia žemė, dažnai su durpių klodu. 32. Ritinio pavidalo
didelis rezervuaras. 33. Naminio paukščio mėsa. 34. Portretas, paveikslas. 35.
Trumpas, juokingas pasakojimas. 36. J. Hašeko romano herojus – šaunusis
kareivis … . 37. Lietuvių aktorius Saulius … .
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Minėjimo kalbėtojas Stasys Goštautas. Lietuvių Operos Čikagos choras, vadovaujamas muz. Jūratės Grabliauskienės, atliko patriotinių dainų programą.

Išeivija gyva!

Programos vedėjai Austėja Kavec kai tė ir
Paulius Vertelka.

Susirinkę dalyviai. Pirmoje eilėje sėdi (iš k.): kun. Kęstutis Trimakas, sol. Vaclovas Momkus, Marija Remienė, sol. Margarita
Momkienė, Juzė Ivašauskienė.                                                                                                      Jono Kuprio nuotraukos

Š. m. Amerikos lietuvių tarybos
(ALT’o) suruoštas Lietuvos Nepri-
klauso my bės minėjimas, įvykęs sek-
madienį, vasario 14 d., pasižymėjo
jaunatvišku entuziazmu, o pats mi-
nėjimas va dovavosi mintimi: ,,Išeivija
dar gy va”. Tą sekmadienio rytą šv.
Mišios už Lietuvą buvo aukojamos
Švč. Mer gelės Marijos Gimimo bažny-
čioje. Jas atnašavo kun. dr. Kęstutis
Trimakas, giedojo parapijos choras,
vadovaujamas Jūratės Luk mi nienės.
Vėliavas įnešė uniformuoti šauliai.

Pats minėjimas įvyko 2 va landą
po piet Jaunimo centro didžiojoje salė-
je. Į gausiai susirinkusius daly vius
kreipėsi ALT’o pirmininkas Saulius
Kuprys, pranešdamas, kad šiais me-
tais minėjimą ves mūsų studentai,
neseniai atgaivinę Šiaurės Amerikos
lietuvių studentų sąjun gą. Minė jimą
vesti buvo pakviesti studentai Pau-
lius Vertelka ir Austėja Kaveckaitė.
Paulius yra Šiaurės Amerikos lietu-
vių studentų sąjungos pirmininkas, o
Austėja University of Illinois at Chi-
cago Lietuvių stu dentų asociacijos
pirmininkė.

Minėjimas buvo pradėtas vėliavų
pagerbimu, kuriam vadovavo T. Dau -
kan to jūrų šaulių kuopos pir mininkas
Sigitas Savickas. JAV ir Lietuvos
himnus giedojo solistai Margarita ir
Vaclovas Mom kai. Po žuvusiųjų už

Lietuvos laisvę pagerbimo invokaciją
sukal bėjo kun. dr. Trimakas, pabrė-
žęs lietuviškos juostos ir antgamtinių
simbolių tautišką jungtį. Paulius ir
Austėja aiškiai perskaitė Lietuvos
Nepri klau somy bės paskelbimo ir at-
kūrimo aktus. 

LR generalinės konsulės Skaistės
Aniulienės sveikinimą perskaitė kon-
sulato atstovas Ramūnas Loda. Savo
sveikinime konsulė taikliai pabrėžė:
,,Nepaprastai džiaugiuosi, kad išeivi-
jos jaunuoliai iš vyresniųjų perima
meilę Lietuvai bei dešimtmečius kur-
tas patriotines tra dicijas.” Ta mintis
aidėjo ir JE ambasadoriaus JAV ir
Meksikai Audriaus Brūzgos rašytame
sveikinime, išspausdintame minėjimo
leidinyje, kur jis ragino gerbti ir tau-
soti savo kalbą,  istoriją, tradicijas ir
kultūrą ir perduoti visa tai mūsų jau-
najai kartai.

Minėjime pristatytame JAV Kon-
greso atstovo Daniel Lipinski sveiki -
nime buvo pabrėžtas Amerikos lie tu -
vių tarybos reikšmingas įnašas į
išeivijos gyvenimą, ypatingai siekiant
Lietu vos valstybės atkūrimo. Visas
Kon greso nario sveikinimas buvo
įtrauktas į JAV Kongreso oficialiai
leidžiamą ,,Congressional Record”. 

Pagrindinis minėjimo kalbėtojas
— prof. Stasys Goštautas iš Bostono,

žinomas mūsų kultūrinio gyvenimo
stebėtojas. Jis gyvais pavyzdžiais
iškėlė išeivijos kultū rinius pasieki-
mus, pakartotinai nurodydamas besi-
tęsiantį išeivijos gyvastin gumą. 

Savo kalboje prof. Goštautas,
nurodydamas kartais skirtingai su-
siklostančias išeivijos kartų veiklos
išraiškas, vis dėlto pastebėjo, kad ir
tai liudija išeivijos kultūrinio gyveni-
mo gyvas  tingumą. 

Angliškai suredaguotas rezoliuci-
jas perskaitė adv. Kuprys.

Dalyvaujantys lietuviai studen-
tai, kai kurie atvykę net iš Urbanos,
rinko aukas, į tai visuo me nė dosniai
atsiliepė. Surinktos įplau kos įgalina
Jungtinių Pabal tijie čių komiteto in-
formacinę veiklą JAV sostinėje  Wa-
shington, DC. Tai yra ALT’o bei ati-
tinkamų latvių ir estų organi za cijų
agentūra, veikianti nuo 1961 m.

Meninę programą atliko Lietuvių
Operos choras, vadovaujamas Jūratės
Grabliauskienės. Solo giedojo sol.
Nida Grigalavičiūtė. 

Ženkliai atjaunėjęs Operos cho -
ras suteikė minėjimui reikiamą rimtį
bei šventišką nuotaiką. Solistės Gri -
galavičiūtės bei choro atlikta pui ki
programa buvo graži užsklanda sėk-
mingam minėjimui. Baigiant pro-
gramą, chorui drauge su minėjimo
dalyviais giedant ,,Lietuva brangi”
paskutinį posmą, ne vienam širdyje
buvo šventė. Lietuvių Operos choro
pasirodymas ir Lietuvų studentų są-
jungos sugrįžimas į vi suo meninę
veiklą gyvai paliudijo prelegento prof.
Goštauto pagrindinę min tį, kad iš
tiesų išeivija dar gyva ir dar ilgai gy-
vuos.

Kavinėje vaišes padėjo suruošti
Jaunimo centro pagalbinis vienetas
su talkininkais. Dar ilgai tęsėsi kavi -
nės aplinkoje prasidėjęs kartų dialo-
gas. Pažy mėtina, kad Jaunimo centro
vadovybė jungėsi į minėjimo ruošą ir
šiais metais, rodydama savo prielan -
kumą ALT’o veiklai, atskiro minėji-
mo atsisakė.

Šventiška minėjimo nuotaika dar
ilgai tę sė si Jaunimo centro kavinėje,
kur operos choro nariai ir dalyviai
kartu su atvykusiais studentais ben-
dravo, dalijosi mintimis ir ateities
planais.

ALT’o info

Amerikos lietuvių tarybos suruoštame Lietuvos
Nepriklausomybės minėjime akivaizdus kartų
junginys

Prof. Goštauto pas kaitoje
išsakytos mintys spausdinamos
šios dienos ,,Draugo” ,,Kultūrinia-
me priede”.
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Atkelta iš 5 psl. Bet lauke buvo
tuščia, nesimatė jokios dvasios. Tai
turėčiau gerai žinoti, nes vienas iš
sprukusiųjų per duris buvau aš. 

Grįžtant prie dr. Bobelio, lang-
daužių reorgų mentalitetui simpati-
zuodamas jis 1975 metais atsistatydi-
no iš JAV LB VII tarybos. Beje, dar
studijuodamas Vokietijoje dr. Bobelis
priklausė studentų atgaivintam atei-
tininkų judėjimui, o Čikagoje 1949 m.
atkurtoje ateitininkų veikloje buvo
pirmasis jos pirmininkas. Bet jam
nepavykus sujungti ateitininkų su
senesniųjų ateivių organizacija „Vy-
čiai”, pasitraukė. Daktaro biografijo-
je sakoma, jog „iš visuomeninio
gyvenimo jam artimiausia buvo atei-
tininkų veikla”.

• • •
Kuo daugiau buvo smerkiami

krepšininkai ir S-Šv., tuo įspūdingiau
ir tauriau atrodė iš Vakarų po 23
metų pagal santariečių šūkį „Veidu į
Lietuvą” nuvežta į okupuotą Lietuvą
pirmoji ne iš Maskvos saulėta proš-
vaistė. O krepšininkui Jonui Kaunui
tai buvo vienintelė proga po 26 metų
susitikti su motina, kuri 1941 metų
birželio mėnesį kartu su 5 metų se-
sute buvo Kybartuose bolševikų nuo
šeimos atplėšta ir ištremta į Sibirą.
Po 5 metų tremtyje mirė dukrelė, po
poros metų, po Stalino mirties, moti-
na sugrįžo savo gimtinėn ir tik 1967
m. sutiko sūnų, būdama fiziškai nu-
alinta ir dvasiškai suluošinta. Ir ko-
mandos treneriui  R. Dirvoniui tai
buvo pirmoji ir paskutinė proga susi-
tikti su tėvu, nes, kol po gero dešimt-
mečio gavo kitą vizą, per tą laiką tėtis
mirė. 

Su šia kelione buvo žengtas, be-
rods, pirmas viešas žingsnis aplan-
kyti tartum kalėjime nelaisvėje mer-
dėjančią tautą. Norint ten patekti ke-
liautojams Šaltojo karo metu reikėjo,
pralaužus Geležinę uždangą, pra-
slinkti pro bolševikinį „rojų” saugoju-
sius kagėbistus, nepraradus su savi-
mi gabenamos santariečių įduotos
kontrabandinės spaudos mantos ir,
savaime aišku, nepardavus tėvynės
nei kilnių principų. 

Nugabentas S-Šv. kultūrinis žur-
nalas ,,Metmenys” ne vieno intelek-
tualo dvasią veikė kaip geriausi vais-
tai iš Vakarų. Misijoje dalyvavę teigia,
kad reikėjo pereiti ne vieną kryžiaus
kelią. Todėl juos laikau pirmaisiais
apaštalais, nuvežusiais į Lietuvą vie-
ną iš pirmųjų laisvės žiburėlių ir par-
vežusiais tuometinės Lietuvos gyve-
nimo vaizdą – realesnį, negu dainių
išsvajota ir išdainuota ar dypukų at-
sivežta iš pabėgėlių stovyklų ir prieš

tai iš savarankiškos Lietuvos.
• • •

Po netikėto ilgoko telefoninio po-
kalbio knietėjo geriau susipažinti su
„neklaužadų” siekiais. Kadangi gerai
pažinojau ne vieną sambūrio veikėją
nuo University of Illinois Navy Pier
studentavimo laikų, reikėjo pačiam
įsitikinti, ar buvę kolegos galėjo pa-
keisti savo kailį ir tapti kai kurių va-
dinamais komunistų pakalikais, par-
sidavėliais. 

Pasidairius po Nepriklausomųjų
studentų sąjūdžio 1954 metais suda-
rytą statutą, tarp gairių galima rasti
tokias kaip stiprinti tautinį sąmonin-
gumą, skleisti humaniškumo dvasią,
sielotis dėl žmogaus, tautos ir valsty-
bės laisvės, asmens sąžinės laisvę
remti humanistiniais bei krikščio-
niškais moralės pagrindais, būti tole-
rantiškiems skirtingoms konfesi-
joms, pritarti už savo teises kovojan-
tiems negrams, žydams, užstoti des-
potų valdomus nuskriaustuosius. Pa-
gal vieną iš įstatų, įžvalgių toliaregių
buvo pasiryžta net ruošti gaires ir
planuoti pamatus išsilaisvintos Lie-
tuvos ūkiniam, kultūriniam, sociali-
niam ir politiniam atkūrimui. Planas,
atrodo, vyko sėkmingai tol, kol 1995
m. dešiniųjų pakraipos frontininkai,
remdamiesi kažkokiu mitu, neuždėjo
tautosaugininkui Valdui Adamkui
masono epiteto, taip norėdami atbai-
dyti Lietuvoje rinkėjus. Nereikėjo
pavydėti, nes dešinieji irgi buvo ne-
pėsti, o ruošė Lietuvai ne tik dr. Bo-
belį, bet ir LR Seimo nariais ištarna-
vusius Feliksą Palubinską ir Vytautą
Dudėną (pastarasis ėjo net finansų
ministro pareigas). Kad ir kaip būtų,
ačiū Dievui, visų kilnūs troškimai
išsipildė.

• • •
Septyniasdešimtaisiais žodžiu ir

spaudoje pasipylė tuščiais skundais
atsidavusios užuominos, įtariančios
S-Šv. kenkiant Lietuvos pogrindžiui,
stumiant jį į pražūtingą padėtį. Ka-
dangi tai buvo sunkūs kaltinimai, rei-
kėjo geriau susipažinti su tikrąja pa-
dėtimi, kad žmogus sugebėtum tuos
kaltinimus atitinkamai įvertinti. No-

rint pajusti tuometinę  S-Šv. veiklą,
reikėjo ieškoti patikimesnės informa-
cijos nei kalbos smuklėse ar užuomi-
nos spaudoje. Tam tikslui pasiekti
buvo svarbu susipažinti, nors kiek
pabendrauti su keletu S-Šv. veikėjų,
užčiuopti gyvąjį pulsą, kad paaiškėtų,
kokių charakterio bruožų tie santa-
riečiai iš tikrųjų yra. Sumanyta, pa-
daryta. Ilgai nelaukiant susidarė ne
viena proga ir iš arčiau pažinti vieną
kitą ar daugiau S-Šv. narių.

Gera proga sutikti juos buvo kas
metai rugsėjo antrąją savaitę ketu-
rias dienas trukusiuose S-Šv. suva-
žiavimuose, Almos ir Valdo Adamkų
buvusioje Juozo Bačiūno Tabor Farm,
Michigan vasarvietėje. Nuo aštuo-
niasdešimtųjų, kai programose pra-
dėjo dalyvauti disidentai, o netrukus
ir svečiai iš Lietuvos, stengiausi ne-
praeisti progos ten nuvažiuoti. Ten,
ištrūkę iš apsiniaukusių miestų, sam-
būrio dalyviai švarioje, saulėtoje
gamtoje nevaržomai pasisakydavo bei
pasidalindavo skirtingomis pažiū-
romis, jausdavosi laisvai, niekas ne-
vertė kitų minčių primygtinai pri-
imti. Berods, nuo 1985 metų šie S-Šv.
suvažiavimai tęsiami Pasaulio lietu-
vių centre, Lemont.

Buvo progų ir kitur susipažinti.
Prieš keletą dešimtmečių per vieną
metinę Čikagos lietuvių slidinėtojų
klubo ir Lietuvių gydytojų draugijos
bendrą išvyką į Colorado kalnus bu-
vau viename kambaryje apnakvin-
dintas su Liūtu Mockūnu, teko visą
savaitę kartu slidinėti. Jis buvo kuk-
lus, todėl gerokai užtruko, kol supra-
tau, kad jis buvo vienas iš S-Šv. pag-
rindinių steigėjų ir mėnraščio „Aki-
račiai” redaktorių. Netrukus paaiš-
kėjo, kad gerai sutikome ne tik slidi-
nėdami, bet ir prie vyno ir sūrelio, rū-
pestingai diskutuojant dėl Lietuvos
likimo. Todėl ir ateityje slidinėjome
gana daug kartų kartu. Buvome Ka-
nados Whistler kalnuose, kur dabar
vyksta žiemos olimpiada.

Kartu buvo ir kitas prisiekęs S-
Šv. narys, med. dr. Edvardas Kamins-
kas. Nors buvome ne visai to paties
plauko ir pasitaikydavo įvairių nuo-

monių, paprastai nė vienam plaukai
ant galvos neatsistojo ir nenukrito,
ypač Liūtui. Daug apsiskaitęs, jis bu-
vo tartum vaikščiojanti enciklopedija,
ir kai per anksti iškritau iš rikiuotės
dėl blogo klubo, pasigedau ne tiek sli-
džių, kiek kartu beslidinėjusio Liūto
bičiulystės.

• • •
Pasak kai kurių sugalvoto mito,

santariečiai esą netikintys. Spren-
džiant iš mano bendravimo su S-Šv.,
matau visai kitą vaizdą. Su daugeliu
jų tenka melstis per šv. Mišias, iš san-
tarietės rankų priimti šv. Komuniją,
išgirsti iš santariečio choristo dangun
sklindančią giesmę.

Šia proga norėčiau su gerb. skai-
tytojais pasidalinti praeitą sekma-
dienį Lemont Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijos biuletenyje užtik-
tomis kapeliono, jėzuito tėvo Antano
(Saulaičio) mintimis. Jis sako, kad šv.
Mišiose „išpažįstame, kad esame
lygiaverčiai žemės bendrakeleiviai
Kristaus kelyje – vyrai ir moterys,
vaikai ir suaugę, sveiki ir ligoniai,
vienos ir kitos kilmės, vargingesni ir
labiau pasiturintys, normalūs, kaip
mes, ar savotiški, kaip kiti
žmonės... (paryškinta mano – L.
R.)”.  Ar ne apie šiuos daugiau ar ma-
žiau po laiminga žvaigžde gimusius
pasisako S-Šv.?

Stipriausias bendras vardiklis,
suvedęs mane su santariečiais ar jų
šalininkais ir ilgainiui tapęs drau-
gyste, yra meilė Lietuvai arba patrio-
tizmas, kurio vis dar kai kas pasigen-
da santariečiuose, smerkiant juos,
neva jie yra Lietuvos negerbiantys
kosmopolitai. Nors intelektualų sve-
timžodžiais persūdytos mokslinės
temos ar pernelyg moderni poezija ar
muzika dažnai būdavo virš mano
galvos, visuomet supratau ir jutau S-
Šv. sambūrio dalyvio prigimtą prisi-
rišimą prie tėvynės. Jei modernų
meną sunkiai virškinau, tai nereiš-
kia, kad S-Šv. kultūrinė veikla nebu-
vo svarus įnašas į išeivijos modernų
kultūrinį gyvenimą.

Meilę Lietuvai įrodėme šį mėnesį
per Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios
suruoštas ir gausiai lankytas jubilie-
jines šventes, kai šalia vienas kito
stovėjo ateitininkas su santariečiu,
anksčiau atvykęs su vėliau atvyku-
siu, demokratas su respublikonu, ka-
talikas su protestantu – visi kartu su-
stoję traukėme išdidžiai, iš visos šir-
dies ir visų plaučių „Vardan tos, Lie-
tuvos, vienybė težydi” ir gana liūd-
nai, su tėvynės ilgesiu giedojome
„Lietuva, brangi”.

Tebeaidintis aidas apie santariečius-šviesininkus

Nuo 1992 m. Santaros-Šviesos suvažiavimai pradėti rengti Lietuvoje. Santaros-Šviesos dalyviai Anykščiuose, 2000 m.                
Algimanto Žižiūno nuotr. ,,Draugo” archyvas

Stipriausias bendras vardiklis, suvedęs mane su san-
tariečiais ar jų šalininkais ir ilgainiui tapęs draugyste,
yra meilė Lietuvai arba patriotizmas, kurio vis dar kai
kas pasigenda santariečiuose, smerkiant juos, neva jie
yra Lietuvos negerbiantys kosmopolitai.
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* Maloni, ramaus būdo moteris ieško
senelių slaugos darbo su gyvenimu.
Vairuoja, gali dirbti ir kitoje valstijoje.
Tel. 630-999-9505.

* Moteris ieško darbo su gyvenimu.
Dirba su visomis aparatūromis ir su
sunkiais ligoniais. Tel. 773-396-9232.

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

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

IEŠKO DARBO

Atkelta iš 4 psl. ir aš labai bijojau,
kad kas nors mane išduos, nes labai
daug kas žinojo, ką aš iš tikrųjų vei-
kiu.  Tarp jų buvo netgi vienas jaunas
komunistų partijos sekretorius, kurį
aš vaikystėje paruošiau pirmai ko-
munijai. Bet viskas baigėsi laimingai,
niekas manęs neišdavė.

– Bet vėliau Jums ta ,,politi-
ko” patirtis pravertė – buvote
Lietuvos Atkuriamojo Seimo na-
rys. Tai išėjo į naudą ir Jums, ir
visai Lietuvai?

– Na, aš nežinau, kiek iš to nau-
dos tenka Lietuvai. Aš atlikau tai, ką,
kaip man liepė sąžinė, reikėjo padary-
ti. Teisme neprašiau pasigailėjimo.
Jeigu būčiau visą laiką ramiai gyve-
nęs, būčiau išvengęs suėmimo. Bet
kai tik mane paleido po pirmojo kali-
nimo, aš tuoj pat pradėjau dirbti su
mokiniais Kulautuvoje. Atsimenu,
kaip per šv. Velykas 40 mokinukų da-
lyvavo procesijoje, o direktorius su
mokytojais stovėjo prie šventoriaus
vartų ir stebėjo, kaip mes ėjome.
Žmonės tada gyveno vargingai, tai
mergaitės nusipirko marlės ir iš jos
pasigamino tiulius eiti procesijoje. Po
trijų dienų mane suėmė, ir gavau še-
šerius metus laisvės atėmimo. Sugrį-
žę kartu su kitais kunigais įkūrėme
Komitetą tikinčiųjų teisėms ginti.
Tada mane nuteisė ilgiausiam lais-
vės atėmimui.

– Apie ką kalbėdavote per pa-
mokslus?

– Visada stengiausi paliesti ak-
tualias temas – mokinių bei tikinčių-
jų persekiojimus, Bažnyčios padėtį.
Prisimenu, kaip į Viduklę atvažiavęs
KGB viršininkas manęs klausė, ko aš
pageidaučiau. Į jo klausimą atsakiau,
jog norėčiau, kad man siųstų agen-
tus, turinčius mažiausiai vidurinį
išsilavinimą, kad jie suprastų, kas sa-
koma per pamokslą, kad suprastų
tarptautinius žodžius. Kai aš kalbė-
jau apie blaivybės idėją, vienas KGB
agentas paliudijo, kad kunigas gerai
kalbėjo, bet ką padėjo ir kur padėjo,
taip ir nepasakė. Viena agentė, atėju-
si Viduklėje į bažnyčią, žegnojosi
kaire renka. Vaikai ją tiesiog užjuokė,
sakydami, kad tokia didelė merga, o
žegnotis nemoka. Kai aš ją pamaty-
davau, tai dosniau apšlakstydavau.
Tai ji pradėjo nuo manęs slėptis už
kolonos, kad jai nekliūtų švęsto van-
dens lašų.

– Ar pasitaikė tarp KGB pa-
reigūnų sutikti bent kiek pado-
resnių žmonių?

– Kada buvo nuspręsta mane su-
imti man klebonaujant Betygaloje,
mane pakvietė neva pokalbiui. Keletą
dienų buvau laikomas kabinete, ten
ir valgyti man atnešdavo. Galiausiai,
kai buvo nuspręsta mane suimti, bu-
vau nuvestas į pirmą aukštą per vir-
tuvę, kur tuo metu kūrenosi krosnis.
Ten aš sustojau ir ką turėjau kišenė-
se, viską sumečiau į tą krosnį. Mane
lydėjęs saugumietis man nepasakė nė
žodžio ir nedarė jokių pastangų man

sutrukdyti, nors kitas jo vietoje tik-
riausiai būtų man sutrukdęs.

– O lageriuose ar pasitaikė
žmoniškesnių prižiūrėtojų ar ko-
mendantų?

– Taip, buvo. Mordovijoje vienas
priėjo prie manęs ir paprašė: „Pasi-
melsk už mane.” Aš jam atsakiau:
„Viršininke, iki šiol aš meldžiausi už
jus, kaip už priešą, o dabar melsiuosi
kaip už draugą.” Nuo to laiko, kai jis
praeidavo pro mane, nepaisant, kad
aš būdavau kartu su kitais kaliniais,
jis visuomet šypsodavosi. Kiti kaliniai
stebėjosi ir manęs klausė, ko jis šyp-
sosi. Arba kartais vienas prižiūrėto-
jas, mus išvedus miškan kelmų rauti,
liepdavo atsisėsti ant kelmų ir ilsėtis,
nieko neveikti. Sakydavo, kad visų tų
kelmų vis tiek niekas neišraus. Arba
kitas, kai jam pasakiau, kad ateina šv.
Velykos, o mes negalėsime jų švęsti,
nes neturime kiaušinių. Jis buvo
smalsus, baigęs Vilniuje NKVD mo-
kyklą, dažnai mane klausinėdavo
apie Lietuvos istoriją. Aš jam ir at-
sakiau, jog Velykos be kiaušinių neį-
manomos, tokia tradicija. Jis nebuvo
pravoslavas ir mūsų religijos nesu-
prato. Bet jis davė dešimt kiaušinių ir
liepė juos perduoti man, sakydamas,
kad tai Svarinskui Velykoms. Tai bu-
vo labai didelė auka.

– Sugrįžkime į mūsų laikus.
Kaip Jūs manote, ar įmanoma
atitaisyti didžiausią mūsų tautos
nelaimę – kad ji atsimetė nuo
Dievo? Ar tai dar būtų įmanoma?

– Jeigu skelbsime Dievo žodį, ji
sugrįš. Viskas įmanoma. O jeigu ty-
lėsime, ramiai ir patogiai gyvensime,
tauta pražus. Štai Sausio 13-osios iš-
kilmes man buvo leista pradėti mal-
da. Kiek prisimenu, pirmą kartą. Bet
kita didelė bėda, kad nebeliko mūsų
jaunimo. Dirbti su jaunimu nebetu-
rime sąlygų. Į bažnyčias jaunimas
neina, per radiją ir televiziją skatina-
ma vien tik ištvirkauti. Vėjais eina
mūsų jaunimas.

– Padėtis gal ne tokia bevil-
tiška, kaip atrodo: yra pranciš-
koniško jaunimo judėjimas, ku-
ris palengva plinta. Greitu laiku
gal ir nebus geidžiamų rezultatų,
bet nuleisti rankų negalima.

– Deja, negaliu prisijungti prie
Jūsų optimizmo, nes tai pavieniai da-
lykai – viena ar dvi tokios grupės nie-
ko negelbės. Dabar laikai pasikeitė
neatpažįstamai. Anksčiau Vilniaus
Kalvarijose eidavo tūkstančiai žmo-
nių, o dabar – vos kelios dešimtys.
Liūdna. 

– Monsinjore, ko palinkėtu-
mėte „Draugo”skaitytojams?

– Linkėčiau ir toliau tęsti savo
dirbamą darbą ir nenuleisti rankų, iš-
laikyti lietuvybę ir tikėjimą.

– Ačiū už pokalbį.

Kalbino Jonas Kazimieras
Burdulis, OFS

Pokalbis su 
mons. Alfonsu Svarinsku

Diagnozė
EUGENIJA BARŠKÈTIENÈ

Šokių salėje prietema. Plokštelių
muzika ir dainą niūniuoja mano šo-
kėjos:

„Neprižadėk, nes tu neištesėsi,
Žinau, turi savo širdy kitą”...
Tie žodžiai lyg ir man taikomi.

Tarp kelių garbintojų neapsispren-
džia, kuris geriausias gyvenimo part-
neris būtų (na, ir tėvams į žentus
tiktų).

O jis, glausdamas savo galvą prie
mano plaukų, kurie buvo išplauti su
obels žiedų šampūnu, traukia toliau:

„Neprižadėk, nes manęs Tu ne-
mylėsi,

Tu per graži, kad būt ištikima”...
Oh! Aš graži kai kam? Juk ir

varna, laikydama sūrį snape, susiža-
vėjo lapės pagyromis ir paleido sūrį, o
lapei to tik ir reikėjo! Pajutau, kad
auskarą iš ausies traukia plaukai,
atsiprašiusi partnerio nuskubėjau į
moterų kambarį. Įsikandusi plaukus
į dantis pamažu narpliojau auskarą iš
plaukų. Tie auskarai buvo įsigyti už
mano visos savaitės uždarbį. Mano
mama sakydavo, kad nesam tokie
turtingi, kad galėtume pirkti pigius
daiktus. Nusipirkusi geros odos batus
dėvėsi ilgai, o nusipirkusi brezenti-
nius netrukus turėsi pirkti naujus.
Tie auskarai man prie daug ko tiko,
tikėjausi, kad jie tiks ir tada, kai išs-
vajotas princas atjos ant balto žirgo ir
pasiūlys žiedą... Kritiškai pažvelgiau
į veidrodyje atsispindintį savo veidą.
Riesta nosis, siauros akys, tai ir visas
mano grožis... Net liūdna pasidarė.
Bet tuoj prisiminiau savo tėtės pasa-
kymą. Kai jis kartą paklausė savo
draugo, kodėl jis tokią negražią žmo-
ną išsirinko, tas atsakė: „Jeigu turė-
tum mano akis, ji tau būtų graži.” Tai
gal aš jo akims graži?

Baigiasi viskas, baigėsi ir šokiai.
Kam netoli namai, būreliais patraukė
pėsti, o kam toli, laukė autobuso.
Jeigu jau kuris turėjo mašiną, tam į
kompaniją netrūko... Sugrįžusi į na-
mus tuoj virtau į lovą ir netrukus
užmigau.

Ryte pastebėjau, kad trūksta vie-
no auskaro. Matyt, buvau užmiršusi
išsiimti, tai bus kur nors lovoje iš-
kritęs. Kadangi reikėjo skubėti į dar-
bą (Blue Monday), maniau, sugrįžusi
iš darbo susiieškosiu.

Vakare, sugrįžusi iš darbo, tuoj
atsiguliau, nė vakarienės nevalgiusi.
Jaučiau skausmą skilvyje ir lyg vertė
vemti. Maniau, kad gal gripo pradžia,
tai išgėrusi mamos sutaisytų „vaistų”
iš kažin kokių žolelių arbatos su me-
dumi, užmigau. Skausmas vis stiprė-
jo ir ne juokais išgąsdinau tėvus. Jie
paskambino pažįstamam daktarui ir
tas prižadėjo prieš važiuodamas į
darbą užsukti pas mane (tais laikais
daktarai mielai atvykdavo į namus.).
Ryte į darbą nėjau. Atvykęs daktaras,
pamaigė pilvą, patikrino temperatū-
rą, kraujo spaudimą ir, neradęs prie-
žasties, patarė drauge su juo važiuoti
į ligoninę rentgenui. Sutikau. Su jo
pagalba buvau tuoj priimta. Po per-
švietimo reikėjo palaukti porą valan-
dų, kol sužinos rezultatus.

Pagaliau atėjo daktaras. Jo veidą
puošė paslaptinga šypsena. Jis įdavė
man keturias tabletes. Liepė dvi iš-
gerti tuoj sugrįžus namo. Po keturių
valandų vieną ir vėl po keturių valan-
dų paskutinę. Jeigu imsiu viduriuoti,
nenusigąsti, bet gerti daug skysčių.
Rytoj ryte jis paskambins man.

Atėjus rytui jaučiausi gerai. Pa-
skambinus daktarui pasigyriau, kad
viskas gerai ir žadu važiuoti į darbą.

„Jūsų skilvyje buvo auskaras.
Kai jis ‘išėjo’, pasveikote”...

Atkelta iš 7 psl.
GEGUŽĖ
Gegužės 1 d., šeštadienį: PLC

vyks 47-asis metinis Lietuvių Fondo
(LF) narių suvažiavimas ir rinkimai į
LF tarybą ir Kontrolės komisiją. Dau-
giau informacijos tel.: 630-257-1616
arba tinklalapyje www.lithuanian-
foundation.org.

Gegužės 1 d., šeštadienį, ir 2
d., sekmadienį: Jaunimo centro  di-
džiojoje salėje vyks Pavasarinė mugė.

Gegužės 8 d, šeštadienį: May-
flower Hotel, Washington DC organi-
zacija ,,U.S. – Baltic Foundation” ruo-
šia Lietuvos Nepriklausomybės atkū-
rimo 20-ųjų metinių paminėjimo va-
karą. Vakare dalyvaus LR ministras
pirmininkas Andrius Kubilius. Bilie-
tus užsisakyti  www.usbaltic.org arba
tel.: 202-785-5056 (Trevor Dane).

Gegužės 29 d., šeštadienį: Pa-
saulio lietuvių centre, Lemonte, vyks
JAV LB Vidurio Vakarų apygardos
suvažiavimas. 

BIRŽELIS
Birželio 19 d., šeštadienį: Old

Oak Country Club (14200 S. Parker
Rd., Homer Glen, IL 60491) vyks gol-
fo turnyras, kurį rengia Lietuvių Fon-
das ir PLC.  Tel. pasiteirauti: 630-257
-1616 (LF), 630-257-8787 (PLC).

Birželio 19–26 d., žemuogių se-
zono metu, Pucker Street, Potters
Hollow, NY Vilma Mare organizuoja
Sha dow Ranch Romuvių šeimų sto-
vyklą vaikams. Kviečiami atsiliepti

no rintys dirbti stovyklos virtuvėje ar
vesti užsiėmimus. Daugiau informa-
cijos el. paštu: vilmare@gmail.com.

LIEPA
Liepos 2–4 d. Toronte, Kanado-

je, vyks IX Dainų šventė.
Liepos 25 d. sekmadienį:

Blueberry Acres, 32 McRae Rd., NE,
Arlington, WA vyks Lietuvos Dukte-
rų organizuojamas Mėlynių pokylis.
Pradžia 2 val. p. p. 

RUGPJŪTIS
Rugpjūčio  14–21 d., gervuogių

sezono metu, Pucker Street, Potters
Hollow, NY Vilma Mare organizuoja
Sha dow Ranch Romuvių šeimų sto-
vyklą vaikams. Daugiau informacijos
el. paštu: vilmare@gmail.com.

Rugpjūčio 28 d., šeštadienį:
PLC vyks šventė ,,Lietuvos diena”.
Pradžia 1 val. p. p. 

LAPKRITIS
Lapkričio 6 d., šeštadienį:

PLC vyks tradicinis Lietuvių Fondo
rudens pokylis. Daugiau informacijos
tel.: 630-257-1616 arba tinklalapyje
www.lithuanianfoundation.org.

Jeigu norite, kad žinutė apie Jū-
sų ruošiamą renginį patektų į ,,Drau-
go” ,,Renginių kalendorių”, siųskite
informaciją redakcijai adresu 4545 W.
63rd Street, Chicago, IL 606029 arba
el. paštu dalia.cidzikaite@gmail.com.

Redakcija

RENGINIŲ KALENDORIUSRENGINIŲ KALENDORIUS



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

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

PASLAUGOS

SIÙLO DARBÂ

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

Algis Luneckas daug metų
sąžiningai užpildo mokesčių formas.

Dėl susitarimo, prašau skambinti
773-284-0100, 

4536 W. 63rd St., Chicago.
(Advokato V. Lietuvninko įstaigoje,

priešais „Draugo” redakciją).

Orest Express, Inc is hiring
CDL drivers and owner

operators. Good, steady pay.
Phone: 708-223-8981.

PASLAUGOS
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SENELIŲ NAMAI, įsikūrę 
Los Angeles, CA laukia Jūsų.

Namų atmosfera, puiki priežiūra,
lietuviškas maistas. Lic #197607449. 

Tel. (661) 702-1808 arba
guzauskiene@yahoo.com

Skelbimû skyriaus tel. 1-773-585-9500

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.

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

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

Accounting
Income TAX Consulting

Sužinoti, ar jūs galite pasinaudoti šiomis
nuolaidomis, skambinkite šiandien:

įstaiga 708-361-0800 x 159

MARIUS KASNIŪNAS
Century 21 Pro-Team

12932 S. LaGrange Rd., 
Palos Park, IL 60464

708-361-0800 įstaiga
708-267-9014 mobilus

Laikas 
greitai
bėga...

Pasinaudokite valdžios
mokesčių nuolaidomis,

kurios dabar galioja
perkant nekilnojamą turtą.

Experienced window washers
and gutter cleaner needed

for residential homes must have
own vehicle and drivers license

great pay can work close to
home, 4699 Auvergne suite #4

Lisle, IL 60532 
(630) 963-8993



jaunesni dar buo tojai.
Per ateinančius kelis mėnesius,

pasitelkusi VF dabartinių pareigūnų
pa galbą, naujoji valdyba sudarys dar-

bo planą, gaires bei pagrindinius už -
simojimus, o vėliau pristatys Tarybai
aptarti ir patvirtinti.

AD MELIOREM! 
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RITONÈ RUDAITIENÈ

Vydūno Fondo (VF) tarybos posė-
dyje, kuris įvyko 2010 m. vasario 7 d.,
trejetą metų sėkmingai pirmininka-
vęs VF valdyboje dr. Vytautas Čer -
nius perdavė savo pareigas fil. v.s.
Gin tarui Plačui.

Vydūno Fondas yra dėkingas la-
bai darbščiam ir kūrybingam buvu-
siam valdybos pirmininkui už įvestas
naujoves ir įvykdytus svarbius dar-
bus, jam einant šias atsakingas pa-
reigas. Pasibaigus trejų metų kaden-
cijai, už įtemptą darbą ir gražų bend -
radarbiavimą su VF taryba, pirm.
Leo nas Maskaliūnas padėkojo visai
VF valdybai: vicepirmininkei Jūratei
Variakojienei, ypatingų reikalų vedė -
jui Leopoldui von Braun, sekretorei
Vidai Brazaitytei, iždininkui Arūnui
Draugeliui ir administratoriui Algir-
dui Marchertui, kurie aukojo savo lai-
ką ir įvairiais darbais prisidėjo prie
VF klestėjimo. Vytautui Černiui ir Al-
girdui Stepaičiui – VF pirmūnui ir
buvusiam ilgamečiui Tarybos pirmi -
ninko pavaduotojui už jo didelius
nuopelnus Vydūno fondui buvo įteik-
ti su atitinkamais padėkos įrašais žy -
menys. A. Stepaitis, priimdamas pa-
dėkos įrašą, prasitarė, kad vis dėlto
pati vertingiausia jam dovana – tai
jaunatviško skautiško idealizmo ir
įdėto darbo Vydūno Fondo gerovei
pri siminimai. Iš savo pusės V. Čer -

nius prisipažino, kad darbas VF val -
dyboje jam buvo įdomus ir mielas.
Kartu su Algirdu Marchertu jie
pasilieka užbaigti darbą, susijusį  su
,,Lithuanian Heritage” knygos išlei-
dimu, o paskui  laukia dar keletas ne -
įvykdytų projektų.

Išeinančiam VF valdybos pirmi-
ninkui padarius ir įteikus VF valdy-
bos trejų metų kadencijos veiklą api-
mančią sąmatą, posėdžio dalyviams
buvo pristatytas ir balsavimu patvir-
tintas naujasis VF valdybos pirminin-
kas Gintaras Plačas.

Gintaro Plačo profesijos sritis
yra lavinimas (Training and Develop-
ment) ir organizacijų vystymas (Or-
ganizational Development). Šis dar-
bas, įskaitant veiklą Lietuvių skautų
sąjungoje (LSS), siekia 40 metų pa-
tirtį, o skautybės tarnyboje, prade-
dant nuo skiltininko iki LSS tarybos
pirmininko ir 2009 m. Devintosios
Tau tinės stovyklos viršininko parei-
gų, 50 metų.

Įžanginėje kalboje naujasis VF
valdybos pirmininkas pasidalijo savo
vizija ir galimybėmis dirbant VF.
Pirmininkas sieks: ieškoti naujų bū-
dų ir priemonių VF paramai ir lė-
šoms, tobulinti VF originalius pla-
nus, gerinti administracinį  bendra-
vimą, tirti ga limybes, kaip VF galėtų
daugiau paremti Akademinį skautų
sąjūdį (ASS ir LSS), dėti pastangas,
kad į VF darbus daugiau įsijungtų

Dr. Vytautas Černius baigia kadenciją Vydūno Fonde

Fil. Leonas Maskaliūnas, Vydūno
Fondo tarybos pirmininkas, įteikia
padėkos žymenį už ilgametę veiklą
vienam iš VF steigėjų ir ilgamečiui
Tarybos pirmininko pavaduotojui fil.
Algirdui Stepaičiui.

VF valdybos pirmininkui prof. fil. Vy-
tautui J. Černiui, Ph.D., už sėkmingą
vadovavimą Fondo valdybai ir už di-
delį įnašą, redaguojant ,,History of
Li thuania” anglų kalba, buvo įteiktas
padėkos žymuo. Jį įteikė VF tarybos
pir mininkas fil. Leonas Maskaliūnas
2010 m. vasario 7 d. Fondo būkle.

Sūduvos kultūros fondas – tiems, kurie myli savo kraštą
ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui’’ iš Lietuvos

Šiomis dienomis Marijampolėje
įkurta asociacija „Sūduvos kultūros
fondas’’. Septyni įvairių sričių Sūdu-
vos krašto šviesuoliai susivienijo, kad
toks Fondas, keliantis daug kilnių
tikslų, atsirastų.

„Šiandien dieviškumas vis daž-
niau pralaimi materijai, kantrybė
pralaimi greitos laimės siekimui. Ste-
bimės, kodėl Lietuvoje beveik nėra
to, kas įprasta kitose šalyse – kad ir
savanorystės. Juk kilnių tikslų vieni-
jami žmonės gali daryti stebuklus. Jei
į savanorišką veiklą įsitrauks dau-
giau žmonių, ypač jaunimo – neabejo-
ju, kad susvetimėjimą ir abejingumą
keis jautrumas, tolerancija ir noras
padėti’’, – įsitikinusi Fondo pirmi nin -
kė, žurnalistė Daiva Klimavičienė.

Naująjį fondą įkūrė septyni gerai
ne tik Marijampolėje, bet ir visame
Sūduvos krašte žinomi žmonės. Tarp
jų – teologijos profesorius Kęstutis
Že maitis, žinomas kalbininkas, dabar
Seimo narys Arvydas Vidžiūnas, Ša-

kiuose veikiančios „Sintautų akade-
mijos’’ kūrėjas Vitas Girdauskas, taip
pat žurnalo „Suvalkija’’ redaktorius
Skirmantas Paukštys ir kiti. 

D. Klimavičienė sako, jog porei -
kis steigti tokį fondą kilo kalbantis su
bendraminčiais, svarstant, kodėl ki -
tose šalyse žmonės didžiuojasi savo
Tėvyne, dalyvauja įvairiuose susibū-
rimuose, kiek tik spėja, mažiau tikisi
iš valdžios, o daugiau daro patys. Tad
nutarta imtis darbų, kurie atrodo
svar būs, reikšmingi kraštui, kartu
pa brėžiant savanorystės, pasididžia-
vimo savo šalimi jausmus. Todėl ir
Fondo šūkis pasirinktas paprastas bei
aiškus: „Pasakyk savo kraštui ‘My-
liu’ ’’.

Fondas jau suplanavo pirmuosius
šių metų darbus. Šiemet minimos ne
tik 600-osios Žalgirio mūšio metinės,
Lietuvos Nepriklausomybės atgavi-
mo 20-osios metinės, bet ir sukanka
150 metų nuo lietuvių kalbos tėvu va -
dinamo Jono Jablonskio gimimo. Pla-
nuojama, kad bus įsteigta Rygiškių
Jono premija mokslininkams ir peda-
gogams, Sūduvos moksleiviams bus

rengiama garsiajam kalbininkui ir jo
metui skirta viktorina „Moki žodį –
žinai kelią’’. Be to, Fondas numatė
kultūrą studijuojantiems Sūduvos
krašto jaunuoliams skirti premiją.

Jau veikia ir naujosios asociaci-
jos puslapis internete, jo adresas:
www.suduvosfondas.lt. Čia veiks
ir elektroninis žurnalas „Sūduvos
met raštis’’, prižiūrimas prof. K. Že -
maičio. Jame bus skelbiami mokslo
straipsniai krašto kalbos, kultūros,
is torijos, religijos temomis. Dar viena
Fondo kryptis – remti ir palaikyti
etnokultūros žurnalo „Suvalkija’’ lei-
dimą – straipsniais, sumanymais, lė -
šomis.

Paklausta, ar žmonės asocia ci joje
dirbs savanoriškais pagrindais ir iš
kur bus gaunama pinigų veiklai, D.
Klimavičienė aiškino, jog Fondas –
laisvų žmonių sambūris, ir etatinių
darbuotojų nebus – numatyta remtis
savanoriais, kuriems artima ir svarbi
tokia veikla. Lėšų planuojama gauti
rengiant įvairius projektus, taip pat
tikimasi ir verslo paramos. 

Pristatydamas naująjį fondą, vie-
nas jo steigėjų, Seimo narys A. Vi-
džiū nas pasidžiaugė, kad į pirmąjį
renginį susirinko beveik pilna Mari-
jampolės dramos teatro salė – vadi-
nasi, žmonėms rūpi gimtojo krašto
kultūros reikalai. Renginyje daly-
vavęs iš Marijampolės kilęs solistas
Edmundas Seilius, iš savo koncertų
Čikagoje pažįstamas ir čia gyvenan-
tiems lietuviams, džiaugėsi fondo
kūrimu ir sakė, jog televizijos projek-
tas „Chorų karai’’, dabar labai sėk-
mingai rodomas Lietuvoje, prisideda
prie savanoriškos veiklos, populiari-
nant gimtąjį miestą ir kraštą. Apie šį
projektą ir sėkmingą Marijampolės
choro dalyvavimą galima pasi skai -
tyti, taip pat jo atliekamų kūrinių
pa siklausyti intereneto svetainėje
www.marijampoleschoras.lt.

Naujasis fondas atsirado pačiu
lai ku dar ir dėl to, kad dėl Lietuvoje

vykdomos administracinės-teritori-
nės reformos nuo šių metų liepos ne -
beliks apskričių administracijų, tad
būtinai reikia išsaugoti gilias tradici-
jas turinčius projektus bei toliau
rengti sakralinės muzikos festivalius
„Džiūgaukim... Aleliuja’’, „Paežerių
dvaro festivalį’’, įvairias chorų šven-
tes, teatro, etninės kultūros rengi-
nius.

Sūduvos kultūros fondas turi ir
kitų planų – norima išleisti kai ku-
riuos retus leidinius, tarp jų – ir Ma -
rijampolės dramos teatro direkto -
riaus Romualdo Kučiausko užrašytus
ir iššifruotus garsiojo Lietuvos teatro
režisieriaus Juozo Miltinio repeticijų
užrašus. Norima surengti Šeimyninio
muzikavimo festivalį, įdomus suma-
nymas būtų fotografijų paroda pa g -
rindinėse Marijampolės gatvėse, par-
duotuvių vitrinose. 

Paklausta, ar prie šio Fondo veik-
los galėtų prisidėti ir užsienyje gyve -
nantys lietuviai, D. Klimavičienė sa -
kė, kad jiems fondas tikrai yra atvi-
ras. Norima tartis ir kalbėtis su vi -
sais, kas neabejingi kilniems tiks-
lams. Užsienio lietuviai galėtų ben-
dradarbiauti „Sūduvos metraščio’’
puslapiuose, kur galėtų būti spausdi-
nami jų straipsniai. Visus, kuriuos
su domino naujoji asociacija, jos stei-
gėjai kviečia užpildyti Fondo interne-
to puslapyje esančią trumpą anketą. 

„Mūsų svarbiausias tikslas – ne
renginių kiekis, o siekis paskatinti
žmones keistis patiems ir keisti po-
žiūrį į kultūros prioritetus, į žmonių
tarpusavio santykius, į žmogaus san-
tykį su gimtine, į ryšius su savo val-
stybe. Jei pas mus ateitų kokia sep-
tintokų klasė ir sakytų: ‘Mes norime
pagražinti savo miestą ir žinome,
kaip tai padaryti. Padėkite mums’ –
gražesnio dalyko turbūt net įsivaiz-
duoti neįmanoma. Darysime viską,
kad padėtume žmonėms įgyvendinti
savo sumanymus’’, – pažadėjo D. Kli -
ma vičienė.

Sūduvos kultūros fondą įsteigė septyni entuziastai: A. Vidžiūnas, V. Šalaše-
vičius, D. Klimavičienė, K. Žemaitis, V. Girdauskas, S. Paukštys,  K. Jankaus -
kas.                                                                    A. Vaškevičiaus nuotr.

Renatos Variakojytės-Staniškienės nuotraukos
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LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto apylinkèse ir priemiesçiuose. Patarnavimas 24 val.

• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

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

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

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

1-773-523-0440  

5 dalykai apie „Titaniką”
Istorikai primena 5 dalykus, ku-

rių (galbūt) nežinojote apie „Tita-
niką”. Pavyzdžiui, laive gelbėjimosi
valčių buvo daugiau nei reikalauta.
Tai nebuvo paskutinė didelė laivo
nelaimė, šis įvykis nebuvo ir labai
geopolitiškai svarbus (pavyzdžiui, po
3 metų, kai Vokietijos povandeninis
laivas nuskandino „Lusitania”,
Jungtinės Valstijos pradėjo kariauti
Pirmajame pasauliniame kare). Ta-
čiau beveik prieš 100 metų Šiaurės
Atlante nuskendusio „Titaniko”
istorija labai tiko žiniasklaidai ir taip
paveikė visuomenę, tad stebėtina,
kaip per visą šimtmetį kai kurios ne-
tikros šio įvykio detalės vis dar iš-
lieka gajos.

Žemiau pateikiame 5 dalykus,
kurių galbūt nežinojote apie šią
katastrofą.

1. „Titanike” gelbėjimosi val-
čių buvo daugiau nei reikalavo
įstatymai.

Dažnai supaprastintai teigiama,
kad prie šios tragedijos masto prisi-
dėjo pragaištinga „Titaniko” ben-
drovės ekonominė politika neturtin-
gų keleivių atžvilgiu. Tačiau pagal
tuometines taisykles, tokio dydžio
laivui buvo patariama turėti 16 gel-
bėjimosi valčių, o „Titanike” tokių
valčių buvo net 20. Tačiau oficialiame
„Titaniko” istorinės draugijos pus-
lapyje pastebima, kad net ir turint
daugiau nei privaloma valčių į jas
galėjo tilpti tik pusė keleivių, tad ne-
nuostabu, kad po nelaimės kilo dau-
gybė spekuliacijų šiuo klausimu.

2. Niekas „Titaniko” nevadi-
no „neskęstančiu” ir laivas ne-

Sporto salė ,,Titanike”.

siekė pasiekti jokių geriausių
rezultatų.

Laivininkystės magnatai, ku-
riems priklausė „Titanikas”, niekad
nesakė, kad tai nenuskandinamas
laivas ir nemanė, kad gamta prieš jį
yra bejėgė. Laivas taip pat nesiekė
pasiekti jokių geriausių rezultatų.
Tiesą sakant, siekdamas išvengti led-
kalnių, jis plaukė labai lėtai ir aplin-
kiniu keliu.

3. Viena laivo patarnautoja
išgyveno 3 didžiules laivo nelai-
mes.  

Mažiausiai viena laive dirbusi
palydovė žinojo, kaip reikia elgtis, kai
skęsta laivas. Laivo patarnautoja
Violet Jessop dirbo „Olimpic” laive,
kai šis 1911 metais susidūrė su
„Hawke”. Po šios nelaimės ji pradėjo
dirbti „Titanike”, kuris nuskendo po
metų, o trečioji jos darbovietė – laivas
„Britannic” – užplaukęs ant jūrinės
minos nuskendo 1916 metais.

4. „Titanikas” būtų išgelbė-
tas, jei ledkalnis būtų puolamas
tyčia

Prieš pat susidūrimą su led-
kalniu laiko radistas Jack Philips

perspėjo, jog aplink laivą yra daug
ledo ir patarė didinti greitį. Manoma,
kad jei laivo kapitonas Edward J.
Smith būtų paklausęs šio patarimo ir
ledkalnis būtų kliudytas laivo prie-
kiu, ,,Titanikui” greičiausiai būtų
pavykę išvengti liūdnų pasekmių.
Tuomet būtų užtvindyti tik du laivo
skyriai ir dėl to laivas nebūtų apsi-
vertęs. Žinome, kad įvyko priešingai:
buvo prakiurdytos penkios dešiniojo
šono dalys ir laivas apsivertė.

5. 14 metų prieš „Titaniko”
nelaimę išpausdinta apysaka ap-
rašė labai panašią nelaimę.

1888 metais amerikietė rašytoja
Morgan Robertson parašė „Futility,
or the Wreck of the Titan” (Bepras-
miškumas arba Titano žūtis), kurioje
sutapimai su „Titaniko” nelaime yra
tokie akivaizdūs, jog net šiurpu.

Nepaisant akivaizdžių daly-
kų, novelėje apie labai panašų laivą
su beveik panašiu pavadinimu paste-
bima, kad išgalvota nelaimė įvyko tą
patį mėnesį. Novelėje taip pat rašoma
ir apie gelbėjimosi valčių trūkumą, ir
apie tai, kad laivas išplaukė iš Ang-
lijos miesto Southampton, o sudužo
Atlanto vandenyne.
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�Vasario 28 d. 1 val. p. p. moterų
klubas ,,Alatėja” kviečia Jus, mielos
draugės ir bičiulės, į sekmadienio
popietę Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre, 5620 S. Claremont Ave., Chi -
cago, IL 60636. Mūsų viešnia – dr.
asoc. prof. Stasė Stašienė. Prašome
atsinešti kilimė lius ir skareles. Kartu
pabūsime ker a mikės Sonatos Kazi -
mie raitienės ir tekstilininkės Rai -
mondos Daras jungtinės parodos
,,Prie globstis” dar  bų apsuptyje. Dau -
giau informacijos rasite tinklalapyje
www.alateja.us

�Psichologinės ir dvasinės pa -
gal bos draugija kovo 13 d. rinksis į
savo pirmąjį suvažiavimą, kuris vyks
Pasaulio lietuvių centre. Pradžia –
1:30 val. p. p. Suvažiavimas yra atvi-
ras ne tik nariams, bet ir besidomin -
tiems draugijos veikla. Apie savo da -
lyvavimą iki kovo 5 d. prašome pra -
nešti el. paštu: pagalbosdraugija@
live.com arba parašyti adresu: Zion
Lithuanian Lutheran Church, 9000
S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453.
Tel. pasiteiravimui: 708-422-1433.

�Gavėnios rekolekcijos Nekal tai
Pra dė  tosios Švč. Mergelės Marijos
seserų vienuolyne, Put nam, CT vyks
kovo 26–28 dienomis. Rekolekcijų
vadovas – kun. Arvydas Žygas. Regis -
tracija – kovo 26 d. 6:30 val. v.
Rekolekcijos prasidės kovo 26 d. 7:15
val. v. ir baigsis sekmadienio, kovo 28
d., pietumis. Mokestis su nakvyne –
120 dol., be nakvynės – 70 dol.

Galima registruotis tik šeštadienio,
kovo 27 d. rekolekcijoms (kaina – 60
dol.). Apie dalyvavimą pranešti ir 30
dol. registracijos mokestį iki kovo 22
d. atsiųsti adresu: Immaculate Con -
cep tion Convent, 600 Liberty Hwy.,
Putnam, CT 06260. Tel. pasiteiravi -
mui: 860-928-7955.

��Ateitininkų Šalpos fondo meti -
nis suvažiavimas ir vakarienė įvyks
kovo 13 d. Ateitininkų namuose. Su -
važiavimo pradžia 4 val. p. p. Vaka -
rienė 6 val. v. Vietas vakarienei  pra -
šo me užsisakyti tel.: 708-246-0049.

�Vasario 14 d. Philadelphia
neįvykęs minėjimas vyks sek madienį,
kovo 21 d. Paminėsime Vasario 16-ąją
ir Kovo 11-ąją. Šventė vyks Šv. An -
driejaus parapijos salėje (19-ta ir
Wallace gatvių sankryža, Philadel -
phia, PA 19130). Po 10:30 val. r. lietu-
viškų šv. Mi šių 12 val. p. p. – pietūs.
Minėjimas pra sidės 1 val. p. p. Pag -
rin dinis kal bėtojas – buvęs JAV LB
KV pirmininkas bei buvęs PLB at -
stovas Lietuvoje, šmaik ščių straips -
nių ,,Drau ge” autorius Juozas Gaila.
Daugiau informacijos suteiks R. Kru -
šins kienė (rkroma@aol.com) arba  V.
Volertas (volertas@verizon.net). 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

SKELBIMAI

IÕ ARTI IR TOLI...

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

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

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. vieneriems ir 3.0 proc.
trejiems metams terminuotas

indėlis California Lithuanian Credit
Union Santa Monica, California

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

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
AURIS JARAŠŪNAS

Estate Planning (Wills, Trusts) ir Land Use
2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404
Tel.: 310-828-7525

Mob.: 310-701-8472
E-mail: jaralaw@earthlink.net

Valandos: antradieniais ir pagal susitarimą

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 
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

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Ilgamečiai dienraščio skaitytojai Angelė Vaičekauskienė ir Vytautas V.
Šeštokas iš Los Angeles, pagerbdami a. a. Vytauto Vaičekausko, Jono Juškai-
čio ir Stefos Juškaitienės atminimą, padovanojo ,,Draugui” Bostone išleistą
,,Lietuvių enciklopediją”. Nuoširdžiai dėkojame.

• Našlaičių Globos komitetas
praneša, kad vasario mėnesį yra gau-
tos šios aukos: $1,200: Nemira Šum-
skienė,  Chicago, IL. $200: Bajoru-
nas/Sarnoff Foundation, Inc., Pom-
pano Beach, FL. $175: Maximinas
Karaška, Fredricksburg, VA. $150:
Rima Šilėnas, Washington, DC; Mar -
lene ir William Snyder, Elmhurst, IL;
Knights of Lithuania Anthracite
Council #144, Frackville, PA; Mil-
dred Helt, Broothwyn, PA; Jonas
Montvilas, Indian Head Park, IL;
Danutė ir Juozas Doveinis, Clinton
Township, MI. $105: Matching  fon-
das – Wellpoint Assoc. Giving Cam-
paign – (Ravikanth Lukkani aukai iš
IL). $24.96: Matching fondas –
Microsoft Matching Gift Program
(Natalie Mackevičius aukai, Samma-
mish, WA).

Sakoma, kad geri darbai pra-
linksmina širdį ir kada nors gyve-
nime sugrįžta. Nuoširdus ačiū Jums,
kad nepagailit savo asmeninių lėšų ir
padedat Lietuvos našlaičiams. Lietu-
vos našlaičių Globos komitetas
(Lithuanian Orphan Care) (Fed.
Tax ID #36-4124191), 2711 W. 71st
St., Chicago, IL 60629 (tel.: 773-
476-2655).

• Karaliaučiaus krašto lietu-
viškų mokyklų paramai per Mažo-
sios Lietuvos Lietuvių draugiją Čika-
goje aukojo: $105 Izabelė Matukai-
tytė. $25 Aniceta Januškienė, Edvar-

das ir Anelė Pocius, Jonas ir Marija
Šimonis, Faustas V. Strolia. $20
Juozas J. Blažys. Dėkojame visiems
rėmėjams. Mažosios Lietuvos Lie-
tuvių draugija, 1394 Middleburg
Ct., Naperville, IL 60540.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir su negalia
vaikams, daugiavaikėms šeimoms bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: Jono
ir Marijos (Bardzilauskaitės) Šimo -
nių 70 m. vedybų proga Peter ir Ma -
rija Burggren $70, Pranas ir Saliutė
Pakalniai $100, Šimonių šeima $100
studentų paramai Remigijus Gaška
$4,000; Lora ir Jim Prew $50. Labai
ačiū. „Saulutė (Sunlight Orphan
Aid), 414 Freehauf St., Lemont,
IL 60439, tel. (630) 243-7275, el.
paštas: indretijunelis @sbcglo-
bal.net

• A. a Algio Trinkūno atmini-
mą pagerbiant, jo žmona Laima Trin -
kūnienė „Saulutei” įteikė $440, ku -
riuos suaukojo  A. D. Ancevičiai, A. J.
Ba kaičiai, A. I. Draugeliai, K. D. Je -
čiai, V. Lukas, A. R. Marchertai, V. V.
Memėnai, R. J. Mazoliauskai, R. D.
Povilaičiai, Š. V. Rimai, R. A. Vaičiai,
M. A.  Vygantai. „Saulutė” dėkoja už
pa galbą vargingai gyvenantiems vai-
kams Lietuvoje ir reiškia nuoširdžią
užuojautą a. a. Algio Trinkūno šeimai
ir artimiesiems.

Pradėtas Draugo fondo 
pavasario vajus

Vasario mėnesį prasidėjo Drau go
fondo 2010 m. pavasario vajus. Šio
va jaus šūkis:  ,,Su šimtine į ‘Drau -
go’ antrą šimtmetį”.

Pažvelgus į dienraščio ,,Draugas”
nueitą 100 metų kelią, tenka dėkoti
Draugo fondui,  kurio dėka dienraštis
sulaukė tokio amžiaus. Draugo fon-
das dėkoja visiems nariams bei stam-
biems aukotojams – garbės nariams
už dosnumą. Tikimės, kad į šį pa va -
sario vajų savo aukomis dosniai at si -
lieps ne tik dabartiniai, bet ir nauji
na riai. 

Baigiantis vasario mėnesiui, Drau-
go fondą pasiekė keletas įnašų, ku -
riuos atsiuntė vis tie patys nuolati -
niai nariai. Kiekvieno atsiliepimas į

vajaus laišką yra svarbus, nes tuo
parodomos geranoriškos pastangos
išlaikyti tarpusavio ryšį ir seniausią
lietuvišką dienraštį pasaulyje. ,,Drau -
gas” yra dar taip pat reikalingas, kaip
ir prieš 100 metų. Auka Draugo fon-
dui – parama ,,Draugui”. Rūpin kimės
dienraščiu, kad  jis būtų ne tik mūsų
laikraštis, bet daugelio lietuvių kas-
dieninis, nuolatinis draugas.

Rašydami testamentus, nepa -
mirškime dalies turto paskirti
Drau go fondui.

Čekius rašyti Draugas Foun -
dation,  4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 60629.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Su 605 dolerių:
Jadvyga Kliorienė, garbės narė,

iš viso 6,000 dol., Cleveland, OH
Su 500 dolerių:
Viltis Jatulienė, iš viso 500 dol.,

Woodland Hills, CA
Lithuanian Club of Long Beach,

CA (per M. Žiemelis), iš viso 500 dol.,
Torrance, CA

Su 250 dolerių:
Palmira Janušonienė, garbės

narė, iš viso 2,720 dol., Mundelein,
IL

Su 200 dolerių:
Jurgis Augius, iš viso 495 dol.,

Oak Brook, IL
Su 100 dolerių:
Kazys ir Teresė Kazlauskai, gar-

bės nariai,  iš viso 2,500 dol., Gur -
nee, IL

V. J. Lopatauskas, garbės narys,

iš viso 2,300 dol., Santa Monica, CA
Pilypas ir Elvyra Naručiai, iš viso

740 dol., Oak Lawn, IL
Petras Pagojus, iš viso 800 dol.,

Detroit, MI
Su 50 dolerių:
Vincentas Anelauskas, iš viso 50

dol., Los Angeles, CA
Su 30-25 doleriais:
Faustas ir Teresė Strolios, gar-

bės nariai, iš viso 1,025 dol., Oak
Forest, IL

Sigutė Žemaitienė, garbės narė,
iš viso 1,025 dol., Cicero, IL

Dionyzas Trimakas, iš viso 235
dol., Westlake, OH

Povilas Vaičekauskas, iš viso 120
dol., Chicago, IL

Visiems aukotojams reiškiame
nuoširdžią padėką.

Pavasario vajaus įnašai

Susitikimas su monsinjoru 
ALFONSU SVARINS KU, 

vyks va sario 28 d. 2 val. p. p.
Jaunimo centro kavinėje,

5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, IL 60636. 

Susitikimą su gar bingu svečiu organi-
zuoja ,,Draugas ir kviečia tautiečius savo
atvykimu pagerbti kun. Al fonsą Svarinską.


