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•Ateitininkai (p. 2)
•Velykiniai sveikinimai (p.
3, 5)
•R. Kriaučiūno skiltis (p. 3)
•Apmąstymai iš Ellicott
miestelio (p. 4)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Skaniai pietaudami su-
šelpsime vaikus (p. 5)
•Ekologiško elgesio paska-
tos (7, 9)
•Naujas sveikatos apsaugos
įstatymas (2) (p. 8)
•Nauja rankinė pavasariui
– kodėl ne lietuvės? (p.
10–11)
•Sportas (p. 11, 12–13)
•Ar mes tikrai savo Tėvynę
mylime? (p. 14)

Sveiki sulaukę šv. Velykų!

Vilnius, balandžio 1 d. (Delfi.lt)
– Ruošdamiesi didžiausiai krikščionių
šventei, ketvirtadienį tikintieji pra-
dėjo Didįjį tridienį – iki šeštadienio
vakaro paminėjo didžiuosius tikėjimo
slėpinius, apmąstė Kristaus kančią.

Tradiciškai, kaip ir kiekvieną Di-
dįjį ketvirtadienį, kunigai Katedrose
rinkosi į įspūdingas Krismos Mišias,
kuriose vyskupai šventino visus me-
tus per Krikštą, Sutvirtinimą ir Li-
gonių patepimą naudojamus aliejus.

Pasirinkusiems pašvęstąjį gyve-
nimą Didysis ketvirtadienis – ypatin-
ga Eucharistijos ir kunigystės įsteigi-
mo diena.

Vakare bendruomenės minėjo
Paskutinę vakarienę, dalijosi duona
ir vynu. Po iškilmingos vakarinių pa-
maldų liturgijos visose bažnyčiose
nutilo varpai ir vargonai. Prieš Didįjį
penktadienį – Kristaus kančios dieną
– į specialų altorių buvo perneštas
Švenčiausiasis sakramentas, prie ku-

rio visą vakarą, o kai kur ir naktį,
žmonės pasiliks maldai.

Didysis penktadienis – vienintelė
metų diena, kai neaukojamos šv. Mi-
šios. Vakarinės pamaldos prasideda
kryžiumi ant žemės puolančio kunigo

malda. Šventovėse skaitoma Kristaus
kančios istorija, kurios akivaizdoje ti-
kintieji kviečiami apmąstyti savo ir
pasaulio kančią bei pasirinkimus.

Kai kur išlikusi tradicija Didžiojo
penktadienio Nukelta į 6 psl.

Vilnius, balandžio 1 d. (BNS) –
Europos Sąjungos (ES) piliečiai gali
greitai įgyti galimybę tiesiogiai prisi-
dėti kuriant 27-ias valstybes vienijan-
čios Bendrijos politiką – tai įvyks, jei
bus patvirtintos sąjungos vykdomo-
sios įstaigos pateiktos taisyklės, kaip
jie gali siūlyti įstatymų projektus.

Šiais pasiūlymais siekiama priar-
tinti ES prie eilinių jos piliečių po ne
vienerius metus aidėjusių kaltinimų,
kad Bendrijos įstaigos praranda ryšį

su paprastais žmonėmis. Šiuo metu
tik ES vykdomoji tarnyba – Europos
Komisija (EK) – gali siūlyti įstatymų
projektus.

Pernai gruodį įsigaliojusioje Li-
sabonos sutartyje teigiama, kad ES
piliečiams turi būti suteikta galimybė
siūlyti įstatymų projektus įvairiose
srityse, įskaitant ekonomikos politi-
ką, vidaus rinkas ir prekybą, tačiau
atitinkamą peticiją turi pasirašyti ma-
žiausiai milijonas Bendrijos piliečių.

EK pamėgino sukonkretinti Li-
sabonos sutartyje išdėstytus siūly-
mus. Pasak Komisijos, peticiją turėtų
pasirašyti mažiausiai devynių ES vals-
tybių narių piliečiai. Kad šie pasiūly-
mai įsigaliotų, jiems turės pritarti
valstybių narių vyriausybės ir Euro-
pos Parlamentas. Naujosios taisyklės
privalo būti pakankamai griežtos,
kad būtų užkirstas kelias atskirų in-
teresų grupių piktnaudžiavimui.

ES pilieçiai galès siùlyti naujus îstatymus

Bažnyçiose šventinamas aliejus, vanduo ir ugnis
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Vilnius, balandžio 1 d. (ELTA) –
Iki balandžio 15 d. dienos Lietuvoje
vyks Europos direktoriaus rinkimų
akcija, kurios tikslas – rasti žmogų,
sugebėsiantį pristatyti tautos porei-
kius ir siūlymus Europai. Išrinktasis
direktorius savo pavyzdžiu turėtų
parodyti, kad Europa yra arčiau nei
manome ir kad dalyvauti jos gyveni-
me visi galime pačiais įvairiausiais
būdais.

Šie rinkimai ruošiami atsižvel-
giant į Europos Sąjungoje (ES) vyks-
tančius valdymo pokyčius įsigaliojus
naujajai Lisabonos sutarčiai. Akcija
siekiama parodyti ES piliečiams su-
teikiamas galias dalyvauti bendrųjų
ES teisės aktų priėmime, parodyti
naujų pareigybių, stiprinančių Eu-
ropos vaidmenį pasaulinėje arenoje,
naudą.

Simbolinę Europos direktoriaus
pareigybę gegužės 3–9 d. užimsian-
čiam Lietuvos piliečiui bus sudarytos
galimybės kreiptis į tautą ir į ES val-
dymo įstaigas.

Europos direktorių numatoma
savaitei įdarbinti viename iš devynių
Europos informacijos centrų – ,,Eu-
rope Direct” Lietuvoje, priklausomai
nuo to, iš kurio regiono bus kilęs
naujasis pareigūnas.

Lietuvos Europos informacijos
centrai ,,Europe Direct” priklauso
484 informacijos centrų tinklui, vei-
kiančiam 27 ES šalyse.

Washington, DC, balandžio 1 d.
(BNS) – Didelius plotus šiaurės ryti-
nėje Jungtinių Valstijų dalyje skalau-
jant dešimtmečius neregėtiems po-
tvyniams, valdžia telkia pagalbos pa-
jėgas.

Kaip pranešė vienos labiausiai
nuo potvynių nukentėjusios Rhode
Island valstijos gubernatorius Donald
Carcier, vyriausybės įstaigų tarnau-
tojams patarta likti namuose, taip
pat raginama uždaryti verslo įmones,
mokyklas ir vietos administracinius
pastatus. Pasak valdžios pareigūnų,
kovo 29 d. prasidėjęs potvynis yra di-
džiausias valstijoje nuo 1955 metų.

Iš viso šią savaitę iškritusių kri-

tulių kiekis skirtingose vietovėse
svyruoja tarp 150 mm ir 250 mm.

Massachusetts valstijos guberna-
torius Deval Patrick šią savaitę pa-
skelbė nepaprastąją padėtį valstijoje
ir paprašė Nacionalinės gvardijos pa-
galbos iškeldinant gyventojus, sta-
tant smėlio maišų užtvaras ir užtikri-
nant saugumą valstijoje. Žmonėms
nurodyta laikytis atokiau nuo van-
dens telkinių, jie perspėti dėl pavo-
jaus vandens užlietuose keliuose.

Vanduo užliejo ir didžiąją dalį
Maine valstijos, pranešė vyriausybė.
Nacionalinė meteorologijos tarnyba
paskelbė apie potvynio pavojų dauge-
lyje New York valstijos rajonų.
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Kuris, jei ne šis, šv. Velykų,
laikas labiau atgręžia į savo ar-
timą? Ar ne to verkte verkiant
reikia mūsų dabarčiai? Juk nesi-
baigainčiame kasdienybės bėgi-
me taip pasiilgstame sielą sušil-
dančio tikrumo, žmogiškumo.
Tikrai daug kas būtų kitaip, jei
išgirstume, ką mums byloja Vieš-
pats, jei „leistume Jo žodžiui
mus džiugiai nustebinti, priar-
tinti vienus prie kitų ir prie dan-
gaus”! Deja, žinome, kaip sun-
kiai paprasti, tačiau be galo
svarbūs dalykai skinasi kelią mū-
sų gyvenime. Toji pati, taip
mums visiems reikalinga artimo
meilė dar šaukiasi deramai su-
prasto savo vaidmens šeimos,
visuomenės ir Bažnyčios gyve-
nime. Betgi niekada niekam ne
per vėlu – taigi ir taisytis bei
augti. Ir visai nesvarbu, ar kal-
bėtume apie mažyčius atradi-
mus, ar apie didžiulius ieškoji-
mus. Juk kelyje į pilnatvę, į žmo-
giškumą neįmanoma pasiekti
tikslo be rimtų pastangų ir išsi-
žadėjimų. Didžiosios šventės –
puiki proga stabtelėti, apie visa
tai dar sykį susimąstyti.

Redaktorė Loreta Timukienė

Brangūs Broliai ir Sesės Kristuje!
Mūsų Išganytojo prisikėlimas iš mirties gali būti svarus
motyvas uoliai veikti dabar, tikintis sulaukti jo
palaimintų gerų vaisių.

Juk ir Jis ištvėrė kančią, nes žinojo per ją išgelbėsiąs
žmoniją.

Linkiu jums visiems Jo palaimos Velykų šventėse.

Kun. Kęstutis A. Trimakas
Š. Amerikos ateitininkų dvasios vadovas

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

Dailininkė Giedrė Žumbakienė (antra iš kairės) apsupta draugių giedrininkių, atida rius
parodą, Pasaulio lietuvių centro Dailės galerijoje.

Š.m. kovo 13 d. buvo atidaryta
Giedrės Žumbakienės meno pa-
roda, kurią suruošė Giedros

korporacija. Į Pasaulio lietuvių cen-
trą, Lemonte susirinko di delis būrys
meno mėgėjų, kurie gro žė josi Giedrės
naujais kūriniais, ku rių buvo net 50.
Dauguma paveikslų sukurti naudo-
jantį monotipiją ir mo no tipijos ko-
liažus. Parodos metu buvo rodomas
filmas, pasakojantis kaip Gie drė ku-
ria paveikslus, naudodama monotipi-
jos techniką.

Parodą atidarė Giedros korp. pir -
mi ninkė Rita Venclovienė,  prisimin -
da ma pirmus korporacijos metus
naujame krašte ir Giedrės polinkį į
meno pasaulį net ir studentavimo
laikais. Toliau svečiai ilgai bendravo
ir vaišinosi prie vaišių, kurias  pa-
ruošė korporacijos narės.

Paroda veiks iki balandžio galo,
ją galima aplankyti šeštadieniais ir

sekmadieniais nuo 11 val. ryto iki 2
val. p. p. Kviečiami visi ateitininkai ir
jų šeimos bei draugai apsilankyti. 

Pasisekusi Giedrės Žumbakienės paroda
Paroda tęsis iki balandžio galo, apsilankykite!

Laikas registruotis
vasaros renginiams

DAINAVOJE
Jaunųjų ateitininkų
stovykla liepos 6–15 

Pasižiūrėję į Jaunųjų ateiti ninkų
tink la lapį www.javjas.org, rasite
registra vimo anketas ir bendrą infor-
maciją apie stovyklą. Dabar regis-
truojami ateitininkai, o nuo ba lan -
džio 11 d. galės registruotis visi lietu-
viškai kalbantys vaikai ir neatei-
tininkai.  Kol vietų bus, visi norintys
stovyklauti vaikai bus priimami pa-
gal užsiregistravimo eilę. 

DAINAVOJE
Moksleivių ateitininkų
stovykla liepos 15–25 d.

Registracija prasidėjo balandžio
1 d. Visą reikiamą stovyklos informa-
ciją ir registracijos anketas rasite
moksleivių tinklalapyje: www.
mesmas.org Jei turite klausimų,
ra šykite Lionei Kazlauskienei:
lione_namie@yahoo.com.  

Sveiki sulaukę
Šv. Velykų!

Jau prasidėjo registracija į XVI
Ateitininkų federacijos Kongresą,
vyksiantį rugpjūčio 6–8 d. Vilniuje,
bei Prieškongresinę stovyklą, vyk-
siančią rugpjūčio 2–6 d. Berčiūnuo-
se. Registracija tęsis iki birželio 30 d.

Tai ryškiausi Ateitininkijos 100-
mečio jubiliejaus minėjimo renginiai,
tad visus kviečiame aktyviai daly-
vauti bei iš anksto registruotis.

Visą reikalingą informaciją apie
išankstinę registraciją į Kongresą ir
Prieškongresinę stovyklą rasite Atei -
tininkų federacijos internetinėje sve-
tainėje: http://ateitis.lt/node/393.

Šiaurės Amerikos ateitininkai
yra kviečiami ir raginami dalyvauti
rugpjūčio 2–5 d. Ateitininkų 100-čio
stovykloje Ber čiūnuose  ir jubilie jinių
metų XVI Ateitininkų Federa cijos
kongrese, kuris įvyks rugpjūčio 6–8 d.
Vilniuje. Šiaurės Amerikos ateiti-
ninkų valdyba siūlo stipendijas moks-
leiviams ir studentams ateitinin-
kams, kurie yra pasiryžę tinkamai da-
lyvauti ateitininikų 100 metų įsikūri-

mo jubiliejuje Lie tu voje. Pra šy mas
turi būti įteiktas elektroniniu būdu
iki 2010 m. balandžio 30 d. Sti pendijų
skirs tymo komiteto sprendimai bus
padaryti iki 2010 m. gegužės 20 d. Šią
stipendijų programą remia Ateitinin-
kų šalpos fondas.

Prašymo anketą ir daugiau
informacijos rasite Ateitininkų

tinklalapyje: www.ateitis.org

Stipendijos jaunimui vykti į Kongresą

LIETUVOJE
Ateitininkų jubiliejinis
kon gresas ir stovykla
rugpjūčio 2–8 d.

KENNEBUNKPORT, MAINE
Ateitininkų sendraugių
poilsio ir studijų savaitė
rugpjūčio 7–14 d.

Ateiti nin ki jos šimtmečio jubilie-
jaus proga visi kviečiami į ateiti -
ninkų poilsio savaitę Tėvų pran -
ciškonų va sarvietėje. Laukiami pa -
vie niai, su drau gais, su visomis šei -
momis. Dienos metu poilsiaujama, o
va kare visų laukia įvairi ir įdomi kul -
tūrinė bei meninė programa — po -
kal biai, kon certai ir užsiėmimai. Tė -
vų pranciš ko nų vie nuo lyno ir svečių
namų 64-ių akrų sodybos krantinę
skalauja srauni Kenne bunk upė. Tai
tikrai pui ki vieta pailsėti ir atsigai-
vinti.

Vasarvietėje kambarius galima
užsi sa ky ti skambinant Franciscan
Guest House (207) 967-4865, inter-
nete www.franciscanguesthouse.
com. Programos klausimais kreip-
kitės į savaitės organizatorius:  Petrą
Vainių (Petrasrv@aol.com), Moni-
ką Vygan taitę Sabalienę (M.Vygan-
tas@att.net) arba Laimą Lileikienę
Shea, (LTLTAX@aol.com).

Giedrė Žumbakienė              ,,Dangaus skliautas”



DRAUGAS, 2010 m. balandžio 3 d., šeštadienis 3

Apsilankykite internetinėje svetainėje
www.draugas.org

Išpranašautas Lietuvos
išlaisvinimas iš vidaus!

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Prieš  beveik dvidešimt trejus metus – 1987 m. spalio 23–35 d. – Lie-
tuvių politinėje konferencijoje, įvykusioje Washington, DC, Tomas
Remeikis pateikė savo politologinius apmąstymus, kurie neseniai

buvo išspausdinti ,,Drauge” (2010 m. 12.05). Savo pranešime jis į ateitį
nutęsė tuometinius politinius poslinkius, palietęs struktūrinius pasaulio,
ypač Sovietų Sąjungos, pasikeitimus. ,,Daug kas dar tesupranta komu-
nizmą tokį, koks jis buvo Lenino laikais, nepajėgdami pastebėti svarbių
pasikeitimų, kurie komunistinę ideologiją praktiškai išstūmė iš gyveni-
mo”, – rašo T. Remeikis. Kalbėdamas apie M. Gorbačiov liniją, jis teigė,
kad tas, kas yra pasiekta, tikriausiai visiškai nežlugs. ,,Ilgalaikėje per-
spektyvoje, tai, kas šiandien Sovietų Sąjungoje darosi, yra progresyvu ir
remtina.” Toliau jis teigia, kad lietuvių tautos optimali programa yra ne-
priklausomybės atkūrimas. Nors šis tikslas yra absoliutus, tačiau jo
turinys negali būti iš anksto tiksliai apibrėžtas. Reikia remti viską, kas pa-
laiko tautiškumą. Nepriklausomybė yra simbolis, kuris palaiko visuo-
menės pasiryžimą ginti ir plėsti savo interesus. O išeivijai turėtų būti pri-
imtini visi tarpiniai žingsniai į galutinį tikslą. Remeikis priminė pareigą
išeivijai remti bet kokį laisvėjimą, bet kokį autonomijos praplėtimą. ,,Tai
darydami mes neišsižadame nepriklausomybės idealo, nors tautai prik-
lauso teisė pačiai savo statusą nulemti”.

Nemažiau įdomias mintis ir daug anksčiau paskelbė kitas politinių
mokslų profesorius – Leonas Sabaliūnas savo apžvalginiame straipsnyje,
išspausdintame ,,Dienos tarp dangoraižių – Studentijos sukatuvinis lei-
dinys” (Lietuvių studentų sąjunga, Chicago, 1957). Trumpai aptaręs to
meto įvykius Rytų Europoje ir Jungtinių Tautų galimą pagalbą, autorius
teigia, kad jis Lietuvos išlaisvinimą savomis pajėgomis laiko svarbiausiu ir
būtiniausiu reiškiniu. To laiko įvykiai Vengrijoje tik patvirtino, kad tautų
laisvė daugiausia tik tų tautų pastangomis iškovojama. ,,Žinoma, moral-
inės paramos galima tikėtis, kai neramumai krašte pasireiškia, tačiau vien
tokia parama laisvės neatneš” (p. 36). Toliau autorius pabrėžia, kad kraš-
to išsilaisvinimas savo pačių pastangomis yra reikalingas ateities Lietuvai.
,,Valstybė, kuri atgavo savo laisvę kitų pagalba, ar kurios laisvė nuo kitų
vien tepriklauso, negali tikėtis svarbios kitų paramos jos gyvybinius
klausimus sprendžiant” (p. 36).

Įvertindamas turimas jėgas, L. Sabaliūnas visų pirma kvietė įsidė-
mėti, kad išeivija negali Lietuvos išvaduoti – išeivija gali supažindinti su-
pančią aplinką su Lietuvos problemomis. Išeivija taip pat negali ,,įtikinti”
JAV, kad Lietuvos laisvinimo ir JAV interesai sutampa. Tačiau išeivija gali
išlikti lietuviškos pakraipos ir dar naujų, gyvų lietuviškų vertybių susikur-
ti. Ji gali tą dalį perkelti į ateities Lietuvą. Straipsnio autorius skyrė du
dalykus. Pirma, Lietuvos laisvinimą ar išlaisvinimą – ar tai būtų tiesiogi-
nis veikimas pačioje Lietuvoje, ar sugebėjimas pakreipti ar paveikti tarp-
tautinių įvykių raidą palankia Lietuvos išlaisvinimo kryptimi. Antra,
ruošimąsi išlaisvintai Lietuvai. Ši pareiga, anot autoriaus, svetur gyve-
nančių lietuvių yra atliekama.

L. Sabaliūnas teigė vienintelę Lietuvos ateities viltį įžiūrįs tik savo
pačių pastangose, tik bet kokioje akcijoje, kilusioje pačioje Lietuvoje. Jis
įžiūrėjo galimybę, kad kokioje nors Europą apimsiančioje santvarkoje Lie-
tuvai laisvė gal net būtų užtikrinta, tačiau tokia nepriklausomybė gali
būti apribota, kada pats valstybės atkūrimas vien tik kitų pastangomis
būtų įvykdytas. Prisiminus ką tik praūžusį Vengrijos sukilimą, autoriui
darosi įdomu, ką būtų galima pasiekti gerai suplanuotu sąjūdžiu ir mažes-
niame krašte. ,,Įdomu, ko būtų galima tikėtis iš tinkamo tų judėjimų veik-
los koordinavimo keliuose kraštuose. Išeivijoje turima lietuvių rezisten-
cinių vienetų. Padėtis krašte bendrai gali būti studijuojama per dabar-
tinės Lietuvos spaudą, per vedamus susirašinėjimus ir įvairiais kitais bū-
dais. Rezistencinių vienetų užduotimi turėtų kaip tik būti ne vien ‘palai-
kymas’ santykių su kraštu, bet ir kūrimas, organizavimas judėjimo, kuris,
tinkamai progai pasitaikius (pav. Lenkijos – Vengrijos neramumų metu),
būtų pajėgus veikti. Rezistenciniai vienetai kaip tik ir turėtų būti tuo ry-
šininku tarp išeivijos ir Lietuvos (…). Rezistencinių vienetų akcija, many-
čiau, kils ar kris su jų didėjančiu ar mažėjančiu įnašu į pačios rezistenci-
jos organizavimą ar jos palaikymą Lietuvoje” (p. 39).

Savo straipsnį L. Sabaliūnas baigia su dabar jau išsipildžiusia prana-
šyste: ,,Tad, atsižvelgiant į mūsų bejėgiškumą pakreipti tarptautinės poli-
tikos eigą Lietuvai palankia linkme ir nematant aiškių totalinio ar riboto
karo ir kitokių galimybių, kurių pasėkoje Lietuva taptų laisva, tenka pri-
pažinti, kad daugiausia žadanti galimybė, bent šiuo momentu, yra Lie-
tuvos išsilaisvinimas iš vidaus, didesnio mąsto neramumų Sovietų Sąjun-
goje metu” (p. 39). Tai viltingi žodžiai, išspausdinti 1959 metais, po maž-
daug trisdešimt metų išsiskleidę gražiomis laisvės ir nepriklausomybės
spalvomis.

,,O jie, papasakojo, kas atsitiko kelyje ir kaip Jis buvo jų
atpažintas duonos laužyme” (Luko 24:35).  

Brangūs broliai ir seserys Kristuje,

Luko Evangelijoje (24:14–35) mes skaitome, kaip du apaštalai Vely-
kų dieną išvyko iš Jeruzalės į miestelį Emausą. Eidami mokiniai dalinosi
įspūdžiais apie praėjusių dienų įvykius Jeruzalėje, apie Jėzaus nukry-
žiavimą ir prisikėlimą. Prie jų prisiartino Jėzus, bet jie Jo neatpažino,
nes jų akys buvo atkreiptos į save. Priėję Emausą, apaštalai pakvietė tą
,,nepažįstamą” bendrakeleivį kartu su jais valgyti. Vakarienės metu ne-
pažįstamas ėmė duoną, ją laimino, laužė ir davė drauge sėdintiems prie
stalo, kaip Jėzus buvo daręs paskutinės vakarienės metu, kai Jis įsteigė
Eucharistijos ir Kunigystės sakramentus. Tik tada apaštalai atpažino,
kad tarp jų buvo Išganytojas, ir jie skubiai sugrįžo į Jeruzalę pranešti ki-
tiems, ką jie matė.

Popiežius Benediktas XVI savo enciklikoje Caritas in veritate (42) ra-
šo: ,,Globalizacijos atžvilgiu kartais pasitaiko fatalistinių nuostatų, tarsi
vyraujanti dinamika būtų pagimdyta beasmeninių anoniminių jėgų ir
nuo žmogaus valios nepriklausomų struktūrų… Už vis labiau regimo
proceso slypi žmonija – asmenys ir tautos – kuriai šis procesas turėtų
duoti naudos ir paskatintų vystymąsi, kadangi atitinkamos atsakomybės
imamasi ir individualiai, ir kolektyviai…”

Per praėjusias XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso Studijų die-
nas Montevideo mieste, Urugvajuje, buvo aptarta globalizacijos įtaka
Lietuvai, lietuviams, gyvenantiems išeivijoje, ir emigrantams. Globali-
zacija paveikia religinius, ekonominius, politinius, socialinius bei akade-
minius procesus. Gal globalizacija griauna sienas tarp pasaulio kraštų
bet, deja, ta pati globalizacija dažnai atskiria mus nuo mūsų tikėjimo,
nuo tautinės tapatybės ir net nuo šeimos vertybių. 

Straipsnyje ,,Tridienis su misionieriumi”, (,,Draugo” dienraštis
(2010 m. vasario  10 d.) kun. A. Saulaitis, SJ, aprašo savo apsilankymą
pas misionierių ir antropologą salezietį kun. K. Bėkštą Manaus mieste,
Brazilijoje. Ten kun. Bėkšta kovoja už vietinių indėnų tautų, genčių,
kultūros ir kalbos teises. Jis vadovaujasi kapucinų misionierių nuostata,
kad pirma reikia išmokti savo kalbą, o tada kita kalba rašyti ir skaityti.
Kitaip sakant, nenuvertinkime savo tikėjimo ir religinių tradicijų, kalbos
ir kultūros, persistengdami  pritapti prie tos visuomenės, kurioje mes gy-
vename.

,,Prisikėlęs Kristau, Emauso kelyje tu lydėjai apaštalus. Būk kartu
su mumis ir mūsų tikėjimo kelionėje. Būk gyvenimo keliuose ir kiekvie-
nuose susidūrimuose, sužadink mumyse gailestingumą, kad galėtume
priimti kitus ir išklausyti viens kitą… Tegul Šv. Dvasia moko mus Šven-
tojo Rašto aiškinimo meno, ir atverk akis, kad galėtume atpažinti Tave.
Stiprink mūsų drąsą, kad taptume jautrūs tam, kad per mus sesės ir bro-
liai galėtų atpažinti Tave ir per juos mes galėtume atpažinti Tave” (Eku-
meninių pamaldų įžanginė malda minint Krikščionių vienybės savaitę
Prisikėlimo parapijoje, Toronto).

Nuoširdžiausiai sveikinu visus Šv. Velykų aleliuja! Prisikėlusio Kris-
taus ramybė ir malonė telaimina jus, jūsų šeimas bei jūsų parapijas ar
misijas ir jūsų bendruomenes. 

Prelatas 
Edmundas J. Putrimas,

Lietuvos Vyskupų konferencijos delegatas

Šiandieną Kristus iš mirties 
Jau kėlės džiaugsmui mūs širdies 
Su didele galia, garbe, 
Tesie jam padėka, šlovė! 
Aleliuja!

Malonės Dievui amžinam
Ir Kristui, Sūnui jo mielam,
Podraugei su Šventa Dvasia
Teesie garbė ir padėka! 
Aleliuja!

Brangūs tautiečiai,

Velykų rytą mes vėl stovėsime priešais tuščią Viešpaties kapą ir
klausysimės lyg skambančių varpų angelų žinios: „Jis prisikėlė! Viešpats
Jėzus Kristus prisikėlė!” Kokia nuostabi melodija, aidinti mūsų ausyse,
atsiliepianti mūsų širdyse ir gyvenimuose! Tai žinia, skelbianti, kad joks
kapas negalėjo sulaikyti Jo. Tai žinia, kuri patvirtina mūsų prisikėlimą
ir amžinąjį gyvenimą kartu su Viešpačiu, nes Jis pažadėjo, kad mes kartu
su Juo gyvensime Jo karalystėje.

Neužmirškime išreiškti savo dėkingumo! Susirinkime šių Velykų
metu savo bažnyčiose kartu su kitais Dievo vaikais širdingai šlovinti Jį
ir giedoti džiaugsmo giesmes, švęsti Jo Žodį ir Sakramentą.

Jėzus prisikėlė! Džiaukimės ir dėkokime!

Dievo palaimintų Šventų Velykų Jums ir Jūsų artimiesiems!

Kunigas Valdas Aušra
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JAV Prezidentui bekeičiant ša-
lies sveikatos apsaugos sistemą,
nutariau ir aš pakeisti savąją, perei-
damas iš ,,Medicare” į AV (Amerikos
karo veteranų). Na, ir prasidėjo mano
kryžiaus keliai. Po pirmojo apklau-
sinėjimo buvau nusiųstas galvą per-
šviesti, vadinamam ,,head scan”. Po
kelių dienų gavau laišką su rezul-
tatais. Perskaičiau žmonai, kad mano
galvoj nieko nerasta, o ta tik murm-
telėjo, jog visada žinojusi, kad ten
nieko neras. Netrukus gaunu kvie-
timą į psichinės sveikatos skyrių, kur
pažymima, kad apsilankymas gali
trukti keletą valandų. Kodėl aš ten
kviečiamas? Neabejoju, kad pirmą
kartą apsilankius, klausiamas, ar
neturiu minčių apie savižudybę, iš-
sižiojau, kad mano mamai, sulauku-
siai aštuoniasdešimtmečio, pasirodė
Alzheimerio ligos požymiai, tuoj išsi-
vystę iki pilnos ligos, ir aš jaučiu tos
ligos baimę. Aišku, pridurdamas, kad
pasistengsiu nebūti našta artimie-
siems. 

Tai va, įspėjęs žmoną, kad galiu
būti uždarytas ir negrįžti, atsidūriau
tarp dviejų jaunų psichologių. Viena
indė, o kita žydė, kurios senelis kilęs
iš Lietuvos. Pasipylė klausimai: Ar
mėgaujuosi alkoholiu? Ar naktį pri-
budina siaubo sapnai? Ar ilgai, ar
trumpai miegu? Ar kamuoja nuolati-
nis liūdesys? Ar išėjęs pasivaikščioti
paklystu? Ar persivalgau, ar nepaval-
gau? Ar mane persekioja kas? Čia va,
norėjau paminėti, kad santariečiai ir
Arvydas Barzdukas, bet pagalvojau,
kad turėsiu aiškinti, kas jie ir per il-
gai užtruks. 

Po visų klausimų pažėrė psicho-
logės ant stalo įvairiaspalvių kala-
dėlių, iš jų pagal paveiksliukus turė-
jau sudėti įvairius statinius. Statau,
statiniai griūva, spalvos maišosi, o
pamenu, kad vaikystėje labai gražiai
statydavau. Vėliau perskaito jos
trumpą apysakėlę, turiu ją pažo-
džiui, ką pamenu, atpasakoti. Pir-
mutinius du sakinius kuo gražiausiai
prisimenu, o toliau – nė  iš vietos.
Perskaito dar kartą. Dabar atsimenu
paskutinius du sakinius, bet pirmu-
tinių, nors pasiusk, neprisimenu. Vėl

paveiksliukai. Galiu pažiūrėti pusę
minutės, o po to piešti. Kaip aš nu-
piešiu, jei mokykloje per piešimo
pamokas net medžius piešdavau su li-
niuote! 

Jau keturios valandos, kaip aš
prakaituoju, ir valgyti norisi, o jos
pradeda su matematika, su skaičiais.
Atimk atmintinai iš šimto septynis,
po to iš 93 atimk aštuonis, po to iš li-
kusių devynis ir taip iki nulio. Atimi-
nėjau, atiminėjau, kažkur per vidurį
susipainiojau. Pagaliau kančios užsi-
baigia, ir išeinu, įsitikinęs, kad man
jau ne Alzheimerio pradžia, bet įpu-
sėjimas. Tokio menkavertiškumo
komplekso niekada nejaučiau. O gal
neprisimenu. Šiek tiek apsiraminu,
kai atsimenu, kur požeminiame gara-
že esu pasistatęs mašiną, ir maunu
namo iš Baltimore miesto. Deja, besi-
džiaugdamas atgijusia atmintimi pra-
šaunu įvažiavimą į greitkelį link Elli-
cott miestelio...

* * *
Gražų sekmadienio rytą išva-

žiuojame su žmona į Philadelphia,
kur esu pakviestas kalbėti Nepriklau-
somybės minėjime. Kelionė apie 140
mylių. Pavažiuojame dvidešimt mylių
ir atsimenu, kad virtuvėje, ant stalo,
palikau voką su savo kalba. Mano
antroji pusė šaukia: „Tuoj apsisuk ir
grįžk”. Aš dar aiškinuosi, kad galėsiu
ir be užrašų kalbėti. O ji kaip kuolu
per galvą: „Juk pats skaitei, ką po
peršvietimo rašė apie tavo galvą.”
Grįžtame. Susirandu voką. Pasitikri-
nu, ar ten iš tikro mano kalba, ir vėl
leidžiamės į kelionę. Saulė išlenda iš
po debesio ir spirgina tiesiai į akis.
Graibausi, graibausi saulės akinių ir
tiesiog netikiu: juk ieškodamas voko
su kalba, nusiėmiau saulės akinius ir
padėjau stalo. Vėl grįžtame. Nors pa-
vėlavę, bet dar spėjame į minėjimo
Mišias. 

* * *
Prieš trejetą savaičių gaunu in-

ternetu laišką iš Vilniaus, iš PLB ats-
tovybės administratorės Virginijos
Grybaitės. Labai dažnai mes pasidali-
name laiškais ir prisimename žmo-
nes, su kuriais kartu dirbome, ben-
dravome. Šį kartą primena ji man,
kad kovo 25 d. Vytautui Kamantui
sueis aštuoniasdešimt metų. Labai ji
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mėgo Kamantą, kai jis pirmininkavo
PLB valdybai ir kaip malonu buvo su
juo bendradarbiauti. Priminė, kad
neužmirščiau pasveikinti. Bet kur aš
neužmiršiu, aišku, kad užmiršau.
Atėjo kovo 25 d. ir praėjo, ir tik kovo
30 d. „Lietuvos ryte” išvydęs Edvar-
do Šulaičio straipsnį „V. Kamantas –
žmogus ir Amerikoje negalėjęs gyven-
ti be lietuviškos veiklos” atsiminiau
jo gimtadienį. 

Su Vytautu artimiau susipažinau
1970 m., jam pirmininkaujant JAV
LB tarybos prezidiumui, o man dir-
bant Vytauto Volerto vadovaujamoje
JAV LB krašto valdyboje. Nepažino-
jau darbštesnio ir pareigingesnio vi-
suomenininko kaip Kamantas. Jis ir
LB prezidiumo sekretorius Vaclovas
Kleiza užpildavo mūsų valdybą laiš-
kais, aplinkraščiais, neužmiršdami
net pasveikinti gimtadienių proga.
Gal kitiems valdybos nariams ir at-
rodė, kad per daug kišasi į valdybos
darbą, bet man patiko, kad jie nepa-
miršdavo ne tik pagirti už veiklą, bet
ir paraginti. 

Vytauto veikla nesiribojo vien tik
Lietuvių bendruomene. Jis nuo Vo-
kietijos stovyklinių laikų – skautas,
net dalyvavęs tarptautiniame skautų
suvažiavime Prancūzijoje. Už veiklą
pakeltas į paskautininkus, apdovano-
tas skautų ordinais, prezidento Valdo
Adamkaus apdovanotas DLK Gedi-
mino Komandoro didžiuoju kryžiumi.
Jis vienas iš Lietuvių Fondo steigėjų,
taip pat vienas iš  PLB Fondo įkūrėjų
ir ilgametis šio Fondo pirmininkas.
Jam pirmininkaujant University of
Illinois at Chicago  buvo  įsteigta PLB
Lituanistikos katedra. 

Neišvardysi jo nuveiktų darbų
abejuose fonduose, PLB, JAV LB val-
dybose, vietinėje apylinkėje. Kiek jo

prirašyta aplinkraščių, protokolų,
laiškų. Kiek privažinėta į įvairius po-
sėdžius, suvažiavimus. O juk reikėjo
ir duoną užsidirbti. Baigęs mecha-
ninę inžineriją Cleveland State Uni-
versity, dirbo įvairiose statybos ir
architektūros bendrovėse Illinois val-
stijoje. Vėliau Michigan valstijoje
vadovavo ligoninių planavimui, sta-
tybai, modernizavimui, tartum nu-
jausdamas, kad išėjus pensijon teks
ligoninių paslaugomis naudotis. Kar-
tas nuo karto mes, vienmečiai, pasi-
kalbame telefonu. Niekada iš jo neiš-
girstu dejavimo dėl nepagydomos
vėžio ligos, bet abu sutariame ir
džiaugiamės, kad mes, tiksliau ta-
riant, visa mūsų karta, turėjome
prasmingą ir įdomų gyvenimą. 

* * *
Štai vartau 1957 m. išleistą stu-

dentijos sukaktuvinį leidinį „Dienos
tarp dangoraižių”. Jame pirmasis
straipsnis – V. Kamanto „Lietuvio
studento kelias”. Kai kurių, šiame
leidinyje rašiusiųjų mano bendra-
amžių kaip Vytauto Vyganto, Jono
Šoliūno, Kęstučio Kudžmos jau ne-
bėra tarp gyvųjų. Bet lankydamasis
Ormond Beach, Florida, susitikau
ten pas savo sesę Birutę Čaplikaitę-
Kožičienę viešinčią Gražiną Čapli-
kaitę-Mačiuikienę. Dabar vėl per-
žvelgęs jos straipsnį „Nutautėjimo
dinamika ir lietuviškumo problema”
nustebau, koks jis po 53 metų yra
aktualus ir šiandien, ypač dabar
išvykusiems iš Lietuvos. Ten sutikau
ir Antaną Dundzilą, kurį laiką gy-
venusį prie Washington, DC. Jo
straipsnis „Studentai spaudoje”, kaip
ir antraštė, – informacinis ir labai
konkretus, išvardinantis studentišką
spaudą ir apžvelgiantis studentų ben-
dradarbiavimą tuometiniuose perio-
diniuose leidiniuose. Iš kitų rašinių
įdomus Leono Sabaliūno straipsnis
„Lietuvos laisvinimo klausimu”, pra-
sidedantis teiginiu „Yra šioks toks
galimumas (paviršutiniškai galvo-
jant), kad Lietuva savo laisvę atgauti
gali tik visuotinai suirutei kilus”. O
Tomas Remeikis straipsnyje „Jauni-
mas politikoje”  kritiškai žvelgia į
tuometinį Jaunimo peticijos paruoši-
mą, jos tekstą ir pristatymą. 

Labai įdomi šio leidinio pabaigoje
pateikta statistika, paruošta Inos
Čepėnaitės. Pasirodo, 1957 m. Lietu-
vių studentų sąjunga turėjo 740 na-
rių (302 merginas, 438 vyrus). Iš jų
167 vyrai ir 170 merginų studijavo
inžineriją. Dienraštį „Draugas” skai-
tė 79.4 proc., o kitą tuometinį dien-
raštį „Naujienos” – 19 proc. 82.1
proc. pasisakė, kurdami šeimą ieš-
kosią lietuvio/lietuvės ir tik 6.2 proc.
– kad nekreipsią dėmesio į tautybę. O
kiek šiandien mūsų studentų skaito
„Draugą” ir kitą lietuvišką spaudą ir
kiek jų pasisakytų, kad kurdami
šeimą ieško savo tautiečių?

Vytautas Kamantas su anūkais (sėdi iš kairės): Jonu Čyvu, Matu Čyvu, Andriumi Ragu, Tomu Čyvu, (stovi iš kairės)
Regina Čyvaite, Marija Čyvaite ir Daiva Ragaite, atvykusiais pasveikinti Tėvuko 80-tojo gimtadienio proga.

Dainos Čyvienės nuotr.

1957 m. Lietuvių studentų sąjunga turėjo 740 narių
(302 merginas, 438 vyrus). Iš jų 167 vyrai ir 170 merginų
studijavo inžineriją. Dienraštį „Draugas” skaitė 79.4
proc., o kitą tuometinį dienraštį „Naujienos” – 19 proc.
82.1 proc. pasisakė, kurdami šeimą ieškosią lietuvio/
lietuvės ir tik 6.2 proc. – kad nekreipsią dėmesio į tauty-
bę. 
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Visada su malonumu skaity-
davau Jeronimo Tamkutonio straip-
snius, laiškus, spausdinamus „Drau-
go” dienraštyje. Šį sykį (,,Draugas”,
2010 m. kovo 16  d.) teko nusivilti,
nes savo laiške J. Tamkutonis apkal-
tino laiško Čikagos kardinolui rašyto-
jus veikiant sovietiniais metodais.

Reikia tikėti, kad J. Tamkutoniui
yra gerai žinoma, kad Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos Dievo
namus lanko įvairias nuomones tu-
rintys žmonės: vieni pasisako už kun.
Antaną Markų, kiti yra nusistatę
prieš jį, nors jis labai gerai eina kle-
bono pareigas ir parapijoje yra atlikęs
daug pataisymų. J. Tamkutonis labai
užsirūstino, kad buvo renkami para-
šai už antrąją kun. Markaus kadenci-
ją. Niekas nedraudė tiek jam, tiek ir
kitiems, nemėgstantiems kun. Mar-
kaus, rašyti laiškus ir rinkti parašus.
Gyvename Amerikoje.

Atrodo, kad laiško autorius už-
miršo, kaip didžioji moterų dalis,
nepritarianti klebono Markaus pa-
skyrimui, o gal dėl kitokių priežasčių,
demonstravo prie parapijos bažnyčios
ir rinko parašus, net buvo nuėjusios į
McCauly gimnazijoje rengiamą kon-
certą. Vėliau surinktus parašus įteikė
kardinolui, kad šis pašalintų kun.
Markų iš klebono pareigų. Tai įvyko
maždaug prieš penkerius metus. Kle-
bonas buvo šmeižiamas ir per „Lietu-

vių televiziją”, tai labai pakenkė
parapijai, o paskleistas melas užsiliko
iki šių dienų.

Reikia nuliūsti, kad kun. Gedi-
minui Jankūnui teigiamai atsiliepus
apie kun. A. Markų ir pasakius, kad
nevietiniam kunigui užimti klebono
pareigas nėra galimybės (tokie yra
Čikagos vyskupijos reikalavimai), jis
buvo įskųstas Lietuvos vyskupams.
Visiems būtų maloniau turėti lietuvį
kunigą, nors ir silpnai kalbantį lietu-
viškai, o ne svetimtautį.

J. Tamkutonis  rašo, kad kun. A.
Markus, atvykęs į parapiją sukėlė ne-
santaiką. Tai netiesa. Nesantaika at-
sirado jaunam vikarui, mūsų parapi-
joje ėjusiam administratoriaus parei-
gas, patarus klebonui eiti klebono pa-
reigas svetimtaučiams, o jis pats būtų
klebonavęs lietuviams. 

Gal pačioje pradžioje yra buvę ir
kitokių nesusipratimų, bet ar neatėjo
laikas kaip tikriems, Dievą mylin-
tiems katalikams viską užmiršti ir
sujungtoms rankomis ir širdimis
jungtis prie parapijos išlaikymo?

Sveikiname naująjį  Šv. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos administ-
ratorių, jauną kunigą Jaunių Kelpšą
ir linkime jam Dievo palaimos parapi-
ją tvarkant. O mes padėkime jam sa-
vo dalyvavimu ir piniginiais ištekliais.

Antanas Paužuolis
Chicago, IL

AR NEATÈJO LAIKAS JUNGTIS 
PRIE PARAPIJOS IŠLAIKYMO?

Dr. Stasio Bačkaičio straipsnis
,,Ignalinos atominės jėgainės pavel-
das – painūs ir brangūs sprendimai’’
ir šiek tiek ankstesnis apie natūralių
dujų problemas yra daugiau nei
straipsniai. Tai, mano supratimu, yra
trumpos studijos, kurios paliečia
kiekvieną sritį, pasaulines rinkas ir
pristato kitas galimybes.

Padėtis Lietuvoje yra labai rimta.
Energijos kainos kyla, vien šiais me-
tais Lietuvoje pakilo daugiau nei 30
proc. Tas skurdina kraštą, gyvento-
jus. Kaip Lietuva išsilaikys pasauli-

nėse rinkose?
Atrodo, Lietuva laukia investuo-

tojų iš užsienio, kurie, jeigu ir atsi-
rastų, ims gerą pelną. Kraštas turi
daug nedirbamos žemės, taigi yra
daug galimybių vystyti nuolatinę
(alternatyvinę) energiją kaip etanolį
ar panašiai ar ką nors kitą daryti.

Lietuvos vyriausybė turi atsikra-
tyti stručių galvosenos – esant di-
deliam pavojui nekišti galvų į smėlį ir
nieko nedaryti. 

Stasys Surantas
Rockford, IL 

Î DR. BAÇKAIÇIO STRAIPSNIUS ATSILIEPIANT

Reginos Gasparonienės straip-
snyje apie 2009 m. lapkričio 30 d. Los
Angeles mieste mirusį LR garbės
generalinį konsulą Vytautą Čeka-
nauską (,,Draugas”, 2010 m. kovo 16
d.) rašoma, jog V. Čekanauskas buvo
paskutinis Nepriklausomos Lietuvos

vyriausybės paskirtas diplomatinis
konsulas išeivijoje. Tai nėra tikslu. Po
V. Čekanausko 1985 metais LR gar-
bės gen. konsulu Čikagoje buvo pa-
skirtas Vaclovas Kleiza. Ačiū LR gar-
bės konsului Detroit, MI Algiui Za-
parackui už pastebėtą netikslumą.

KLAIDOS ATITAISYMAS

Skaniai pietaudami 
sušelpsime vaikus!

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

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

Atvelykio sekmadienį, balandžio
11 d., tuoj po 10 valandos Mišių,
Cleveland Šv. Kazimiero parapijos
svetainėje ruošiame jau tradicija ta-
pusius pietus. Tų pietų pelnas bus
skiriamas paremti beglobius Lietuvos
vaikus, kuriuos remia ir globoja ,,Vai-
ko vartai į mokslą” organizacija.

Cleveland sutinku žmonių, kurie
pasiteirauja, kas ta organizacija ,,Vai-
ko vartai į mokslą”? Kas tie beglobiai
vaikai? Bandysiu paaiškinti. Prieš
vienuoliką ar 12 metų Lietuvoje at-
kreiptas dėmesys, kad yra vaikų, ku-
rie nelanko mokyklos, o praleidžia
laiką gatvėse be jokio užsiėmimo. Ki-
lo mintis tuos vaikus suburti į vieną
vietą – centrą, padėti jiems atrasti
tikslą. Taip Lietuvos miestuose atsi-
rado pomokykliniai vaikų dienos cen-
trai, kur vaikai susitinka savo likimo
draugus, susidraugauja. Jie mielai
pradeda lankyti centrus, nes čia ran-
da užuovėją, gali pasikalbėti su globė-
jomis, kurios vaikus išklauso, supran-
ta ir atjaučia. Centrai pareikalavo
daug lėšų todėl kreiptasi į Chicago
mieste esančias padagoges, sociali-
nius darbuotojus, gydytojus ir geros
valios žmones, kad padėtų tiems
Lietuvos vaikams. Iš to ir kilo vardas
,,Vaiko vartai į mokslą” – atidaryti
vaikams vartus, sudarant galimybę
siekti mokslo ir per jį pamatyti gyve-
nimą, kuris gali atnešti šviesesnį ry-
tojų. Ši organizacija jau veikia 11
metų. Jos padaliniai veikia ir kituose
Amerikos miestuose, taip pat ir

Cleveland, OH. Sutelkti pinigai per-
siunčiami į centrą – Chicago ir iš ten
yra skirstomi į paskirus Lietuvoje
esančius pomokyklinio vaikų centrus
pagal vaikų skaičių ir jų poreikius. 

Rašydami ar kalbėdami apie tuos
vaikus dažnai juos pavadiname beglo-
biais, nuskriaustais, nelaimingais.
Tokie vardai pritaikomi vaikams, ku-
rie neturi normalaus šeimyninio gy-
venimo. Aplankius keletą pomokyk-
linio dienų vaikų centrų ir pasikal-
bėjus su centrų vadovėmis, pamatai
didelį reikalą padėti vaikams ir jau-
nuoliams. Jiems yra reikalinga globa,
pagalba, parama, geras žodis, užuo-
jauta, meilė. 

Kviečiu prisidėti prie mūsų pas-
tangų padėti nelaimėje atsidūrusiems
Lietuvos vaikams. Ateidami papie-
tauti sekmadienį, balandžio 11 d.,
padėsite tiems vaikučiams sočiau
pavalgyti, gražiau apsirengti, įsigyti
mokslo priemonių, geriau pasijausti
ir siekti geresnio gyvenimo. Gera,
kad susikuria centrai, kurie tą didelę
spragą nors iš dalies užpildo. 

Nuoširdžiai kviečiame įsijungti į
šį labdaros būrelį savo dosnia auka,
geraširdiškumu padėti vaikams iš-
augti dorais ir gerais žmonėmis. 

Su nuoširdumu ir šypsena lau-
kiame visų su šiltais pietumis. Pietūs
– 10 dol.

Stasė Kazlauskienė
,,Vaiko vartai į mokslą” 

organizacijos atstovė Cleveland

CLEVELAND, OH

Mielieji,

Nuoširdžiai sveikinu visus sulaukus Šventų Velykų!

Linkiu Jums ir Jūsų artimiesiems širdingo buvimo drauge. Ir kad
sėkmė lydėtų mus naujos geresnės Lietuvos kūrimo darbuose.

Dėkoju bendraminčiams ir bendražygiams, kuriems nepritrūko
Tikėjimo, Meilės ir Vilties, ieškant ir randant sudėtingus sprendimus iš
pačių sunkiausių situacijų. 

Smagu, kad šiais metais švenčiame Kristaus Prisikėlimo šventę
drauge su pirmaisiais Lietuvos ekonominio stiprėjimo daigeliais. Kad pa-
kiliai paminėję atkurtos Lietuvos valstybės Nepriklausomybės 20-metį,
garbingai minėsime Žalgirio mūšio pergalės 600 metų jubiliejų. O rudenį,
prisiminę didžio Lietuvos menininko, Tėvynės patrioto M. K. Čiurlionio
135-ąsias gimimo metines, kartosime jo žodžius: „O virš tų kalnų, virš to
mylimo Nemuno dangus toks skaistus, švelnus, toks lietuviškas – žiūri,
žiūri ir negali atsižiūrėti. Tuomet širdis smarkiau pradeda plakti, o siela
nudžiugus himną ima giedoti Tam, kuris tėvynę tau davė Lietuvą.” 

Aleliuja!

Pagarbiai,
Andrius Kubilius

Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos pirmininkas

„Nebijok! Aš esu Pirmasis ir Paskutinysis, ir Gyvasis. Aš bu-
vau numiręs, bet štai esu gyvas per amžių amžius ir turiu mir-
ties ir mirusiųjų pasaulio raktus” (Apreiškimas Jonu 1:17b-18)

Kokie išdidūs ir galingi mes jaučiamės tol, kol nesusiduriame su
klausimais, kurių atsakyti negali mūsų išmintis!? Bėgame, slepiamės
savyje nuo mums nepatogių minčių ir klausimų, nes jie priverčia suvok-
ti, kad esame kūriniai, turintys ribas, kurių niekada neperžengsime.
Mūsų gyvenimo pradžios ir pabaigos paslaptis aiškiai parodo, kad ne mes
laikome savo gyvybės bei mirties raktą! Ne mes šį gyvenimą atsirakino-
me, ne mes jį ir užrakinsime!

Žemės kelionėje esame ne vieni, dangiškojo Tėvo ranka mus veda
tikėjimo keliu ir ruošia akimirkai, kuomet mums bus atrakintas amžiny-
bės gyvenimas. Galime tikėti ar netikėti, priimti ar atmesti, tačiau neiš-
vengiamai kiekvienam ateis valanda, kurioje suvoksime, jog Dievo ran-
kose yra mūsų gyvybės šaltinis!

Per Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą, per Dievo malonę, mus nu-
plovusią krikšto vandeniu, trapiu ir vingiuotu tikėjimo keliu Viešpats
mus veda į naujo gyvenimo atradimą. Šv. Velykų rytas, ,,aštuntoji diena”,
kurioje susilieja savaitės pradžia ir pabaiga, simbolizuoja dieną, kurioje
pasibaigs laikas, pradžia ir pabaiga susijungs amžinybei, o tavo paskuti-
nis atodūsis laike taps pirmuoju įkvėpimu amžinybėje. Todėl mūsų širdis
bei tikėjimą Dievas ramina, stiprina ir drąsina, sakydamas; NEBIJOK!
LAIKYKIS TVIRTAI TIKĖJIME! MANO RANKOSE TAVO LAIKINO-
JO GYVENIMO PABAIGA PAVIRS AMŽINOJO PRADŽIA!

Likime atviri tam kuris nesikeičia, bet gali mus keisti ir paversti
laikinumo ašaras amžinybės džiaugsmu!

Palaiminto jums dvasinio prisikėlimo ir Krikščioniškų Šventų Velykų! 

Kun. Liudas Miliauskas
Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapija
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Vilnius, balandžio 1 d. (ELTA) –
18-ąjį kartą Lietuvoje paskelbti ge-
riausių ir reikšmingiausių metų vai-
kų ir paauglių knygų autoriai. Ge-
riausia knyga pripažinta Kazio Sajos
,,Septyni miegantys broliai” (,,Alma
littera”). Ši knyga tapo ir meniškiau-
siai iliustruota (dailininkas Giedrius
Jonaitis). 

Balandžio 2-ąją, Hanso Kristiano
Anderseno gimimo dieną, visame pa-
saulyje švenčiama Tarptautinė vaikų
knygos diena. 

Šia proga Tarptautinės vaikų ir
jaunimo literatūros asociacijos
(IBBY) Lietuvos skyrius jau aštuo-
nioliktą kartą teikia apdovanojimus
už geriausias ir reikšmingiausias me-
tų vaikų bei paauglių knygas.

Komisijos, nagrinėjusios ir ver-
tinusios kelias dešimtis originalių ir
verstinių vaikų bei paauglių knygų,
apdovanojimus skyrė aštuoniose ka-
tegorijose. 

Speciali premija – už originalumą
ir netikėtumą – skirta Mariui Jonu-
čiui už knygą ,,Kirminas paukštis”

(,,Tyto alba”). 
Geriausia metų knyga mažiau-

siems skaitytojams tapo Paulinos
Žemgulytės ir Arūno Prelgausko
,,Kaip lelijos žydėjimas” (,,Žara”). 

Reikšmingiausias ir meniškiau-
sias metų vertimas vaikams – Rūtos
Jonynaitės išversta Christine Nost-
linger knyga ,,Ateina šuo!” (,,Nieko
rimto”). 

Gražiausia metų knyga – Linos
Dūdaitės iliustruota Gintaro Beres-
nevičiaus knyga ,,Kaukų šeimynėlė”
(,,Nieko rimto”). 

Reikšmingiausias metų debiutas
– Martos Žuravskajos iliustracijos
Marios Greipe knygai ,,Nepaprasta
Agnesės Sesilijos istorija” (,,Nieko
rimto”). 

Reikšmingiausia vaikų literatū-
ros tyrinėjimų bei sklaidos knyga –
Kęstučio Urbos ,,Parašyta vaikams”
(,,Gimtasis žodis”). 

Premijuotų knygų autoriai buvo
apdovanoti Vilniaus teatre ,,Lėlė”.
Laureatams bus įteikti diplomai ir
simbolinės premijos.

A. Kubilius gali vykti î Prahâ 
susitikti su B. Obama

Bendra Baltijos šali¨ elektros 
rinka – 2011 metais

Geriausia knyga vaikams –
K. Sajos ,,Septyni miegantys broliai”

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vilnius, balandžio 1 d. (BNS) –
Iranas stabdo didžiausią Europos ži-
niasklaidos palydovą, kuriuo perduo-
dama BBC ir „Amerikos balsas”.

Nors, praneša „Der Spiegel”,
Jungtinės Tautos (JT) pasmerkė šį
veiksmą, tačiau tarptautinė bend-
ruomenė maža ką gali padaryti.

Iranas stabdo palydovo „Hot
Bird 8” signalus, tad BBC (kuri tame
regione perduodama farsi kalba) ir
„Amerikos balsas” kartais nematoma
ne tik Irane, bet ir visame regione.

Neabejojama, kad Iranas šitaip
stengiasi riboti režimą kritikuojančią
informaciją.  

Pastebima, kad Iranas galingiau-
sio Europos žiniasklaidos palydovo
signalus pradeda stabdyti tam tikro-
mis progomis, pavyzdžiui, vasarį
sustabdė Vakarų žiniasklaidos prane-
šimus apie šalyje minimą Irano revo-
liucijos jubiliejų.

Nors palydovas „Hot Bird 8” virš
žemės skrieja 36,000 kilometrų aukš-
tyje, Iranui stabdyti jo signalus gana
paprasta: tereikia į jį nukreipti daug
stipresnį, tačiau to pačio dažnio, ku-
riomis perduodamos programos, sig-
nalą.

Kaip skelbia Tarptautinė teleko-
munikacijos sąjunga, 2009 metais pa-
stebėti trys tokie palydovo stabdymo
atvejai.

Šios organizacijos atstovai „Spie-
gel” teigė, kad Iranas neparodo „ge-
ros valios” sprendžiant šią problemą.
Jie taip pat pažymi, kad Europos Są-
jungai trūksta politinio ryžto, tad im-
tis atsakomųjų veiksmų ir nutraukti
Irano laidas vargu ar bus ryžtasi. 

Vilnius, balandžio 1 d. (BNS) –
Lietuvos premjeras Andrius Kubilius
gali po savaitės vykti į Prahą, kur
planuojamas Vidurio ir Rytų Europos
valstybių vadovų susitikimas su JAV
prezidentu Barack Obama, patvirtino
Lietuvos pareigūnai.

JAV ir Rusijos prezidentai ba-
landžio 8 d. Prahoje ketina pasira-
šyti susitarimą dėl strateginės puola-
mosios ginkluotės mažinimo. Neofi-
cialiomis žiniomis, tuo pat metu JAV
prezidentas pakvietė Vidurio ir Rytų
Europos valstybių vadovus susitikti
Prahoje vakarienei.

Prezidentės Dalios Grybauskai-
tės atstovas spaudai Linas Balsys pa-
tvirtino, kad ,,prezidentė įgaliojo mi-
nistrą pirmininką atstovauti Lietuvai”.

Lietuvos prezidentės ir premjero
atstovai atsisakė komentuoti, kokio
formato planuojamas susitikimas.

JAV ambasados Lietuvoje atstovas
sakė, kad pranešimus apie JAV prezi-
dento kvietimus gali komentuoti tik
Baltieji rūmai.

JAV ir Rusijos prezidentai B.
Obama ir Dmitrij Medvedev kovo 27
d. sutarė sumažinti šių dviejų galin-
giausių valstybių branduolines atsar-
gas. Naujoji sutartis pakeis istorinę
1991 m. Strateginės ginkluotės ma-
žinimo sutartį (START), kuri nustojo
galiojusi praeitų metų gruodžio 5 d., o
jos atnaujinimas yra vienas iš svar-
biausių B. Obama administracijos už-
davinių.

Pagal naująją sutartį, abi pusės
sumažins kovinių galvučių kiekį be-
veik trečdaliu – iki 1,550 vienetų, o jų
nešėjų skaičių – iki 700. JAV nurodo
turinčios apie 2,200 branduolinių ko-
vinių galvučių, o Rusija, kaip mano-
ma, apie 3,000.

Stabdomas galingiausias Europos 
žiniasklaidos palydovasAtkelta iš 1 psl.

vakarą bažnyčioje įrengti Kris-
taus kapą. Vienur paguldoma Jėzaus
figūra, kitur pastatomas paveikslas,
prie kurio žmonės pasilieka melstis ir
budėti.

Didysis šeštadienis tikėjimo išpa-
žinėjams – skaudžios tylos diena. Lie-
tuvoje ji dar vadinama Marijos šešta-
dieniu. Kristus miręs, palaidotas, mo-
kiniai išsibėgioję, išsislapstę ir vie-
nintelė tokią dieną nepraradusi tikė-
jimo – Dievo motina.

Velyknakčio apeigas krikščioniš-
kas pasaulis pradeda šeštadienį, nu-
sileidus saulei. Iškilminga Jėzaus pri-
sikėlimo liturgija prasideda lauke ug-
nies pašventinimu. Nuo didžiosios
ugnies tikintieji užsidega savo žva-
kutes, uždegama ir didžioji Velykų
žvakė, kuri bažnyčiose per pamaldas
bus uždegama visus metus, iki pat ki-
tų Velykų.

Į tamsią bažnyčią nešdamas
įžiebtą žvakę, kunigas gieda „Kristus
mums šviečia”. Nušvitusiose erdvėse
skamba visą išganymo istoriją api-
mantis Velykų šlovinimo himnas.

Velykų naktį skaitoma neįprastai
daug Senojo testamento skaitinių,
Naujojo testamento žinią apie Prisi-
kėlimą lydi Aleliuja. Sugaudžia var-
gonai, suskamba varpai, tarsi norėda-
mi visus tikinčiuosius išbudinti iš
rimties, liūdesio ir švęsti Prisikėlimą.

Per Velyknaktį nuo pirmųjų am-
žių šventinamas Krikšto vanduo. Dar
nepakrikštyti – krikštijami, pakrikš-
tyti atnaujina Krikšto pažadus – įsi-
pareigojimą gyventi su Dievu.

Tuo, kad per Velyknaktį krikšti-
jami ne vaikai, o suaugusieji, pabrė-
žiama, jog žmogus gali sąmoningai
priimti tikėjimą.

Lietuvoje Velyknakčio pamaldose
dalyvauja vis daugiau žmonių, tačiau
dauguma į bažnyčias renkasi sekma-
dienio rytą, aplink bažnyčią eina pro-
cesija, kuri simbolizuoja Prisikėlimo
žinią.

Sekmadienį Vatikane, Šv. Petro
bazilikoje, popiežius aukoja įvairiau-
sių šalių televizijų perduodamas šv.
Mišias, po kurių suteikia palaimi-
nimą miestui ir pasauliui, pasveikina
žmones jų gimtosiomis kalbomis.

Bažnyçiose šventinamas aliejus, vanduo ir ugnis

Vilnius, balandžio 1 d. (ELTA) –
Baltijos šalių elektros rinkoje veiklą
pradeda prekybos zona, kuri veiks
,,diena prieš” principu. Tai reiškia,
kad biržoje susidariusios kainos ir
prekybos apimties skaičiavimai bus
atliekami kiekvienai ateinančios pa-
ros valandai pagal rinkos dalyvių pa-
teiktus pasiūlymus pirkti ir parduoti
elektros energiją.

Nuo balandžio 1 d. ,,Estlink” ka-
belio kainų zonoje pradeda veikti pre-
kybos elektros energija vieta – elekt-
ros birža, kurioje gali prekiauti Bal-
tijos šalių rinkos dalyviai. Šią preky-
bą organizuos ,,Nord Pool Spot” bir-
ža, kuri daugelį metų sėkmingai vei-
kia Šiaurės šalyse. Lietuvoje ,,diena
prieš” principu veikiančioje elektros
biržoje Latvija ir Estija jau prekiauja
nuo š. m. sausio 1 d.

,,Mes artėjame prie ambicingo
tikslo jau 2011 m. sukurti bendrą
Baltijos šalių elektros rinką: pagal
Baltijos energetikos rinkos integraci-
jos planą (BEMIP) šio siekiamo tikslo
data yra numatyta 2011–2013 m. lai-
kotarpiu”, – sakė Aloyzas Koryzna,

,,Lietuvos energijos” generalinis di-
rektorius. 

Bendros Baltijos šalių rinkos su-
kūrimui pamatus padėjo Lietuvos,
Latvijos ir Estijos ministrų pirmi-
ninkų pasirašytas pareiškimas, pa-
brėžiantis vieningos Baltijos elektros
rinkos sukūrimo svarbą ir numatanti
bendros rinkos įsijungimą į Šiaurės
šalių elektros rinką.

Baltijos šalys įsipareigojo plėtoti
elektros energetikos sektorių vado-
vaudamosi Šiaurės šalių rinkos prin-
cipais ir patirtimi bei plėtoti svarbius
infrastruktūros projektus, leisiančius
užtikrinti energetinę nepriklausomy-
bę ir paspartinti Baltijos šalių elektros
tinklų sujungimą su ES valstybėmis.

Per ,,Estlink” kabelį Lietuva,
Latvija ir Estija prekiauja su Skandi-
navijos šalimis ir Suomija nuo 2007 m.

,,Lietuvos energija” yra elektros
perdavimo tinklo savininkė ir per sa-
vo antrines bendroves vykdo elektros
perdavimo sistemos operatoriaus,
rinkos operatoriaus ir kitą elektros
energetikos veiklą.

Vilnius, balandžio 2 d. (Bernardinai.lt) – Balandžio 2 d. (Didįjį penktadie-
nį) pirmą kartą Klaipėdoje vyko Kristaus nueito Kryžiaus kelio ir kančios ap-
mąstymas miesto gatvėse. Kryžius buvo  perduodamas iš rankų į rankas mo-
kytojams, studentams, policijai, medikams, kariams, politiniams kaliniams ir
tremtiniams, skautams, įvairioms parapijų bendruomenėms. Anot vyskupo
Jono Borutos SJ, Kristus nešė kryžių Jeruzalės gatvėmis ir mirė prie jo prikaltas
minios akivaizdoje. Todėl ir tikintiesiems norisi ne užsidarius tarp bažnyčios
sienų, bet viešai paminėti šį kiekvienam krikščioniui brangų įvykį. Viešas Kry-
žiaus kelio ėjimas yra savo tikėjimo liudijimas.                      Zenekos nuotr.

Iranas galingiausio Europos žinia-
sklaidos palydovo signalus pradeda
stabdyti tam tikromis progomis.
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Ekologiško elgesio paskatos
nyčiau, irgi nebūtų geresni. Taigi
tarp verbalizuotos ekologinės sąmo-
nės, t. y. kaip žmonės kalba apie savo
elgesį, ir jų elgesio žiojėja gili praraja.

Pirmiausia ekologiškai 
elgiasi altruistai

Dažnas blogą elgesį teisina tuo,
kad ir kiti blogai elgiasi. Socialinis-
psichologinis veiksnys, žinoma, labai
svarbi elgesio motyvacijos dalis. Ne-
maža dalis galbūt elgtųsi ekologiškai,
jei būtų tikri, kad ir kiti taip elgsis.
Bet tokius skatinamuosius veiksnius
mes turime kurti patys, rodydami
gražius pavyzdžius, elgdamiesi taip,
kaip reikia, o ne kartodami kitų ydas,
kurios pakartotos netampa dorybė-
mis. Blogą elgesį ypač skatina gali-
mybė elgesio subjektui likti nežino-

mam. Taigi į pagalbą reikėtų dažniau
pasitelkti viešąją nuomonę, tada ir
kiti, suvokę tikrą sankcijos perspek-
tyvą, bus labiau nusiteikę keisti savo
elgesį. Daug kas priklauso ir nuo to, į
kokias vertybes orientuojasi elgesio
subjektai ir kokie yra jų elgesio įpro-
čiai. Neabejotinai pirmiausia ekolo-
giškai elgiasi altruistai, kurie, kitą
padarę laimingą, patys jaučiasi lai-
mingi. Deja, altruistų visuomenėje,
ypač tokioje, kuri apimta vartojimo
manijos, paprastai yra mažuma. Ta-
čiau jei subjekto sukurtos vertybės
yra pakankamai aukštos, tai gilus
problemos suvokimas ir raginimas
laikytis moralinės normos, kad būtų
kam nors padaryta gera, irgi gali duo-
ti visai neblogą rezultatą. Įprotis vi-
sada jausti atsakomybę už savo elgesį
moralinės normos aktyvinimo atveju

dažniausiai išjudina žmogų.

Priklausymo gamtai jausmas 
ir ekologiniai papročiai

Ekologiško elgesio motyvai pap-
rastai yra priklausymo gamtai jaus-
mas, gyvenimo galimybių suvokimas,
baimė ir nerimas dėl ateities, dėl vai-
kų ir vaikaičių gerovės, troškimas iš-
saugoti sveikatą, pasirengimas ma-
žiau vartoti. Šie ir kiti panašūs mora-
liniai motyvai kol kas yra veiksmingi
tais atvejais, kai ekologiškas elgesys
nesudėtingas, nereikalauja daug pas-
tangų, lėšų ar laiko, siekiamas tikslas
elgesio subjektui yra asmeniškai nau-
dingas, o laukiamas rezultatas nėra
labai tolimas. Čia galima, pvz., pami-
nėti makulatūros surinkimą iš gyven-
tojų, kada miestuose prie gyvenamų-
jų namų atvyksta specialus transpor-
tas ir surinkėjai gyventojams už at-
neštą makulatūrą atsilygina. Tačiau
tokių paskatų pakanka sprendžiant
tik kai kurias ekologines problemas,
o kitų sprendimas jau sudėtingesnis:
jis reikalauja aukštesnio lygio ekolo-
ginės-moralinės sąmonės, idealistinių
bei altruistinių vertybių, plataus ir
toliaregiško požiūrio ir gilaus savo at-
sakomybės suvokimo. Negana to, dar
reikia pačioje buityje įsitvirtinusių el-
gesio formų, vadinamųjų ekologinių
papročių. Kodėl pastarųjų dabar daž-
nas neturi? Priežastys, matyt, glūdi
mūsų krašto istorijoje.

Požiūris į mišką kaip 
į Dievo ar gamtos dovaną – 

ne visai teisingas

Etnologė Gražina Kadžytė yra
pastebėjusi, kad „lietuviui labai svar-
bus nuosavybės jausmas”, t. y. jis rū-
pinasi ir saugo tai, kas jam tiesiogiai
priklauso ir lemia jo gerovę. Deja,
mūsų tautos istorinės aplinkybės
(pvz., baudžiavos įsigalėjimas, okupa-
cijos) pastaruosius kelis šimtmečius
buvo tokios, kad didžiausia dalis
gamtos gėrybių (miškas, dirbamos
žemės plotai, vandens telkiniai) jam
nepriklausė, dėl to daugelis neišmoko
ir neįprato jų tausoti. Europoje įsibė-
gėjus industrinei revoliucijai, Lietuva
pateko į Rusijos imperijos sudėtį.
Miškas buvo svarbus pasipelnijimo
šaltinis.                  Nukelta į 9 psl.

Çeslovas Kalenda
Bernardinai.lt

Pagrindinės žmogaus poveikio
gamtinei aplinkai formos yra ūkinė ir
rekreacinė veikla. XX amžiuje, civili-
zacijai ėmus sparčiai niokoti gamtinę
aplinką, atsirado nauja veiklos for-
ma, skirta natūraliai aplinkai puose-
lėti, pažeistoms gamtinėms siste-
moms atkurti, jų natūralumui ir gro-
žiui sustiprinti. Ši veikla yra morali-
nio pobūdžio. Joje asmenybės aktyvu-
mas nukreiptas ne į asmeninės mate-
rialinės naudos siekimą, bet į pagal-
bą gamtai, nepajėgiančiai susidoroti
su negatyviais technologinės plėtros
padariniais.

Gamtosauginę ateitį turime
kurti patys

Jei žmogus triūsia savo darže, so-
dina ir prižiūri daržoves, tai irgi yra
sąveika su gamta. Bet šiuo atveju
žmogus siekia naudingo produkto –
maisto savo stalui. Ir visai kitokia
veikla yra tada, kai žmogus dalyvauja
gamtos apsaugos akcijose: sodina me-
delius, gamina ir kelia į medžius in-
kilus, surenka upelio pakrantėje ar
pamiškėje netvarkingų poilsiautojų
paliktas šiukšles ir pan. Pastaruoju
atveju mes matome irgi praktinius
veiksmus, bet juos jau galime vadinti
poelgiais. Poelgis – tai veiksmas, at-
liekamas kaip dorovinio apsisprendi-
mo aktas. Poetas Justinas Marcinke-
vičius yra gražiai pasakęs, kad ateity-
je žmogus galės vadintis žmogumi tik
būdamas gamtosaugininku. Tokią
ateitį turime patys jau dabar kurti,
nes savaime ji neateis. Pvz., savano-
rystės pagrindu pavasarį rengiamos
masinės talkos aplinkai tvarkyti „Da-
rom” kaip tik yra šios poeto prana-
šystės išsipildymo pirmieji ženklai.
Sveikintinas ir judėjimo „Už gamtą”
aktyvistų siūlymas pačiu jautriausiu
miško gyvūnijos jauniklių perėjimo ir
auginimo metu tam tikram laikui ap-
riboti medžių kirtimą, drausti važi-
nėjimą miško takeliais triukšmingom
transporto priemonėm, neįjungti
stiprų garsą skleidžiančių radijo im-
tuvų.

Raštingiems žmonėms –
didesnė atsakomybė

Galimybės ekologiškam elgesiui
mūsų visuomenėje neabejotinai eg-
zistuoja, trūksta tik valios jomis pa-
sinaudoti. Pasiteisinimo nežinojimu,
nesupratimu ir pan. vargu ar galima
šiandien toleruoti. Juk gyvename
mokslo ir technikos, informacijos
technologijų, žinių epochoje, o ne XVI
amžiuje, kada Lietuvos Statutas už tą
pačią žalą, padarytą gamtai, bajorą
baudė didesne bauda negu valstietį.
Mat bajoras raštingas, jis gali ir pri-
valo žinoti įstatymus. Šiandien mūsų
visuomenėje visi raštingi, taigi visi
privalo būti savo meto kultūros lygio,
privalo suvokti savo epochos tikrovę
ir problemas, privalo suprasti santy-
kio su gamta ypatybes, mokytis iš
klaidų ir kaupti gerąją patirtį, pade-
dančią susigaudyti susiklosčiusiose
aplinkybėse. Žinoma, iš praeities pa-
veldėti pasenę įpročiai, neatitinkan-
tys dabarties tikrovės technokratinio
mąstymo ir elgesio reikalavimai, val-
dymo klaidos, moralinio bei teisinio
nihilizmo apraiškos ir kitos priežas-
tys sunkina įveikti atgyvenusias nuo-
statas bei keisti gyvenimo būdą. Bet
šiuos trūkumus galima įveikti.

„Kol mes gyvensime, gamtos
mums užteks“

Gyventojų ekologiniai įsitikini-
mai ir savo moralinės atsakomybės
suvokimo lygis, kaip rodo tyrimai,
yra labai įvairūs. Ekonomikos plėtra
ir augantys vartojimo poreikiai iki
šiol lėmė ir dar dideliu mastu lemia
žmogaus ir gamtos sąveikos esmę.
Dar nemaža visuomenės narių yra
abejingi ekologinei problemai ir lai-
kosi principo „Kol mes gyvensime,
gamtos mums užteks”, o apie ateitį
negalvoja. Kiti yra optimistiškai nu-
siteikę, jog viskas savaime susitvar-
kys. Esą Žemės išteklių netrūksta,
ekonomika gali augti, taigi nėra rei-
kalo ką nors keisti. Treti yra puolę į
pesimizmą, jog ką nors pakeisti neį-
manoma ir mūsų laukianti pasaulio

pabaiga. Ketvirti žiūri į ekologinę
problemą racionaliai bei atsakingai ir
ieško būdų, kaip būtų galima įveikti
gamtinės aplinkos prastėjimo ten-
dencijas. Į pastarąją grupę įeina dau-
giausia intelektualai, t. y. mok-
slininkai, kultūros veikėjai, kai kurie
atsakingai dirbantys valdininkai bei
verslininkai, nemaža mokyklinio ir
akademinio jaunimo dalis. Kaip tik
nuo šių socialinių sluoksnių veiklos
labai daug kas priklauso sprendžiant
aptariamą problemą, o pažangą šioje
srityje lems ir tai, kiek minėti sluoks-
niai sugebės paveikti kitus gyvento-
jus, patraukti juos į savo pusę ir su-
kurti tokią kritinę teigiamų pokyčių
masę, kad reikalai pakryptų ekologi-
nės būklės stabilumo stiprėjimo link-
me. Ši ketvirtoji grupė vadovaujasi
teze „Mąstyti globaliai, veikti savo
gyvenamojoje vietoje konkrečiai”. Mi-
nėta tezė iškelia svarbų moralinį
principą, kurio laikydamasis kiekvie-
nas žmogus gali veiksmingai prisidėti
prie ekologinės problemos sprendi-
mo, iš problemos dalies virsti tos
problemos sprendimo dalimi.

Kalbomis mes visi – ekologai,
bet ne darbais

Savaime suprantama, mūsų žmo-
nės nori gyventi ekologiškai švarioje
aplinkoje, jie pagrįstai ir teisėtai gina
šį savo poreikį. Bet kartu jie turi ne-
užmiršti ir savo pareigos tausoti ir
saugoti gamtinę aplinką. Deja, dažnai
susiduriame su situacija, kai žodžiai
nesutampa su darbais. Panašiai yra ir
kitose šalyse. Antai vienoje iš jų buvo
atliktas bandymas. Pakeliui į biblio-
teką primėtyta šiukšlių, netoliese pa-
statyta dėžių joms surinkti. Praeivių
buvo klausiama: jei gatvėje guli
šiukšlių, kas jas turi pakelti ir padėti
ten, kur joms priklauso būti, – visi pi-
liečiai ar tik komunalinių įmonių
darbuotojai? 94 proc. atsakė: visi. Ta-
čiau iš 506 žmonių tai padarė tik 8, t.
y. 1,4 proc. Lietuvoje rezultatai, ma-
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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

Chirurgai 

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

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 

Ginekologija

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 reikalingas
imigracinių prašymų formas. Taip pat atliekame dokumentų vertimus bei tvirti-
name notariškai. Raštinės darbo laikas: nuo antradienio iki ketvirtadienio,
nuo 9 val. ryto iki 4 val. po pietų. Tel.: (773)-476-2655.

Šį kartą apžvelgsime naujojo
sveikatos įstatymo (Patient Protec-
tion and Affordable Care Act) naujo-
ves, turėsiančias įtakos pagyvenusių
žmonių, kurių daugelis yra ,,Medi-
care” valstybinės draudimo progra-
mos klientai, sveikatos priežiūrai bei
reikmėms. Ko gero, vienas svarbiau-
sių pasiekimų bus vadinamosios
„riestainio skylės” („doghnut hole”),
susidarančios dėl ,,Medicare” nekom-
pensuojamų receptinių vaistų išlaidų,
atsisakymas, kurį numatoma pilnai
įgyvendinti iki 2020 metų. Įstatymas
taip pat numato daugiau galimybių
prevencinei sveikatos priežiūrai bei
įvairioms sveikatinimo procedūroms,
skirtoms pagyvenusiems žmonėms,
sergantiems lėtinėmis ligomis. Deja,
bloga naujiena ta, jog naujasis įstaty-
mas taip pat gerokai sumažins finan-
savimą privatiems ,,Medicare” drau-
dimo planams (,,Medicare Advanta-
ge”), kurie visuomet buvo patrauklūs
tuo, jog sumažindavo draudimo prie-
mokas už gautas paslaugas. Jei vals-
tybė nebeskirs pakankamai pinigų
šiems planams finansuoti, gali būti,
jog ateityje jų teikiama nauda žymiai
sumažės, kaip ir sumažės norinčių
šiais planais naudotis. 

Neskaitant bendrų naujojo įsta-
tymo taisyklių, į jį taip pat buvo įt-
raukta keletas naujovių, jau anksčiau
siūlytų Wisconsin senatoriaus H.
Kohl, kuris yra ir specialaus Senė-
jimo problemų komiteto (Senate Spe-
cial Committee on Aging) pirminin-
kas. Patvarkymai, numatyti atski-
ruose įstatymo straipsniuose, anks-
čiau buvo pristatyti Senatui kaip
atskiri įstatymo projektai. Kaip tiki-
masi, jie turės užtikrinti pagyvenu-
siems žmonėms skaidresnę, tinka-
mesnę bei prieinamesnę sveikatos
priežiūrą:

– Mokėjimo gydytojams skaid-
rumo straipsnis (The Physician
Payments Sunshine Act) numato,
kad farmacijos, biologinių tyrimų bei
medicininės įrangos gamintojų kom-
panijos turės viešai atsiskaityti už vi-
sas vertingas (pinigines bei nepini-
gines) dovanas, įteiktas gydytojams.
Tokiu būdu bus stengiamasi užtik-
rinti, kad, skiriant gydymą pacien-
tams, gydytojo sprendimams neturės
įtakos interesų konfliktas. 

– Globos namų skaidrumo bei
tobulinimo straipsnis (The Nur-
sing Home Transparency and
Improvement Act) sieks suteikti
būsimiems klientams daugiau infor-
macijos apie skirtingas globos įstai-
gas, o valstybei – daugiau priemonių
prižiūrėti šių įstaigų darbo kokybę.

– ,,Medicare” mokesčių tobu-
linimo straipsnis (Medicare Pay-
ment Improvement Act of 2009)
bus skirtas pakeisti sistemą, pagal
kurią ,,Medicare” moka sveikatos
priežiūros paslaugų tiekėjams, pabrė-
žiant suteiktų paslaugų kokybę, o ne
kiekį. Valstijos, kuriose paslaugų ko-
kybės bei kainos santykis bus pripa-
žintas geriausiu, gaus didesnį finan-
savimą. Valstijoms taip pat bus su-
teikta galimybė pertvarkyti ,,Medi-
caid” programas, kad jos taptų pri-
einamesnės didesnei daliai gyventojų
ir apimtų daugiau paslaugų, įskai-
tant priežiūrą namuose.

– Pacientų saugumo bei
smurto prevencijos straipsnis
(The Patient Safety and Abuse
Prevention Act) uždraus asme-
nims, kada nors sulaikytiems už
smurtinius ar kitokio pobūdžio kri-
minalinius nusikaltimus, dirbti pagy-
venusių žmonių priežiūros įstaigose.
Sukūrus vieningą patikrinimo (back-
ground check) sistemą, veikiančią
visoje šalyje, bus galima lengviau  pri-
žiūrėti tokių asmenų įdarbinimą.
Tarp kitų įstatymo nuostatų taip pat
numatoma skirti daugiau dėmesio
globos namų bei sveikatos priežiūros
įstaigų,  nukreiptų į paslaugas pagy-
venusiems žmonėms, darbuotojų
kvalifkacijos kėlimui bei jų skaičiaus
didinimui.

– Pagaliau, naujajame įstatyme
taip pat yra įtraukta keletas nuos-
tatų, skirtų apsaugoti sveikatos drau-
dimo klientų interesus – tiek jį turin-
čių asmenų, tiek darbdavių, perkan-
čių draudimo planus savo darbuoto-
jams, tiek  mokesčių mokėtojų aps-
kritai. Ypatingas dėmesys bus krei-
piamas į kelio įvairioms apgavys-
tėms, susijusioms su ,,Medicare”,
,,Medicaid” bei privačiais draudimo
planais, užkirtimą.

Pagal žiniasklaidos informaciją
parengė Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

PAGUODOS TELEFONAS 1-866-438-7400

Skambinkite nemokamai
kiekvienâ ketvirtadienî, 

nuo 6 val. v. iki 9 val. v. (Çikagos laiku)Konfidencialumas
garantuojamas

Odos ligû specialistai 

Bendra praktika

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�

NAUJASIS SVEIKATOS 
APSAUGOS ĮSTATYMAS: TRUMPAI

APIE PAGRINDINIUS PASIKEITIMUS
(2)

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

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

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

Andrius Kudirka, MD, MPH
Bendros Praktikos Gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708 349-0747

www.seimosgydytojas.com

Prenumeruokite, pirkite ir
skaitykite ,,DRAUGĄ”!
www.draugas.org
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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

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

Sudoku Nr. 24 atsakymai

,,Draugo” sudoku Nr. 23 teisingai išsprendė ir mums
atsakymus atsiuntė 

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
K. J. M., Chicago, IL
Birutė Kasperavičienė, St. Petersburg, FL
Elegius Kaminskas, Orland Park, IL
Edvinas Šikšnius, Chicago, IL

Nuoširdžiai dėkojame visiems sprendėjams už atsiųstus atsakymus. Labai
smagu, kad sudoku sprendėjų gretos pasipildo vis naujais vardais.  Nekantriai
lauksime Jūsų atsakymų ir toliau. Visiems primename, kad tiek sudoku, tiek
kryžiažodžių atsakymus mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd
St., Chicago, IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-
585-8284. 

Atkelta iš 7 psl. Nors caro valdžia
ir įkūrė valstybines tarnybas miškų
reikalams tvarkyti, bet daug kas vyko
nieko nepaisant, apeinant įstatymus,
savavaliaujant. Sunykusių Lietuvos
girių likimą įtaigiai tuo metu aprašė
didieji poetai Antanas Baranauskas ir
Maironis. Rašytojas Aleksandras
Fromas-Gužutis XIX a. pabaigoje ei-
lėse „Girių naikinimas” pranašavo
liūdną krašto ateitį: iškirstų miškų
vietoje beliksią plyni laukai, išdžiūsią
upeliai ir užaksią šaltiniai. 

Jis rašė: ,,Ateis sunkūs laikai –
išnyks girios mūsų,/Tada vargūs lie-
tuviai pirks medžius iš Prūsų”.

Laimė, pranašystė neišsipildė,
bet budrumo neturime prarasti. Dar
nemaža žmonių iš įpratimo į miškus
žiūri pirmiausia kaip į įvairių gėrybių
ir pelno šaltinį, kaip į Dievo ar gam-
tos dovaną, kuria galima naudotis
nieko nepaisant. Taigi ir milžiniško
privatizavimo pasekmės gali būti
liūdnos. Miškas yra mūsų nacionali-
nis turtas, vienas didžiausių biologi-
nės įvairovės šaltinių, sudarančių
sąlygas išlikti rečiausioms augalų, gy-
vūnų, grybų, vabzdžių rūšims. Juo
reikia labai rūpintis.

Žemė nustojo būti dorovine 
vertybe

Kita didelė blogybė, pakenkusi
mūsų žmonių santykiui su gamtine
aplinka, buvo žemės ūkio kolek-
tyvizacija. Žemė ėmė tolti nuo vals-
tiečio, ji nustojo būti dorovinė verty-
bė. Daugybė gamtos kampelių, balų
ir upelių, parkų ir giraičių išbraukta
iš krašto žemėlapio. Juk tėviškėje
dažna vieta – gyvenvietė, kalnelis,
laukymė, pelkė ar giraitė, iškilus me-
dis lauko pakraštyje – žmonių sąmo-
nėje susijusi su vietiniais ar viso kraš-
to įvykiais, įžymių asmenybių gyveni-
mais; jos taip pat apipintos iš amžių
glūdumos atklydusiomis legendomis,
padavimais, pasakojimais, dainomis.
Pakeitus tų vietų pavidalą, dažnai
išgaruodavo jų dvasinė aura, jos tap-
davo neatpažįstamos, susvetimėdavo,
taigi pasikeisdavo ir gyventojų san-
tykis su jomis. Galbūt abejingumo
aplinkai viruso įsigalėjimas ir yra
didžiausia mus smukdanti blogybė.

Šitokiu būdu, t. y. plečiant žemės
ūkio naudmenas, didinant laukus,
juos meliuoruojant ir pritaikant prie
darbo technikos, tiesinant upelius,
sovietmečiu buvo sudarkytas krašto-
vaizdis. Liko tik laukų platybės, ku-
riuose, kiek menu, vėjas sukeldavo ir
nešdavo didžiulius dulkių debesis.
Negana to, skelbiant gamtos užkaria-
vimo, pertvarkymo, valdymo šūkius,
duomenys apie natūralios aplinkos
būklę arba nebūdavo renkami, arba
slepiami nuo visuomenės. Nenuosta-
bu, kad netrukus įsigalėjo žemės,
medžiagų, energijos netausojimo –
kaip ne savo ir „nieko nekainuo-
jančių” – įpročiai. Dar ir dabar nere-
tas neturi atsakomybės už visa, kas
krašte vyksta, jausmo, linkęs gadinti
svetimą turtą, niokoti ir teršti ap-
linką, stokoja modernaus bendruo-
meninio gyvenimo patirties.

Pažanga gamtosaugos srityje
priklauso ir nuo tautos 

charakterio

Žlugus sovietinei sistemai ir nu-
kritus geležinei uždangai, Lietuva,
kaip savarankiška valstybė, tapo
visiškai atvira pasauliui ir globaliza-
cijos įtakai su visais teigiamais ir nei-

giamais to proceso padariniais. Lie-
tuvai tapus ES nare, iškilo nauji
uždaviniai ir atsivėrė naujos galimy-
bės spręsti visuomenės ir gamtos są-
veikoje iškylančias problemas. Žino-
ma, apeliuojant vien į individo sąžinę
neįmanoma tų problemų išspręsti –
būtina konkrečiai nusakyti realius
sprendimo būdus ir priemones. Tai
reikalauja valstybės tarnybų ir visuo-
menės suderintos veiklos. Tačiau ši
aplinkybė jokiu būdu nemenkina at-
skiro individo asmeninės iniciatyvos
– pavyzdžio, atsakomybės ir pastangų
reikšmės. Juk gamtinės aplinkos
būklę, grožį, biologinę įvairovę lemia
ne vien valstybės vykdoma gamto-
sauginė politika, bet ir gyventojų kas-
dienis elgesys. Imkime tokį iš pirmo
žvilgsnio atrodo „paprastą” reiškinį
kaip aplinkos teršimas gyventojų
vedžiojamų šunelių išmatomis. Kitų
Europos šalių patirtis įvairi. Televizi-
jos apžvalgininkas Algimantas Če-
kuolis kalbėjo, kad vokiečiai ir britai
sugebėjo susidoroti su šia problema, o
štai Prancūzijoje raginimai rinkti
savo globotinių išmatas kol kas ne-
davė geidžiamų rezultatų. Pažanga
šioje srityje, pasak žurnalisto, matyt,
nemaža dalimi priklauso nuo tautos
charakterio, temperamento, tradici-
jų, praktiškumo. Lietuvių pirmieji
žingsniai šioje srityje irgi atsimušė į
gelžbetoninę inercijos sieną. Bet
gerai, kad į šią problemą atkreiptas
dėmesys ir ieškoma būdų, kaip tą
sieną pralaužti. Atskirų atvejų jau
yra. Anksčiau ar vėliau privalėsime
įveikti šią blogybę.

Evoliucionuoja ir patys žalieji

Lietuvoje gamtosauga, deja, ne-
įgijo prioriteto politikoje. Žaliųjų par-
tija žlugo pradinėje veiklos stadijoje,
užtroškusi tarpusavio rietenose. Tra-
dicinės ar naujai susikūrusios politi-
nės partijos menkai domisi ekologine
situacija ir neišugdė aktyvių gam-
tosaugininkų. Sistemingai ir akty-
viausiai šioje srityje veikia Lietuvos
žaliųjų judėjimas, iškilęs nepriklau-
somybės atkūrimo akcijose, bei kitos
vėliau jaunimo suburtos aplinkos
apsaugos, gyvūnų teisių gynėjų, ap-
linkos tvarkymo, miško gynimo orga-
nizacijos. Pažanga čia priklauso nuo
to, kiek gyventojai palaiko minėtas
akcijas ir patys jose aktyviai dalyvau-
ja. Žalieji nesiekia žlugdyti ekonomi-
kos, kaip neretai jiems priekaištauja
verslo atstovai, o tik atkreipia gyven-
tojų dėmesį į aktualias natūralių
išteklių grobimo, biologinės įvairovės
naikinimo, aplinkos teršimo proble-
mas. Šios akcijos skatina žmones ap-
riboti savo godumą ir savanaudišku-
mą, ragina neužsisklęsti vien trum-
palaikiuose šios dienos interesuose,
pakelia visų dvasią, norą ir ryžtą
dirbti vardan visų gerovės ir ateities.

Kita vertus, kaip viskas pasauly-
je, taip ir žaliųjų judėjimas, keičiasi,
evoliucionuoja. Kai kuriose šalyse jau
kalbama apie neožaliuosius, t. y. apie
inžinierius, kitus specialistus, ūkio
subjektus ir bendruomenes, trumpai
tariant, tuos, kurie kuria ir diegia al-
ternatyvius energijos šaltinius, šva-
rius automobilių variklius, didina
ekologinių ūkių plotus, stato eko-
logiškas gyvenvietes ir apskritai ūkio
plėtrą veiksmingai derina su natū-
ralios aplinkos tausojimo poreikiais.
Tai labai perspektyvi veiklos kryptis,
išvedanti mūsų civilizaciją į naują,
aukštesnę raidos pakopą. Lietuvai
irgi būtina eiti šiuo keliu.

Ekologiško elgesio paskatos

Valeria ir Vladas Plepys, gyvenantys, Lemont, IL, užsisakė
„Draugą” skaityti dar metams. Kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė
ir 50 dol. auką. Ačiū, kad mus skaitote ir remiate.

Paulina ir Juan Leonikas, gyvenantys St. Pete Beach, FL,
skaitys „Draugą” dar vienerius metus. Skaitytojai dienraščio leidybai
paremti paaukojo ir 50 dol. aluką. Labai ačiū.
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RAMUNÈ LAPAS

,,Mandee” parduotuvėse (jų tink-
las yra Connecticut, Delaware, New
Jersey, New York, Pennsylvania vals-
tijose) jau pasirodė rankinės su ,,Fi-
garo by Accessoir” prekiniu ženklu.
Šių rankinių kūrėja – jauna kaunietė
Aurija Petraitytė. Netrukus madin-
gos, bet nebrangios ,,Figaro” ranki-
nės pasirodys ir kitose jaunimui skir-
tose parduotuvėse – ,,Rainbow”,
,,Fabco”, ,,Forever 21”... Aurijos ir jos
sužadėtinio Alexander Glibbery kom-
panija ,,Accessoir” dar labai jauna – ji
įkurta tik praėjusį lapkritį, tačiau sa-
vo kūrybą niujorkietėms jaunoji me-
nininkė pristato jau keletą metų. Pas-
kutinė jos kolekcija buvo parodyta vi-
siškai neseniai vykusios New York
Mados savaitės metu. Siūlome susi-
pažinti su  kūrėja iš Lietuvos, sausa-
kimšame mados pasaulyje aptikusią
dar neužimtą nišą.

Mokslai, pradėti Kaune, 
tęsėsi New York mieste

Aurija Petraitytė į Ameriką atva-
žiavo 2002-aisiais. Atvažiavo vasarai,
po trejų metų studijų Kauno Techno-
logijos universiteto Odos gaminių
dizaino ir technologijos fakultete. Ir
pasiliko. Mokslus tęsė jau New York,
Fashion Institute of Technology
(FIT), kur studijavo aksesuarų kūri-
mą. Aurija prisipažino, kad svajojo
kurti batus, bet iškart po studijų gavo
pasiūlymą dirbti vyriausia  kūrėja
vienoje rankinių kompanijoje. Išbuvo
ten trejus metus, kol apsisprendė,
kad laikas pačiai stotis ant kojų. Taip
gimė Aurijos ir Alexander kompanija
,,Accessoir”, o pirmoji rankinių ko-
lekcija pavadinta ,,Figaro”, buvo pri-

statyta klientams praėjusių metų lap-
kričio 1 d. Pasak jaunos kūrėjos, šioje
sąjungoje jie abudu vienodai svarbūs
– ,,kompanija negyvuotų, jeigu joje
nebūtų kurio nors iš mūsų”. Aurija
kuria eskizus, o Alexander, iš profesi-
jos teisininkas ir bankininkas, ,,užsi-
ima viskuo kitkuo, su kuo aš nenoriu
susidurti”, t.y. visais verslo reikalais.
Yra dar viena pagalbininkė – kūrėja,
kuri padeda, kai Aurija nespėja ar
reikia įgyvendinti kokį specialų pro-
jektą. 

Klientai – visoje Amerikoje

,,Aš kuriu madą už prieinamą
kainą. Tokios parduotuvės kaip ‘Fo-
rever 21’, ‘Rainbow’ yra mano klien-
tai. Sukuriu kolekciją ir rodau ją savo
studijoje. Ateina klientai, dažniausiai
taip vadinamos ‘market week’ metu,
išsirenka rankines ir jas užsako, –
apie savo darbo ‘virtuvę’ pasakoja
Aurija. – Tada užsakymai siunčiami į
Kiniją, kur vyksta gamyba. Darau di-
deliais kiekiais mažomis kainomis.” 

Dirba ji labai produktyviai – ke-
turios kolekcijos per metus, ir kiek-
vienoje jų maždaug 150 rankinių.
Kiekvieną savaitę kūrėja sukuria
bent po 10 naujų modelių. ,,Išsiunčiu
eskizus į Kiniją, ir po savaitės  dviejų
ateina pagamintos rankinės.” Arti-
miausia kolekcija bus pristatoma ge-
gužės menėsį. Kur semiasi įkvėpimo
tokiai daugybei eskizų? ,,Paprasčiau-
siai vaikščioju po parduotuves, – pri-
sipažįsta ji, – žiūriu, ką didieji mados
namai kuria. Vis dėlto mes nediktuo-
jam mados, mes sekam aukštąją ma-
dą. Mano panelė nori turėti kažką pa-
našaus kaip ir turtingos ponios, ku-
rios gali nusipirkti rankinę už  2,000
dol. Todėl pasiūlau jai kažką pana-

šaus ir madinga, bet už prieinamą
kainą. Taip pat einu į klubus, žiūriu,
ką jaunos merginos mėgsta, ką jos ne-
šioja – čia irgi mano įkvėpimas.” O
mėgsta jos visokius ,,metaliukus”: sa-
gutes, užtrauktukus, grandines,
grandinėles, ,,kuo daugiau metaliu-
kų, tuo joms geriau”. 

Aurijos rankinės pasklidusios po
visas JAV. Vien ,,Rainbow” turi 1,200
parduotuvių Amerikoje ir Puerto Ri-
co. Yra klientų Kanadoje. Europa,
taigi, ir Lietuva – ateities dalykai. Su
Lietuva Aurija bandė užmegzti verslo
ryšius: ,,Prieš porą metų kalbėjausi
su ‘Maximos’ rankinių užpirkėju, bet
man pasakė, kad viskas vyksta tiesio-
giai su Kinija.” 

Gatvėje dažnai mato savo 
rankines

,,Man labai patinka, kai kokia 18
metų panelė eina su mano rankine.
Pasaka! Taip gerai jaučiuosi, kai pa-
matau”, – atvirauja Aurija. Paklaus-
ta, ar dažnai tenka tai matyti, teigia,
jog gan dažnai. ,,Prieš metus buvau
Miami, – pasakoja ji, – tai ten tiek
daug panelių nešiojo mano rankines.
Galvojau, kas čia dabar darosi?” Savi-
ninkėms ji neatsiskleidžia, o tiesiog
prieina ir pagiria jų skonį: ,,Oi, kaip
man patinka Jūsų rankinė. Kur ga-
vot?” 

Ar Aurija nešioja savo kūrybą?
,,Nebūtinai. Aš kuriu ne sau, o ki-
tiems. O pati – kas lieka, tą nešioju.
Nors dabar, kai pradėjom ‘Figaro’,
daugiau nešioju savo.” 

,,Aš labai noriu susitelkti, pasta-
tyti šitą liniją ant kojų, tada kitas
žingsnis turbūt bus batai”, – teigia
jaunoji kūrėja. Batų linija turės savo
pavadinimą, nors irgi priklausys
kompanijai ,,Accessoir”. Paklausta,
kas – Beaumarchais ar Mozartas – įk-
vėpė rankines pavadinti ,,Figaro”
vardu, Aurija nusišypso: ,,Prieš porą
metų sėdėjau pliaže Graikijoj ir var-
čiau žurnalą ‘Madame Figaro’. Ir sa-
kiau tada draugui: labai gražiai
skamba – Figaro, kai turėsiu savo
rankinių liniją, ją taip pavadinsiu.” 

Siūlo ne tik daiktą, bet ir grožį

Aurijos studija įsikūrusi pačioje
New York miesto širdyje – Manha-
ttan. Ką gi, turbūt turėti savo studiją
ir atsiduoti kūrybai yra kiekvieno
jauno  kūrėjo svajonė, tik ne visi prie
jos priartėja taip greitai. Aurijai,
atrodo, pavyko užčiuopti sėkmės
gyslą.

,,Žmonės dažnai sako – o, čia pi-
gios rankinės... Man nesvarbu, kad
pigios. Kuriu tai, kas patinka man ir
kas patiktų mano klientėms. Di-
džiuojuosi tuo, ką darau – nesvarbu,
kad mano rankinė parduotuvėj kai-
nuoja  20 dol.”, – teigia kūrėja. Ji ma-
no, kad skirtumas tarp jos ir kitų
pigią produkciją siūlančių kompanijų
yra požiūris į darbą. ,,Jos žiūri į šitą
darbą kaip į verslą – štai yra daiktas,
kurį parduodu ir gaunu pinigų. Nie-
kas iš jų nedalyvauja Mados savaitė-
je, nepristato savo kolekcijų. Aš į visa
tai žiūriu kaip į madą. Užtat ir orga-
nizuoju madų  renginius, pristaty-
mus, fotosesijas žurnalams. Pristatau
savo panelei tai, ko ji nori – o ji nori
būti madinga. Kodėl mes turim
žiūrėti į daiktą tik kaip į daiktą, o  ne
kaip į grožį? Kai atsidariau savo kom-
paniją, daug kas stebėjosi – kam? Juk

tiek daug tokių panašių. Klausė, negi
galvoju, kad galėsiu būti kitokia? Sa-
kiau, aš duosiu žmonėms daugiau
negu tai, už ką jie moka. Jie moka už
rankinę, dabar jie mokės už rankinę
su vardu.”

Madinga – nebūtinai brangu

Aurija tikisi, kad ,,Figaro” ranki-
nės pagarsės kaip madingos ranki-
nės. Būtent už kūrybą ją vertina
klientai. Beje, visi pažįstami dar iš tų
laikų, kai lietuvaitė dirbo kitoje kom-
panijoje. ,,Kai atsidariau savo, nebu-

Nauja rankinė pavasariui – 
kodėl ne lietuvių menininkės?

Aurija Petraitytė su savo sukurtomis rankinėmis.

Aurijos Petraitytės rankinės.
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„LITUANICOS” FUTBOLININKAI
PRADEDA PAVASARIO RATĄ

EDVARDAS ŠULAITIS

Kaip ir kiekvieną pavasarį, kai
orai atšyla, „Lituanicos’’ (,,Liths’’)
vyrų futbolo vienuolikės pradeda
„Metropolitan’’ futbolo lygos II (pa-
vasario) rato rungtynes, kuriomis
baigiasi 2009–2010 metų pirmeny-
bės. 

Pirmąsias dvejas rungtynes lie-
tuviai turės žaisti namų aikštėje –
prie Pasaulio lietuvių centro (PLC),
Lemont, IL. Pirmasis jėgų išbandy-
mas bus balandžio 18 d., tada „Litua-
nica’’ susitiks su „Belgrade’’ vienuo-
like. I rato rungtynės baigėsi lygio-
siomis 2:2. Pagrindinės sudėtys rung-
tyniaus 3 val. p. p., o prieš tai – nuo 1
val. aikštėje pasirodys dublerių ko-
mandos. 

Antrose rungtynėse birželio 25 d.
„Lituanica” susitiks su „Zrinski”,
prieš kurią rudenį lietuviai pralai-
mėjo 2:3. Rungtynių laikas toks pat,
kaip ir pirmosiose varžybose. 

Beje, „Belgrade’’ komanda I (ru-
dens) ratą baigė 7-oje vietoje, turė-
dama 8 taškus. „Zrinski’’ uždirbo 13
taškų ir buvo 5-oje vietoje. 

„Lituanica’’, tik pernai patekusi į
„Major’’, rudens rate tesurinko 4 taš-
kus ir turėjo tenkintis paskutiniąja –
10-ąja vieta. 

Šiemet tikisi geresnės sėkmės

Kaip sakė komandos treneris
Algis Grochauskas, šiemet į žaidėjų
eiles ketina įsilieti nauji veidai, ir pa-
vasario rate mūsiškiai turėtų pelnyti
daugiau taškų. Tiesa, komanda dar
neturėjo kontrolinių rungtynių ir

sunku pasakyti, kaip mūsiškiams
seksis šį pavasarį. 

Aiškesnis vaizdas bus sužaidus
porą pirmųjų rungtynių, nors nežino-
ma, kokios sudėties žais lietuvių
varžovai. 

Treneris, kuris kartu yra ir klubo
pirmininkas, nuogąstauja dėl didelių
lygos mokesčių. Už vienus metus
klubo valdyba „Metropolitan’’ lygos
vadovui Joe Zyzdai turi sumokėti net
5,535 dolerius, o tai yra gana didelė
suma. Taigi, be didesnio klubo sirga-
lių palaikymo ir paramos ateityje šis
savo 60-ąją sukaktį švenčiantis vie-
nintelis Amerikoje lietuvių futbolo
klubas vargu ar galės pirmenybėse
dalyvauti. Tikėtina, jog reikės ieškoti
kitos lygos ar žaisti žemesnėje grupė-
je, kur mokesčiai yra mažesni. 

„Lituanica’’ – baigiamosiose
varžybose

Apie tris mėnesius „Lituanicos’’
vyrų vienuolikė rungtyniavo salės
futbolo turnyre, kuris vyko ,,Mc Cook
Athletic and Exposition’’ patalpose
Mc Cook, IL. 

Šiame turnyre lietuvių komanda
praėjusį ketvirtadienį pusfinalyje
įveikė „Duchy’’ komandą 8:3 ir pate-
ko į baigiamąsias varžybas, kurios
įvyks balandžio 1 d. prieš „Tamayo
Financial’’ komandą, kurią regulia-
riose rungtynėse mūsiškiai buvo
įveikę 5:4.

Kaip lietuviams sekėsi, praneši-
me kitame numeryje. Reikia manyti,
kad ir vėl mūsiškiai švęs pergalę –
laimės ne tik turnyrą, bet ir gaus
nemažą piniginį apdovanojimą.

vo jokių problemų susirasti pirkėjų –
mane žinojo”, – džiaugėsi ji. 

Nedidelė autorinių darbų kaina
pirmiausia pasiekiama visą produkci-
ją – ir kolekcijų pavyzdžius, ir masi-
nius užsakymus – gaminant Kinijoje,
kur darbo jėga kainuoja žymiai ma-
žiau nei Amerikoje arba Italijoje. Kū-
rėja taip pat nenaudoja natūralių
medžiagų. ,,Siūlančių brangius gami-
nius yra daug, – sako ji. – O kas gi
pasirūpins ta panele, kuri nori būti
madinga, bet negali sau leisti bran-
giai mokėti? Kodėl visi turi būti
‘neprieinami’? Kad žiūrėtų ir sakytų:
o, kokie brangūs... Aš noriu, kad
sakytų – o, kokia graži rankinė, ir aš
galiu ją nusipirkti, priderinti prie
savo drabužių ir būti madinga! No-
riu, kad žmonės būtų patenkinti.
Pati kai augau, labai norėjau turėti ir
rankinę, ir batukus, ir tą, ir aną – ne-
buvo prieinamų kainų.”

Rankinių  pristatymas – 
klubinėje aplinkoje

New York Mados savaitėje Aurija
dalyvavo jau ketvirtą kartą – pradėjo
dar dirbdama kitoje kompanijoje,
kur kūrė autorines rankines. ,,Aš
kuriu madą kiekvienai iš mūsų – ‘pa-
prastai’ merginai. Ir nerengiu  pris-
tatymų palapinėje – rengiu klube.
Klube, kuriame mano klientė – ‘pa-
prasta’ mergina – praleidžia vakarą.
Jos aplinkoj. Kodėl ji turi stovėti pa-
lei tas palapines Bryant Park ir žiū-
rėti, kaip visas New York elitas eina į
Mados savaitę? Mano mergina taip
pat nori dalyvauti mados  renginyje,
kodėl gi jai jo nesuorganizavus? Aš
viską darau klube ir sukviečiu tas
‘paprastas’ merginas. Šiemet ėjau į
parduotuves, kur parduodami mano
gaminiai,  pamačiusi panelę, susido-
mėjusią mano rankine ar šiaip mada,
užsirašydavau jos elektroninį paštą
ir išsiųsdavau pakvietimą”, – savo
pristatymo rengimą apibūdino Auri-
ja. Kūrėja nori, kad jos lankyto-
jai patirtų tokį pat poveikį kaip ir
Bryant Park. ,,Jie mato lygiai tokį
pat profesionalų mados  renginį, tik
jis jiems prieinamas. Niekas neklau-
sia – ar turit pakvietimą? Pakvietimą
gavo iš manęs.” (Beje, norite patekti
į Aurijos renginį? Apsilankykite kom-
panijos svetainėje www.accessoir.us,
kur galėsite užpildyti anketą, kad bū-
tumėte pakviesti į artimiausią ren-
ginį.)

Didžiuojasi, kad yra lietuvė

Paklausiau Aurijos, ar ji mato sa-
ve jau kaip amerikietiškos kultūros
atstovę, ar vis dėlto jos kūryboje pra-
siveržia europietiškas, lietuviškas
stilius ir braižas? ,,Labai įdomus
klausimas, – atsakė kūrėja ir štai ką
papasakojo. Neseniai klientas iš
‘Rainbow’ parduotuvės pasižiūrėjo
mano kolekciją ir sako: Žinai, Aurija,
man labai patinka ateiti į tavo studi-
ją, nes matau europietišką kūrybą.
Aš sakau – kaip tai? Juk čia Ame-
rikoje jau aštuoneri metai, kaip ku-
riu... Jisai sako – tik ką grįžau iš Eu-
ropos ir galiu pasakyti, kad Tavo ran-
kinės europietiškos: su geru skoniu,
visko ne per daug, gražiai padaryta.
Gaunu madą, bet ji nėra tokia, kaip
siūlo visos kitos kompanijos, kurios
daro vienodai. Pas Tave visą laiką
kažkas bus kitaip, įdomiau... O aš jau
galvojau, kad visai ‘suamerikonėjau’’
– pasakojo Aurija. ,,Aš visuomet sa-
kau, kad esu lietuvė, labai didžiuo-
juosi tuo ir norėčiau ateityje tiekti sa-
vo gaminius į Lietuvą. Tai būtų mano
didžiausias tikslas. Esu, kas esu, nes-
varbu, kad gyvenu New York.”

SSPPOORRTTOO AAPPÑÑVVAALLGGAA

Colorado kalnuose ir vėl įvyko ŠALFASS slidinėjimo pirmenybės
Į Vail, Colorado, susirinko dau-

giau nei 100 lietuvių, dauguma iš
JAV ir Kanados, nors buvo ir iš Lie-
tuvos bei Vokietijos. Dauguma atvy-
ko kovo 20 d. ir Vail praleido 5–7 die-

nas.
Buvo šilta, saulėta ir daug snie-

go. Dauguma apsistojo viešbutyje
,,Evergreen Lodge”. Susirinko seni
draugai, užsimezgė naujos pažintys. 

2010 m.  Š.  Amerikos
lietuvių plaukimo 

pirmenybės
2010 m. Šiaurės Amerikos lietu-

vių plaukimo pirmenybės, kurias
rengia Cleveland LSK „Žaibas”,
įvyks 2010 m. gegužės 1 d., šešta-
dienį, John Carroll University (JCU)
Johnson Natatorium (baseine). JCU
adresas: 20700 North Park Boule-
vard, University Heights, Ohio.
Johnson Natatorium yra universite-
to šiaurės rytų dalyje, prie South
Belvoir Blvd. Įvažiavimas – iš South
Belvoir Blvd. Baseinas yra 25 jardų
ilgio, turi 6 linijas. 

Registracija ir apšilimas –
nuo 5 val. p.p. 

Varžybų pradžia 5:45 val. p. p.

Varžybos vyks šiose klasėse: vyrų
ir moterų (17–24 metų), senjorų vyrų
ir moterų (25 m. ir vyresnių), ber-
niukų ir mergaičių – 15–16 metų,
13–14 m., 11–12 m., 9–10 m., 7–8 m.
ir 6 metų ir jaunesnių. Klasifikacija –
pagal dalyvio amžių varžybų dieną.

Programa apima visus stilius.
Šuolių į vandenį ir estafečių nebus.
Dalyvauti kviečiami visi lietuvių kil-
mės plaukikai.

Išankstinė dalyvių registra-
cija iki 2010 m. balandžio 16 d.
imtinai pas Pilypą Tarašką: 

30054 Truman Ave., 
Wickliffe, OH 44092; 
tel.: 440-944-6112; 
fax: 866-481-8883; 
el. paštas: 
ptaraska@yahoo. com

Nevėluokite registruotis! Jei vė-
luojate, praneškite P. Taraškai tele-
fonu, faksu ar el. paštu.

ŠALFASS centro 
valdyba

ÕALFASS praneõa

ÕALFASS praneõa

Pirmoje eilėje moterys (iš k. į d.) Reda Kaiser (3 vieta), Kristina Prunskytė (1
vieta) ir Gailė Oslapas (2 vieta). Antroje eilėje vyrai (iš k. į d.) Vytautas Pruns-
kis (1 vieta), Raineris Gentemann (2 vieta) ir Rimas Tumas (3 vieta).

Edvardo Mickaus nuotr.

Didžiojo slalomo varžybos vyko
kovo 24 d. Dalyvių amžius buvo nuo
11–80 m. Dalyvavo 20 vyrų ir 16 mo-
terų, suskirstytų pagal amžių į ketu-
rias grupes: A, B, C ir D.

Absoliutus laimėtojas (neskai-
tant amžiaus) tarp vyrų buvo Vytau-
tas Prunskis. Antrą vietą užėmė
Rimas Tumas, trečią – Raineris Gen-
temann.

Absoliučia laimėtoja (neskaitant
amžiaus) buvo Kristina Prunskytė.
Antrą vietą užėmė Gailė Oslapas,
trečią – Reda Kaiser.

Prieš medalių įteikimą daktaras
Jonas Prunskis gavo žinią, kad Vil-
niuje mirė mūsų geras draugas Dai-
lius Miseikis. Dailius buvo Lietuvos
kalnų slidinėjimo vadovas, finansiš-
kai, morališkai ir kitais būdais rė-
męs mūsų sportą. Buvo paskirta
minutė tylos jam ir D. Oslapui, kuris
buvo mūsų draugas ir slidinėjimo
entuziastas, pagerbti.

Visi išsiskirstė į namus su šypse-
na ir džiaugsmu, žinodami, kad ki-
tais metais vėl susitiksime kalnuose.

Parengė 
Jonas Prunskis
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

10200 S. Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail: astykuny@aol.com

ASTA T. MIKUNAS
Broker Associate

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

Century 21 
Accent Realty

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

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.

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.

PARDUODA

Parduodamas 1 miegamojo, 1
vonios butas Pasaulio Lietuvių

centre. Kaina $117,900.
Skambinkite Linui 

630-674-5414
Century 21 ProTeam

Antrosiose šių metų lenktynėse
Australijoje pergalę šventė britas
Jenson Button. Jis lenktynes pradėjo
iš ketvirtosios vietos ir anksti surizi-
kavęs pakeisti padangas į sausam ke-
liui skirtas, sėkmės  lydimas aplenkė
visus. 

Antrąją vietą šiose lenktynėse
užėmė lenkas Robert Kubica. Trečias
liko „Ferrari” atstovas Filipe Massa,
ketvirtas – kitas „Ferrari” narys Fer-
nando Alonso. Septyniskart „Formu-
lės 1” laimėtojas Michael Schuma-
cher liko dešimtas.

Po dviejų ratų bendroje lenkty-
nininkų įskaitoje pirmauja ispanas F.
Alonso, turintis 37 tšk., antras eina F.
Massa – 33 tšk., trečias – J. Button –
31 tšk. 

Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

Australijos Didįjį apdovanojimą laimėjo
Jenson Button

Praėjusios savaitės pabaigoje
New Jersey vykusioje „Ultimate Fig-
hting Championship” (UFC) 111 tur-
nyre, kovoje tarp kanadiečio ir anglo,
pergalę šventė Šiaurės Amerikos že-
myno atstovas.

Pagrindinėje kovoje tarp kana-

diečio Georges St. Pierre ir anglo Dan
Hardy dėl pusvidutinio svorio nuga-
lėtojo vardo laimėjo čempiono vardą
apgynęs kanadietis. Iškovojęs pusvi-
dutinio svorio čempiono titulą 2008-
ųjų m. balandžio mėnesį, jau dvejus
metus G. St. Pierre gina šį vardą. G.
St. Pierre yra laimėjęs prieš tokius
kovotojus kaip B. J. Penn, Matt Sera
ir Jon Fitch.

Kovoje dėl teisės šią vasarą su-
sikauti su Brock Lesnar dėl sunkias-
vorio čempiono vardo, Shane Carwin
nokautu pirmame rate nugalėjo bu-
vusį čempioną Frank Mir.

Įdomi kova vyko ir tarp Kurt
Pellegrino ir Fabricio Camoes. Pasta-
rasis pralaimėjo antros kovos pabai-
goje.

Kitas UFC turnyras „UFC Fight
Night: Florinan vs. Gomi” vyks šią
savaitę Charlotte, North Carolina.

G. St. Pierre bei S. Carwin pergalės

Visą praėjusią savaitę Italijoje vy-
ko paskutinės šio sezono dailiojo
čiuožimo varžybos – 2010-ųjų dailiojo
čiuožimo Pasaulio čempionatas.

Tarp vyrų geriausiai pasirodė
olimpinėse žaidynėse Vancouver
bronzos medalį iškovojęs japonas
Daisuke Takahashi. Jis ir po trumpo-
sios, ir po ilgosios programų buvo pir-
mas ir, surinkęs 257.70 balų, daugiau
nei dešimčia taškų aplenkė antroje
vietoje likusį kanadietį Patrick Chan.
Bronzos medalį iškovojo prancūzas
Brian Joubert. Lietuvos atstovas
Saulius Ambrulevičius tarp 46-ių
dalyvių liko 38-tas.

Iš moterų nesėkmę patyrė iki šiol
visas moterų varžybas laimėjusi šių
metų olimpinė čempionė Yu-Na Kim.
Pietų Korėjos atstovė po trumposios
programos buvo tik 7-ta, tačiau var-
žybas baigė antroje vietoje. Aukso
medalį iškovojo Kim didžiausia var-
žovė japonė Mao Asada. Trečią vietą
laimėjo suomė Laura Lepisto. Po
trumposios programos pirmąją vietą
buvo užėmusi amerikietė Mirai Na-
gasu, tačiau po ilgosios programos ji
nukrito į 7-tą vietą. Lietuvos atstovė
Beatriče Rožinskaitė tarp 53-ejų da-
lyvių liko paskutinė.

Tarp porų aukso medalius iško-
vojo Kinijos pora Pang Qing ir Tong
Jian. Antrąją vietą laimėjo Vokietijos
atstovai Aliona Savchenko ir Robin

Szolkowy, trečią vietą – Rusijos atsto-
vai Yuko Kavaguti ir Alexander Smir-
nov.

Šokių ant ledo rungtyje pergalę
šventė olimpiniai čempionai kana-
diečiai Tessa Virtue ir Scott Moir.
Antri liko amerikiečiai Meryl Davis ir
Charlie White, treti – italai Federica
Faiella ir Massimo Scali.

Pasaulio dailiojo čiuožimo 
čempionate – blogas lietuvių pasirodymas

Beatričė Rožinskaitė.



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

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

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

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.

DRAUGAS, 2010 m. balandžio 3 d., šeštadienis 13

IEÍKO DARBO

Skelbimû 
skyriaus 

tel. 1-773-585-9500

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

Crew  People needed 
for Cleaning Company.
Duties include detail cleaning, 
strip & waxing floors, carpet 

cleaning. Starting time is 
6 pm Mon. thru Fri. and must be

available for weekends. 
Heavy lifting required. Apply at

4952 W. 128th Place, Alsip Mon.
thru Fri. from 9 am to 3 pm. 

708-385-3575

Cleaning Company seeking 
Fill-in People – 2 shifts available.

Days 6 am start and Evenings 
6 pm start time. Good driving

record required. Mon. thru Fri. and
must be available on weekends.
Apply 4952 W. 128 Place, Alsip

Mon. thru Fri. from 9 am to 3 pm. 
708-385-3575

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

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

* Sutuoktinių pora ieško nebrangiai
išsinuomoti vieno miegamojo butą
Naperville ar aplinkiniuose rajonuose.
Tel. 224-766-9067.

* Vyras ir žmona ieško pagyvenusių
žmonių  priežiūros darbo bet kurioje
valstijoje. Vyras gali dirbti ir kitus
namų ūkio darbus. Tel. 773-701-3586
arba 773-679-7914.

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

Lietuvos jaunieji beisbolininkai 
vėl rungtyniauja JAV

EDVARDAS ŠULAITIS

Vilniaus „Sporto vilkų’’ beisbolo
klubo jaunimo komanda vėl atvyko į
JAV – šį kartą į San Diego ir Los
Angeles apylinkes, kur išmėgins jėgas
su vietos amerikiečių jaunųjų beisbo-
lo entuziastų komandomis. 

Kaip pranešė „Sporto vilkų’’ ko-
mandos pagrindinis treneris Virmi-
das Neverauskas, iki kovo 30 d., ant-
radienio, lietuviai turėjo 3 susitiki-
mus, iš kurių du laimėjo. 

Pralaimėję pirmąsias rungtynes
(5:10), jaunieji vilniečiai po to iškovo-

jo dvi pergales – 3:1 ir 12:6. Kaip rašo
treneris, trečiasis susitikimas prieš
Peninsula „Little League” amerikie-
čių komandą laimėtas nesunkiai.
Gerai rungtynėse pasižymėjo pradi-
nis metikas Lukas Pupininkas, kuris
atliko 74 metimus, o nuo šešto kė-
linuko jį pakeitė Arnas Aukštuolis (jis
metė 16 kartų). Reikia pažymėti, kad
jaunimo varžybose yra ne devyni, o
šeši kėlinukai. 

Prieš šias rungtynes jaunieji žai-
dėjai buvo nuvežti į pliažą, kur galėjo
išsimaudyti. O tik atvykusius į Cali-
fornia valstiją vilniečius (jaunimas
apsistojo amerikiečių žaidėjų šei-
mose) šeimininkai apdovanojo dova-
nėlėmis. 

Vilniečiams labai patiko gauti
San Diego „Padres” profesionalų ko-
mandos marškinėliai.

Antradienį visa vilniečių beisbo-
lininkų grupė su vadovais buvo nu-
vežti į Petco parką, kur žaidžia gar-
sioji San Diego „Padres” profesionalų
komanda. 

Kadangi šių metų Vilniaus
„Sporto vilkų’’ kelionė JAV dar tik
prasidėjo, bus proga apie ją parašyti
vėliau, o treneris V. Neverauskas ža-
dėjo apie išvyką papasakoti daugiau.

Vilniaus jauniesiems beisbolo
entuziastams norime palinkėti sėk-
mės žaidžiant beisbolo tėvynėje –
Dėdės Siamo žemėje.

BEISBOLAS

Amerikoje tai profesionalios im-
tynės, Lietuvoje – amerikietiškos im-
tynės. Nors vieniems jie sportininkai,
kitiems – aktoriai. Vis dėlto visi su-
taria, jog visos „World Wrestling En-
tertainment” (WWE) žvaigždės yra
atletai.

Kasmetinėje didžiausioje profe-
sionalaus sporto šventėje „Wrestle-
Mania” šiemet susirinko daugiau nei
72,000 žiūrovų. 26-tą kartą vykstan-
tis renginys šiemet vyko Glendale,
Arizona.

Pagrindinėje šventės kovoje tarp
„The Undertaker” ir Shawn Michaels
laimėjo „The Undertaker”. Dėl pra-
laimėjimo S. Michaels buvo priver-
stas pasitraukti iš WWE. Kitoje kovo-

je tarp John Cena ir „Batista” lai-
mėjo J. Cena. Buvęs amerikietiškojo
futbolo žaidėjas Amerikos universi-
tetų lygoje (NCAA) J. Cena taip pat
iškovojo WWE nugalėtojo vardą.

Renginyje vyko dar aštuonios ko-
vos, kurios pagrindinėms kovoms
taip pat galėjo prilygti. Tarp kitų
nugalėtojų buvo gerai NCAA imtynių
varžybose pasirodęs Jack Swagger.
Lietuvių renginyje nebuvo, bet tiki-
mės, kad atsiras nors vienas lietuvai-
tis, norintis pradžiuginti savo tau-
tiečius.

Amerikos laikraščiuose šį straips-
nį rastumėte atsivertę pramogų pus-
lapį, o Europoje – sporto skyriuje.
Tad pabūkime šį kartą europiečiais.

,,WrestleMania XXVI”



laisve pasidžiaugti ir iš dalies nusi-
vilti, pastebime ir neigiamus dalykus,
ku rie mus žeidžia. Svajojome apie ypa-
tingą Lietuvą, kurios ir negali bū ti.

D. Bindokienės žodžiais, „Meilė
iš tolo ilgainiui tikrovę pakeičia sva-

jonių pasauliu, kuris visuomet labai
šviesus ir labai gražus. Meilė iš arti
mus moko tikrovę priimti tokią, ko-
kia ji yra. O toji tikrovė – nei labai
bloga, nei ypatingai gera.” Baigdama
prelegentė pakvietė visus į savo Tė-
vynę ir į kiekvieną lietuvį žvelgti my-
linčiomis ir atlaidžiomis akimis. Ji
kvietė neleisti keisti savo tautos is to -
rijos ir budėti, nes dar yra daug tokių,
kurie kėsinasi į mūsų tėvynės laisvę.

Meninę dalį atliko solistai M. ir V.
Momkai, akompanuojant pianistei
Jū ratei Lukminienei. Sujaudino jų
dainuojamos, retai girdimos dainos
kaip „Banguok vandenyne”, „Žvejo
sapnai” ir St. Sodeikos „Šiaurės paš-
vaistė”, „Tėvyne Lietuva”. Baigdami
solistai pakvie tė visus sugiedoti „Lie -
tuva brangi”.

Pabaigoje kalbėjo JAV LB Mar-
quette Park LB apylinkės pirmininkė
Dalė Blekienė. Ji pasidžiaugė gausiai
dalyvavusiais svečiais, padėkojo šau-
liams, maisto ruošėjams, o kalbėto-
jams ir atlikėjams įteikė gėlių.
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Ar mes tikrai savo tėvynę mylime?
ZITA BAGDŽIUVIENÈ

Kovo 14 d. Marquette Park apy-
linkės Lietuvių Bendruomenės su-
ruoštame Kovo 11-tosios minėjime
prelegentė Danutė Bindokienė klau-
sė: „Ar mes tikrai savo tėvynę myli-
me?” Ir  atsakė: „Tuo abejoti nerei-
kia. Tik vienas pavyzdys – kas su-
skaičiuos, kiek kartų Amerikoje buvo
šiemet švęsta Lietuvos Nepriklau-
somybės šventė? Didesniuose ir ma-
žuose telkiniuose, lietuviškose mo-
kyk lose, organizacijose, sambūriuose
buvo prisiminta Vasario 16-toji ir Ko -
vo 11-toji.

Kai kas tvirtina, kad visi esame
lietuviai, vienos tautos vaikai, tad
šias šventes turėtume švęsti kartu,
nesusiskaldę į daugybę nedidelių vie-
netų. Galbūt, bet ne visiems ir visuo-
met patogu suruošti vieną didžiulę,
iškilmingą šventę, tad nevertėtų prie-
kaištauti tiems, kurie minėjo, kad ir
ne taip iškilmingai, Lietuvos laisvės
šventes.”

Šventė tą sekmadienį prasidėjo
Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčioje. Didinga šios šventovės aplin-
ka, saulės spindulių paliesti vitražai,
spalvingos vėliavos, džiugiai ir šven-
tiškai nuteikė susirinkusius.

Šv. Mišias aukojo kun. dr. K. Tri-
makas, savo pamoksle paminėjęs ir
Lietuvos išlaisvinimą, galingai ir gra-
žiai giedojo bažnyčios choras, daly-
vaujant solistams Margaritai ir Vac-
lovui Momkams.

Po šv. Mišių tolimesnis minėji-
mas vyko parapijos salėje. Programą
vedė Vilma Jarulienė, pasipuošusi
tautiniais rūbais. Ji paprašė įnešti vė -
liavas. Šauliai įnešė JAV, Lietuvos ir
šaulių vėliavas. Solistai M. ir V. Mom-
kai sugiedojo JAV ir Lietuvos him-
nus.

Rasa Marganavičienė perskaitė
Lietuvos Nepriklausomybės atkūri-
mo aktą.

Prelegentė Danutė Bindokienė
kalbėjo, kad pamačiusi 20 metų senu-

mo laikraščių iškarpas, prisiminė tą
dvasios pakilimą, kurį visi tuomet
jau tėme. To meto laikraščiai ats pin -
dėjo didįjį XX a. pabaigos stebuklą –
Lietuvos laisvėjimo pavasarį. Tuomet
buvo nuostabu ir džiugu, kad kone
kiekvieno amerikietiško laikraščio
puslapiuose „plevėsavo” trispalvės,
mirgėjo mūsų tautos žadintojų pa -
vardės ir žinios iš Lietuvos. Tokio
drą saus užmojo niekas nesitikėjo. O
visas Vakarų pasaulis, sulaikęs kvė-
pavimą laukė, kada „raudonoji meš -
ka” sumauros ir savo „galinga lete-
na” užgniauš tą laisvėjimo judėjimą.
Mūsų tautiečiai neišsigando Maskvos
grasinimų, nepakėlė nei rankos, nei
ginklo.

Laikotarpis, prasidėjęs 1980-ojo
dešimtmečio pabaigoje ir apvaini kuo -
tas Nepriklausomybės atkūrimo aktu
1990 m. kovo 11 d., kartais vadina-
mas „dainuojančia revoliucija” – tūk -
s tantinės lietuvių minios, savo lais -
vės troškimą išreiškė dainų bei gies -
mių aidais.

Ir buvo natūralu, kad toms mi-
nioms vadovavo ne karo vadai, bet
muzikas, prof. Vytautas Landsbergis.
Prelegentė kalbėjo apie meilę mūsų
tėvynei. Ji sakė, kad spėjome tėvynės

Prieš 30 metų (apie šio klubo sukaktį skaitykite artimiausiame ,,Draugo” numeryje) tuome tinės Jaunimo centro valdybos pirmininkės Irenos Kriaučeliūnienės
ir Marijos Saliklienės pasiūlymu  grupelė moterų nutarė prisidėti prie Jaunimo centro išlaikymo. Taip atsirado Moterų klubas. Jau daug metų Moterų klubui
vadovauja Anelė Pocienė.
Gausų būrį svečių kovo 28 d., Verbų sekmadienį, į tradicinius prieš velykinius priešpiečius Jaunimo centro kavinėje sukvietė Jaunimo centro Moterų klubo narės
(iš kairės): Albina Ramanauskienė, Eva Paulauskienė, Viktorija Valavičienė, Anelė Pocienė, Stasė Bacevičienė, Irena Dirdienė, Genutė Tarienė, Aldona
Krištolaitis, Rūta Spurgienė, Jaunimo centro valdybos pirmininkė Milda Šatienė, Marta Ruikienė ir Adelė Lietuvninkienė.          Laimos Apanavičienės nuotr.

Į priešvelykinius pusryčius pakvietė Jaunimo centro Moterų klubas

Rasa Marganavičienė, JAV LB Marquette Park LB apylinkės pirmininkė Dalė
Ble kienė ir šventinės programos vedėja Vilma Jarulienė. 

Zigmo Degučio nuotraukos

JAV ir Lietuvos himnus giedojo ir šventinę meninę programą atliko solistai
Vaclovas ir Margarita Momkai. Akompanavo Jūratė Lukminienė.
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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  

LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto apylinkèse 

ir priemiesçiuose. Patarnavimas 24 val.

Mielam draugui Amerikoje ir mokslo draugui Tau-
ragės Komercijos gimnazijoje, Lietuvoje. PLP Karo mo-
kyklos 20-tos laidos leitenantui

A † A
BRONIUI (BRUNO) LATOŽAI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo mielą žmoną REGINĄ;
sūnų dr. KASTYTĮ su žmona GRAŽINA ir dukra INGRI-
DA; krikšto dukrą RITĄ su vyru JOE ir dukra LANA;
mirusios dukros NATALIJOS vyrą EDMUNDĄ STUKĄ,
jų dukras JUSTINĄ ir MAIRĄ; Lietuvoje, Tauragėje, jo
pusbrolį JONĄ ČEPULĮ ir pusseserę GENOVAITĘ,
visus jo draugus, gimines ir pažįstamus.

Eugenijus ir Irena Slavinskai

Visuomenininkui, aktoriui
A † A

VINCUI ŽEBERTAVIČIUI

mirus, žmonai ELENUTEI ir artimiesiems reiškiame
gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Sunny Hills, FL Lietuvių Bendruomenė

Mūsų susitikimai ir suartėjimai yra lyg žuvėdros ir bangų susi-
tikimas. Žuvėdros nulekia, bangos nurieda – mes išsiskiriam.

Šventa tiesa!, vaikeli, sakytų prieš vienerius metus viešėjimą
Žemėje baigusi

A † A
JANINA JUKNEVIČIENĖ

Ateina rytas pamažu,
Pripylęs delnuosna dažų,
Ir spindi deimanto takai.
O tu man, Angele, sakai:
– Pakilk, atėjo valanda,
Kai žingsnių skubančių malda
Pravers į Viešpatį duris.
Tuomet į žemę šią nukris
Prinokęs tavo darbo vaisius.

Aleksandras Radžius

1920.VIII.6–2009.IV.22

Šv. Mišios už a. a. JANINĄ JUKNEVIČIENĘ, – Motiną, Moky-
toją, šviesiasielę Moterį bus aukojamos Švč. Mergelės Marijos Gimi-
mo bažnyčioje Marquette Park sekmadienį, balandžio 11 d. 10:30
val. ryto.

Bendroje artumos maldoje tebūna ištarti žodžiai – MYLĖJOME.
PRISIMENAME.  PASIGENDAME. PASIMATYSIME!

Žemėje tebeviešnagėjantys: sūnus Svajūnas su žmona
Beverly, anūkai Joy ir Petras bei septynerius metus Angelo
sparnus Janinos kelionei siuvusi Aldona M. Krištolaitis.

A † A
JANINA IVANOVIENĖ

STANKŪNAITĖ

Gimė Lietuvoje.
Mirė 2010 m. kovo 30 d.
Gyveno Cicero, IL.
Nuliūdę liko: sūnus Michael; duktė Jeanette Ruginienė su vyru

Raimondu; anūkai Andrius su žmona Dana, Tomas, Povilas ir
Rimas; proanūkas Henrikas ir kiti giminės.

A. a. Janina buvo žmona a. a. Dimitrius ir buvo motina a. a.
Aleksandro.

Velionė pašarvota penktadienį, balandžio 2 d. nuo 3 v. p. p. iki 9
val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave.
(arti Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 3 d. Petkus Lemont laido-
jimo namuose, religinės apeigos 10 val. ryto. Po religinių apeigų a. a.
Janina bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt.  Donald M. Petkus. Tel.: 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Margumynai

Rupūžės nujaučia žemės drebėjimus
Mokslininkai atrado, kad papras-

tosios rupūžės gali net prieš 5 dienas
pajusti artėjantį žemės drebėjimą.
The Open University mokslininkai
tai išsiaiškino tyrinėdami paprastųjų
rupūžių populiaciją prieš ir iškart po
pernai įvykusio žemės drebėjimo cen-
trinėje Italijoje.

Nors prieš žemės drebėjimą gy-
vūnams buvo labai svarbus poravimo-
si sezonas, 96 proc. rupūžių patinų
vietovę paliko 5 dienos prieš L’Akvi-
los miestą ir jo apylinkes ištikusią
nelaimę. 3 dienos prieš žemės drebė-
jimą poravimosi vietovėje neliko nei

vienos susiporavusių rupūžių poros.
Žemės drebėjimo dieną mokslininkai
neaptiko nei vieno ką tik gimusio ru-
pūžiuko.

Paprastai rupūžių veisimosi vie-
tose vyrauja patinai, kurie poravi-
mosi metu nelinkę migruoti – tai su-
menkina tikimybę susirasti patelę.
„Rezultatai leidžia teigti, kad rupū-
žės gali pajusti ikiseisminius ženklus,
pavyzdžiui, radono dujų išskyrimą,
įelektrintas daleles, kuriuos naudotų
kaip ankstyvą perspėjimą apie žemės
drebėjimą”, – sako mokslininkai. 

Lrt.lt
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��Jaunimo centro kavinė ba lan -
džio 4 d., Velykų sekmadienį, nedirbs.

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte kviečia į filmų popietę. Ba -
landžio 7 d., trečiadienį,  1 val.  p. p.
bus ro domas dokumentinis filmas
,,Du  bingiai” iš ciklo ,,Mūsų mieste -
liai”. Filmai rodomi PLC skaitykloje.

�Balandžio 8 d., ketvirtadienį, 1
val. p. p. „Seklyčios” restorane įvyks
Čikagos pensininkų draugijos susi -
rinkimas. Po susirinkimo – vaišės.
Maloniai kviečiame visus dalyvauti.
Tel. 773-471-2239 arba 630-827-
9712. Valdyba.

�Amerikos lietuvių inžinierių ir
architektų sąjungos (ALIAS) Čikagos
skyrius š. m. balandžio 9 d., penkta-
dienį, 7:30 val. v. Pasaulio lietuvių
centro didžiojoje salėje, Lemont, ren-
gia meti nį susi rinkimą ir kviečia na -
rius bei visuomenę pasiklausyti prof.
Do nato Tijū nėlio paskaitos ,,Kli ma to
ir energetikos iššūkiai Kopen hagos
kon ferencijoje”. 

��Psichologinės ir dvasinės pa -
gal bos draugija kviečia į seminarą
,,Bendravimas šeimoje”, kuris vyks
balandžio 10 d. Pasaulio lietuvių cen-
tre, posėdžių kambaryje 9:30 val. r.
Prelegentai: psichologijos mokslų
daktarė Pranutė Domanskienė, ad vo -
katė Kristina Wayne, kun. Antanas
Saulaitis. Pageidautina registracija
tel.: 630-257-5613; tel.: 773-983-6517
arba el. paštu: 

pagalbos draugija@live.com

��Pasaulio lietuvių centro Mote -
rų renginių komitetas rengia Atve -
lykio vaišes balandžio 11 d., sekma -
die nį, 12:30 val. p. p. Visi nuoširdžiai
kviečiami smagiai praleisti popietę.
Vietas užsisakyti galite tel.: 708-448-
7436 (Aldona Palekienė).

��Balandžio 11 d. 12 val. p. p.
Čiur lionio galerijoje, Jaunimo centre
vyks visuotinis Jaunimo centro na -
rių, rė mėjų-aukotojų suvažiavimas.
Suvažia   vime bus renkami trys tary-
bos nariai, valdybos pirmininkė/ -as ir
Kontrolės tarybos nariai vienerių me-
tų  kadencijai. Po suvažiavimo taip
pat bus renkamas (perrenkamas) ta -
ry bos pir mininkas. Maloniai kviečia -
me da lyvauti šiame svarbiame suva žia -
vi me.

��Balan džio 17 d. 6 val. v. Lietu -
vių pasaulio centre vyks Montessori
mokyklėlės ,,Žiburėlis” vakaronė ,,Suk
suk ratelį”. Atvykusių su tautiniais
dra bužiais laukia staigmena. Bi lieto
kaina – 50 dol. Daugiau informacijos
galite gauti tinklalapyje www.zibu-
relis.org arba tel: 630-257-8891.

�Čikagos lituanistinė mokykla
kviečia buvusius mokinius, mokyto-
jus, jų tėvelius ir  visus, kurie nori pa -
remti lietuvišką švietimą, ba landžio
17 d. 6 val. v. atvykti į pobūvį ,,Ho -
llywood žvaigždės”. Kaina asmeniui –
45 dol. Užsakant visą stalą – 40 dol.
Bilietus galima įsigyti tėvų ko mi teto
kambaryje, 5620 S. Cla re mont Ave.,
Chicago, IL 60636. 

��Lietuvių Operos premjera F.
Le  har ,,Linksmoji našlė” įvyks balan -
džio 25 d. 3 val. p. p. ,,Olympic Theat -

re”, 6134 W. Cermak Rd, Cicero, IL
60804. Bilietus į spektaklį galite įsi-
gyti krautuvėlėje ,,Lietuvėlė” (5741
S. Harlem Ave, Chicago. IL 60638),
,,Lithuania Plaza Bakery& Deli”
(9921 S. Roberts Rd., Palos Hills, IL
60465), ,,Atlantic Express” (2719 W.
71 st St., Chicago). Taip pat kiek vie -
ną sekmadienį po 9 val. r. ir po 11 val.
r. šv. Mišių Palaimintojo J. Matulaičio
misijoje, Lemont. Bilietų kaina – 40,
45, 50 ir 55 dol. Prašome bilietus nu -
sipirkti iš anksto, nes spektaklio die -
ną jie bus brangesni. Informacija tel.:
773-434-7919, 708-691-9114, 630-
242-1888.

�LR generalinis konsulatas New
York ir JAV LB Manhattan apylinkė
maloniai kviečia į parodos ,,Pirmieji
lie tuviai Teksase” ati dary mą 2010 m.
balandžio 8 d., ketvirtadienį, nuo 6
val. v. iki 8 val. v. Parodą, kuri vyks
LR generalinio konsulato New York
patalpose, 420 Fifth Ave (įėjimas iš
37 gatvės), 3 aukštas, New York, NY
10018, pristatys dr. Milda Richar d -
son. Apie dalyvavi mą prašytume pra -
nešti telefonu: 212-354-7840, ext. 15.

�Floridos pietvakarių apylinkės
valdyba maloniai  kviečia linksmai ir
įdomiai praleisti laiką mūsų bend ruo -
menės ataskaitiniame-rinkiminiame
susirinkime. Susirinkimas įvyks š. m.
balandžio 10 d. 5 val. p. p. ,,Cross
Greek Community Club House”,
12501 Cross Greek Blvd., Fort Myers,
FL 33912, patalpose. Dalinsimės  gar-
dumynais bei skanėstais! Prašome
at   si nešti margučių. Programoje: svei  -
kinimo, padėkos žodis (Z. Side rie -
nė); Balsų skaičiavimo komisijos rin -
kimas; naujos valdybos rinkimai; Re -
vizijos komisijos rinkimai. Po susi -
rinkimo – gražiausio margučio rin  ki -
mai, margučių ridenimas, krep ši nio
var žybos, loterija; Dainos ir šo kiai
grojant lietuviškai muzikai. Įėjimas
10 dol.

�Akademinio skautų sąjūdžio
Cle veland skyrius balandžio 10 d. 7
val. v. kviečia visus į Šv. Kazimiero
parapijos salę pasiklausyti solistės
Virginijos Muliolienės koncerto ,,Pa -
vasarį sutinkant”. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

IÕ ARTI IR TOLI...

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. dvejiems ir 2.50 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

Kristaus Prisikėlimo šventėje svei-
kiname visus nuoširdžius Draugo
fondo narius ir rėmėjus, visus ,,Drau-
go” skaitytojus, bendradarbius, re-
dakcijos bei administracijos darbuo-
tojus ir dienraščio leidėjus. Linkime
visiems šventinės nuotaikos ir atgim-
stančio pavasario džiaugsmo. Lai pa-
vasaris skamba visų širdyse šv. Ve-
lykų rytą – Aleliuja!

Draugo fondo direktorių taryba

Amerikos ir Lietuvos moksleiviai 
dalyvavo konferencijoje

Dvylika mokinių iš Glenbard
South viduriniosios mokyklos Glen
Ellyn, IL, 2010 m. kovo 23 d. dalyva-
vo videokonferencijoje su Lietuva.
10-to skyriaus mokiniai su bendra -
amžiais Lietuvos moksleiviais, su -
sirinkusiais JAV ambasadoje Vilniuje,
diskutavo apie tėvų atsakomybę už
nepilnamečių įvykdytus kriminali -
nius nusikaltimus ir iššūkius demo k-
ratinėje sistemoje.

Savo mokyklą ir joje vykstančią
įvairią moksleivių veiklą, draugus lie-
tuviškai gražiai pristatė Indrės (Ru-
dai tytės) ir Dean Jeske vyriausias sū -
nus Matas Jeske.

Dalyvavimas programoje ,,Cons-
titutional Rights Foundation – Chi-
cago’s Deliberating in Democracy”
padeda moksleiviams išmokti, kaip
demokratinėje visuomenėje yra dis-
kutuojama kontroversinėmis temo-
mis. Konferenciją moderavo teisės
profesorius iš Chicago-Kent Law
School.

Ritonė Rudaitienė
Iš kairės: Matas Jeske ir broliai
Aleksas (stovi) ir Petras. 

Monospektaklis ,,Bo na Sfor ca. Atsisveikinimas” 
balandžio 18 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. 

Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre  

Režisierius Gy tis Padegimas. Vaidina Šiau lių dra mos  teat-
ro aktorė Olita Dau tar  taitė. Po spektaklio – poetės Liū nės
Sute mos pagerbimas, kompak tinės plok š telės ,,Tebūnie” pris-
tatymas.

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

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


