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•Spygliai ir dygliai II (p.
11)
•Susitikimo su ,,Links-
mąja našle” belaukiant
(p. 14)

Vilnius, balandžio 9 d. (ELTA) –
Naujosios NATO strateginės koncep-
cijos rengimui artėjant finišo tiesio-
sios link, pažymima, kad kolektyvinė
gynyba turi išlikti kertine organizacijos
nuostata ir neprarasti savo reikšmės.

Tai pažymėjo ir Jungtinių Valsti-
jų prezidentas Barack Obama, ir jo į
vakarienę Prahoje pakviesti Vidurio
ir Rytų Europos vadovai.

Per susitikimą B. Obama paaiški-
no, jog JAV vykdoma ,,RESET” poli-
tika Rusijos atžvilgiu nėra kažkas
naujo, tai yra tiesiog mėginimas pa-
dėti šiai šaliai modernizuotis.

Savo ruožtu Lietuvos Vyriausy-
bės vadovas Andrius Kubilius, pa-
sveikinęs JAV prezidentą pasirašius
sutartį dėl branduolinių ginklų ištek-
lių mažinimo, pabrėžė, jog ši sutartis
žymi Šaltojo karo pabaigą.

,,Rusija keičiasi, ir dabar su šia
šalimi galima kalbėtis ir apie istori-
ją”, – sakė A. Kubilius.

Premjeras yra pažymėjęs, kad
Lietuva ir toliau nori matyti gerą ir
stiprią Jungtinių Valstijų, Europos ir

Baltijos šalių regiono partnerystę.
Pasak ministro pirmininko, Pra-

hos susitikimas yra simbolinis. Tai
pirmas kartas istorijoje, kai JAV va-

dovas susitinka su Vidurio ir Rytų
Europos valstybių bei vyriausybių
vadovais.

Nukelta į 6 psl.

Vilnius, balandžio 9 d. (ELTA) –
Balandžio 9 d. pirmoji atkurtos ne-
priklausomos Lietuvos Respublikos
Vyriausybė paminėjo jubiliejinę datą
– 20-metį. Ta proga buvusiuose Vy-
riausybės rūmuose, dabartinėje Už-
sienio reikalų ministerijoje, iškilmin-
gai atidengta atminimo lenta, kuri
skelbia, kad ,,1990–1991 metais šiuo-
se rūmuose dirbo pirmoji atkurtos
Lietuvos Respublikos Vyriausybė”.

Į renginį susirinkę pirmojo Mi-
nistrų kabineto, kuriam vadovavo
profesorė Kazimira Prunskienė, na-
riai pasidalino prisiminimais, išklau-
sė daug linkėjimų. Pirmosios Vyriau-
sybės narių klubą, kuriam vadovauja
buvęs prekybos ministras Albertas Si-
nevičius, pasveikino Signatarų klubo
prezidentė Birutė Valionytė.

Sveikinimus atsiuntė dėl ligos iš-
kilmėse negalėjęs dalyvauti preziden-

tas, buvęs pirmosios Vyriausybės vi-
cepremjeras Algirdas Brazauskas.

K. Prunskienė, pirmosios atkur-
tos nepriklausomos Lietuvos premje-
rė, Kovo 11-osios Akto signatarė sako
ir po 20 metų mananti, kad jos vado-
vaujamas Ministrų kabinetas, kurį
sudarė profesionalų komanda, savo
darbą atliko garbingai, profesionaliai
ir sąžiningai.

Pirmoji Vyriausybè paminèjo 20-metî

A. Kubilius susitiko su B. Obama
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JAV prezidentas B. Obama spaudžia ranką Lietuvos premjerui A. Kubiliui.
EPA-ELTA nuotr.

Ambasadorius Audrius Brūzga, Laima Bobelis (antra iš d.) ir kitos princesės.
LR Ambasados nuotr.

Lietuvè dalyvauja Vyšniû žydèjimo festivalyje

Washington, DC, balandžio 9 d.
(LR Ambasados info) – LR Ambasadą
JAV balandžio 8 d. aplankė per 50
JAV nacionalinio vyšnių žydėjimo
festivalio dalyvių – „Vyšnių žiedų prin-
cesių” iš JAV ir kelių užsienio šalių.

Washington, DC kovo 27–baland-
žio 11 dienomis vyksta kasmetinis
nacionalinis vyšnių žydėjimo festiva-
lis, simbolizuojantis JAV ir Japonijos

draugystę. Festivalį vainikuoja „Vyš-
nių žiedų princesės” – merginos, ku-
rias pasiūlo JAV valstijos. Į festivalį
svečio teisėmis kasmet yra kviečia-
mos ir Washington reziduojančių am-
basadų pasiūlytos atstovės.

Šiais metais Lietuvai atstovauja
Laima Bobelis, Bostono koledžo ant-
ro kurso studentė, studijuojanti pre-
kybą. Nukelta į 6 psl.

Vilnius, balandžio 9 d. (BNS) –
Ingušijos Nazranės rajono Ekaževo
gyvenvietėje, kur nuo penktadienio
ryto vyksta kovotojų sulaikymo ope-
racija, susisprogdino milicininkų ap-
supta mirtininkė, pranešė šaltinis
šios neramios Šiaurės Kaukazo res-
publikos teisėsaugos tarnybose.

Ingušijos Nazranės rajono apy-
linkės įgaliotinių tarnybos viršinin-
kas, kurį sužeidė šūviu iš pistoleto
mirtininkė, mirė ligoninėje. Mirti-
ninkė susisprogdino vykstant specia-
liajai operacijai prie namo, kur sle-
piasi įtariami kovotojai.

Kaip patikslino Ingušijos Vidaus
reikalų ministerija (VRM), per spe-
cialiąją operaciją prie tos vietos, kur
buvo imamasi specialiųjų priemonių,
priėjo moteris ir iš pistoleto šovė į
krūtinę milicijos kapitonui Ruslan
Curov.

,,Atsakomąja ugnimi užpuolikė
buvo nukauta, o paskui sprogo sprog-
dinimo įtaisas, kuris buvo pritvirtin-
tas prie jos kūno. Per sprogimą nie-
kas nenukentėjo”, – pareiškė VRM
atstovas. Pareigūnai bando nustatyti
mirtininkės tapatybę.

Ingušijos VRM taip pat pranešė,
kad šiuo metu su Čečėnija besiribo-
jančioje respublikoje išsiuntinėtas
pranešimas, kad dar viena mirtinin-
kė, operatyvinių darbuotojų duome-
nimis, pasirengusi įvykdyti teroro
išpuolį prieš milicininkus.

,,Imamasi priemonių mirtinin-
kės tapatybei nustatyti ir ją sulaiky-
ti”, – sakė VRM atstovas.

Šiame Šiaurės Kaukazo regione
beveik kasdien aidi šūviai ir sprogi-
mai – padėtis Ingušijoje darosi panaši
kaip Čečėnijoje.
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Š. m. balandžio 11 d. sukanka
20 metų, kai prisiekė pirmoji
atkurtos Lietuvos Respublikos
Vyriausybė. Susibūrusi į Pirmo-
sios Vyriausybės narių klubą,
kuriam šiuo metu vadovauja
buvęs LR prekybos ministras
Albertas Sinevičius, visuomenei
išplatintame pranešime rašo,
jog pirmojoje Vyriausybėje su-
tardami dirbo skirtingų pažiūrų
ir įsitikinimų žmonės. Buvęs už-
sienio reikalų ministras, Europos
Parlamento narys Algirdas Sau-
dargas mano, kad pirmoji Vy-
riausybė – tai likimo kabinetas.
,,Tai buvo tiesiog lemties atvesti
žmonės, kurie dirbo bendrą
darbą, kiekvienas buvo atsakin-
gas už savo sritį”, – sakė jis. O
buvusiam sveikatos apsaugos
ministrui, dabartiniam parla-
mentarui Juozui Olekui atrodo,
kad pirmoji Vyriausybė – ,,kaip
pirmoji meilė, kurios niekada
negali užmiršti”.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

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

Laikas registruotis
vasaros renginiams

DAINAVOJE
Jaunųjų ateitininkų
stovykla liepos 6–15 d.

Pasižiūrėję į Jaunųjų ateiti ninkų
tink  la lapyje www.javjas.org, rasite
re gis tra vimo anketas ir bendrą infor-
maciją apie stovyklą. Nuo ba lan džio 11
d. gali registruotis visi lietuviš kai kal-
bantys vaikai.  

DAINAVOJE
Moksleivių ateitininkų
stovykla liepos 15–25 d.

Registracija jau prasidėjo. Visą
reikiamą stovyklos informaciją ir regis-
tracijos anketas rasite mokslei vių tink -
lalapyje: www.mesmas.org Jei turite
klausimų, ra šykite Lionei Kaz laus kie -
nei: lione_namie@yahoo.com.  

Jau prasidėjo registracija į XVI
Ateitininkų federacijos Kongresą, vyk-
siantį rugpjūčio 6–8 d. Vilniuje, bei
Prieš  kongresinę stovyklą, vyksiančią
rugpjūčio 2–6 d. Berčiūnuose. Regis -
tra cija tęsis iki birželio 30 d.

Visą reikalingą informaciją apie
išankstinę registraciją rasite Atei ti nin -
kų federacijos internetinėje svetainėje:
http://ateitis.lt/node/393

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

KENNEBUNKPORT, MAINE
Ateitininkų sendraugių
poilsio ir studijų savaitė
rugpjūčio 7–4 d.

Ateiti nin ki jos šimtmečio jubilie-
jaus proga visi kviečiami į ateiti ninkų
poilsio savaitę Tėvų Pran ciš konų va -
sarvietėje. Laukiami pa vie niai asme-
nys, su drau gais, su ištisomis šei mo-
mis. Dienos metu poilsiaujama, o va -
kare visų laukia įvairi ir įdomi kul -
tūrinė bei meninė programa — po kal -
biai, kon certai ir užsiėmimai. 

Vasarvietėje kambarius galima
užsi sa ky ti skam  binant Franciscan
Guest House (207)967-4865, internete
www.franciscanguesthouse.com.
Programos klausimais kreipkitės į
savaitės organizatorius: Petrą Vai nių
(Petrasrv@aol.com), Moniką Vy gan  -
taitę Sabalienę (M.Vygantas@att.
net) arba Laimą Lileikienę Shea
(LTLTAX@aol.com)

Pereitų metų Čikagos sen drau -
gių valdybos veikla (2008 m.
rugsėjis—2009 m. lapkritis)

buvo įvairi. Valdyba, kurią sudarė
Jo lita Kisieliūtė-Na rutienė, Irena
Karoblytė ir Vytas Čup linskas, per
tuos metus surengė šešis renginius.
Jiems talkininkavo Ona Dau gir -
dienė, tvarkiusi iždą.

Pirmame susirinkime sendrau-
giai susitiko su katalikais mok-
slininkais iš Lietuvos atvykusiais į
Čikagą, į Mokslo ir kūrybos sim po -
ziumą. Sendraugiai susitiko su dr.
Pauliumi Subačiumi — Katalikų
mokslo akademijos Centro valdybos
pirmininku ir Vilniaus universiteto
literatūros docentu,  dr. Da nu te
Gailiene, Vilniaus universiteto kli ni -
kinės  ir organizacinės psichologijos
katedros vedėja, ir dr. Vanda Vai te -
ko niene — medicinos psichologe Vil -
niaus universitetinės vaikų ligo-
ninės Vaiko raidos centre.  

Vasario mėnesį sendraugių val -
dyba užprašė šv. Mišias už mirusį
ilgametį ateitininką, poetą Kazį Bra -
dūną. Mišios vyko Pal. Jurgio Matu -
lai čio misijoje, Lemont, tą pačią die-

ną, kai a.a. K. Bradūnas buvo laidojamas Vilniuje. Pamaldų daly vių nuotrauka
buvo elektroniniu būdu nusiųsta į Vilnių našlei Kazei Bradūnienei ir jos šeimai.  

Trečias subuvimas įvyko balandžio mėn. Jame kun. dr. Kęstutis Trimakas
pristatė Š. Amerikos ateitininkų tarybos metinę temą — ,,Kurkime kultūrą
Kristaus tiesoje!” 

Ketvirtame susirinkime dalyvavo iš Lietuvos atvykusi ,,Ateities” redaktorė
Reda Sopranaitė. Kadangi susirinkimas įvyko tuoj po sekmadienio Mišių, tai buvo
gera proga ir neateitininkams apsilankyti. Buvo tikrai malonu klausytis energin-
gos, darbščios ir pasišventusios ,,Ateities” žurnalo redaktorės minčių apie Lietu-
vos žiniasklaidos rūpesčius. Daug kas iš dalyvių užsiprenumeravo ,,Ateitį”, pa-
matę, kad tai puikus religinių ir tautinių straipsnių šaltinis. Šią popietę padėjo
suorganizuoti Daina Čyvienė ir Grasilda Reinytė. 

Valdybos skatinami, 2009 m. rudenį Čikagos sendraugiai ateitininkai gausiai
dalyvavo Lietuvių katalikų federacijos suruoštose iškilmingose pamaldose Čika-
gos Šv. Vardo katedroje, minint Lietuvos evangelizacijos tūkstantmetį. Jolita
Narutienė atstovavo ateitininkams iškilmių ruošos komitete. Visos ateitininkų
sąjungos dalyvavo pamaldose su vėliavomis. Esame labai dėkingi jaunučių globė-
joms Laimai Aleksienei ir Ritai Rušėnienei ir moksleivių globėjui Mariui Polikai-
čiui, taip gausiai subūrusiems ateitininkišką jaunimą.

Šeštame sendraugių suėjime Ramunė Kubiliūtė, prisimindama Sibiro trem-
tinius, rodė filmą apie jaunimo užsimojimą atstatyti Sibire mirusiųjų kapines.
Tam žygiui vadovavo Lietuvos jaunimo organizacijų taryba. Šio susirinkimo metu
R. Kubiliūtei buvo suteiktas ,,interneto angelo” vardas už jos pasišventusį darbą
puoselėjant ateitininkų veiklą internete.  Taip pat buvo dėkojama Astai Čuplin-
skienei ir jos talkininkams jauniesiems sendraugiams, kurie savo pastangomis
suruošė Ateitininkų kūčių šventę Čikagoje.

Svarbiausia šio paskutinio susirinkimo dalis buvo naujos valdybos rinkimai.
Džiaugiamės, kad į naują valdybą įsijungė Pranutė Domanskienė, Vincas Sta niš -
kis ir Irena Karoblytė. Tuo ir buvo užbaigta metų veikla. Naujai valdybai ir jų dar-
bams linkime Viešpaties palaimos. 

Čikagos sendraugių valdyboms keičiantis:

Rimas Rudys ir kun. Antanas Saulaitis, SJ
pereitų metų Čikagos sendraugių ateitininkų
susi rinkime.                 Jono Kuprio nuotr.

Jolita Kisieliūtė-Na rutienė

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
moksleiviams ir studentams ateiti-
ninkams, kurie yra pasiryžę tinkamai
dalyvauti ateitinininkų 100 metų įsi-

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

Prašymo anketą ir daugiau
informacijos rasite Ateitininkų

tinklalapyje: www.ateitis.org

Stipendijos jaunimui vykti į Kongresą

Ar matėte?
Bibliotekininkė Ramunė Kubiliūtė

siūlo atkreipti dėmesį į Martyno Maž -
vydo bibliotekos sukurtą lietuviško
paveldo interneto svetainę:
http://www.epaveldas.lt/vbspi/

Paieškos langelyje įrašę žodį ,,Ateitis”
rasite 1911–1940 m. ,,Ateities” žurnalo
archyvus. Yra ir kitos įdomios archy-
vinės medžiagos. Mažvydo biblioteka
kartu su Lietuvos dailės muziejumi ir
Lietuvos archyvų departamentu lietu-
višką archyvinę medžiagą skaitmeni-
ne forma tel kia nuo 2005 m. 

Atsigręžiant į praeitį, žvelgiant į ateitį
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BALANDŽIO 8 D. SUKAKO JONO
PAULIAUS II LAIDOTUVIŲ

PENKTOSIOS METINĖS
Prieš penkerius metus balandžio 8

dieną Bažnyčia ir Pasaulis išlydėjo į
amžinojo poilsio vietą Garbingąjį Dievo
tarną, popiežių Joną Paulių II. Jis buvo
palaidotas Vatikane, Šv. Petro bazilikos
grotose, tuoj po iškilmingų laidotuvių
Mišių, kurioms vadovavo jo įpėdiniu ir
dabartiniu popiežiumi Benediktu XVI
tapęs kardinolas Jozef Ratzinger, tuo-
met Kardinolų kolegijos dekanas. Jonas
Paulius II buvo palaidotas pagal jo tes-
tamente išsakytą prašymą taip, kaip
popiežius Paulius VI: kape žemėje, ne
sarkofage.

Į visus Mišių dalyvius kreipdama-
sis kardinolas Ratzinger sakė, kad
norint suprasti visą Jono Pauliaus II
gyvenimą svarbu įsiklausyti į Kristaus
žodžių „Sek paskui mane” reikšmę ir
įtaką iš Vadovicų kilusiam Karoliui
Vojtylai. 

Visas jo gyvenimas buvo nuolatinis
atsiliepimas į šį Kristaus kvietimą. Tai
buvo jo nedvejojanti meilė Kristui. Visi,
kas matė popiežių besimeldžiantį, kas
girdėjo jo kalbas ir pamokymus, žino,
kad Jonui Pauliui II meilė Kristui buvo
svarbiausia. Ir šio gilaus įsišaknijimo į
Kristų dėka jis galėjo pakelti sunkią
naštą, kuri vien žmogaus jėgomis yra
nepakeliama: būti visos Kristaus kai-
menės ir visuotinės Bažnyčios ganyto-
ju. 

Po nepilnus 27 metus trukusio
pontifikato, kuris buvo vienas iš il-
giausių istorijoje, katalikų Bažnyčia
pasijuto vienišesnė. Tačiau laidotuvių
Mišių celebrantas kardinolas Ratzinger

raminančiai drąsino tikinčiuosius, ku-
rių kai kurie laidotuvių dieną Šv. Petro
aikštėje buvo iškėlę užrašus, prašan-
čius tuoj pat skelbti Joną Paulių II
šventuoju, sakydamas: „Galime būti
tikri, kad mūsų mylimas Popiežius
dabar stovi prie Dangiškojo Tėvo namų
lango, mus mato ir laimina. Taip, palai-
mink mus, Šventasis Tėve! Švenčiau-
sioji Mergelė Marija, Tavo Motina, kuri
Tave vedė kiekvieną dieną, dabar Tave
tenuveda į savo Sūnaus, mūsų Viešpa-
ties Jėzaus Kristaus amžiną šlovę.”

Praėjo penkeri metai nuo Jono
Pauliaus II mirties. Jo šventumo byla
prieš keletą mėnesių pasiekė pirmą
svarbų rezultatą: patvirtinus dorybių
herojiškumą Dievo tarnui Jonui Pauliui
II buvo suteiktas „Garbingojo” titulas
ir byla pasistūmėjo arčiau galimos
beatifikacijos. 

,,Vatikano radijas”

Apsilankykite internetinėje svetainėje
www.draugas.org

,,Dirva” pakeliui 
į šimtmetį!

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Visa, kas yra gyva, kasmet prideda vienerius metus prie savo am-
žiaus. Ši taisyklė tinka ir spaudai. Pernai metais ,,Draugas” at-
šventė savo šimtuosius metus, o torontiškiai ,,Tėviškės žiburiai” –

šešiasdešimtuosius. Šįmet savo dešimtmetį švenčia ,,Amerikos lietuvis”, o
95-sius metus užbaigia ,,Dirva”. Spauda tikrai yra dalis mūsų kasdieny-
bės, kuri ją paįvairina, praplečia, kartais net ir įprasmina.

Lietuvių tautos ryšys su spausdintu žodžiu ne visuomet buvo rožėmis
klotas. Tereikia prisiminti spaudos draudimo laiką bei pogrindžio spaudą,
kuri išsaugojo tautos dvasines vertybes, brandino pasipriešinimo dvasią.
Po ranka turimuose mgėbistų dokumentuose yra išvardyta tik maža dalis
Lietuvoje ėjusių partizanų leidinių. 1944–1953 m. pogrindyje buvo leista
dabar žinomi 54 pavadinimų laikraščiai ir 18 neperiodinių leidinių.
,,Laisvės varpo” buvo išleista net 173 numeriai. Paskutinis partizanų laik-
raštis ,,Partizanų šūvių aidas” buvo leidžiamas iki 1957 m. 

Maždaug tuo pačiu metu kitoje Atlanto pusėje – laisvoje Amerikoje  –
1951 m. buvo įsteigta Lietuvių studentų sąjunga. Ji 1956 m. sudarė an-
ketą ir dalį gautų duomenų paskelbė ,,Dienos tarp dangoraižių”, 1957 me-
tais išleistame, jubiliejiniame leidinyje. Vienas iš anketos klausimų buvo
apie lietuviškos spaudos skaitymą. Štai tie gauti atsakymai (skliausteliuo-
se pažymiu, koks atsakovų nuošimtis minimą leidinį pastoviai skaitė):
,,Draugas” (79 proc.), ,,Naujienos” (19 proc.), ,,Darbininkas” (23 proc.),
,,Dirva” (33 proc.), ,,Vienybė” (15 proc.), ,,Laisvoji Lietuva” (21 proc.),
,,Sandara” (2 proc.), ,,Aidai” (49 proc.), ,,Literatūros lankai” (18 proc.),
,,Lietuvių dienos” (35 proc.), ,,Santarvė” (7 proc.), ,,Ateitis” (31 proc.),
,,Mūsų Vytis” (22 proc.), ,,Skautų aidas” (15 proc.), ,,Laiškai lietuviams”
(12 proc.), ,,Karys” (7 proc.), ,,Į laisvę” (5 proc.), kita spauda (13 proc.). 

Pora pastabų apie šiuos duomenis. Pirmiausia, kiek daug ir kokios
įvairios lietuviškos spaudos būta! Tuo pačiu stebina didelis nuošimtis stu-
dentų, ką nors skaičiusių. ,,Draugas” pirmavo laikraščių  grupėje, antroje
vietoje ėjo ,,Dirva”. Žurnalų kategorijoje vyravo ,,Aidai”, po to sekė ,,Lie-
tuvių dienos” ir ,,Ateitis.” Dauguma išvardytų leidinių nustojo eiti. Pora
jų buvo perkelti į Lietuvą. Tarp išlikusiųjų rikiuojasi ,,Dirva,” šįmet šven-
čianti savo 95-tuosius metus.

Pasižiūrėkime į ,,Dirvą” iš arčiau, į talką pasikviesdami S. Tūbėno
apžvalginį rašinį, pasirodžiusį ,,Dirvoje” 2010 m. kovo 16 d. Jis pastebi,
kad beveik kiekviena didesnė lietuvių vietovė norėjo turėti savo laikraštį,
bet jie buvo daugiau vietinio pobūdžio biuleteniai ir todėl neprigijo.
,,Dirvos” pradžia siejama su Apolono B. Bartosevičiaus pastangomis orga-
nizuoti tikrą lietuvišką laikraštį. Jis įsteigė spaudos bendrovę, nupirko
spaustuvę ir 1915 m. gruodžio 6 d. gavo JAV antros klasės pašto teises.
Buvo išleistas pirmasis aštuonių puslapių laikraštis, pavadintas ,,Dirva”.

,,Dirva” nuo pat pradžios įsijungė į tautinį lietuvių judėjimą ir tokia
išliko iki šiol. Su dipukų atvykimu savaitraščio redagavimą perėmė Vincas
Rastenis. Pasikeitė laikraščio turinys, pagerėjo lietuvių kalba. Rasteniui
išvykus į New York miestą, nauju redaktoriumi vienuolikai metų tapo
Balys Gaidžiūnas. Jis įtikino Amerikos lietuvių tautinės sąjungos vadovy-
bę perorganizuoti ,,Dirvos” leidimą. 1951 m. įsteigta nauja draugija ,,Vil-
tis”, užregistruota Ohio valstijos įstaigose. Turimas statutas Amerikos
lietuvių tautinei sąjungai suteikia 25 proc. visų ,,Vilties” draugijos turimų
balsų. S. Tūbėnas pastebi, kad Amerikos lietuvių tautinė sąjunga ne kartą
padėjo ,,Vilties” draugijai tūkstantinėmis sumomis.

1962 m. B. Gaidžiūną pakeitė redaktorius Jonas Čiuberkis, o nuo
1969 iki 1985 m. redaktoriumi buvo Vytautas Gedgaudas. B. Gaidžiūnas
antrą kartą grįžo į redaktoriaus pareigas. Trumpai redaktoriumi buvo dr.
Anicetas Bundonis. Penkerius metus ,,Dirvą” redagavo Jonas Jasaitis, o
nuo 2001 m. pradžios ,,Dirvą” redaguoja Vytautas Radžius.

Paminėtini ir ,,Vilties” draugijos pirmininkai. Pirmuoju pirmininku
buvo Juozas J. Bačiūnas, po jo sekė dr. Juozas Bartkus, dr. Vladas Rama-
nauskas, Aleksas Laikūnas, Kazimieras Pocius, dr. Danielius Degesys,
Vaclovas Mažeika, dr. Viktoras Stankus. Nuo 1994 m. ,,Vilties” draugijai
vadovauja Algirdas Matulionis. 

Savo vedamąjį ,,Dirvoje” S. Tūbėnas baigia  teigiama gaida: ,,Šian-
dien su pasididžiavimu žvelgiame į ‘Dirvos’ lietuvišką tautinę vagą ir jos
tautinės minties ideologinę kryptį, kuri buvo tęsiama per visus 95 metus.”
Už greit prabėgsiančių penkerių metų savo amžiumi ,,Dirva” prisijungs
prie jau šimtamečio ,,Draugo”. Parafrazuojant amžinos atminties spaudos
mylėtoją dr. Petrą Kisielių, ,,Laikykimės!” 

Santykiai su Rusijos Ortodoksų Bažnyčia 
yra gerokai pasikeitę

Balandžio 6–8 d. Lietuvos Vyskupų
Konferencijos pirmininkas, Kauno ar-
kivyskupas metropolitas Sigitas Tam-
kevičius lankėsi Maskvoje. Apsilanky-
mo metu ne tik aplankė Maskvos lietu-
vių katalikų bendruomenę bei susitiko
su Rusijos Ortodoksų Bažnyčios patri-
archu Kiril, bet taip pat turėjo progą
pabendrauti su Ortodoksų Bažnyčios
atstovu išoriniams ryšiams metropolitu
Ilarion bei Šv. Sosto nuncijumi Rusijai
arkivyskupu Antonio Mennini. 

– Balandžio 8 d. Maskvoje susi-
tikote su aukštu Rusijos Orto-
doksų Bažnyčios pareigūnu, met-
ropolitu Ilarion, atsakingu už Baž-
nyčios išorinius santykius. Kokias
temas aptarėte? Gal kilo konk-
rečių bendradarbiavimo projektų?
Kodėl Rusijos stačiatikiams svar-
bus ryšys su Lietuvos Katalikų
Bažnyčia?

– Su metropolitu Ilarion esame
pažįstami nuo 1991-ųjų metų, kai jis,
būdamas eiliniu kunigu, vadovavo Kau-
no ortodoksų parapijai. Jo nuopelnai
Lietuvai yra labai svarbūs. Kai prasi-
dėjo sausio 13-osios įvykiai, jis viešai
kreipėsi į rusų karius, įspėdamas ne-
pralieti kraujo. Metropolitas pasakojo,
jog kadangi tuo metu stačiatikių dva-
sininkams jau buvo leidžiama lankytis
kariuomenėje, jis gerai pažinojo visus
kariuomenės vadus. Tad kreipėsi į ka-
rius ne kaip eilinis rusų dvasininkas,
bet kaip tas, kuris turėjo artimą san-
tykį. Vilniuje tokį pareiškimą padarė

metropolitas Chrizostom, o Kaune –
Ilarion, už tai aš jam labai padėkojau.

Pokalbio metu apibendrintai pri-
stačiau Lietuvos Katalikų Bažnyčios
padėtį, jis kalbėjo apie savo Bažnyčią.
Buvo proga išsakyti savo nuostatą, kad
siekiame gerų ekumeninių santykių,
taip pat ir gerų santykių tarp tautų,
kurie yra ne mažiau svarbūs. Be to,
metropolitas Ilarion pasiūlė konkretų
projektą: Kaune arba Vilniuje, gal sau-
sio 13-osios minėjimo rėmuose, su-
rengti dvišalį susitikimą. Jo metu būtų
galima padiskutuoti apie artimesnius
dvišalius santykius, bendravimą tarp
Rusijos Ortodoksų ir Lietuvos Katalikų
Bažnyčių.

Ši mintis man patiko, tad pasiūliau
kreiptis oficialiu raštu į Lietuvos Vys-
kupų konferenciją, manau, kad ji su-
lauks visų vyskupų pritarimo. Tarpu-
savio santykiai ir dabar yra visai nor-
malūs, tačiau, manau, kad toks susi-
tikimas aukštesniu lygiu būtų labai
pravartus, katalikiška pusė tikrai yra
tuo suinteresuota. Gražu, kad ir jie iš
savo pusės rodo tokį palankumą mūsų
Bažnyčiai ir Lietuvai.

– Kokie svarbiausi pokyčiai
įvyko Rusijos Ortodoksų Bažny-
čioje pastaruoju metu? Kas pasi-
keitė joje patriarcho Kiril valdymo
metu? 

– Metropolitas Ilarion paminėjo,
kad šiuo metu Rusijos Ortodoksų Baž-
nyčioje nebėra tokio stipraus augimo,
koks buvo           Nukelta į 9 psl.

Popiežius Jonas Paulius II
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DALIA CIDZIKAITÈ

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir
šiais, metiniame Lietuvių Fondo (LF)
narių suvažiavime, kuris šiais metais
įvyks gegužės 1 d., šeštadienį, Pasau-
lio lietuvių centre, Lemont, IL, bus
renkami 6 nauji LF tarybos nariai ir
3 nariai į LF Kontrolės komisiją. 

Kaip ir anksčiau, negalint asme-
niškai dalyvauti metiniame suvažia-
vime, galima įgalioti kitą LF narį, iš
anksto įrašant įgaliotojo vardą, pa-
vardę ar organizacijos pavadinimą
bei įgaliojimą pasirašant. Jau antrus
metus balsuoti už kandidatus galima
ir paštu. Taip pat paliekama teisė
kandidatus į minėtas vietas pasiūlyti
suvažiavimo metu. 

Kandidatai į LF tarybą

Šiųmetiniai kandidatai į LF tary-
bą ir Kontrolės komisiją – neblogai
pažįstami ir nauji veidai, įvairių pro-
fesijų ir, žinoma, skirtingos patirties
žmonės. Į LF tarybą kandidatuoja še-
ši asmenys: Saulius Čyvas, Dalė Lu-
kienė, Laurynas Misevičius, Vytautas
Narutis, Raimundas Šilkaitis ir
Arvydas Tamulis. 

Tarp kandidatų į tarybą bene
ilgiausiai LF nariu yra Arvydas Ta-
mulis, Fonde ėjęs LF valdybos ir tary-
bos pirmininko pareigas, dirbęs
Finansų ir kitose komisijose. Nuo jo
nedaug atsilieka Vytautas Narutis,
kuris į LF veiklą įsitraukė prieš 18
metų. Per tuos metus jis dirbo dauge-
lyje LF komitetų, įskaitant ir tarybą
bei valdybą. Saulius Čyvas savo veik-
lą LF pradėjo 1992 metais, kai buvo
išrinktas į LF tarybą. Buvusi JAV LB
Kultūros tarybos pirmininkė Dalė
Lukienė LF nare tapo 2004 metais –
iki to laiko ji su vyru daugiausia dė-
mesio skirdavo spaudai ir jaunimo
organizacijoms, rėmė Lietuvos aka-
demines bibliotekas. 

Kitas kandidatas Laurynas Mise-
vičius, paskatintas tuometinio LF
direktorių tarybos nario, atsakingo
už įgaliotinius, A. Vaitkaus, LF veik-

loje pradėjo dalyvauti prieš 4 metus:
2006 metais – tapo LF įgaliotiniu
Connecticut valstijoje, o 2007 m.
buvo išrinktas į LF tarybą. Nors Rai-
mundas Šilkaitis apie LF girdėjo dar
augdamas Čikagoje, tik sugrįžęs vėl
gyventi į šį miestą nusprendė prie LF
veiklos prisidėti ne tik auka, bet ir
pats dalyvaudamas – todėl ir nus-
prendė šiais metais kandidatuoti į LF
tarybą.

Visų kandidatų į LF tarybą pas-
katos tapti Fondo nariais beveik
nesiskiria – dauguma jų, dar jaunys-
tėje pamatę LF paramos svarbą ir
reikšmę lietuviškai veiklai (kongre-
sams, šokių ir dainų šventėms, sto-
vykloms, lituanistinėms mokykloms,
studentams ir kt.), nusprendė prisi-
dėti prie tolimesnės Fondo ateities.
Kaip pastebi D. Lukienė, Fondas ilga-
mete savo patirtimi įrodė, kad sugeba
augti ir teikti paramą ten, kuri ji la-
biausiai reikalinga. V. Narutis pridu-
ria, jog LF yra įgijęs visuomenės pa-
sitikėjimą, kuris atsispindi gauna-
momis aukomis ir palikimais. Todėl,
jiems antrina S. Čyvas, ,,[j]aučiu pa-
reigą ir toliau prisidėti ir tęsti tą pa-
ramą jaunimui ir bendrai remti lietu-
višką veiklą išeivijoje”.

• • •
Vadybos ir verslo administravi-

mo, organizacijų rinkodaros bei
plėtros srityse patirties turintis L.
Misevičius ir toliau norėtų prisidėti
prie LF veiklos savo teorinėmis ir
praktinėmis žiniomis ir pritaikyti jas
LF Finansų komitete. Savo žiniomis
versle ir vadyboje, įvairiose JAV ben-
drovėse įgyta patirtimi siekia prisi-
dėti ir A. Tamulis bei magistro laips-
nį verslo administravime turintis R.
Šilkaitis. Pastarasis įsitikinęs, jog jo
plati patirtis vykdant projektus,
sudarant sąmatas ir samdant darbuo-
tojus bus vertinga ruošiant LF atei-
ties veiklos planus.

Daktarato laipsnį organinės che-
mijos srityje turintis, šiuo metu bio-
technologijos/vaistų srityje dirbantis
V. Narutis mano, jog jo patirtis ir

ŠIŲMETINIAI LF KANDIDATAI: 
GERAI PAŽĮSTAMI IR NAUJI VARDAI

supratimas, jog ,,reikia vizijų, strate-
gijos, skaidrumo ir įgyvendinimo”,
jog daug kas per 20 metų JAV, Lie-
tuvoje, Europos Sąjungoje pasikeitė,
bus naudinga, siekiant LF pasinau-
doti naujomis galimybėmis bei atran-
dant naują vaidmenį ir naudą lietu-
vių visuomenei.

Su dar kitokia patirtimi ateinan-
ti D. Lukienė – studijavo chemiją,
mokslinę literatūrą, bibliotekininkys-
tę – įsitikinusi, jog jos geras lietuvių
išeivijos bei Lietuvos politikos pažini-
mas, plačios žinios minėtose srityse,
ypač informacijos sklaidoje, tikrai
būtų naudingi LF.

• • •
S. Čyvas viliasi, jog LF ir toliau

augs, nes, jo teigimu, kiekvienais
metais prašymų daugėja. Jis svajoja,
kad LF kapitalas pasiektų 50 mln.
dol. – tuomet visi prašymai būtų
patenkinti. Nors R. Šilkaitis vertina
LF vaisingos veiklos rezultatus visoje
Amerikoje ir už jos ribų, jis taip pat
pastebi, jog laikai keičiasi, todėl yra
įsitikinęs, jog ir LF turės prisitaikyti
prie tos kaitos. R. Šilkaitis mano, jog
Fondas turi ne merdėti, o augti ir
niekad nenukrypti nuo Fondo stei-
gėjų užsibrėžto tikslo – lietuvybės
rėmimo ir jos išlaikymo.

A. Tamulis, kalbėdamas apie LF
ateitį ir naujus tikslus, savo ir kitų
dėmesį kreipia į būdus, kaip pri-
traukti skirtingus interesus turinčią
lietuvių visuomenę ne tik prie LF, bet
ir prie bendros lietuviškos veiklos.
Nors, pastebi jis, tai nėra tik LF, bet
visų lietuviškų organizacijų dabarti-
nis uždavinys. 

V. Narutis įžvelgia mažiausiai
tris LF uždavinius. Pirma, pritraukti
kuo gausesnį naujų ir jaunesnių
žmonių į LF būrį. Antra, siekti, kad
paramos skirstymas būtų kuo veiks-
mingesnis, o pati parama ir toliau
puoselėtų lietuvišką kultūrą bei
užtikrintų lietuviškos bendruomenės
gyvastingą ateitį. Trečia, ieškoti bū-
dų, kaip tinkamai pristatyti LF viziją,
ypač jaunesnei kartai.

D. Lukienė tikisi, jog, esant su-
dėtingiems ekonominiams laikams,
yra svarbu, kad turimi ištekliai būtų
panaudojami veiksmingai. Jos nuo-
mone, čia ypač svarbus yra LF tary-
bos vaidmuo. Pritardamas D. Lukie-
nei, L. Misevičius teigia, jog net ir itin
nepalankiomis sunkmečio sąlygomis
pereitais metais LF Finansų komite-
tas surado kitų būdų, kaip padidinti
Fondo kapitalą. Todėl ir ateityje jis
linki ir tikisi, kad būtų ,,greitai ir tin-
kamai reaguojama į įvairius poky-
čius, palankiai ar ne itin teigiamai
susiklosčiusias aplinkybes bei toliau
dirbama nelengvame, bet labai pras-
mingame lietuvybės išlaikymo kely-
je”. 

Kandidatai į LF Kontrolės
komisiją

Kol kas norą dalyvauti LF Kont-
rolės komisijos veikloje pareiškė dvi
kandidatės: Alberta Astras ir Milda
Šatienė. Ir šiais metais į šią komisiją
bus renkami 3 nariai. Hollister, Cali-
fornia valstijoje, gyvenanti A. Astras į
LF įstojo tetos dėka dar 1973 metais.
Buhalterės (Certified Public Accoun-
tant) profesiją turinti kandidatė, nuo
1977 metų dirbusi įvairiose pri-
vačiose ir viešose investicinėse ben-
drovėse, mano, jog jos patirtis finan-
suose pravers LF Kontrolės komisijo-
je. 

Panašiai galvoja ir ekonomistės
išsilavinimą Lietuvoje gavusi M.
Šatienė, šiuo metu vadovaujanti Jau-
nimo centro Čikagoje valdybai, pri-
klausanti JAV LB XIX tarybai. Abi
kandidatės tikisi, jog Fondas ir toliau
sėkmingai plėtos savo veiklą, finan-
siškai rems kultūrinę ir švietimo
veiklas.

Išsamesnę informaciją lietuvių ir
anglų kalbomis apie šiame straipsny-
je išvardytus kandidatus rasite LF
tinklalapyje adresu: www.lithuanian-
foundation.org

Ruošiant straipsnį pasinaudota
LF leidiniu ,,Liepsna”, 2010 m.

Laurynas Misevičius.Raimundas Šilkaitis. Milda Šatienė. Saulius Čyvas.

Vytautas Narutis. Alberta Astras. Dalė Lukienė. Arvydas Tamulis. 
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VILMA REMEIKAITÈ-
MCDANIEL

Praėjusiais metais vasario 15
dieną Orange County, CA, duris
atvėrė lituanistinė mokykla. Mintis
atidaryti lietuvišką mokyklą kilo, kai
gimė mano duktė ir pamačiau, kad ją
mokyti kalbėti lietuviškai bus ne-
lengva, ypatingai, kai vienas iš tėvų
namuose  nekalba lietuviškai. 

Atsirado bendraminčių ir nus-
prendėme kažką daryti. Iš pradžių
pamokos vyko tėvelių namuose, bet
įtemptai ieškojome mokyklai tin-
kančių patalpų. Nebuvo lengva jas
rasti, bet su tėvelių ir mokyklą pa-
laikančių žmonių pagalba dabar mes
turime klases centrinėje Orange
County, Irvine. Graži aplinka, žaidi-
mų aikštelė, vieta tėveliams pabūti,
darbšti ir kūrybinga mokytoja ir
šaunus vaikų būrelis – kaip svajonių
išsipildymas. 

Susirenkame kas antrą sekma-
dienį. Vaikučiai ne tik mokosi  lietu-
vių kalbos ir tradicijų, daro darbelius,

dainuoja daineles ir žaidžia žaidimus,
bet ir švenčia savo gimtadienius,
užmezga draugystes, kurios tęsiasi ir
už mokyklos ribų. Pirmi mokslo me-
tai baigėsi cepelinų puota ir vaikų
šokinėjimu ant batuto. 

Mūsų mokykla glaudžiai ben-
dradarbiauja su Los Angeles šv. Ka-
zimiero lituanistine mokykla ir jos
direktore Maryte Newsom. Pasirin-
kome sekmadienio rytą savo pamo-
koms, kad tėveliai galėtų savo vaiku-
čius ir į Los Angeles lituanistinę šeš-
tadieninę mokyklą nuvežti. 

Švenčiant mokyklos pirmus gy-
vavimo metus buvo malonu matyti,
kad mes taip toli nuėjome, bet taip
pat ir supratome, kad dar daug darbų
turi būti atlikta. Bet po žingsniuką,
po žingsniuką einame į priekį ir
tikimės, kad mokykla tik tvirtės ir
dar suteiks daug žinių bei džiaugsmo
jos studentams bei jų tėveliams. 

Apie mūsų mokyklą sužinoti
daugiau galima apsilankius interne-
tiniame puslapyje www.oclithua-
nianschool.com

Kuriasi naujos lituanistinės mokyklos

Lietuviška mokykla jau veikia
Grand Rapids 

Grand Rapids, MI, veikianti lie-
tuviška mokykla ,,Baltijos krantas”
įsikūrė praėjusių metų rudenį. Gra-
žina Kamantienė surinko Grand Ra-
pids lietuvių jaunimą, o Svaja Miku-
lionytė pasisiūlė būti direktore. Emi-
lija Pranckevičiūtė ir Venta Civins-
kaitė-Norris padeda jai mokyti vai-
kus. S. Mikulionytė kilusi iš Detroit,
bet studijuoja pedagogiką Grand
Rapids. Ji šį pavasarį baigs mokslus
Grand Valley State University. E.
Pranckevičiūtė kilusi iš  Čikagos ir
dabar pirmi metai studijuoja Grand
Valley State University fizinę terapi-
ją. V. Civinskaitė-Norris kilusi iš Cle-
veland, dabar gyvena Grand Rapids
su vyru Jamie ir sūnumi Tadu.

Nėra lengva pradėti tuščioje vie-
toje. Įkuriant mokyklą labai pagel-
bėjo G. Kamantienė. Ji susitarė su
bažnyčios kunigu ir administracija,
kad leistų naudotis jų patalpomis. G.
Kamantienė yra anksčiau mokyto-
javusi amerikietiškoje mokykloje, tad
ji padėjo mokyklai išsirinkti ir
užsisakyti vadovėlius.

Rugsėjo mėnesį į mokyklėlę
susirinko dvylika mokinių (5–16 me-
tų). Daugiau negu trečdalis mokinių
yra atvažiavę su tėveliais iš Lietuvos,
kai buvo mažesni, kiti yra gimę čia,
Jungtinėse Valstijose.

Pamokų metu, kurios vyksta Šv.
Petro ir Povilo centre Grand Rapids
mieste kas antrą šeštadienį, jie mo-
kosi lietuvių kalbos, literatūros, is-
torijos, kultūros, tradicijų, šoka ir
dainuoja. Mokykla jau spėjo surengti
kalėdinę eglutę Grand Rapids Lie-
tuvių Bendruomenei ir programą
Nepriklausomybės minėjimui, dabar
ruošiasi Motinos dienai. Vasario mė-
nesį mokiniai keliavo į Grand Rapids
Public muziejų, ten stebėjo etninį fes-
tivalį. 

Mokytojoms nemažai padeda ir
mokinių tėveliai – jie atveža savo
vaikus, nuperka mokiniams užkan-
džius, budi mokykloje ir net pasisiūlo
pravesti užsiėmimus. Tėveliai mielai
prisideda ruošiant šventes ir vasaros
susibūrimus, jie džiaugiasi taip prisi-
dėdami prie lietuvybės palaikymo. 

Grand Rapids mokyklėlė ben-
drauja ir su kitomis lituanistinėmis
mokyklomis, ypatingai – Detroit litu-

anistine mokykla. Jų šokimo ir dai-
navimo mokytojos pasidalina moko-
mąja medžiaga. Taip pat daug mo-
kyklų atsiuntė informacijos apie
mokyklų taisykles, gaires. 

Mokyklos direktorės S. Mikulio-
nytės paklausiau, ko daugiau –
džiaugsmo ar rūpesčių – atnešė nau-
jos pareigos. Ji prisipažino: ,,Man
mokytojavimas teikia labai daug
džiaugsmo. Smagu matyti, kaip lietu-
viška bendruomenė gali veikti, nors
jos nesudaro šimtų šimtai žmonių. Be
abejo, apsisprendimas įkurti mokyklą
ir mokyti vaikus atnešė daug rūpes-
čių ir darbo, bet tai yra prasmingas
darbas. Lietuvybė Amerikoje yra
labai svarbi, jos mes negalime praras-
ti. Tikiuosi, kad ją galėsime perduoti
savo mokiniams. Lietuvybė suteikė
man tiek daug džiaugsmo ir galimy-
bių, taip noriu tai parodyti savo mo-
kiniams. Nors jie gal nesuvokia to da-
bar, tikiuosi, kad galėsime kaip nors
juos įtikinti ir toliau nesustoti kalbėti
ir mokytis lietuviškai.”

Palinkėkime šiai mokyklėlei sėk-
mės žengiant pirmuosius žingsnius. 

Paruošė Loreta Timukienė

,,DRAUGAS” – ißeivijos ir Lietuvos jungtis; ,,DRAUGAS” – lietuvyb∂s ßvyturys ir sargas! 
Prenumeruokime ir skaitykime ,,Draugâ”! www.draugas.org

Praėjusiais metais duris atvėrė dvi naujos lituanistinės mokyklos: Orange County, CA ir Grand Rapids, MI.

Vasario 16-osios minėjimo LA metu (iš k.): Orange County lit. m-klos vedėja
V. Remeikaitė-McDaniel, LF atstovė Violeta Gedgaudienė ir LA Šv. Kazimiero
lit. m-klos vedėja Marytė Newsom.                      Dalios Cidzikaitės nuotr.

Nauja lituanistinė mokykla
Orange County, California

Vasario mėnesį mokiniai lankėsi
Grand Rapids Public muziejuje.
Iš ,,Baltijos kranto” nuotr. albumo
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Maskva, balandžio 9 d. (BNS) –
Iškilmės, skirtos Šiaurės Europos du-
jotiekio statybos pradžiai, vyko Rusi-
jos miesto Vyborgo rajone. Jose daly-
vavo Rusijos prezidentas Dmitrij
Medvedev, taip pat šalių projekto da-
lyvių ir Europos Komisijos atstovai.

Per iškilmes D. Medvedev užrašė
ant vamzdyno ,,Sėkmės!” ir pasirašė.

Be D. Medvedev, iškilmėse daly-
vavo Nyderlandų premjeras Jan Pe-
ter Balkenende, Europos Sąjungos
energetikos komisaras Gunter Oet-
tinger, buvęs Vokietijos federalinis
kancleris Gerhard Schroeder, ,,Gaz-
prom” vadovas Aleksej Miler.

Pirmasis povandeninis dujotiekio
vamzdis į Baltijos jūros dugną buvo
nuleistas dar balandžio 6 d. 

Šiaurės Europos dujotiekį tiesia
2005 m. įsteigta bendrovė ,,Nord
Stream”, kuriai buvo pavesta supro-
jektuoti, nutiesti ir naudoti magistrali-
nį dujotiekį. 1,223 km ilgio dujotiekis
tiesiogiai sujungs Rusiją ir Vokietiją,
aplenkdamas Baltijos šalis.

Tikimasi, kad pirmoji Šiaurės
Europos dujotiekio atšaka ims veikti
2011 m. Iki 2012 m. planuojama nu-
tiesti antrą atšaką ir padidinti pajė-
gumą iki 55 mlrd. kubinių metrų.

Lenkijâ papiktino Lietuvos sprendimas

Skolininkais gali tapti 40,000 student¨�

,,Gazprom” prad∂jo Šiaur∂s
Europos dujotiekio statybâ�

AAAAoooossssiiii llllaaaannnnkkkkyyyykkkkiiii tttteeee
wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vilnius, balandžio 9 d. (BNS) –
Lenkijos pareigūnai ir vietos spauda
sukritikavo Lietuvos Seimo sprendi-
mą neįteisinti pavardžių rašybos do-
kumentuose kitokiais nei lietuviškais
rašmenimis.

,,Mūsų pastangų dėka Lietuvos
Vyriausybė pateikė projektą dėl pa-
vardžių rašymo, ir labai apmaudu,
kad būtent per Lenkijos prezidento
Lech Kaczynski apsilankymą Seimas
pasirinko laiką jį atmesti”, – sakė
Lenkijos užsienio reikalų ministras
Radoslaw Sikorski.

Anot ministro, tai yra apgailėti-
nas faktas, kadangi savo sprendimu
Seimas neigia pasirašytą Lietuvos ir
Lenkijos bendradarbiavimo sutartį.

Lietuvos Seimas balandžio 8 d.
atmetė įstatymo projektą, kuriuo siū-
lyta leisti asmens dokumentuose lo-
tyniškos kilmės pavardes rašyti origi-
naliai. To ilgą laiką prašo Lietuvos
lenkų bendruomenė ir juos palaikan-
tys Lenkijos politikai.

Lenkijos prezidento kanceliarijos
vadovas Wladyslaw Stasiak Lenkijos
radijuje komentuodamas Lietuvos
Seimo sprendimą siūlė Lenkijai ge-
riau panaudoti ES institucijas kovoje
dėl Lietuvos lenkų teisių.

,,Tai labai nereikalinga trintis ir
stebinantis sprendimas”, – sakė W.
Stasiak.

Pasak jo, abi šalys privalo drauge
dalyvauti daugelyje projektų ir kal-
bėti vienu balsu tokiose srityse kaip
energetinis saugumas.

,,Visa laimė, jog Lietuvoje dar nė-
ra tokios ‘pataloginės padėties’ kaip
Baltarusijoje, tačiau, jeigu turime toli
siekiančių bendrų interesų, tai priva-
lome veikti drauge, ir tokia padėtis
mums nereikalinga”, – sakė Lenkijos
prezidento kanceliarijos vadovas.

Šį Lietuvos parlamentarų žings-
nį plačiai komentuoja visa centrinė
lenkų spauda. Dienraštis ,,Rzeczpos-
polita” mano, jog galima tikėtis Vil-
niaus ir Varšuvos santykių atšalimo.

Lietuvè dalyvaus Vyšniû žydèjimo festivalyje

Per iškilmes D. Medvedev užrašė ant vamzdyno ,,Sėkmės!” ir pasirašė.
APN nuotr.

Atkelta iš 1 psl.
Svečius pasveikino ambasado-

rius Audrius Brūzga, kuris įžvalgiai
apibūdinęs Lietuvą, jos žmones bei
Lietuvos ir JAV santykius, pakvietė
visus apsilankyti Lietuvoje. Svečiams
buvo parodytas trumpas informaci-
nis filmas apie Lietuvos dabartinę
padėtį verslo ir turizmo srityse ir at-
sakyta į klausimus. 

Lietuvos „Vyšnių žiedų princesė”
L. Bobelis pasveikindama susirinku-
sius pasidžiaugė galimybe atstovauti
Lietuvai ir proga JAV bei kitų šalių
atstovėms daugiau papasakoti apie
Lietuvą. Po to svečiai buvo vaišinami
lietuvišku šakočiu ir arbata.

Vyšnių žydėjimo festivalio metu
„Vyšnių žiedų princesės” lankosi
pagrindinėse JAV valdžios instituci-

jose – Kongrese, Baltuosiuose rū-
muose; taip pat mokyklose, meno ga-
lerijose, ambasadose. Vyšnių žiedų
festivalio puošmena – balandžio 11 d.
vyksianti eisena, kurioje vilkėdama
tautinį kostiumą ir lydima trispalve
nešino ambasados atstovo, žygiuos ir
Lietuvos atstovė. 

Vyšnių žydėjimo festivalis Wa-
shington rengiamas nuo 1912 metų,
kai tuometinis Tokijo meras Jukio
Ozaki padovanojo Washington tris
tūkstančius sakurų sodinukų, kurie
buvo pasodinti mieste prie paminklų
ant Patomac upės krantų. Sakuros
kiekvienais metais pritraukia tūks-
tančius turistų pasigrožėti jų žiedais.

Daugiau informacijos apie festi-
valį galite rasti: www.nationalcherry-
blossomfestival.org.

Atkelta iš 1 psl.
Baltieji rūmai į vakarienę su B.

Obama pakvietė keturių šalių prezi-
dentus – Lietuvos, Latvijos, Estijos ir
Rumunijos, iš kitų regiono šalių –
Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Slovė-
nijos, Bulgarijos, Kroatijos – buvo
kviesti vyriausybių vadovai. Lietuvos
Prezidentūra vienintelė suprato kvie-
timą kaip ,,kvietimą šaliai” ir delega-
vo premjerą. 

JAV ambasadoje prie vakarienės
stalo įvykusį pokalbį A. Kubilius pa-
vadino vertingu visų pirma dėl gali-
mybės pabendrauti su JAV vadovu.
„Man paliko didelį įspūdį B. Obama
gebėjimas labai gerai suvokti iššū-
kius tiek pasaulyje, tiek Europoje,
tiek mūsų regione, aiškiai išdėstyti
tam tikras principines JAV užsienio
politikos nuostatas”, – jau grįžęs į
Vilnių kalbėjo premjeras.

Mažesnis amerikiečių indėlis pa-
laikant saugumą Europoje reikštų
pavojingas pagundas, teigė A.  Kubi-
lius. Tačiau besikeičiančią dabartinę
Rusijos politiką jis įvertino teigiamai.

Kalbėdamas su Jungtinių Valsti-
jų vadovu premjeras atkreipė dėmesį
į netiesioginius jo ryšius su Lietuva,
mat B. Obama gyveno Čikagoje, kur
įsikūrę daugybė lietuvių kilmės žmo-
nių. Savo ruožtu JAV vadovas pagyrė,
kad nemažai gerų krepšininkų yra gi-
mę Lietuvoje.

Premjeras nepritarė pasigirdu-
siems komentarams, esą susitikus tik
su Rytų ir Centrinės Europos vado-
vais gali būti skaldoma Europa – šios
šalys buvo didžiosios Šaltojo karo au-
kos, todėl, praėjus dviem dešimtims
metų po sovietų bloko griuvimo, sim-

boliška kalbėtis būtent su jomis.
Pokalbio su B. Obama ir išvaka-

rėse Katynėje įvykusio Lenkijos prem-
jero Donald Tusk susitikimo su kole-
ga iš Rusijos Vladimir Putin sutapi-
mą A. Kubilius pavadino simboliniu.

„JAV kažkada XX a. viduryje su-
gebėjo sustabdyti SSRS plėtimąsi,
nes statė ir kūrė branduolinę gink-
luotę visame pasaulyje. SSRS nesuge-
bėjo tokių varžybų atlaikyti ir iš da-
lies dėl to subyrėjo. Dabar START,
mano manymu, turi simbolinę reikš-
mę mums. Akivaizdu, kad JAV pas-
tangos rasti tam tikrą naują dialogą
su dabartine Rusija pradeda duoti re-
zultatus, ką matėme Katynėje ir ką
pačiam teko patirti kalbantis su V.
Putin prieš dvi savaites”, – sakė prem-
jeras.

Pasak Vyriausybės vadovo, Rusi-
jos vadovybės požiūryje į istoriją ma-
toma pažanga. Ji esą „nenuėjusi taip
toli, kaip norėtųsi, bet reikia sveikinti”.

A. Kubilius pajuokavo, kad B.
Obama turėtų jaustis artimas Cent-
rinei Europai, nes ilgus metus gyveno
Čikagoje, kur įsikūrę nemažai lietu-
vių ir lietuvių kilmės asmenų. „Žinau
tą lietuvišką istoriją – suskaičiavus,
kuriame pasaulio mieste gyvena dau-
giausiai lietuvių kilmės žmonių, Či-
kaga būtų didžiausias ‘lietuviškas’
miestas. Nesu to tikrinęs, bet prezi-
dentui B. Obama tai pasakiau”, – pa-
sakojo premjeras.

A. Kubilius sakė dėl prezidentės
D. Grybauskaitės atsisakymo daly-
vauti susitikime priekaištų nesulau-
kęs: „Tokios diskusijos svarstant tik-
rai didelius pasikeitimus globalioje
saugumo politikoje reikšmės neturi.”

A. Kubilius susitiko su B. Obama 

Vilnius, balandžio 9 d. (BNS) –
Dėl nesuderintų Sveikatos draudimo
bei Mokslo ir studijų įstatymų priva-
lomo sveikatos draudimo (PSD) mokes-
tį gali tekti sumokėti 40,000 studentų.

Taip teigia Lietuvos studentų at-
stovybių sąjunga (LSAS), kurios na-
riai kreipėsi į Seimo pirmininkę Ire-
ną Degutienę, premjerą A. Kubilių,
ragindami skubos tvarka keisti Svei-
katos draudimo įstatymą arba stab-
dyti atitinkamų jo dalių galiojimą.

„Pagal Mokslo ir studijų įstaty-
mą, šiais metais studijas pradėję stu-
dentai studijuoja nuolatine arba iš-
tęstine, o iki 2009 m. įstojusieji – die-
nine, vakarine arba neakivaizdine
studijų forma. Tačiau Sveikatos
draudimo įstatyme valstybės ap-
draustų socialinių grupių sąraše yra
nurodyti tik dieninio skyriaus stu-
dentai. Tokiu atveju PSD gali tekti
susimokėti studentams, kurių, dėl
valdžios įstaigų neatidumo, studijų
forma nepaminėta Sveikatos draudi-
mo įstatyme”, – teigia LSAS prezi-
dentas Arūnas Markas.

LSAS atkreipia studentų dėmesį,
jog, remiantis dabar galiojančiomis
įstatymo nuostatomis, Europos Są-
jungos šalyse studijuojančių lietuvių
sveikatą draudžia valstybė, tačiau
studentai, studijuojantys ne ES šaly-
se, turi užpildyti specialią formą, ku-
ri įrodytų, jog asmuo gyvena ne Lie-
tuvoje ir yra apdraustas kitoje šalyje ar
privačioje draudimo bendrovėje.

Studentai, išvykstantys studijuo-
ti svetur pagal mainų programas, ne-

turi mokėti PSD, tačiau privalo su sa-
vimi turėti sveikatos draudimo pažy-
mėjimą, išduodamą Lietuvos teritori-
nėse ligonių kasose.

Vadovaujantis Sveikatos draudi-
mo įstatymu, PSD įmokas susimokėti
turėtų nebent studijas nutraukę as-
menys, kurie nepriklauso jokiai so-
cialinei grupei  ir daugiau nei mėnesį
laiko po studijų nutraukimo ar baigi-
mo nėra užsiregistravę darbo biržoje.

Akademinių atostogų išeinantys
studentai nepraranda studento sta-
tuso, todėl PSD įmokų mokėti jiems
nereikia.

Pasak LSAS prezidento, neap-
galvotas PSD taikymas sukėlė daug
nepatogumų. Tenka spręsti proble-
mas, kai studentai, studijuojantys ne
ES valstybėse, turi pristatyti doku-
mentus į artimiausias ambasadas ar-
ba į Lietuvos įstaigas.

„Tam būtinos didelės išlaidos ne
tik apostilėms, bet ir papildomoms
kelionėms į Lietuvą arba artimiau-
sias ambasadas, kurios dažnai yra ki-
tose valstybėse ar regionuose, nei
studentų studijų vietos. Tais atvejais,
kai studentų duomenys yra nepateik-
ti ligonių kasoms, studentai yra pri-
versti vykti į savo teritorines kasas ir
pateikti daugybę dokumentų, pa-
tvirtinančių, jog jie tikrai studijuoja”,
– teigia A. Markas.

Valstybinės mokesčių inspekcijos
(VMI) pareigūnai teigė, kad situacija,
kiek studentų taps valstybės skoli-
ninkais, paaiškės po Vyriausybės su-
darytos darbo grupės išvadų.
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Katyn∂s tragedija virsta istoriniu atšilimu
kalėjusių Kozelsko, Ostaškovo, Staro-
belsko lageriuose, bet ir 7,305 ryti-
nėse Lenkijos vaivadijose suimtų len-
kų ir lenkaičių likimą. Tačiau, kaip
laikraščiui „Rossijskaja gazeta” pri-
pažino Rusijos saugumo tarnybos
archyvų vadovas Andrej Artizov, dar
ieškoma NKVD Baltarusijoje nužu-
dytų 3,870 lenkų pavardžių.

Ilgą laiką Katynės žudynių neiš-
drįso patvirtinti ir V. Putin. Maskva
atsisakė vadinti tai genocidu. Maža
to: V. Putin Spalio revoliucijos meti-
nes paskelbė Nacionalinės vienybės

diena. Ši šventė dabar švenčiama pa-
žymint lenkų kariuomenės, 1612 me-
tais užėmusios Kremlių, sutriuškini-
mą. Tai tarsi antausis Varšuvai, kuri
dažnai prieštarauja dabartinei Krem-
liaus politikai.

2007 m. Kremlių suerzino ir tai,
kad Varšuvoje buvo parodytas nau-
jausias garsaus lenkų režisieriaus
Andrzej Wajda filmas – dokumentinė
vaidybinė drama „Katynė” (visas pa-
vadinimas „Post mortem. Katynės

apysaka”), pasakojantis apie nužu-
dytų lenkų karininkų tragediją. Ma-
noma, kad Katynėje nužudytas ir re-
žisieriaus tėvas lenkų kapitonas Ja-
kub Wajda (kol kas jo pavardės nu-
žudytųjų sąrašuose neaptikta, todėl
manoma, kad jis galėjo būti sušaudy-
tas Charkove). Praėjus pusmečiui po
premjeros laikraštis „Pravda” pagie-
žingai rašė, kad „filmas – tai amora-
lus Wajdos šou”.

Ir štai prieš pat iškilmes Katynė-
je per Rusijos TV, tiesa, per kanalą
„Kultura”, juosta buvo parodyta, o

vėliau vykusioje diskusijoje A. Arti-
zov sakė, kad dar laukia didelis sąra-
šų išslaptinimo darbas.

Tačiau vis dėlto tai – istorinis
žingsnis, ne tik atskleidžiantis dar
vieną baisų J. Stalin nusikaltimą, bet
ir suartinantis slaviškas rusų ir len-
kų tautas. Galų gale, kaip rašo ispanų
laikraštis „El Pais”, atvira Katynės
žaizda tebekraujuoja, tačiau jos jau
taip nebeskauda kaip tuos 70 metų.
O nuo to tik laimi ir visa Europa.

Çeslovas Iškauskas
Geopolitika.lt

Katynė – tai gūdi miškinga vie-
tovė 18 km į vakarus nuo Smolensko.
Kaimelį supa kitos gyvenvietės –
Mednoje, Piatichatka, Gnezdovas.
Čia 1943 metų balandį surasti lenkų
karių, po Lenkijos kapituliacijos 1939
metais patekusių į Sovietų Sąjungos
nelaisvę, masiniai kapai. Dabar Ka-
tynės atminimo kompleksą sudaro
dvi dalys – lenkų karių ir rusų karių
kapinės. Čia balandžio septintąją įvy-
ko ilgus dešimtmečius rengtas atmi-
nimo renginys, kuriame dalyvavo Ru-
sijos ir Lenkijos premjerai Vladimir
Putin ir Donald Tusk. Balandžio 10
d. pagerbti sušaudytų lenkų į atmini-
mo memorialą po derybų Vilniuje at-
vyksta valstybinė prezidento Lech
Kaczynski vadovaujama Lenkijos de-
legacija.

2007 m. rugsėjį Lenkijos prezi-
dentas L. Kaczynski su žmona Maria
ir 150 žmonių delegacija, kurioje bu-
vo ir nužudytų karininkų artimųjų,
aplankė Katynės atminimo komplek-
są ir ten pagerbė maždaug 22,500
1940 m. nužudytų lenkų. Tai buvo
pirmas, vos keletą valandų trukęs L.
Kaczynski apsilankymas Rusijoje, su
kuria Lenkijos santykiai ilgą laiką
buvo įtempti – ir dėl lenkiškos mėsos
embargo, ir dėl amerikiečių ketinimo
įkurti Lenkijoje priešraketinės gyny-
bos sistemą, ir dėl šiurkščių abipusių
kaltinimų istorijos klastojimu.

Tąkart Lenkijos prezidento ke-
lionė į Rusiją buvo neoficiali. Jis netgi
neužsuko į Maskvą, tad nesusitiko ir
su V. Putin. Mat ši viešnagė sutapo su
niūria Lenkijos istorijos data – 1939
m. rugsėjo 17 d. Raudonoji armija,
peržengusi Sovietų Sąjungos ir Len-
kijos sieną, užėmė ir 1920 metais jos
okupuotą rytinį Lenkijos regioną.
Taip buvo suplanuota SSRS ir nacisti-
nės Vokietijos Molotov–Ribbentrop pak-
to slaptuosiuose protokoluose, ir Mask-
va ištikimai vykdė juos, nė neįtardama,
kad Hitleris netrukus puls ją pačią.

Ilgą laiką lenkų žudynes sovieti-
nei valdžiai pavyko nuslėpti, rašė
laikraštis „XXI amžius”. Apie šį šiur-
pų radinį prie Katynės pirmoji pa-
sauliui 1943 m. balandžio 13 dieną
viešai paskelbė Vokietijos vyriausybė.
Tačiau visi buvusios SSRS vadovai
Katynės žudynes priskirdavo na-
ciams, nes nužudyti lenkai sąmonin-
gai, siekiant suklaidinti, buvo nušau-
ti iš vokiškų ginklų vokiškais šovi-
niais. Kad šios žudynės yra NKVD
darbas, pripažino tik pirmasis SSRS
prezidentas Michail Gorbačiov ir Ru-
sijos prezidentas Boris Jelcin. Pasta-
rasis per 1993 m. įvykusį apsilanky-
mą Varšuvoje perdavė tuometiniam
Lenkijos vadovui Lech Valęsa aukų
dokumentus. Kaip rašo Lenkijos in-
terneto svetainė www.prawica.net, iš-
kilmių metu TV kameros užfiksavo
net B. Jelcin ašaras, ir tas susijaudi-
nimas buvo geriausia atgaila už J.
Stalin ir jo parankinių nusikaltimus.

1943 m. Vokietija pareiškė pagei-
davimą, kad kuri nors tarptautinė
institucija imtųsi ištirti tuos masi-
nius kapus. Emigracinė Lenkijos vy-
riausybė Londone pageidavo, kad ty-
rimą atliktų tarptautinis Raudonasis
Kryžius. Tačiau kariniai Sovietų Są-
jungos sąjungininkai Vakaruose pa-
sielgė gėdingai ir, nenorėdami supyk-

dyti Stalin (tada jie draugiškai dalijo-
si pokarinę Europą), atmetė šį pasiū-
lymą. Vokietijai neliko nieko kito,
kaip savo jėgomis sudaryti tarptauti-
nę komisiją, į ją įėjo rimti kriminolo-
gijos ir teismo medicinos specialistai,
profesoriai, gerai žinomi visame pa-
saulyje mokslininkai.

Buvo  ne tik atlikti moksliniai ty-
rimai,  bet ir apklausti ir vietos gy-
ventojai: jie patvirtino lenkų kari-
ninkų žudynes. Nužudytieji buvo pa-
laidoti aštuoniuose masiniuose ka-
puose, paslėptuose apsodinant dviejų

metrų pušaitėmis. Jos greitai auga
(per 70 metų tapo didžiuliais medžiais),
tad NKVD baudėjai vylėsi, kad me-
džiai po keliolikos metų paslėps visus
pėdsakus. Daugiau kaip 4,000 nužu-
dytųjų palaikų buvo moksliškai ir
mediciniškai ištirti ir identifikuoti.

Iš masiniuose kapuose rastų as-
meninių dokumentų, laikraščių iš-
karpų ir laiškų, rašytų ne vėliau kaip
1940 metų kovo–gegužės mėnesiais,
nustatyta, kada vyko žudynės. Tarp
nužudytųjų rasti generolo B. Bogate-
rewicz, brigados generolo M. Smora-
vinski, 12 pulkininkų, 50 pulkininkų
leitenantų, 165 majorų, 440 kapito-
nų, 146 karo gydytojų, kelių karo ka-
pelionų, taip pat 221 civilio ir žemes-
nio laipsnio karininko palaikai. 1943
metų balandžio 30 d. tarptautinė ko-
misija paskelbė aktą apie nuveiktą
darbą. Tyrimo metu prieita prie tų
pačių išvadų. O svarbiausia jų – len-
kų kariai buvo sušaudyti 1940 metų
balandžio ir gegužės mėnesiais. Beje,
tas pačias išvadas padarė ir JAV At-
stovų rūmų sudaryta speciali tyrimo
komisija.

Rusijai nebeliko nieko kito, kaip
pamažu išslaptinti saugumo tarnybos
archyvų dokumentus apie NKVD
vykdytas lenkų karininkų žudynes.
Neseniai gautas vadinamasis „Pake-
tas Nr. 1” – Politinio biuro archyvo
segtuvai, kuriuose yra dokumentų iš
asmeninio J. Stalin fondo. Jame yra
L. Berijos laiškas J. Stalin ir 1940 m.
kovo 5 d. Politinio biuro nutarimas
sušaudyti lenkus su J. Stalin, K. Vo-
rošilov, V. Molotov ir A. Mikojan para-
šais. Jie nulėmė ne tik 15,546 lenkų,

Neseniai gautas vadinamasis „Paketas Nr. 1” – Politinio biuro archyvo
segtuvai, kuriuose yra dokumentų iš asmeninio J. Stalin fondo. Jame yra
L. Berijos laiškas J. Stalin ir 1940 m. kovo 5 d. Politinio biuro nutarimas
sušaudyti lenkus su J. Stalin, K. Vorošilov, V. Molotov ir A. Mikojan
parašais. 
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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

Šiauliuose atidaromas šeštasis
šalyje vadinamasis gyvybės langelis.
Vieta, kur motina arba tėvas anoni-
miškai ir saugiai galės palikti vaiką,
įrengta Šiaulių apskrities ligoninės
Moters ir vaiko klinikoje.

,,Gyvybės langeliai” taip pat
įrengti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir
Panevėžyje. Dviejuose langeliuose
Vilniuje ir Kaune jau rasti palikti du
kūdikiai.

Teisingumo ministerija yra išaiš-
kinusi, kad motinai, palikusiai nau-
jagimį saugioje vietoje, negresia jokia

atsakomybė – ji numatyta tik už kū-
dikio palikimą nesaugioje ir kūdikiui
pavojingoje aplinkoje. Paprastai ,,gy-
vybės langelis” įrengiamas gimdymo
namų sienoje. Tai – speciali kapsulė, į
kurią iš lauko įdėjus naujagimį, bu-
dinčius darbuotojus pasiekia per-
spėjimo ženklas ir specialistai pasirū-
pina vaiku, kuriuo nenori rūpintis
motina. Apsigalvoję tėvai ar giminai-
čiai ,,langelyje” paliktą kūdikį gali su-
sigrąžinti per tris mėnesius. 

BNS

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�

„Gyvybės langelis“ atidarytas ir Šiauliuose

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

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

Lietuvos regionai

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

Geriausiu pripažintas 
Jurbarko kultūros centras

Kultūros ministerija geriausiu
šalies praėjusių metų kultūros centru
pripažino Jurbarko kultūros centrą.

Jurbarko kultūros centras pri-
pažintas aukščiausiosios kategorijos
2009 metų kultūros centru, Molėtų
kultūros centras – pirmosios kate-
gorijos kultūros centru, Telšių rajono
Ryškėtų kultūros centras – antrosios
kategorijos kultūros centru, Varėnos
kultūros centro Perlojos filialas –
trečiosios kategorijos kultūros cen-
tru.

Šioms įstaigoms bus įteiktos pre-
mijos, kurių dydžio Kultūros minis-

terija neskelbia. Anot ministerijos
pranešimo, premijų tikslas – skatinti
kūrybingą kultūros centrų veiklą,
įvertinant geriausius kultūros centrų
pasiekimus ir darbus.

Premijos skiriamos už pastarųjų
5 metų ,,aktyvią, kūrybingą, nau-
jovišką veiklą, puoselėjant etninę
kultūrą, mėgėjų meną, kuriant me-
nines programas, plėtojant švietėjiš-
ką (edukacinę), pramoginę veiklą,
tenkinant bendruomenės kultūrinius
poreikius ir organizuojant profesio-
nalaus meno sklaidą”. 

BNS

Lietuvos kultūros sostinė šiemet 
bus Ramygala

Baigėsi konkursas „Lietuvos
kultūros sostinė 2010”. Kaip praneša
Kultūros ministerija, Lietuvos kultū-
ros sostine šiemet skelbiama Ramy-
gala.

Konkursui iš viso šiemet buvo
pateiktos 3 paraiškos – Anykščių, Pa-
nevėžio ir Mažeikių savivaldybių.
Vertinimo komisija vienbalsiai nus-
prendė siūlyti Lietuvos kultūros sos-
tine 2010 m. skelbti Ramygalos mies-
telį (Panevėžio r.). 

Ramygala – miestelis, esantis
Aukštaitijos regiono centre, šiais me-
tais ketina tapti dvasiniu ir kultū-
riniu centru, kuriame skleisis kultū-

ros įvairovė – muzikos, teatro, foto-
meno, dailės, skulptūros, tradicinės
kultūros renginiai.

Bendruomenė sumanymų labo-
ratorijoje „Keisk” turės galimybes
teikti siūlymus, kaip sukurti pa-
trauklų miestelio ir jo apylinkių
įvaizdį ir kelius joms įgyvendinti.
Bistrampolio dvaras taps vasaros
koncertų ir meninių plenerų vieta.
Kvies turistinis kulinarinio paveldo
ir amatų kelias Ramygala–Miežiš-
kiai–Ėriškiai–Upytė–Naujamiestis.

Ramygaliečių projekte numatomi
renginiai truks visus metus.

Lrt.lt

Vilniaus krašte atsiranda naujų dvikalbių
pavadinimų

Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose
ne tik atsiranda naujų dvikalbių
gatvių pavadinimus žyminčių lente-
lių, tačiau ir kai kurių autobusų ke-
liai rašomi ne tik lietuvių, bet ir
lenkų kalba, teigia Valstybinės kalbos
inspekcijos viršininkas Donatas Sma-
linskas.

,,Bendrovė ‘Irzimas’ iš geležinke-
lio stoties, iš neoficialios aikštelės,
veža autobusu keleivius ‘Wilno – ir
atitinkamai vietovardis’, kuris būna
ten parašytas”, – rodydamas nuo-
traukas Europos informacijos biure
vykusioje konferencijoje pasakojo
Valstybinės kalbos inspekcijos pir-
mininkas. Pasak D. Smalinsko, kovo
mėnesį naujų dvikalbių gatvių pava-

dinimų atsirado Dieveniškėse, o
Raudondvaryje dvikalbiai pavadini-
mai ženklina gatves, kurios Registrų
centre iš viso nėra įregistruotos.

Nesutarimai dėl gatvių pavadi-
nimų rašymo jau kelerius metus
vyksta Šalčininkų ir Vilniaus rajo-
nuose. Teismai yra įpareigoję nuka-
binti nelietuviškų gatvių pavadinimų
lenteles šiose lenkų tautinės mažu-
mos gyvenamose vietovėse.

Vasario mėnesį premjeras And-
rius Kubilius teigė, kad klausimas dėl
galimybės topografinius įrašus tau-
tinių mažumų gausiai gyvenamose
teritorijose rašyti ir mažumos kalba
turėtų būti svarstomas rudenį.

BNS
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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

Kryñiañodñio Draugas Nr. 062 atsakymai
Vertikaliai:
1. Voverė. 2. Nepalas. 3. Slėgas. 4. Žarija. 5. Rudinė. 7. Niežai. 8. Smėlis.

13. Kalėdos. 14. Mazurka. 15. Juodoji. 17. Edvinas. 18. Užtarša. 20. Valykla.
21. Eržilas. 22. Amazonė. 23. „Mazda”. 24. Osmis. 32. Pledas. 33. Letkis. 35.
Teorija. 37. Igarka. 38. Veislė. 39. Frakas. 40. Bausmė.

Horizontaliai:
1. Vyšnios. 4. Žirnio. 6. Liūnas. 9. Verpstė. 10. Radome. 11. Gazelė. 12.

Reklama. 13. Kamėja. 16. Sesuo. 19. Šviesa. 25. Lizdo. 26. Atvėtos. 27. Lūžta.
28. Darbo. 29. Donorai. 30. Kalno. 31. Spalis. 34. Ostas. 36. Laisvė. 41.
Reforma. 42. Dykuma. 43. Umaras. 44. Kubilas. 45. Sąsaga. 46. Moralė. 47.
Skiautė.

Kryžiažodžio atsakymas: Užrakintas seifas.

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 061 išsprendė ir mums 
atsakymus at siun tė:

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Laima Jakelaitienė, Evergreen Park, IL

Nuoširdžiai dėkojame spren dėjoms ir primename, kad lauksime Jūsų
sprendimų ir toliau. Pri me name, kad juos mums galima siųsti paštu:
,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el. paštu – redakci-
ja@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

Atkelta iš 3 psl.     pradedant nuo
1990-ųjų. Tačiau augimas vis dar jau-
čiamas. Visi asmenys, su kuriais teko
bendrauti, patvirtino tą patį. Verta pa-
minėti ir tai, jog dabar Ortodoksų
Bažnyčia labai pabrėžia, kad ji nėra tik
Rusijos Bažnyčia – juk jos vyskupijų gy-
vuoja ir Kanadoje, JAV, kitur pasaulyje.
Tad jie norėtų, kad bendraudami su
pravoslavų Bažnyčia turėtume mintyje
ne tik Rusijos žmones. Visi, su kuriais
teko bendrauti, pripažįsta, jog dabarti-
nis patriarchas yra labai lengvai ben-
draujantis, siekiantis užmegzti ryšius
su kitais. Kol kas jis neįnešė konkrečių
naujovių, tačiau kuria atviro dialogo
pojūtį.

– Kaip Rusijos Ortodoksų Baž-
nyčia vertina Lietuvos ortodoksų
padėtį Lietuvoje?

– Rusijos ortodoksai yra patenkinti
savo tikinčiųjų padėtimi Lietuvoje. Tai,
ką pasakiau susitikime su patriarchu
Kiril, kad visos tradicinės konfesijos
mūsų šalyje turi visišką laisvę ir drau-
giškai sutaria, gali užsiimti visa jiems
aktualia veikla, evangelizuoti, traukti
žmones, jiems buvo puikiai žinoma.
Metropolitas Ilarion turi ir asmeniškos
patirties, nes Lietuvoje gyveno penke-
rius metus. Vilniuje Šv. Dvasios vie-
nuolyne jis pradėjo savo vienuolinį ke-
lią, o vėliau keletą metų dirbo Kaune.

– Ligi šiol neretai Katalikų
Bažnyčia buvo kaltinama vykdanti
prozelitizmą Rusijoje. Ar kažkas
pasikeitė patriarchu tapus Kiril?
Koks jo požiūris į ekumenizmą ir
Katalikų Bažnyčią?

– Balandžio 7 d. vakarą turėjau
progą vakarieniauti su Šv. Sosto nunci-
jumi Rusijai arkivyskupu Antonio
Mennini. Tai nepaprastai šilta, gera as-
menybė, puikiai išmananti padėtį. Ap-
tarėme katalikų padėtį čia bei mano
susitikimus, kurie labai pradžiugino ir
jį patį. Anot arkiv. Mennini, santykiai
su ortodoksais yra gerokai pasikeitę.
Anksčiau būdavo pabrėžiamas priekaiš-
tas Katalikų Bažnyčiai, esą ji užsiima
prozelitizmu. Dabar šis klausimas tie-
siog pasitraukęs iš dienotvarkės ir tai
labai džiugina. Gal sutapimas, o gal ir
ne, kad tai įvyko būtent patriarcho
Kiril tarnystės pradžioje. Katalikai
tikrai specialiai nevykdė prozelitizmo,
tačiau taip buvo žiūrima į jos veiklą.
Dabar visa tai, ką daro katalikai,
pavyzdžiui, per Velykas buvo pakrikšty-
ta daug suaugusiųjų, nebeatrodo pavo-
jinga. Ortodoksų Bažnyčia konstatuoja,
kad nieko specialiai prieš ją nėra daro-
ma ir tas juos tenkina.

– Kaip, nuncijaus nuomone,
laikosi Katalikų Bažnyčia Rusijo-
je? Kuo Lietuvos katalikai galėtų

Santykiai su Rusijos Ortodoksų Bažnyčia 
yra gerokai pasikeitę

IRENA BLEKYS
AABS administracinè
vykdomoji direktorè�

Tikras sujudimas Baltijos studijų
veikloje – 2010 m. balandžio 22–24
dienomis Seattle mieste „Crowne
Plaza Hotel” įvyks Baltijos studijų
pažangos asociacijos (The  Associa-
tion for the Advancement of Baltic
Studies) AABS konferencija, kuri
vyksta kas dveji metai. AABS vienija
mokslininkus iš viso pasaulio, kurie
tyrinėja Baltijos šalis. Šio suvažiavi-
mo metu istorikas dr. Vėjas Liulevi-
čius perims AABS prezidento parei-
gas iš  University of Washington
(UW) Baltijos studijų mokslininko dr.
Gunčio Šmidchens.

Šiais metais AABS savo konfe-
renciją sujungia su Skandinavų stu-
dijų pažangos draugija (Society for
the Advancement of Scandinavian
Studies SASS) ir pasiūlys atskirus,
taip pat ir bendrus pranešimus apie
literatūrą, istoriją, geografiją, politi-
nius mokslus, religiją, tautosaką ir
kitas temas.

AABS buvo įkurta Šiaurės Ame-
rikoje 1968 metais. Šiuo metu jos na-
rystė yra išsiplėtusi į Europos ir
Azijos šalis. Asociacija taip pat priima
ir asmenis, kurie domisi paskutiniais
baltų moksliniais tyrimais.

Konferencijos paskaitos yra atvi-
ros lankytojams. Asociacija nori pa-

kviesti visus, kurie domisi ir palaiko
lietuvių, latvių ir estų studijas. Pas-
kutinį kartą Seattle mieste AABS
konferencija buvo surengta 1990 me-
tais – tai buvo pirmas kartas, kai
mokslininkai iš Vakarų galėjo pasi-
kviesti ir susitikti su savo kolegomis
iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Šiais
metais, UW Baltijos studijų progra-
mai švenčiant 15 metų jubiliejų, mes
didžiuojamės tuo, kad dvi mūsų lietu-
vių kalbos absolventės Ieva Gaurys ir
Amanda Swain konferencijoje pa-
teiks savo tyrimus.

Vienas iš reikšmingiausių konfe-
rencijos įvykių bus Baltijos filmų va-
karas, kuris įvyks Seattle Art Mu-
seum patalpose balandžio 23 dieną.
Šis renginys yra atviras visuomenei,
mokamas. Programą sudarys du
trumpi filmai: Edmunds Janson „Lit-
tle Birds Diary”, 2007 m. („Paukš-
čiuko dienoraštis”) ir Kaspar Jancis
filmas „Krokodil”, 2009 m. Šie  filmai
bus rodomi prieš pagrindinį Rasos
Miškinytės sukurtą filmą „The Bug
Trainer”, 2009 m. („Vabzdžių  dre-
suotojas”).

Daugiau informacijos galėsite
gauti apsilankę konferencijos tinkla-
lapyje: http://depts.washington.
edu/sass

Vertė Arūnas Gaurys
„Tulpė Times”

2010 m. kovas, nr. 1

Baltijos studijų moklininkai
balandį atvyksta į Seattle

ją paremti?
– Lietuvos katalikai gal tikrai ga-

lėtų padėti. Kai Maskvoje aukojau Mi-
šias katalikų lietuvių bendruomenei, jie
išreiškė pageidavimą turėti lietuviškos
literatūros, ypač liturginės. Žiūrėsime,
kokiu būdu galėsime jiems padėti.
Bendra Katalikų Bažnyčios padėtis
visai nebloga, tik, gal kaip ir visur, su-
mažėję pašaukimų į kunigų seminariją,
kuri veikia Sankt Peterburge. Tuo
tarpu Rusijos Ortodoksų Bažnyčioje į
seminariją stoja trys kandidatai į vieną
vietą, tai paaiškinama tuo, kad kuni-
gams leidžiama kurti šeimas. 

– Kaip vertinate savo viešnagę
Maskvoje?

– Esu patenkintas pirmiausia susi-

tikimu su lietuvių bendruomene. Ma-
čiau, kad ir jie buvo labai laimingi, jog
vyskupas juos aplankė. Paskutinį kartą
buvau su jais susitikęs gal prieš 6 ar 7
metus. Susitikimai su patriarchu Kiril
bei metropolitu Ilarion, manau, buvo
labai naudingi ne tik santykiams tarp
Katalikų ir Ortodoksų Bažnyčių, bet ir
tarp rusų bei lietuvių tautų. Mūsų
ambasadorius taip pat be galo džiaugėsi
viskuo, ką matė ir girdėjo šio apsilanky-
mo metu. Išties per oficialų susitikimą,
kuriame dalyvavo tiek bažnyčios, tiek
civilinės valdžios atstovai, patriarchas
parodė ypatingą dėmesį man asme-
niškai ir Lietuvos Bažnyčiai.

Kalbėjosi Saulena Žiugždaitė
Bernardinai.lt
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REGINA GASPARONIENÈ
Valdybos narè�

Ilgametė parama Lietuvos vaikų
globojimo namams

Los Angeles Lietuvos Dukterų
Draugijos narės jau 38-ti metai rūpi-
nasi vargšų globa. Mūsų skyrius labai
stengiasi padėti išlaikyti ir išmokyti
vaikus Lietuvos vaikų globojimo na-
muose. Per ilgus veiklos metus Drau-
gija apsisprendė remti gerai patikrin-
tus, mūsų ne vieną kartą lankytus
vaikų ir našlaičių globos namus. Taip
pat remiame vargingas šeimas, turin-
čias mokyklą lankančių vaikų. Vien
2009 metais į vaikų globos namus
išsiuntėme 16,425 dol. paramos, 68
siuntinius drabužių, avalynės ir pata-
lynės; iš viso 3,800 svarų. Greit bus
20 metų, kai remiame Rumbonių,
Naujosios Akmenės, Paparčių, Obelių
vaikų namus, kuriuose dirba pasi-
šventę kunigai ir seselės. Gauti laiš-
kai iš šių namų vaikų yra nepaprastai
džiaugsmingi, juose rašoma, kad jie
buvo nuvežti prie jūros, stovyklavo
prie ežerų, susitiko daug draugų,
išmoko praktiškų, naudingų darbų.

Ne tiek dėkingumas, 
kiek gyvenimo istorijos

Globėjų ataskaitose – ne tiek
dėkingumo, kiek paprastų gyvenimo
istorijų. Iš Paparčių vadovė Kristina

Kanclerytė rašo, kad Sandra įstojo į
Vilniaus pedagoginį institutą, gavusi
diplomą ji pažadėjo grįžti atgal į glo-
bos namus dirbti. Gytis mokosi san-
techniko specialybės, Aleksandras
kolegijoje mokosi amato. O Jieva, ku-
riai jau aštuoniolika, labai išgyvena,
kad 12-tą klasę baigti turės grįžti pas
girtaujančius tėvus. 

Iš mūsų siųstos paramos dalį jie
paskyrė auklėtinei Kristinai, kuri jau
baigė mokyklą ir pagal įstatymus
nebegali likti globos namuose. Tai di-
delė parama jaunam žmogui, išėju-
siam į gyvenimą. Rumbonių seselė
Danutė Saboniūtė rašo, kad visi sep-
tyniolika vaikų mokosi. Pas juos už-
augęs vaikinas apsivedė, turi dvejų
metų dukrytę. Trys jų užaugintos
mergaitės ištekėjo, jau turi vaikučius,
gyvena Alytuje.

Buvę vaikai dažnai atvažiuoja į
buvusius namus aplankyti. Į Rokiškį
persikėlusi, gražiai Obeliuose dirbusi
Dijana Kančienė tebegloboja vaiką,
kurį iš mirties gelbėjo Vilniaus medi-
kai dėl užleistos pavojingos dantų
infekcijos. Taip pat ji išlaiko seną ap-
leistą paralyžiuotą ligonį. Obelių die-
nos globos namuose, kur dirba Kris-
tina Bernatonytė, vaikai atbėga pa-
valgyti, po pamokų ruošti pamokas,
pažaisti. Naujosios Akmenės dienos
globos namuose vadovė Aldona Ušči-
nienė rūpinasi tris kartus pavalgy-
dinti vaikus, leisti jiems žaisti mūsų
Draugijos nupirktais kompiuteriais.
Vadovė rašė, kad iš beveik 70 vaikų
šiais metais likę 35; pablogėjusi Lie-
tuvos ekonominė padėtis verčia jau-
nus žmones mesti mokslus ir važiuo-
ti į užsienį uždarbiauti.

Draugijos darbai daug kam
žinomi, todėl remiami

Tokie gauti laiškai yra didelis
paskatinimas dirbti toliau. Mūsų
Draugijos narės aktyviai dirba ru-
dens Los Angeles Lietuvių dienose,
pardavinėja savo keptus kepinius,
sekmadieniais, vadovaujamos gero-
sios šeimininkės Antaninos Uldukie-
nės, verda pietus atvažiuojantiems į
pamaldas. Pavasarį suruošia Dukterų
gegužinę, o metų pabaigoje visuome-
nę sukviečia į parapines bendras
Kūčias. Draugijos darbai yra plačiai
žinomi, todėl mus visuomenė remia
piniginėmis aukomis, aukoja gerus
drabužius, patalynę, jaunimui ava-

lynę. Reikia džiaugtis, kad mes tu-
rime tokias labdaros darbams atsi-
davusias nares kaip A. Uldukienę,
kuri paaukoja savo laiką ruošiant
pokylius, Genovaitę Žaliūnienę, kuri
viena per metus paruošia beveik
šimtą siuntinių globos namams ir
vargingoms šeimoms.

Jau daugiau nei 10 metų narės
aukoja savo laiką, darbą, lėšas

Jau vos ne 10 metų mūsų Drau-
gijai vadovauja energingoji Ingrida
Jodelienė, kuri savo karitatyvinį dar-
bą gražiai derina net dviejose draugi-
jose: Dukterų ir ,,Vaikų vilties’’. Jai
visuose darbuose padeda valdyba,
kurioje dirba Aldona Venckūnienė,
Kristina Banakienė, Valė Ruzgienė,
Alė Vilčinskienė, Lionė Vilimienė,
Laima Leko, jau minėtos A. Uldu-
kienė ir G. Žaliūnienė. Gražiai įsi-
jungė į labdaringą darbą Darija Fran-
cesco ir Laura Brakenbury.

Mes visos aukojame Draugijai
savo darbą, laiką ir lėšas. Kaip nepa-
girti D. Francesco, kuri net per savo
gimtadienį parėmė Draugiją: vietoje
gėlių ir dovanų ji savo draugų pa-
prašė aukoti Lietuvos vaikams, taip
surinkdama net 500 dol. Gražiai dar-
bais prisideda ir kitos narės: Ona
Katilienė, Erdvija Ginotienė, Onutė
Norkienė ir kitos. 

Taip dirbame mes, Los Angeles

Dukterų Draugijos narės, turėdamos
kilnų tikslą: padėti neturtingiems,
padėti Lietuvos našlaičių ir vaikų glo-
bos namų darbuotojams auginti ir į
gyvenimą išleisti prižiūrėtus ir my-
limus vaikus, išauklėtus tautiška ir
tikėjimo dvasia. Lietuvos Dukterys
yra labai atsakingos: parapijos lei-
džiamoje spaudoje dažnai parašome,
kiek gavome aukų ir kaip jos buvo
panaudotos. Dirbame, nors metų
naštą jaučiame beveik visos. Dirbame
taip, kaip mus mokė garbusis prela-
tas Feliksas Gureckas.

Dirbame, nes turime kilnų tikslą – padėti 
Lietuvos Dukterų Draugijos Los Angeles skyriaus veikla 2009 m.

LD pokylio metu apdovanojama mū-
sų puiki šeimininkė Antanina Uldu-
kienė.

LOS ANGELES, CA

Pirmininkė Ingrida Jodelienė, Paulius Aras su viešnia.

LA Lietuvos Dukterų globojami paparčiukai pirmą mokslo metų dieną.

Vasaros nuotrauka paparčiukų kieme.

Žemėlapis, parodantis Paparčių
kaimą.
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Spygliai irSpygliai ir
dygliai IIdygliai II

Atviras laiškas eilėmis 
į sinoptikus

Poetas nežinomas

Ei, po velnių, pavasarį įjunkit!
Ar ragint  jus dar negana?!
Ir Saulės laužą danguje užkurkit,
įgriso iki gyvo kaulo jau žiema.

Na, susimilkite, nebūkit šmikiai
ir duokit pagaliau mums šilumos,
o tai gandrai parskridę tykiai
atgal vėl į Egiptą emigruos...

Ir išsimėžt prašyčiau sniegą,
seniai jau laikas sėti žibutes,
snieguoles žadinkit iš miego,
nes jau žiemos ėmiau nekęst.

Pavasario ir vištos pasiilgo,
Velykas greit turėsim švęst.
Kiaušiniai bus kaip... seno vilko,
jeigu negaus žolės užlest...

Prasiskolinęs

Į namo duris pasibeldžia gerai apsirengęs jau-
nas prekybos agentas su dulkių siurbliu ir, šei-
mininkui atidarius duris, sako: ,,Jeigu galėtumėte
man skirti kelias minutes savo laiko, norėčiau
jums parodyti patį naujausią galingą dulkių siurb-
lį.”

,,Ne, ačiū. Aš neturiu pinigų, esu prasiskoli-
nęs”, – atsako šeimininkas ir bando uždaryti duris. 

Prekybos agentas mikliai įkiša tarpdurin koją
ir įsiveržia į vidų: ,,Neskubėkite, bent jau kol
nepamatėte mano siurblio.” 

Ir su šiais žodžiais jis išpila ant prieangio ki-
limo kibirėlį arklių mėšlo. ,,Jeigu šis dulkių siur-
blys neišvalys viso šito arklių mėšlo nuo jūsų ki-
limo, aš asmeniškai suvalgysiu tai, kas bus likę”, –
pareiškia agentas.

,,Tuomet tikiuosi, kad turit gerą apetitą, –
atsako šeimininkas, – nes šiandien man atjungė
elektrą. – Kurios žodžio ‘prasiskolinęs’ dalies ne-
supratote?”

TECHNIKA

Ak, tu technika brangioji,
Ko tu tik neišgalvoji,
Per sekundę, per minutę
Žemę aplekia žinutė.

Vos tik kūdikis pravirko –
Jam kompiuterį nupirkom.
Ir kada jis nemiegojo,
Į kompiuterį spoksojo

Kai rėplioti jau pradėjo,
Textinti jis jau mokėjo.
Tik į vystyklą kol kas
Skleidė žinią į visas puses.

Kai ant kojų atsistojo,
Su kaubojais jau kovojo.
Kartais kliuvo ir tėveliams,
Taip, kaip rodo ir „dėželė”.

O po metų kelerių
Mergaites jau tampė už kasų.
Už tai „premiją” jis gavo,
Nors labai jau protestavo...

Na, istorijų daug buvo,
Nes ir tėveliai kažin kur pražuvo.
Gal ir jie su ta pačia liga 

kariauja,
Tai ir vėl daina iš naujo...

Agotėlė

Aš (ne)noriu dirbti Seime
LR Seimo narė Arūnė Stirblytė Panevėžyje surengė

moksleivių rašinių konkursą ,,Aš (ne)noriu dirbti Sei-
me”. Pačiu originaliausiu ir vertu nugalėtojos vardo pri-
pažintas žemiau pateikiamas Panevėžio „Vyturio“ vidu-
rinės mokyklos, 7a klasės mokinės Lukos Smalinskaitės
rašinys. 

Aš noriu dirbti Seime, nes tai yra labai geros repu-
tacijos darbas. Žmonės, dirbantys čia, dažniausiai būna
arba labai linksmi, arba labai protingi. Kadangi esu
kažkas per viduriuką, turėčiau tuoj pat pradėti dirbti. 

Jei mane priimtų į Seimą, tuoj pat įrengčiau mokyk-
lą Gedimino pilyje, kad į Lietuvą  atvykę svečiai galėtų
pamatyti, kaip Lietuva rūpinasi jaunimo švietimu. Aš
papulčiau į visus „Žmonių” numerius ir dalyčiau inter-
viu garsiausiems Lietuvos laikraščiams. Vaidinčiau ne-
pasiekiamą, kai mane kalbintų TV3 žinios ir sakyčiau,
kad krizės nėra. 

Vien mano dėka Lietuva taptų turtingiausia pa-
saulio valstybe, nes kiekviename kieme atsirastų po naf-
tos gręžinį. Lietuviai iš naftos įsigudrintų daryti viską: ir
sultis, ir sriubą, ir sulą. Viską, ko tuo metu panorės. Už
šilumą niekam nereikės mokėti, nes ant kiekvieno namo
stogo nupirkčiau po saulės kolektorių. Už Panevėžio
pasodinčiau bananų plantaciją, ir Lietuva taptų antra
pagal dydį bananų eksportuotoja po Ekvadoro. 

Lietuvoje būtų mada rengtis lietuvių liaudies rūbais
ir šokti tautinius šokius. Diskotekose nebegrotų užsie-
nietiška muzika, o ją pakeistume į „Grok, Jurgeli”. Vil-
niuje aš pastatyčiau NASA atstovybę, ir iš Fabijoniškių
mes leistume raketas į Saulę, tada skraidintume Sibiro
laikas ir jūrinius vėžlius į mėnulį, tačiau tai tik keletas
mano planų. 

Lietuvių vaikai būtų mokomi taip, kad per pamoką
girdėtųsi, kaip dirba jų smegenys. Kai jos perkaistų, mo-
kytojai duotų vaistų – keletą tomų Sokrato ar Maironio
raštų. Vaikai nuo penktos klasės privalės pasirinkti spe-
cialybę ir kasdien turės po tris papildomas pamokas jai
ruoštis. Per savaitę vaikai turės po vieną filosofijos, psi-
chologijos, medicinos, choreografijos ir fotografijos pa-
moką. Taip pat turės keturias privalomas kalbas – lietu-
vių, anglų, lotynų ir vokiečių. Be to, nuo septintos kla-
sės atsiras dar trys papildomos kalbos. Lietuva galės
didžiuotis visokiais einšteinais. 

Visas mokyklas pastatyčiau ant piliakalnių ir nu-
imčiau laiptelius – taip galėsime atsikratyti kūno kul-
tūros pamokų. O visoje Lietuvoje bus nemokami dvira-
čiai, ir jų bus tiek daug, kad, prisikimšę pilnus garažus,
vagys nebeturės, kur jų dėti. Kartą per savaitę Lietuvoje
snigtų braškėmis su grietinėle arba karameliniais sal-
dainiais. Lietuvoje nebeliktų vaikų namų, nes kiekvie-
nas Seimo narys turės pasiimti po keturis vaikus globon.
Kadangi tokių vaikų yra daugiau, tai juos išdalintume
verslininkams, mokslininkams ir estrados princams ir
princesėms. 

Lietuvoje gana mažai bažnyčių, bet pastatyčiau jų
dar daugiau. Kiekvienam po vieną. Kai būčiau valdžioje,
pienas ir sausi pusryčiai nebrangtų, o kaip tik – pigtų.
Kartais būtų dalijami nemokamai. Vieną vasaros sa-
vaitę vaikai iš Alytaus būtų vežami į Palangą – kad tėvai
pailsėtų. O Klaipėdoje aš įkurčiau Europos sostinę, čia
susirinktų valstybių vadovai ir kalbėtųsi apie nelabai
reikšmingus dalykus. Kiekviename mieste, miestelyje ar
miesteliūkštyje atidaryčiau po keletą skverų su savo pa-
minklu – kad žmonės atsimintų, kokia jiems esu gera.
Nuo pirmosios mano darbo dienos Lietuvoje įteisinčiau
naują savaitės dieną aštuntadienį… Žinoma, tai nebūtų
darbo diena. 

Propaguočiau slidinėjimą ir supilčiau Everestą, kad
jau trimečiai mokytųsi slidinėti. Tada Lietuva aplenks
Norvegiją ir taps tituluota slidžių šalimi. Lietuva bus
tokia turtinga, kad vietoje Neries, Nevėžio ir Nemuno
ims sroventi pienas ir medus, o miške ims augti tokio di-
dumo vynuogės, kad kekę tektų nešti dviem stipriems
vyrams. 

Na, o vienas svarbiausių planų – per Vilniaus plane-
tariumą pravesti nulinį dienovidinį. Tada Lietuva būtų
žinoma visame pasaulyj. Tik Afrikoje – ne. Bet aš tuo pa-
sirūpinčiau. Afrikoje įsteigčiau privalomą lietuvių istori-
jos mokymąsi. Tada ramiai miegočiau. Lietuva bus žino-
ma. Aišku, Lietuvai reikia pigios darbo jėgos – tam tik-
slui mes panaudosime ožkas. Taip, ožkas. Gal kas nors
pamanys, kad aš juokauju, bet kad jūs žinotumėte, kaip
ožkos gražiai mezga! Ir siuvinėja! Tada Lietuva pardavi-
nėtų megztinius su etiketėmis „Kanopų darbo”. Ir visi
amerikiečiai pirktų, nes madinga ir ekologiška. 

Aš dar daug ką padaryčiau, patikėkit! Jei norite
geresnio rytojaus, šviežesnių vaisių „Maximose”, jokių
juodų buhalterijų, ir oi, daug ko… Rinkitės mane! Aš
viską padarau, ką pažadu*. Tikrai! 

*yra papildomų sąlygų.

Aš nesijaučiu senas. Aš nieko nejaučiu.
Ligi pietų. Po pietų man jau laikas pamie-
goti...

* * *
Nesirūpink dėl pagundų – senstant jos

tave aplenks.
* * *

Kalėdų Senis turi geriausią įprotį – ap-
lankyti žmones tik vieną kartą per metus.

* * *
Aš, kaip moteris, niekada neturėjau tiek

neapykantos vyrui, kad grąžinčiau jam do-
vanotus deimantus.

* * *
Gal gyvenimas ir prasideda po penkias-

dešimt, bet viskas pradeda tada išdilti, iškristi
ir išsiplėsti...

* * *
– Ar jūs tikit  pagalbiniu gyvenimu

prieglaudoj? 
– Tikiu. Bet kas mane gąsdina – tai miri-

mas su pagalba...
* * *

Kodėl viskas, kas yra skanu arba labai
malonu gyvenime, dažnai yra nesveika arba
nelegalu?

Parengė Romualdas Povilaitis
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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

Pirmoji Pietų Amerikos lietuvių
šokių šventė 

Praėjusių metų gruodžio 20 d.,
sekmadienį, Berisso mieste, Argenti-
noje, Savivaldybės sporto salėje vyko
pirmoji Pietų Amerikos lietuvių šo-
kių šventė, surengta lietuvių draugi-
jos ,,Nemunas”, seniausios lietuvių
draugijos Pietų Amerikoje, šimtmečio
jubiliejaus proga. 

Šventėje dalyvavo daugiau nei
300 šokėjų iš keturių šalių: ansamb-
liai ,,Grandinėlė” iš Lietuvos, ,,Žai-
bas” iš JAV, ,,Ąžuolynas” iš Urugva-
jaus; vaikų šokių ansambliai iš Ar-
gentinos ,,Dobiliukas” (Lietuvių susi-
vienijimas Argentinoje, Lanús Oes-
te), ,,Mindaugas” (Lietuvių draugija
,,Mindaugas”, Berisso) ir ,,Skaidra”
(Lietuvių draugija ,,Nemunas”, Be-
risso); jaunimo šokių grupės ,,Do-
bilas” (Lietuvių susivienijimas Ar-
gentinoje, Lanús Oeste), ,,Inkaras”
(Argentinos lietuvių centras, Buenos
Aires), ,,Nemunas” (Lietuvių draugi-
ja ,,Nemunas”), ,,Mindaugas” (Lietu-
vių draugija ,,Mindaugas”); jaunųjų
veteranų grupės ,,Griaustinis” (Lie-
tuvių draugija ,,Nemunas”) ir ,,Spir-
gučiai” (Lietuvių draugija ,,Mindau-
gas”); veteranų grupės ,,Pipiras”
(Lietuvių draugija ,,Nemunas”) ir
,,Ugnė” (Argentinos lietuvių cen-
tras). Šokių šventės vyr. vadovas Jose
Pulikas.

Renginyje dalyvavo daugiau nei
1,000 žiūrovų. Tarp jų – ypatingasis
Lietuvos Respublikos ambasadorius
Argentinoje Vaclovas Šalkauskas, Be-
risso miesto savivaldybės meras En-
rique Slezack, Buenos Aires provinci-
jos Vyriausybės Imigrantų departa-
mento generalinis direktorius Rai-
mundo Marmori, prelatas Edmundas
Putrimas, Pasaulio lietuvių jaunimo
sąjungos (PLJS) ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės (PLB) valdybos narys
Juan Ignacio Fourment Kalvelis,
Argentinos Lietuvių Bendruomenės
pirmininkas (ALB-ALOST) Jorge
Brazaitis, Lietuvių draugijos ,,Ne-
munas” šimtmečio Ruošos komiteto

pirmininkas Alfredo Dulkė.
Lietuvių draugija ,,Nemunas”

sulaukė sveikinimų iš LR Preziden-
tės Dalios Grybauskaitės, LR Seimo
pirmininkės Irenos Degutienės, LR
Užsienio reikalų ministro Vygaudo
Ušacko, Tautinių Mažumų ir išeivijos
departamento generalinio direkto-
riaus Arvydo Daunoravičiaus, PLB
valdybos pirmininkės Reginos Naru-
šienės. Buenos Aires provincijos vy-
riausybės gubernatorius Daniel Scioli
ir Berisso miesto savivaldybės meras
Enrique Slezack paskelbė visus Lie-
tuvių draugijos ,,Nemunas” šimtme-
čio renginius, ypatingai Pietų Ameri-
kos šokių šventę, ,,kultūriniu pa-
veldu”.

Spektakliai prasidėjo vaikų šokių
grupės šokiais, kurie šoko ,,Kalvelį”,
,,Suk, suk ratelį” ir ,,Kalėdų senelio
šokį”. Vėliau jaunimo šokių grupės
šoko ,,Rolenderį”, ,,Kubilinį”, ,,Min-
tinį” ir ,,Malūną”.

Antra dalis prasidėjo veteranų
šokių grupėmis, kurios šoko ,,Jievaro
tiltą”, ,,Ant kalno karklai siūbavo” ir
,,Pradės aušrelė aušti”. Pabaigoje
jaunimo šokių grupės šoko ,,Šiaudus
be grūdų”, ,,Vakaruškas” ir ,,Aštuon-
nytį” ir visi kartu, daugiau nei 300
šokėjų – ,,Suktinį”.

Tą pačią gruodžio 20 dieną prieš
koncertą La Platos miesto Katedroje
vyko šv. Mišios. Šv. Mišias aukojo vie-
tinis kunigas, koncelebruojant prel.
E. Putrimui ir kunigui Augustinui
Steigvilui. 

Pietų Amerikos šokių šventę or-
ganizavo Lietuvių draugijos ,,Nemu-
nas” valdyba (Berisso) ir Lietuvių
draugijos ,,Nemunas” šimtmečio
Ruošos komitetas; rėmėjai: Lietuvos
Respublikos ambasada Argentinoje,
Buenos Aires provincijos vyriausybė
ir Berisso miesto sasivaldybė.

Lietuvių savišalpos ir
kultūros draugijos ,,Nemunas”

info

BERISSO, ARGENTINA



SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

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

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

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

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

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

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

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

PASLAUGOS

SIÙLO DARBÂ

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

Orest Express, Inc is hiring
CDL drivers and owner

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

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

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

* 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.

DËL PLATESNËS INFORMACIJOS APLANKYKITE
www.dainusvente.org. Ten pat galima pirkti bilietus ir paremti ðventæ.

Toronte visus bilietus antràjá mënesio sekmadiená galima pirkti Prisikëlimo parapijoje,
Lietuvos kankiniø parapijoje ir Toronto Lietuviø Namuose

Penktadiená, liepos 2, 8.30 v.v. (durys atsidaro 7.30 v.v.)

MARIJONO MIKUTAVIÈIAUS KONCERTAS/POBÛVIS (vietos nenumeruotos)

INTERNATIONAL CENTRE, 6900 AIRPORT RD, Mississauga
áëjimas        bilietai @ $ 45.00  =

_____                            $________
Ðeðtadiená, liepos 3, 7 v.v. (durys atsidaro 6 v.v.)

MIESTELIO VAKARONË (choristams ir vaikams iki 7 m. áëjimas nemokamai)
TORONTO AIRPORT MARRIOTT HOTEL, 901 DIXON RD, Toronto

áëjimas        bilietai @ $ 10.00  =
_____                            $________

Sekmadiená, liepos 4, 7 v.v.
POKYLIS IR ÐOKIAI “Miðko balsai” 

INTERNATIONAL CENTRE, 6900 AIRPORT RD., MISSISSAUGA

vakarienë ir ðokiai         bilietai @ $100.00 =
_____                            $________

vakarienë ir ðokiai – stalai po 10 asm. stalai @ $1000.00 =
_____                            $________

tik ðokiai – pradþia 9 v.v. bilietai @ $ 35.00  =
_____                            $________

Siunèiu uþ bilietus ið viso: =
$ ________

Pridedu aukà: =
$ ________

IÐ VISO: =
$ ________

Vardas, pavardë _______________________________________________________

Gatvës adresas  _______________________________________________________

Miestas              _______________________ Provincija/valstija________________

Paðto kodas       _______________________ Telefonas            ________________

El. paðtas           _______________________________________________________

Bilietus pasiimsiu informacijos centre Praðau bilietus man atsiøsti paðtu

KVIEÈIAME VISUS Á DAINØ ÐVENTÆ 
DAINØ ÐVENTËS KONCERTAS
Sekmadiená, liepos 4, 2 v.p.p.
Hershey Centre, 5500 Rose Cherry Place, Mississauga

Bilietø kainos: $40.00 ir $45.00

Juos galima pirkti su kredito kortele (praðyti Lithuanian Song Festival)

• telefonu   1-416-870-8000

• internetu  www.ticketmaster.ca

Praðome èeká / “money order” raðyti:
IX Lietuviø dainø ðventë

Siøsti: Bilietai, IX Dainø ðventë, 
1 Resurrection Road, Toronto, 

Canada M9A 5G1

TICKETS ARE PRICED CAN$/US$ AT PAR. KANADOS IR JAV DOLERIAI VERTINAMI VIENODAI

Tik apmokëti bilietai bus siunèiami. Bilietai, uþsakyti po 2010 m. birþelio 1 d., nebus 
siunèiami paðtu. Juos galima atsiimti Dainø ðventës informaciniame centre, Toronto Airport
Marriott vieðbutyje nuo liepos 2 d.
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LAIMA APANAVIÇIENÈ

Apie žymųjį vengrų kilmės ope -
rečių kūrėją Franz Lehar (1870–
1948) jo amžininkai sakydavo, kad
egzistuoja trys teatro muzikos rūšys:
opera, operetė ir Lehar. Šis posakis
pabrėžia kompozitoriaus savitumą ir
išskirti numą. Kompozitorius pratur -
tino operetės žanrą dramatiškomis
ap linkybėmis, giliu jausmu. 

,,Aš nemanau, kad operetės pas -
kirtis – išjuokti visa, kas gražu ir pa-
ki lu. Mano tikslas padaryti operetę
kilnesne. Žiūrovas turi išgyventi, o ne
žiūrėti ir klausytis kvailysčių”, – apie
savo vieną populiariausių kūrinių –
1905 m. parašytą ,,Linksmąją našlę”
– kalbėjo kompozitorius. 

Operetę ,,Linksmoji našlė” F.
Lehar sukūrė būdamas tik 35-ių.  Jis
mėgo kartoti, kad atėjo į operetę jos
nepažinęs ir ,,tas ne žinojimas buvo
didelis privalumas” ir prisipažino:
,,‘Links mo joje našlėje’ aš radau savo
stilių, ku rio siekiau jau ankstesniuo-
se kūri niuose”.

Klausytojus žavi nuoširdi Hanos
ir Danilos meilė, įtampą su stiprina
šio gražaus jausmo priešpastatymas
pasiuntinybės tarnautojų pasipūti -
mui ir veid mainiškumui (ar ne šių
dienų siužetas?). Operetė ypač melo -
dinga, tiesiog ,,skęsta” šokių sūku -
riuo se… Pasirodo tai, kad po voka li -
nio numerio seka šokis, sugal vojo bū -
tent F. Lehar! O veikėjų šokis be žo -
džių, perteikiantis herojų jausmus?
Tai taip pat šio kompozitoriaus at -
radimas (Lietuvių Operos pastatyme
Njegus vaidmenį atliks Kauno valsty-
binio muzikinio teatro choreografas
ir šokėjas Dainius Bervingis). Žymus
kūrėjas pra turtino operetę dramatiz-
mu, ,,aša romis”, stip riu, nuoširdžiu
jausmu.

Atjaunėjusi, sustiprėjusi Lietu -
vių Opera, pasirinkusi nuotaikingą F.
Lehar operetę ,,Linksmoji našlė” se -
zono premjerai, įtemptai ruošiasi pa -
sirodymui. Artėjant premjerai pa kal -
binau Operos senbuvę, solistę Geno -
vaitę Bigenytę, kuri kuria ba rono
Zeta žmonos Valensijanos vaidmenį
ir  keletą choro dainininkų, ku rie at -
liks nedidelius vaidmenis šiame spek-
taklyje. Visiems jiems uždaviau 5
klau simus: Ar se niai dainuojate Lie -
tuvių Operoje? Ar turite muzikinį iš -
silavinimą? Kas Jums yra dainavi-
mas? Koks įvykis Lietuvių Operos
gyvenime Jums įsimintiniausias? Sa -
koma, kad opere tėje dainuoti lengva.
Ar tiesa?

Štai ką apie savo darbą Lietuvių
Operoje pasakoja dainininkai.

Genovaitė Bigenytė

Lietuvių Operoje dainuoju nuo
1994 m. Tais metais grupė solistų ir
choristų atvykome iš Lietuvos talkin-
ti Vytauto Klovos operos ,,Pi lėnai”
pa  statyme. Nuo tada ir likau Operoje.
Esu profesionali dainininkė.

Kas man yra dainavimas? Dai -
navimas tai aš, aš – tai dainavimas.
Be dainavimo nebūčiau savimi.

Labiausiai man įsiminė 1994 m.
pastatymas. Tais metais atvyko di de -
lė grupė muzikų iš Lietuvos, tarp jų
žinomi lietuvių solistai Vitalija Šiš -
kaitė, Irena Milkevičiūtė, Virgi lijus
Noreika, dabar jau a.a. Edmundas
Kuodis. Neįmanoma pamiršti čia pa -

tirto didžiulio vietinių lietuvių entu -
ziazmo, meilės ir atsidavimo operos
menui. Gal todėl ir šiandien Lietuvių
Opera dar gyvuoja?

Premjeriniame spektaklyje atlik-
siu vieną pagrindinių vaidmenų – Va -
lensijanos vaidmenį. Man atrodo, kad
vaidmens kūrimui labai svarbus sce -
nos partnerių bendravimas, mizans -
cenų kūrimas. Visa tai vyks bendrose
režisūrinėse repeticijose. Iki šiol vyko
muzikinės medžiagos įsi savinimas.

Nelabai suprantu pasakymo: ,,Dai-
nuoti sunku arba lengva”. Tiek opero-
je, tiek operetėje kiekvienas vei kėjas
išryškinamas žodžio ir muzikos pa-
galba. Svarbu, ar atlikėjas įsijaučia į
savo kuriamą vaidmenį. Ne mažiau
svarbu ir dainininko balsinis sugebė-
jimas atitikti duotąjį vaidmenį. Tai ir
apsprendžia,  ar jam lengva, ar sun ku.

Rimantas Grabliauskas

Dainuoju Lietuvių Operoje antrą
sezoną. Mokiausi J. Gruodžio konser-
vatorijoje. Dainavimas man – tai pui -
ki proga atskleisti savo jausmus ir iš -
gyvenimus. Dainuodamas jaučiuosi
reikalingas. Esu įsitikinęs, kad tai ir
savotiškas ilgaamžiškumo receptas. 

Didžiausią įspūdį man paliko
naujų choro narių entuziazmas ir
geranoriškumas. Ir žinoma, proga
dainuoti su profesionalais, pritariant
orkestrui.

Operetėje ,,Linksmoji našlė”
man patikėtas Kromovo, pasiuntiny-
bės patarėjo, vaidmuo. Šiuo metu mo -
kausi libreto tekstą ir muzikinę par-
tiją. Nėra lengva ruošti muzikinius
ansamblius, nes kiti atlikėjai atvyks
vėliau. Tikiuosi, kai atvyks dirigentas
ir režisierius, viskas vyks sklandžiau
ir produktyviau.

Manau, kad dainuoti operetėje
nė ra lengva, nes tokio žanro spektak-
lyje reikia ne tik dainuoti, bet ir vai-
dinti bei šokti.

Egidijus Kancleris

Lietuvių Operoje dainuoju nuo
1994 m. – taigi, esu senbuvis. Lie tu -
voje baigiau Klaipėdos muzikos aka -
de mijos chorinio dirigavimo kla sę, o
prieš tai tos pačios specialybės mo -
kiau si J. Gruodžio aukštesniojoje mu -
zi kos mokykloje (dabar  – J. Gruodžio
konservatorija).

Dainavimas man yra gyvenimo
da lis, dainuodamas patiriu didelį ma -
lonumą.

Kiekvienas sezonas, kurį pralei-
dau dainuodamas Lietuvių Operoje,
man yra įsimintinas, bet ryškiausias
– 50-ojo sezono opera ,,Pilėnai”, ku -
rioje dainavo visa mano šeima – žmo -
na Renata Kancleris ir dukra Brigita
Kancleris, atlikusi toje operoje labai
ma žą, bet svarbų mažos mergaitės
vaid menį. Ji – didžiausia mūsų ope ros
mylėtoja ir gerbėja. Džiau giasi, kad
gali dalyvauti lietuviškoje operoje.

Šių metų spektaklyje dainuosiu
Operos chore ir tuo pačiu atliksiu Pri -
cico vaidmenį. Esu profesionalas tad,
manau, su vaidmeniu susidorosiu.

Naudodamasis proga noriu pa-
linkėti Lietuvių Operai gyvuoti dar
daug daug metų.

Vilma Skučienė

Lietuvių Operoje  dainuoju antrą

sezoną. Baigusi Lietuvos muzi kos
akademijos solinio dainavimo doc.
Sabinos Martinaitytės klasę įgijau
magistro laipsnį 

Lietuvoje dainavau Kauno vals -
tybiniame muzi kiniame teatre, esu
kon certavusi daugybėje Lietuvos
mies tų. Pastaruosius 3 metus dirbu
muzikos mokytoja privačioje ameri -
kie čių mokykloje, todėl operinis dai -
na vimas nėra mano kasdienybė. Ta -
čiau dainavimo įgūdžiai labai pra -
verčia mano tiesioginiame darbe.

Lietuvių Operoje pernai daly-
vavau pirmą kartą. Manau, tai ir bu -
vo įsimintiniausias įvykis. ,,Linksmo -
joje našlėje” atlieku  nedidelį Olgos
vaidmenį, tačiau labai džiaugiuosi,
kad turiu galimybę dalyvauti šiame
pastatyme. Nemanau, kad operetėje
dai nuoti lengva. Tai daug pastangų ir
atsakomybės reikalaujantis scenos
me nas.

Mindaugas Razumas

Tai mano pirmasis sezonas Lie -
tuvių Operoje. Esu baigęs Kauno
Juo zo Gruodžio konservatoriją.

Dainavimas – tai malonumas.
Dai nuojam prie stalo, dainuojam
prie laužo, kodėl nepadainavus sce-
noje?

Lietuvių Operoje esu dar nese -
niai, tad ir kokių nors ypatingų, įsi -
mintinų įvykių per tą trumpą laiką
nebuvo. Premjeroje atlieku Ponte ve -
drian konsulo Bogdanovi čiaus vaid-
menį. Po truputėlį judame prie tikslo,
laukiame atvykstant pag rindinių
at likėjų. Tuomet darbas bus daug
įtemptesnis.  

Ar operetėje dainuoti lengva gali
spręsti tik paragavę šio patyrimo. Ži -
noma, girios iškirst nereikia, bet jei -
gu jau taip lengva, tai kodėl daugiau
dainuojančių neatsiranda!?

Rasa 
Zubreckaitė-Paškauskienė

Tai mano antra operetė, kurią
dai nuoju Čikagoje.  Septynerius me -
tus mokiausi muzikos mokykloje,
ket verius metus studijavau Kauno J.
Gruodžio kon servatorijoje chorinį
dirigavimą ir vienerius metus ten pat
mokiausi dainavimo kla sė je. 

Nuo šešerių metų dainuoju vo -
kaliniuose ansambliuose bei choruo -
se. 1986 m. pasirinkau populiariosios
mu zikos dainininkės kelią, kūriau
mu ziką bei žodžius dainoms. Šešioli-
ka metų (iki atvykstant į JAV) kon-
certavau visoje Lietuvoje. Dabar savo
širdies nuraminimui dainuoju Lie -
tuvių Operos chore, orkestre ,,Gin -
taras”. Pagaliau pradėjau dainuoti
įvairiose šventėse čia, išeivijoje. Sa ky -
čiau, kad dainavimas yra mano gy -
venimo būdas. 

Įsimintiniausia, manau, tai, kad
dainuoju Lietuvių Operoje. Darau tai,
ko niekada nesitikėjau gyveni me.
Ma   no vaidmuo premjerinėje operetė-
je labai mažas – tik trumpas dialogas,
dainuoti solo nereikės (dainuosiu
cho  re), todėl vaidmens ilgai kurti ne -
rei kia. 

Tad iki susitikimo su kalbintais
dainininkais ir visais ,,Linksmosios
našlės” kūrėjais balan džio 25 d. 3 val.
p. p. ,,Olympic Theat re”, 6134 W.
Cer mak Rd, Ci cero, IL 60804. 

Genovaitė Bigenytė

Egidijus Kancleris

Mindaugas Razumas

Vilma Skučienė

Rasa Zubreckaitė- Paškauskienė

Susitikimo su ,,Linksmąja našle”
belaukiant

Rimantas Grabliauskas
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• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

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

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

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

1-773-523-0440  

LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto apylinkèse 

ir priemiesçiuose. Patarnavimas 24 val.

Prasideda Šv. Drobulės rodymas Turine
Balandžio 10 d, šeštadienį, Tu-

rine, šiaurės Italijoje, prasideda pir-
moji naujajame tūkstantmetyje Šven-
tosios Drobulės paroda tema „Kris-
taus kančia: žmogaus kančia”.

Naujasis rodymas, surengtas
praėjus dešimtmečiui nuo paskuti-
niojo, kuris sutapo su 2000 metais
švęstu Didžiuoju krikščionybės jubi-
liejumi ir Pasauline jaunimo diena.
Dabartinis Drobulės rodymas tęsis
iki Sekminių, gegužės 23 dienos. 

Be daugelio kitų Šventąją Dro-
bulę aplankysiančių piligrimų bus
taip pat popiežius Benediktas XVI.
Jis atvyks į Turino katedrą gegužės 2
dieną aplankyti joje išstatytos įkapių
Drobulės, kurioje įsispaudęs atvaiz-

das labai primena Evangelijos Jėzaus
mirtį ant kryžiaus. Ta proga popie-
žius aukos Mišias Turino šv. Karolio
aikštėje. 

Nors Šv. Drobulės rodymas į Tu-
riną pritrauks ypatingai daug maldi-
ninkų ir kitų lankytojų – jau užsire-
gistravo milijonas ir trys šimtai tūks-
tančių lankytojų – tačiau renginio
negalima laikyti religinio turizmo
įvykiu. Tuo įsitikinęs Kristaus kančią
primenančio mįslingo paveikslo vy-
riausias prižiūrėtojas, Turino arki-
vyskupijos ganytojas, kardinolas Se-
verino Poletto. Pasak jo, Drobulės išs-
tatymas yra dvasinė ir pastoracinė
pastanga. 

,,Vatikano radijas”

Netekome žymaus Lietuvos karo
inžinieriaus Jurgio Mikailos

Gyvename ir dirbame žemėje ne
vien tam, kad pelnytume kasdienę
duoną, bet ir tam, kad tinkamai pasi-
ruoštume grąžinti Dievui tai, ką
gyvendami gero padarėme. 

2010-ųjų metų kovo 28 dieną
Dievas pasišaukė gerai lietuvių išeivi-
jai bei Amerikos visuomenei pažįs-
tamą, nusipelniusį inžinierių mecha-
niką, visuomenės veikėją, pedagogą,
ateitininką Jurgį Mikailą, balandžio
19 dieną jau nebesulaukusį savo 101-
ojo gimtadienio. 

J. Mikaila gimė 1909 m. ba-
landžio 19 d. Lietuvoje, Padriežiškių
kaime, Jiezno valsčiuje, Prienų rajo-
ne (Alytaus apskrityje). Jau moky-
damasis „Žiburio’’ gimnazijoje, pasi-
žymėjo dideliu darbštumu bei gabu-
mais – čia visų buvo vadinamas
„inžinieriumi”, kadangi instaliavo
visą mokyklą.

1928–1929 m. buvo moksleivių
ateitininkų kuopos pirmininkas Prie-
nuose. 1931–1932 m. korporacijos
,,Kęstutis” pirmininkas ir ateitininkų
Šalpos fondo vedėjas. 1929–1935 m.
studijavo Vytauto Didžiojo univer-
siteto (VDU) Technikos fakultete,
kurį baigė įgydamas inžinieriaus
mechaniko laipsnį. 1935–1937 m. dir-
bo Kauno ginklų dirbtuvėse, o 1938
m. jau buvo Linkaičių sviedinių sky-
riaus vedėjas. Vėliau tapo tos pačios
gamyklos technikos skyriaus virši-
ninku. Čia J. Mikaila daug prisidėjo
projektuojant ir įrengiant dirbtuves,
kurios aprūpino Lietuvos kariuo-
menę lietuviškos gamybos šoviniais,
sviediniais, minomis, granatomis.
Skyriaus viršininko žinioje buvo visi
techniniai darbuotojai, produktų
kūrimas, gamyba ir braižyba. J. Mi-
kaila buvo vienintelis civilis adminis-
tracijos tarnautojas dirbtuvėse.

Nors J. Mikaila atrodė visada ra-
mus, jis buvo gabus administratorius
ir organizatorius. 1941 m. tapo laiki-
nosios Lietuvos vyriausybės pra-
monės ministerijos gamybos departa-
mento viršininku, dirbo Lietuvos
ūkio rūmų pramonės skyriaus vedė-
ju. Nuo 1940 m. buvo VDU technikos
fakulteto asistentas, vėliau – vyr. dės-
tytojas, nuo 1942 m. – adjunktas.
Dėstė mechaninę braižybą, vedė ma-
šinų elementų ir mašinų teorijos
pratybas, skaitė mašinžinystę stu-
dentams chemikams. 

1944 m. pasitraukė į Vokietiją.
Čia J. Mikaila buvo Memingeno Lie-
tuvių gimnazijos direktoriumi, mate-
matikos mokytoju. 1949 m. persikėlė
į JAV. Atsakingose pareigose išbuvo
daugelį metų, skirdamas savo lais-
valaikį visuomeniniam darbui, iškilo
ir tarp svetimtaučių. Dirbo ,,General
Motors Corp.” Technikos centre, kur
tyrinėjo medžiagų atsparumą, vib-
raciją. J. Mikaila padarė išradimą,
sėkmingai pritaikytą sunkvežimių
spyruoklėse. Rašė straipsnius JAV
spaudoje apie automobilių inžineri-
ją, skaitė pranešimus apie savo su-
kurtas teorijas ir jų pritaikymą prak-
tikoje.

J. Mikaila aktyviai dirbo ir visuo-
meninį darbą: buvo Detroit ateiti-
ninkų kuopos pirmininkas; ALRK
federacijos jaunimo stovyklos Staty-
bos komiteto pirmininkas; vienas iš

LB Detroit apylinkės organizatorių ir
jos pirmininkas; Ateitininkų sen-
draugių sąjungos vicepirmininkas ir
aktyviausias Lietuvių muziejaus stei-
gėjas. 1949 m. jis kreipėsi į Šv. Anta-
no parapijos kleboną kun. I. Boreišį ir
gavo leidimą naudoti parapijos patal-
pas įsteigtai lituanistinei šeštadie-
ninei mokyklai, kurios vedėja buvo
Elena Arbačiauskienė (Alė Rūta).

J. Mikaila bendradarbiavo su
JAV senatoriais, jo pastangomis Či-
kagoje pastatytas paminklas prof. K.
Pakštui, išleista J. Ereto parašyta
monografija.

1966–1967 m. jis buvo Detroit Šv.
Antano parapijos lietuvių kalbos tei-
sėms ginti ir JAV 200 metų sukakties
Detroit lietuvių komiteto pirminin-
kas, vėliau Detroit Lietuvių muzie-
jaus komiteto pirmininkas. Nuo 1979
m. BALF’o direktorius ir seimui
(1981 m.) ruošti komiteto pirminin-
kas. 

J. Mikaila daug padėjo Prienų
kultūros įstaigoms: „Žiburio’’ gim-
nazijai, Prienų krašto muziejui savo
straipsniais, kita įvairia medžiaga,
kelionių aprašymais, fotografijomis,
atsiminimais; gimnazijai siuntė įvai-
rias knygas, žemėlapius, žurnalus;
Prienų centrinei bibliotekai nusiuntė
Boston mieste išleistos „Lietuvių
enciklopedijos” 37 tomus. Puoselė-
jant lietuvybę palaikė glaudžius ry-
šius su vienminčiais: S. Sužiedėliu,
kun. St. Yla, prof. K. Pakuta, dr. J.
Eretu, dr. Z. Ivinskiu, dr. J. Girniumi,
dr. K. Kebliu, vysk. V. Padolskiu ir
kitais.

Lietuvoje, Prienų rajono savi-
valdybės kraštotyroje „Kraštiečiai”,
J. Mikaila įrašytas kaip mokslininkas
išradėjas, valstybės, politikos ir vi-
suomenės veikėjas, fotografas, reda-
gavęs rajono laikraštį „Naujasis gy-
venimas”.

Paskutinių metų savo džiaugs-
mingo gyvenimo akimirkas J. Mikaila
su žmona Regina leido Connecticut
valstijoje įsikūrusiuose lietuvybe švy-
tinčiuose namuose, žemišką kelionę
baigė Jurgio Matulaičio slaugos na-
muose Putnam. Palaidotas Nekalto
Prasidėjimo Vargdienių seserų kapi-
naitėse Putnam.

Irena Nakienė-Valys

Jurgis Mikaila

Prenumeruokite, pirkite ir
skaitykite ,,DRAUGĄ”!
www.draugas.org
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�University of Chicago Rocke -
feller Chapel (5850 S. Woodlawn Ave.,
Chicago, IL) balandžio 9 d. atidaryta
Sean Griskenas paroda, kuri tęsis iki
gegužės 1 d. Nepra leiskite progos pa -
sižiūrėti šios au to rės didelio formato
darbų. 

��Kviečiame į filmų popietę. Ba -
landžio 14 d., trečiadienį, 1 val. p. p.
žiūrėsime pramoginę vaizdajuostę
,,Miss nelaisvė”. Filmai rodomi Pa -
saulio lietuvių cent ro skai tykloje.
Ma   loniai kviečia JAV LB Lemonto
socialinių reikalų skyrius.

�Ba landžio 15 d., ketvirtadienį,
1 val. p. p. restorane ,,Seklyčia” įvyks
Čikagos Zarasiškių klubo pavasarinis
susirinkimas. Visi klubo nariai prašo-
mi dalyvauti. Po susirinkimo – vaišės.

�Vienos dalies monospektaklis
,,Bo na Sfor ca. Atsisveikinimas” bus
ro domas balandžio 18 d., sekmadienį,
12:30 val. p. p. Lietuvių dailės muzie-
juje, Pasaulio lietuvių centre. Režisie-
rius Gy tis Padegimas. Vaidina Šiau-
 lių dra mos  teatro aktorė Olita Dau -

tar  taitė. Po spektaklio – poetės Liū -
nės Sute mos pagerbimas, kom pak  ti-
nės plok š telės ,,Tebūnie” pristatymas.

��Kviečiame į susitikimą su Lai -
monu Briedžiu, parašiusiu knygą
„Vilnius: klajūnų miestas” („Vilnius
City of Strangers”) ir Elizabeth No -
vickas, kuri išvertė Ričardo Gavelio
knygą ,, Vilniaus pokeris” į anglų kal -
bą. Susitikimas knygyne ,,57th Street
Books” (1301 E 57th Street, 60637)
vyks gegužės 25 d., antradienį,  6 val. v.

�Gautos Lietuvoje 2008 metais
išleistos Prano Mašioto verstos kny-
gos. Norinčius jas pirkti prašome
kreiptis į Baniutę Kronienę tel.: 630-
968-0184 arba el. paštu: 

baniute@sbcglobal.net 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

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

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

Pavasario vajaus įnašai

Su atbundančia gamta prasidėjo
pa vasaris. Žiemos miegu miegojo
dau  guma Draugo fondo rėmėjų bei
narių. Pavasario vajus prasidėjo va -
sario mėnesio gale. Mielų, ištikimų
Draugo fondo narių aukos-įnašai yra
laukiami, tačiau iki šios dienos DF
laukti įnašai nėra gausūs. Tad pa -
vasarinio vajaus vokeliai dar labai  la -
bai laukiami, kad sutelktume būti -
niems reikalams apie 20,000 dol.

Draugo fondo direktorių tarybos
prašymą ne visi girdi. Pasigendama
didžiųjų aukotojų, taip pat ir jau -
nesniųjų, kuriems dar rūpi lietuviška
spauda. Atsibudo pagaliau ir Lietuva,
kuri susirūpinusi ,,Draugo” praeitimi
ir ateitimi, tačiau iš jų finansinės

paramos tikėtis negalime. ,,Draugo”
šimtmečio paroda sudomino ne vieną
tautietį Lietuvoje, nežinojusį, kad
toks laikraštis yra ir kad jis tiek daug
pasitarnavo Lietuvai jos okupacijos
metu. 

Mieli ,,Draugo” skaitytojai! Kvie -
čia me visus kultūringus tautiečius
skaityti ,,Draugą” ir jungtis į Draugo
fondą, tapti jo nariais ar bent rėmė-
jais. DF taryba džiaugiasi ir vertina
kiek vieną auką. 

Rašydami testamentus, nepa -
mirš kime dalies turto paskirti
Draugo fondui.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Pavasaris Draugo fonde

Su 200 dolerių:
Donatas ir Marian Greb, garbės

nariai,  iš viso 6,205 dol., Piedmont,
CA

Dr. Jonas ir dr. Terri Prunskiai,
garbės nariai, iš viso 1,343 dol., El -
gin, IL

Julius D. Staniškis, iš viso 300
dol., Macedonia, OH

Su 100 dolerių:
Kazys ir Danutė Paškoniai, gar-

bės nariai, iš viso 6,700 dol., East -
lake, OH

Juozas Mikulis, garbės narys,
iš viso 5,400 dol., Westchester, IL

Albinas ir Gražina Reskevičiai,
gar bės nariai, iš viso 2,600 dol.,
Oma ha, NE

Gediminas ir Sigutė Damašiai,
garbės nariai, iš viso 1,805 dol., Li -
ber tyville, IL

Julija Smilgienė, garbės narė,
iš viso 1,000 dol., Chicago, IL

Dr. Vytautas ir Aldona Urbai, iš
viso 700 dol., Schererville, IL

Midland Federal Savings & Loan
Assoc., iš viso 200 dol., Bridgeview, IL

Nijolė Užubalienė, iš viso 250
dol., Engadine, Australia

Violeta Chaves, iš viso 125 dol.,
Concord, NC

Vincentas Juodvalkis, iš viso 100
dol., Santa Clarita, CA

Vitas ir Jūratė Klioriai, iš viso

100 dol., Cave Creek, AZ
South Boston Lithuanian Citizen

Assoc. (per I. Baranauskas) iš viso
100 dol., Boston, MA

Su 50 dolerių:
Irena Jolita Mazurkiewicz, gar-

bės narė, iš viso 2,950 dol., North
Ri verside, IL

Romanas ir Rasutė Stropai, gar-
bės nariai, iš viso 1,000 dol., Lock -
port, IL

Margarita Zubrickienė, garbės
na rė, iš viso 1,000 dol., Etobicoke,
Ontario, Canada

Kęstutis ir Dalia Ječiai, iš viso
934 dol., Villa Park, IL 

Henrikas ir Ilona Lauciai, iš viso
690 dol., Union Pier, MI

Algimantas ir Virginija Gureckai,
iš viso 850 dol., Germantown, MD

Julius ir Antanina Bulotai, iš
viso 100 dol., Centennial, CO

Dr. Stasys Bačkaitis, iš viso 210
dol., Great Falls, VA

Vytautas Ringus, iš viso 50 dol.,
Columbus, OH

Su 30-25 doleriais:
Dr. Nicholas I. Gemell, iš viso 120

dol., Crystal Lake, IL
Roma Žilionienė, iš viso 530 dol.,

Parkville, MD

Visiems DF aukotojams nuoširdi
padėka

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis, dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir su negalia
vaikams, daugiavaikėms šeimoms bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: Jonas
ir Ona Treškos $25, Lithuanian  Cra -
f tsmen’s Club (Vytenis Kirvelaitis)
$200, Linda ir Anthony Perez $500
klebono V. Kajoko globoja miems vai -
kams Alvite, a. a. Genės Rimkienės

atminimui Vytautas ir Asta Reitne-
riai $40 bei Romualdas ir Jūratė
Slivinskai $50, tęsiant mergaitės me-
tinę paramą Laura Lauciūtė $240.
Labai ačiū. „Saulutė” (Sunlight
Orphan Aid), 414 Freehauf St.,
Lemont, IL 60439, tel. (630) 243-
7275 arba (630) 243-6435 el. paš-
tas: indretijunelis@sbcglobal.
net

Baltijos studijų vasaros institu-
tas (The Baltic Studies Summer
Institute (BALSSI)) šią vasarą vėl
kviečia visus į intensyvius lietuvių,
latvių ir estų kalbų kursus.  Kaip ir
pernai, BALSSI šiemet globoja Uni-
versity of Wisconsin-Madison Rusi-
jos, Rytų Europos ir Centrinės Azijos
centras (The Center for Russia, East
Europe and Central Asia (CREECA)).
Šių metų programoje siūlomi pir-
mųjų ir antrųjų metų lietuvių, latvių
ir estų kalbų lygiai, taip pat bus gali-
ma klausyti paskaitų anglų kalba

apie Baltijos šalių istoriją, kultūrą,
bus rengiami kultūriniai renginiai,
susiję su Bal tijos šalimis. Registracija
kursams pra tęsta iki gegužės 12 d.,
tad sku bė kite registruotis!

Norintiems moky tis taip pat yra
galimybė gauti stipendijas. Dėl išsa -
mesnės informacijos apsilankykite
BALSSI tinklalapyje: http://creeca.
wisc.edu/balssi/index.html arba
kreipkitės į BALSSI programos koor-
dinatorę Nan cy Heingartner el. paštu
balssi@creeca.wisc.edu arba tel.:
1-608-262-3379. 

BALSSI kalbų kursai

Aldona ir Justinas Kudirka M.D.,
gyvenantys Baltimore, MD, tapo „Draugo”
garbės prenumeratoriais. Šiuos skaity-
tojus „Draugas” lankys dar vienerius me-
tus. Nuoširdžiai dėkojame už tai, kad mus
skaitote ir sveikiname tapus garbės prenu-
meratoriais.

Susan M. ir Saigunas J. Degutis,
gyvenantys Mokena IL, tapo „Draugo”
garbės prenumeratoriais. Šiuos skaity-
tojus „Draugas” lankys dar vienerius me-
tus. Nuoširdžiai dėkojame už tai, kad mus
skaitote, ir sveikiname tapus garbės prenu-
meratoriais.

Į Lietuvių Operos premjerą F. Le har ,,Linksmoji našlė” balan džio 25 d. iš
Pasaulio lietuvių centro bus galima nuvažiuoti autobu su. Kaina – 10 dol.
Autobusas iš PLC išvyks 1:30 val. p. p. Vietas užsisakyti galima Le mont so -
cialinių reikalų skyriuje tre čia die niais, tel.: 630-243-8611 arba per kant bilie -
tus į premjerą sekma dieniais po šv. Mišių Palaimintojo J. Matulaičio misijos
prieangyje. Dau giau informacijos tel.: 630-334-2906 arba tel.: 708-269-3070.


