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Washington, DC, gegužės 7 d.
(BNS) – Jungtinių Valstijų vykdoma
,,perkrovimo” politika Rusijos atžvil-
giu duoda teigiamų rezultatų plėto-
jant bendradarbiavimą su Maskva, o
Washington dėmesys Vidurio Europai
nėra sumažėjęs, sakė JAV viešintis
Lietuvos premjeras Andrius Kubilius

po susitikimo su JAV valstybės sekre-
torė Hillary Clinton.

Pasak A. Kubiliaus, susitikime H.
Clinton pagyrė Lietuvos indėlį Afga-
nistane, taip pat buvo aptarti visai
Europai rūpimi saugumo klausimai,
tokie kaip branduolinis nusiginklavi-
mas ir konvencinės ginkluotės sutartys.

,,Matosi, kad JAV ir pati sekre-
torė H. Clinton realistiškai žiūri į
saugumo iššūkius, pasikeitimus Ru-
sijoje”, – sakė A. Kubilius. Lietuvos
premjeras teigė nesutinkąs su nuo-
mone, kad JAV prezidentu tapus
Barack Obama Washington ėmė skir-
ti mažiau dėmesio Vidurio Europos
regionui.

,,Susidariau priešingą įspūdį ir
per susitikimą su B. Obama Prahoje,
kada buvau maloniai nustebintas jo
matymu, centrinės Europos ir Rusi-
jos reikalų analize. Pasakiau ir H.
Clinton, kad matome teigiamas pas-
tangas, o JAV tinkamai, efektyviai ir
intensyviai tarsis su mumis svarbiais
tiek regioniniais, tiek visai Europai
svarbiais klausimais. Nesutikčiau su
teiginiais, kad Jungtinėms Valstijoms
tapo mažiau svarbi centrinė Europa”,
– sakė A. Kubilius.

Paklaustas, ar susitikime buvo
kalbėta apie NATO rengiamus Balti-
jos šalių gynybos planus, premjeras
A. Kubilius atsakė: ,,Žinome, kad šio-
je vietoje yra nemažai pažangos ir
JAV Nukelta į 6 psl.

Maskva, gegužės 7 d. (BNS) –
Rusijos prezidentas Dmitrij Medve-
dev nedviprasmiškai pasmerkė So-
vietų Sąjungos totalitarinį režimą.
Duodamas interviu laikraščiui ,,Iz-
vestija”, kuris buvo paskelbtas likus
dviem dienoms iki pergalės prieš na-
cistinę Vokietiją 65-ųjų metinių mi-
nėjimo iškilmių, D. Medvedev pridū-
rė, kad Antrojo pasaulinio karo me-
tais Sovietų Sąjungai vadovavusiam

diktatoriui Josif Stalin negalima at-
leisti už jo įvykdytus nusikaltimus.

,,Sovietų Sąjunga buvo labai su-
dėtinga valstybė, ir, tiesą sakant, to
režimo, kuris susiklostė Sovietų Są-
jungoje iki žinomų įvykių pabaigos,
kitaip nei totalitarizmu pavadinti ne-
galima”, – sakė jis.

,,Deja, tai buvo režimas, kuriam
esant buvo slopinamos pagrindinės
teisės ir laisvės, ir ne tik savo žmo-

nių, kurių dalis po karo, būdami nu-
galėtojai, buvo pervežti į lagerius”, –
pažymėjo prezidentas.

Per kelerius pastaruosius metus
tai vienas griežčiausių pareiškimų,
kuriuos apie SSRS išsakė Rusijos va-
dovas. D. Medvedev ir jo pirmtakas
Kremliuje Vladimir Putin, dabartinis
premjeras, iki šiol retai kritikuodavo
sovietinę sistemą ir dažniau sutelk-
davo dėmesį į jos laimėjimus.

D. Medvedev pasmerk∂ ,,totalitarinê” Sovietû Sâjungâ

T´siasi premjero vieõnagè Jungtinèse Valstijose
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Premjeras A. Kubilius Washington, DC susitiko su JAV valstybės sekretore H.
Clinton. Dianos Garbačauskienės nuotr.

Pamin∂ta Europos diena

Washington, DC, gegužės 7 d.
(JBANC info) – Baltijos valstybių –
Estijos, Latvijos ir Lietuvos – nepri-
klausomybės atkūrimo 20-mečio pro-
ga JAV kongreso narys J. Shimkus
savo ir kongreso nario Dennis Ku-
cinich vardu š. m. balandžio 26 d. JAV
Atstovų rūmams pateikė rezoliuciją.

Joje teigiama: ,,kadangi Baltijos
valstybės – Estija, Latvija ir Lietuva
– buvo prievarta ir neteisėtai įtrauk-
tos į Sovietų Sąjungą nuo 1940 m. iki
1991 m.; kadangi jų priverstinis ir
nelegalus įtraukimas į Sovietų Są-
jungą niekada nebuvo pripažintas
Jungtinių Amerikos Valstijų; kadan-
gi 1940–1991 m. tūkstančiai estų,
latvių ir lietuvių buvo įkalinti arba
ištremti sovietų valdžios per baisias
represijas, sovietmečio režimą ir ru-
sifikaciją; kadangi, nepaisant Sovietų
Sąjungos pastangų kovojant su ne-
priklausomybės siekiais, Baltijos ša-
lių gyventojai niekada neprarado vil-
ties įkūnyti savo ilgalaikę svajonę
tapti visiškai nepriklausomais; ka-
dangi ,,Glasnost” ir ,,perestroikos”
laiku Sovietų Sąjungoje Baltijos šalių
gyventojai vykdė demokratinių per-
tvarkų ir nacionalinės nepriklauso-
mybės kovą; kadangi atkūrus nepri-
klausomybę Estija, Latvija ir Lietuva
parodė savo atsidavimą demokratijai,
žmogaus teisėms ir teisinės valstybės
principams bei aktyviai dalyvavo
daugelyje tarptautinių struktūrų,
siekdamos tolesnio bendradarbiavi-
mo su Europos politinėmis, ekono-
minėmis ir saugumo organizacijomis,
– sveikiname Estiją, Latviją ir Lietu-
vą jų nepriklausomybės 20-mečio
proga ir raginame JAV prezidentą
toliau plėtoti glaudžius ir abipusiai
naudingus santykius.”

Čikaga, gegužės 7 d. (,,Draugo” info) – Š. m. gegužės 6 d. Čikagoje,
One Prudential Plaza pastate, tradiciškai buvo paminėta Europos diena. Ją
šiais metais surengė Ispanijos generalinis konsulatas Čikagoje. Susirinkusius
Europos Sąjungos šalių atstovus, konsulatų darbuotojus pasveikino Ispanijos
ambasadorius Javier Rupez. Buvo galima susipažinti su ES šalių savitumais –
konsulatai pristatė gausią informacinę medžiagą apie šalies pasiekimus
ekonomikos, kultūros srityse. Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos genera-
linė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė (nuotraukoje ketvirta iš kairės), konsula-
to darbuotojai, JAV Lietuvių Bendruomenės atstovai.

,,Draugo” nuotr.
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Lietuvoje populiariausiu tau-
tiniu 20-mečio veiksmažodžiu iš-
rinktas žodis ,,emigravome”. Po
jo rikiuojasi veiksmažodžiai ,,de-
javome” ir ,,tikėjome". Valstybi-
nės lietuvių kalbos komisijos sve-
tainėje vyko 20-mečio veiksma-
žodžio rinkimai. Nors tarp 200 pa-
siūlytų veiksmažodžių dažniausiai
kartojosi ,,kovoti”, ,,dirbti”, ,,vog-
ti”, tačiau nė vienas iš jų nepa-
teko į populiariausiųjų dvyliktu-
ką, o balsavusieji geriausiai lietu-
vių tautos, šalies piliečių būvį ir
veiklą per 20 nepriklausomybės
metų atspindinčiu veiksmažodžiu
išrinko tarptautinį veiksmažodį
,,emigruoti”. Iš svetainės lanky-
tojų pasiūlytų veiksmažodinių
daiktavardžių išrinktas ,,tikėji-
mas”. Buvo rasta ir 20-mečio tik-
rovę atspindinčių naujadarų –
,,seimauti” (asmeninės materiali-
nės gerovės susikūrimo ir nebau-
džiamumo reikšme) ir ,,korum-
pėti” (darytis korumpuotam). Dar
kartą įsitikinome – kalba puikiai
atspindi ne tik žmogaus, bet ir vi-
sos valstybės džiaugsmus bei
skaudulius.

Redaktorė Loreta Timukienė

Adelės
Dirsytės
minėjimas
sekmadienį, birželio 27 d.
12:15 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centro
Didžiojoje salėje, Lemonte

Korp! Giedra kviečia lietuvių visuomenę, ypač jau-
nimą, geriau susipažinti su kankine ir Sibiro malda-
knygės ,,Marija, gelbėk mus“ autore Adele Dirsyte.

Minėjime–monospektaklyje dramos menininkė
Giedrė Gillespie pavaizduos Adelės Dirsytės
kančios gyvenimo kelią, jos dvasinį augimą Sibiro
tremty, jos gerumą ir meilę bendro likimo draugėms.

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

Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos stovyklavietėje 

DAINAVOJE, Manchester, Michigan

JAS — Jaunųjų ateitininkų stovykla, liepos 6–15 
Stovykla skirta lietuviškai kalbantiems pradžios mo kyk los mokiniams
nuo 7 iki 14 metų amžiaus. Re gis tra vimo anketas ir bendrą informaciją
apie stovyklą rasite  www.javjas.org

MAS — Moksleivių ateitininkų stovykla, liepos 15–25 
Kviečiami moksleiviai, baigę 8-tą skyrių ir dar nepradėję lankyti univer-
siteto. Visą reikiamą stovyklos informaciją ir registracijos anketas rasite
mokslei vių tink lalapyje: www.mesmas.org

Sendraugių ateitininkų stovykla–I, liepos 25–rugpjūčio 1 
Priimami visi šeimos nariai. Norintys dalyvauti prašomi skambinti Rūtai
Kulbienei ne anksčiau kaip 12 val. p. p. (Čikagos laiku) tel.: 708-442-
4911. Dėl bendrų klausimų kreipkitės į Viktutę Siliūnienę el. paštu  vik-
tute@siliunas.com   

Sendraugių ateitininkų stovykla–II, rugpjūčio 8–14 
Priimami visi šeimos nariai. Norintys dalyvauti prašomi skambinti
Ritai Bieliauskienei tel.: 708-484-4045 arba kreiptis el. paštu: sendrau-
giai2@gmail.com.  

XVI Ateitininkų federacijos kongresas vyks 2010 m. rugpjūčio 6–8 d.
Vilniuje. Prieš kongresą, rugpjūčio 2–6 d., vyks stovykla Berčiūnuose,
skirta kongreso daly viams susidraugauti ir kongresui pasiruošti. Visą
informaciją apie registraciją rasite Atei ti nin kų internetinėje svetainėje:
http://ateitis.lt/node/393. Regis tra cija tęsis iki birželio 30 d.

Ateitininkų kon gresas ir stovykla
rugpjūčio 2-8 d. Lietuvoje

Vasaros renginiai

Gautas prašymas iš Ateitininkų federacijos raštinės
Kaune: ieškoma Ateitininkų rūmų Kaune nuotraukų
iš Nepriklau so my bės laikų. Šiuo metu yra atnaujina-

mas Ateitininkų rūmų fasadas. Kauno technologijos univer-
siteto archyvuose nėra išlikusių žinių, kaip atrodė ir kada
buvo padarytas ateiti ninkų ženklas ant rūmų priekinio fasa-
do. Skubiai nepateikus papildomos informacijos apie buvusią
rūmų išvaizdą, ženklas nebus atnaujintas. Visus, galinčius
padėti, turinčius nuotraukų ar kitos informacijos, skubiai
prašome kreiptis į Ateitininkų federacijos raštinę el. paštu
af@ateitis.lt ar tel.: 8 37 324025 arba į šio skyriaus redak-
torę Vidą Kuprytę  tel.: 708-447-2036, kuri informaciją per-
siųs į Ateitininkų raštinę Lietuvoje.

Pakeltos galvos pamatys
,,Ateitininkijai — 100”

Šią savaitę tokie plakatai puošia Vil niaus ir Kauno
gatves. Planuojama, kad jie kabės ir rugpjūčio pirmą
savaitę Ateitininkų jubilie ji nio kongreso metu, bet
tai priklausys nuo mecenatų dosnumo.

Lietuva ruošiasi Ateitininkų kongresui:

Tėvų Pran ciš konų va sarvietėje

KENNEBUNKPORT, MAINE
Ateitininkų sendraugių poilsio ir studijų savaitė
rugpjūčio 7–14
Priimami visi šeimos nariai  Registruojamasi užsisakant kambarius Tėvų
Pran ciš konų va sarvietėje – Franciscan Guest House tel.: 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).

Šią savaitę Vilnius ir Kaunas pasipuošė dideliais spal-
vingais plakatais, skelbiančiais Ateitininkijos jubiliejų.
Plakate  pa vaiz duo tas laiškas ateities Lietuvai, kuriame

žymesnieji ateitininkai sveikina Lietuvą ir pasi dalina savo
mintimis. Štai Kazys Pakštas ragina — ,,Pasukim Lietuvos
laikrodį šimtą metų į priekį”, Antanas Maceina byloja —
,,Pasaulis be Dievo yra pasaulis be dvasios ir be širdies” ir
Adolfas Damušis tvirtina: ,,Nekritiški asmenys laimę mato
ten, kur jos nėra, ir nemato ten, kur ji yra.” 

Plakatą sukūrė Stanislovas Tunaitis, o lauko reklamos
ben dro vė JCDecaux iškabino. Dalį rodymo išlaidų turi apmo-
kėti ateitininkų federacija. Ieškomi ir mecenatai, kurie pa-
lengvintų brangią reklamos kainą. Pagal šiuo metu pasirašytą
sutartį plakatai kabos dvi savaites. Taip pat yra planuojama
prieš Ateitininkų kongresą ir Kongreso metu plakatus vėl
iškabinti vienai savaitei Vilniuje.

,,Iš tiesų tai viskas priklausys nuo to, kiek pinigų tam
galėsim skirti... būtų smagu pasigaminti ir įvairesnių plakatų
ir juos paeksponuoti visus metus”, — pareiškė Živilė Še-
poraitytė, Ateitininkijos šimtmečio minėjimo komiteto narė.
,,Na, visgi tikiuosi, kad JAV lietuviai, atvažiavę į kongresą
plakatus gatvėse tikrai išvys.” 

Paraginkite savo gimines ir draugus plakatus įsidėmėti, o
jei patys būsite Vilniuje šią savaitę, sustokite prie plakato,
nusifotografuokite prie jo ir siųskite su linkėjimais adresu
simtmetis@ateitis.lt. Jums pritarus, jūsų nuotraukos bus
patalpintos internete bei išsaugotos ateities kartoms!

Skubiai ieškomos
Ateitininkų rūmų nuotraukos
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LIETUVOS VYSKUPAI:
HOMOSEKSUALIUS ASMENIS

BŪTINA GERBTI
2010 m. gegužės 4–6 d. Vilniuje

vyko Lietuvos vyskupų konferencijos
(LVK) plenarinis posėdis, kuriame daly-
vavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivysku-
pas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartu-
lis, J. Boruta, J. Kauneckas, J. Matu-
laitis, R. Norvila, A. Poniškaitis, J. Iva-
nauskas, J. Tunaitis. Posėdyje taip pat
dalyvavo Apaštališkasis nuncijus Lietu-
vai arkivyskupas Luigi Bonazzi.

Posėdyje dalyvavęs Apaštalinis
nuncijus Lietuvai pasveikino visus da-
lyvius. Savo kalboje nuncijus pristatė
naujai paskirtą Nunciatūros sekretorių
mons. C. Cricini, kuris pradeda savo
tarnystę Baltijos šalyse. Arkivysk. Bo-
nazzi pasidžiaugė, kad šiandien sukan-
ka vieneri metai nuo jo atvykimo į Bal-
tijos šalis, kad per šiuos tarnystės me-
tus pavyko užmegzti su visais broliškus
santykius. Nuncijus dalijosi savo pa-
mąstymais apie kunigų bendruomenės
problemas ir iššūkius šiandien, pri-
minė, kad skausmingas apsivalymo
metas gali tapti malonės laiku vietinei
ir Visuotinei Bažnyčiai.

Posėdžio metu ganytojai išreiškė
susirūpinimą dėl įvairių nuodėmingo
gyvenimo būdo propagavimo formų, su
kuriomis šiandien susiduria visuomenė
ir joje gyvenantys tikintieji. Vienas iš
tokių reiškinių – homoseksualizmo ide-
ologija, kurios konkretus pasireiškimas
yra Vilniuje numatytos eitynės „Už
lygybę”. Ši ideologija yra nepriimtina
tikintiesiems, nes prieštarauja šeimos
kaip vyro ir moters santuokos sam-
pratai. Taigi ji yra priešinga tiek Kūrėjo
numatytai prigimtinei tvarkai, tiek ir
LR Konstitucijai, kuri šeimą laiko val-
stybės pamatu.

Ganytojai primena Bažnyčios mo-
kymą, kuris aiškiai pabrėžia skirtumą
tarp požiūrio į homoseksualius asmenis
ir požiūrio į tokius santykius, kurie yra
iš esmės netvarkingi, nes neatitinka
esminio lytinių santykių tikslo: šeimoje
išreikšti vyro ir moters tarpusavio
meilę, atvirą naujai gyvybei. Priešingai,
patį šių polinkių turintį žmogų būtina
gerbti, nevalia jo žeminti, iš jo tyčiotis
ar prieš jį smurtauti.

Vyskupai apgailestauja, kad Baž-
nyčios narių, taip pat ir dvasininkų,
nuodėmės bei klaidos visuomenėje ap-
temdo Dievo žodžiu besiremiantį ir
žmogaus prigimtį atitinkantį jos mo-
kymą. Ganytojai kviečia visus tikin-
čiuosius maldai ir visokeriopai pagal-
bai, kad Dievo malonės vedami vieni
kitiems padėtume apvalyti savo gyve-
nimą nuo nuodėmingų įpročių bei liu-

dyti skaisčios draugystės, nesavanau-
diškos meilės ir ištikimybės grožį, puo-
selėti dorą ir pagarbą kiekvienam žmo-
gui. Lygus asmenų orumas nereiškia,
kad lygiai vertingi ir jų moraliniai
pasirinkimai.

Posėdyje dalyvavo Lietuvos vyrų ir
moterų vienuolijų vyresniųjų Konfe-
rencijų atstovai: ses. Juozapa Strakšytė
OSB ir kun. Vincentas Tamošauskas,
OFM Cap. Ganytojams buvo pristatyta
Lietuvoje veikiančių vyrų ir moterų
vienuolijų padėtis, misijų gairės ir ben-
dradarbiavimo galimybės su parapi-
jomis bei vietos vyskupais.

Liturginės komisijos pirmininkas
vysk. J. Boruta pristatė rengiamą suau-
gusiųjų Įkrikščioninimo sakramento
apeigyną. Ganytojai aptarė klausimus,
kuriems reikalingi LVK sprendimai.

Posėdyje dalyvavo naujas Vyskupų
Konferencijos narys, Vilniaus arkivys-
kupijos augziliaras vysk. A. Poniškaitis.
Ganytojai jam pavedė atstovauti Lie-
tuvos Vyskupų Konferencijai Ad hoc
komisijoje ryšiams su Lenkijos Vysku-
pų Konferencija.

Ganytojai džiaugiasi ir dėkoja vi-
siems, kurie prisidėjo prie materialinės
paramos nukentėjusiems nuo žemės
drebėjimo Haičio gyventojams. Lietu-
voje per vyskupijas ir ,,Lietuvos Caritą”
iš viso buvo surinkta 318,963 Lt. Dalis
šių aukų perduota per Tarptautinę
,,Carito” organizaciją, kita dalis per-
duota tiesiai Haičio gyventojams per
Nunciatūrą, nes Apaštalinis nuncijus
yra dirbęs tame krašte ir tarpininkavo,
kad Lietuvos parama kuo greičiau pa-
siektų nukentėjusius Haičio gyvento-
jus.

Apžvelgti bendrų dvišalių komisijų
su valstybės valdžia vykdomi darbai bei
įvairūs rengiami įstatymai, kuriais
reglamentuojami moralinių vertybių
klausimai, ypač atkreiptas dėmesys į
medikų sąžinės laisvės užtikrinimą
įstatymuose, bei rengiamą pagalbinio
apvaisinimo įstatymą.

Posėdžio dalyviai trejų metų ka-
dencijai pratęsė vysk. R. Norvilos atsto-
vavimą Europos Sąjungai priklausan-
čių šalių Vyskupų konferencijų taryboje
Briuselyje.

Kitas LVK plenarinis posėdis vyks
birželio 28 d. Panevėžyje, pasibaigus
Lietuvos jaunimo dienoms.

Vyskupų konferencijos 
sekretoriatas

Netikime, kad yra
taip blogai

VYTAUTAS VOLERTAS

Pabraidžiokime po Lietuvoje rimtos, ne tauzyti mėgstančios spau-
dos pasisakymus, tvirtinimus, pranešimus. Ilgai klaidžioti nerei-
kia, kad apstulbtum: Kubiliaus planas – sunaikinti Darbo biržą ir

sveikatos apsaugą...; Lietuvoje klesti siauros „neliečiamybių kastos”, ku-
rioms priklausantys veikėjai neteisiami, nors jie vykdo nusikaltimus –
grobsto valstybės turtą, organizuoja aferas, išnaudoja dirbančiuosius,
planuoja pedofilų ir kitokių iškrypėlių tinklus...; Kitos mūsų krašto prob-
lemos – korupcija, teisinis nihilizmas, socialinis neteisingumas, vertybių
krizė...; Po kiekvienų naujų rinkimų mūsų Seimas tik blogėja...

Nepamirškime, šie pasakojimai yra apie šiandieninę Lietuvą, apie
varguolę mūsų šaknų šaknelių šalį. Tai ne kokios nors Indonezijos valsty-
bėlės vaizdas ankstyvaisiais viduramžiais. Tai Vilnius, Kaunas, Šiauliai,
Alytus dabar. Kas ten gali gyventi? Premjeras planuoja sunaikinti tarpi-
ninkavimą darbininkams, sveikatos apsaugą gyventojams, ir apie šį jo
pragarišką planą kažkas tiksliai žino, žino ir drąsiai skelbia.

Ir Seimas... Jis su kiekvienais rinkimais čiuožia žemyn, taip tvirtina
protingas vertintojas, tikslus statistikos specialistas, nustatęs tikrą padėtį
ir ją skelbiąs. O korupcija, teisinis nihilizmas, suktybės, iškrypimai...
Skęsta šalis blogybių liūne, ir korespondentai analistai nespėja jų išskai-
čiuoti.

Dievuli, gerasis, atlaidusis, piktas ir teisingas, įspėk šiuos išvėpusius
spaudos darbuotojus ir redaktorius, kad jie į tą klampią vertybių krizę,
apie kurią kalba, patys yra nugrimzdę iki pažastų ir savo nesusigaudymu,
nerasdami krašte net kelių dorų žmogelių, kenkia Lietuvai. Gal ir tiesa,
„kad beveik visą mūsų žiniasklaidą – ir didžiąją, ir mažąją – valdo užsienio
šalis, aktyvinanti propagandą prieš Lietuvą” (,,XXI amžius”, 2010 m., nr.
20). Juk savarankiškai galvoją žmonės, žinoma, jei jie galvoja, turėtų nu-
jausti, kad jų žurnalistika formuoja iškrypėlišką nuotaiką. Būtų dora, jei
žiniasklaida pastebėtų rąstą savo akyje, užuot jį mėčiusi kiekviename gy-
venimo kely.

Žiniasklaida, ypač spauda, yra giliai nervinga ir šiuo savo liguistumu
atneša valstybei žalą. Šaukia apie griūvantį dangų, rėkia, spygauja, o tu-
rėtų pakakti tik ramios kalbos. Ar tai nėra azijietiško emocingumo įtaka?

Tarp viešojo gyvenimo darbuotojų visur pasitaiko nusikaltėlių, tačiau
jų veiksmai neapibendrinami visam kraštui. „Drauge” (2010 m. balandžio
9 d.) iš Sauliaus Spurgos straipsnio sužinome, kad kryptelėjo pašto gene-
ralinis direktorius, du ligoninių direktoriai. Išvardyti ir kiti sunkaus svo-
rio pinigų grobikai. Taigi jie, šie keli, pasinaudojo savo tarnybinėmis pa-
dėtimis. Šie keli, bet ne visi pareigūnai Lietuvoje. Jie apgaudinėjo draugus
ir valstybę. Taip nesielgė kiti tarnautojai, raštininkėliai, ligoninių, kalė-
jimų, durpynų direktoriai.

Lietuvos periodinė spauda klaidina gyventojus, be įvykiams skirto
rimto žvilgsnio gąsdina skaitytojus, skelbia apie atsivėrusią bedugnę, ke-
lia sąmyšį, elgiasi lyg samdyti priešų tarnai. Nėra profesionalumo, nėra
atsakomybės, etikos, bet apstu kažkam pataikūniško šliaužiojimo, vaiki-
gališkų šūkavimų ir net vulgarybės. Štai ir Lietuvos žurnalistas Andrius
Navickas „Drauge” (2010 m. balandžio 13 d.) savo skiltyje taria: „Apmau-
du tai, kad Lietuvos žiniasklaidoje cinizmas, žmogaus orumo pažeidimai
tampa norma, o padorumas – išimtim. Maža to, priminimas, kad egzis-
tuoja riba, kurią peržengus žiniasklaida tampa purvasklaida, paprastai
tampa tik pretekstu reklamos kampanijai.”

Matyt, susikuprinusi žiniasklaida turi įtakos ir liguistai emigracijai.
Kas ieškos ateities prišvinkusioje baloje, kaip Lietuvą piešia jos periodi-
nė, ypač plačiatiražinė spauda? Turi įtakos dejonių ir aimanų uraganui,
siaučiančiam Lietuvoje. Veikiama ir išeivija. Nuolatiniai aikčiojimai pa-
kerta norus pagelbėti. Jei tautą ėda nepagydomas pesimizmo vėžys, kokia
gali būti pagalba.

Ne, tai ne vėžys. Tai vien praeinanti liga. Praeinanti, nors ilgai gy-
dytina. Žiniasklaidą, kurios Lietuvoje yra daugiau, kiek reikėtų informa-
cijai, gyventojai privalo „cenzūruoti”. Apibendrinimai yra kenkianti tar-
ša. O ir gyventojų aimanos – elgetynų kultūra. Valstybė nėra sriubos kati-
las, iš kurio galėtų visi srėbti. Savigarba yra būtina ir piliečiams, ir jų ži-
niasklaidai, tų pačių piliečių aptramdomai, jei pati savo palaidumo nesu-
sidrausmina.

„Altenbergo šviesos” festivalyje dalyvavo 
ir Lietuvos jaunimas

Balandžio 28–gegužės 4 d. sep-
tyniolika Kauno ir Vilniaus arkivys-
kupijų jaunimo atstovų bei jaunimo
grupių vadovų dalyvavo „Altenbergo

šviesos” šventėje Vokietijoje.
„Altenbergo šviesa” gavo pavadi-

nimą nuo mažo miestelio Altenbergo,
esančio maždaug 20 km nuo Kelno. Čia,
kur anksčiau 1133–1803 m. stovėjo cis-
tersų vienuolynas, šiandien yra įsikūrę
Kelno arkivyskupijos jaunimo namai.

„Altenbergo šviesa” pirmąkart bu-
vo uždegta pasibaigus Antrajam pasau-
liniam karui. Kasmet gegužės 1 d. švie-
sos įžiebimas Altenbergo bažnyčioje yra
susitaikymo ženklas – priešai tampa
draugais. Taip Vokietijos jaunuoliai

ištiesia Europai susitaikymo ranką,
kuri iš naujo neša taiką ir draugystę.
Tada šviesa pradeda kelionę iš Alten-
bergo ir keliauja po visą Europą.

Po Antrojo pasaulinio karo kata-
likų jaunimas pradėjo susitikinėti
Altenberge. Kilo sumanymas per Vo-
kietiją surengti šviesos estafetę. Nepai-
sant skeptikų, po pirmojo pasisekusio
bandymo estafetė prigijo ir nuo 1950 iki

1965 m. kasmet prasidėdavo gegužės 1
d.

Šiais metais „Altenbergo šviesos”
šventė buvo jubiliejinė – 60-toji; jos
šūkis – „Gyvenk taikoje kaip šviesos
karys”. 

Plačiau: http://www.altenberger-
licht.de/

Kauno arkivyskupijos
Jaunimo centro info



niai priimtas sveikatos įstatymas, rei-
kalaujantis kiekvieną asmenį įsigyti
draudą (arba mokėti baudą), priešta-
rauja JAV Konstitucijai. Niekas į tai
nekreipė didesnio dėmesio. Žinota,
kad klausimą atitinkamu laiku iš-
spręs JAV apeliaciniai teismai. Tik
susiklosčius konkrečiai teisinei padė-
čiai, JAV Aukščiausias Teismas bylą
nutars priimti svarstyti arba ją grą-
žins pakartotinai peržiūrėti apeliaci-
niam teismui. 

* * *
2008 m. liepos 15 d. LR Seimo

priimtas laikinasis pilietybės įstaty-
mas galiojo iki 2010 m. sausio 1 d. LR
Seimas nutarimu pratęsė šio įstaty-
mo galiojimo laiką iki 2010 m. liepos
1 d. Tad turime mažiau kaip du mė-
nesius, nebent Seimas vėl nutars
įstatymo galiojimo laiką pratęsti.
PLB valdyba užduoties, siekiant tal-
kinti užsienyje gyvenantiems tautie-
čiams išlaikyti Lietuvos pilietybę,
neprivalėtų apsunkinti vaikų, vaikai-
čių ir provaikaičių sąvokomis. Juk
neieškome Sibire užsilikusių 1863

metų sukilimo prieš carą dalyvių ar
buvusios Lietuvos-Lenkijos politinės
unijos palikuonių! Pirminis dėmesys
skirtinas po 1990 m. kovo 11 d. jau iš
nepriklausomos Lietuvos į užsienį iš-
vykusiems lietuviams emigrantams. 

Užtikrinus dvigubą pilietybę
Europos Sąjungoje ir NATO valsty-
bėse gyvenantiems lietuviams, vėliau
galėsime pasirūpinti Rusijoje, Pietų
Amerikoje, Australijoje, N. Zelandi-
joje ir kt. šalyse esančiais tautiečiais.
PLB valdyba teisingai teigia, kad Pi-
lietybės klausimas yra politinis. Savo
ruožtu, Seimo komiteto pirm. S. Šed-
baras yra pripažinęs, kad šis reikalas
reikalauja pirmiausia politinio apsi-
sprendimo. Su abiem teiginiais tenka
sutikti.

* * *
Yra sakoma, kad kupranugaris

savo išvaizda yra ,,specialios komisi-
jos” sukurtas gyvulys. Nejaukiai jau-
čiuosi, siūlydamas dvigubos piliety-
bės klausimo sprendimą patikėti spe-
cialiai sukurtai Valstybinei komisijai,
apimančiai Seimo, Vyriausybės (mi-
nisterijų), Prezidentūros, teismo sis-
temos ir PLB atstovus. Per nustaty-
tą laiką Valstybinė komisija būtų

įpareigota įvertinti su emigracija į už-
sienio valstybes susijusius procesus:
informavimą Lietuvos valdžios apie
asmenų išvykimą bei sugrįžimą, už-
sienį išvykusiųjų mokėjimą privalo-
mų valstybinių mokesčių, į užsienyje
įgytų mokslo žinių užskaitas. Sutelk-
tina informacija apie Lietuvos valsty-
bės gaunamą paramą iš emigravusių
tautiečių, vedybų su svetimtaučiais
klausimą, grįžimo į Lietuvą planus,
vaikų pajėgumą mokytis Lietuvos
mokyklose ir t.t., ir t.t. Tik Lietuvai
atlikus ,,namų darbus”, Valstybinė
komisija galės užsienio lietuviams
pasiūlyti gerai išgalvotą Lietuvos pi-
lietybės užsienio lietuviams išlaiky-
mo įstatymą. Dabartiniu metu nema-
ža dalis išvykstančiųjų Lietuvos vals-
tybei nedeklaruoja savojo išvykimo.
Kai kurie išvykusieji nemoka valsty-
bei priklausančių socialinės draudos
mokesčių, tačiau atostogų metu į Lie-
tuvą atvyksta taisyti sveikatos, ope-
ruotis, tvarkytis dantų. Ar nesama
pagrindo stebėtis Lietuvoje prieš
emigruojančius vis stipriau įsipilieti-
nančiu nepakantumu?

* * *
Svarstant dvigubos pilietybės

klausimą nevertėtų lengva ranka at-
mesti Lenkijos teikiamos taip vadina-
mos ,,lenko kortos”, įgalinančios už-
sienio lenkus naudotis tam tikromis
privilegijomis. Netekusiems Lietuvos
pilietybės gal sutrumpintinas jos at-
gavimo laikas, teiktini palengvinimai
įsigyjant nekilnojamą turtą, įstojant į
mokslo įstaigas, kvalifikuojantis pen-
sijoms ir pan.

Prisimintina, kad Antrojo pa-
saulinio karo pabėgėliams ir jų atža-
loms Lietuva suteikė teisę ne ,,išlai-
kyti” turimą tarpukario Lietuvos pi-
lietybę, bet ją ,,atkurti”. Privalėjome
užpildyti anketą, sumokėti atitinka-
mą mokestį, kad būtų išduotas pilie-
tybę liudijantis Lietuvos pasas.

Š. m. kovo 24 d. ,,Draugo” laidoje
buvo išspausdinta Delfi.lt žinia apie
Rusijos vyriausybės Valstybės Dūmai
pateiktą įstatymo projektą ,,Dėl vals-
tybinės RF politikos užsienyje gyve-
nančių tėvynainių atžvilgiu” pakeiti-
mų. Projekto dokumente siūloma ne-
suteikti tėvynainių statuso visiems
išeiviams iš Rusijos, o tik tiems, kurie
įrodys dvasinį, kultūrinį ir teisinį ryšį
su Rusija. Kaip pažymima įstatymo
projekte, tėvynainiai turi būti pasi-
ruošę dokumentais pagrįsti savo na-
rystę visuomeninėse organizacijose,
kurių veikla susijusi su rusų kalbos
išsaugojimo problemomis, draugystės
su Rusijos Federacija stiprinimu arba
išeivių iš Rusijos teisėmis, praneša
laikraštis ,,Kommersant”. Tėvynai-
nių statusas, kaip ir anksčiau, bus su-
teikiamas išeiviams iš Rusijos, kurie į
kitas šalis emigravo po Sovietų Są-
jungos žlugimo. Nors ir netikslu ly-
ginti didelės rusų tautos išlaikymo
siekį su negausios lietuvių tautos
išlikimu, siūlomai Valstybinei komisi-
jai vertėtų susipažinti ir su kitų šalių
pastangomis.

4 DRAUGAS, 2010 m. gegužės 8 d., šeštadienis
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Mano rankose tik ką gautas 2010
m. balandžio mėnesio žurnalo ,,Pa-
saulio lietuvis” numeris. Pirmasis
straipsnis ,,Dėmesys užsienio lietu-
viams nesumažės” – vyriausios žur-
nalo redaktorės Audronės V. Škiudai-
tės pokalbis su naujuoju Lietuvos
užsienio reikalų ministru Audroniu
Ažubaliu.

Paklaustas, ar yra vilties arti-
miausiu metu išspręsti seniai spren-
džiamą Lietuvos pilietybės užsienyje
išlaikymo problemą, ministras atsa-
ko: Lietuvos pilietybės užsienyje iš-

laikymo problema yra labai paprasta:
taip, kaip sako Lietuvos Konstitucija.
Nematau priežasties ir nematau ga-
lių ir būdų artimiausiu metu keisti
Lietuvos Konstitucijos. Redaktorei
pastebėjus, kad yra manančių, kad
Konstituciją galima aiškinti ir kitaip,
negu išaiškino Konstitucinis Teismas
(KT), kad čia požiūrio klausimas, A.
Ažubalis paaiškino: Mano galva, pi-
lietybė yra kažkas daugiau, negu tik
formalus patvirtinimas. Ir šiuo po-
žiūriu mes turime elgtis pagal KT
nuostatas. Gali būti toks liberalus po-
žiūris, kad Lietuvos pilietybę sutei-
kiame visiems, bet ar tokia didelė pa-
siūla suteiks kokybę tiems, kurie ją
gauna ar galėtų gauti? Aš manau,
kad galima būti geru lietuviu, patrio-
tu ir tautiškai susipratusiu žmogum
ir neturint pilietybės, jeigu to nelei-
džia Lietuvos įstatymai. A. Škiudaitė
užsiminė, kad jai vienas Argentinos
lietuvis senjoras yra guodęsis: Aš la-
bai norėčiau, kad mano vaikaitis
išliktų lietuviu, bet jeigu nebus gali-
ma jam įgyti Lietuvos pilietybės, aš
neturėsiu jokio argumento, kodėl jam
būti lietuviu. Jam nebus akstino būti
lietuviu... Į minėtą žurnalistės pas-
tabą A. Ažubalis sureagavo: Aš ne-
manau, kad Lietuvos pilietybė turėtų
būti akstinas. Auklėjimas, susiprati-
mas, įsisąmoninimas, kas tu toks esi,
– čia yra akstinas. O pilietybė, Šenge-
nas, teisė važiuoti, teisė atidaryti
Europos Sąjungos duris, – tai yra
praktikinis, pragmatinis dalykas. Tai
irgi gali būti gerbtina, bet, aš manau,
kad pilietybė yra daugiau. Tame yra
ir dvasios.

* * *
Minėtame ,,Pasaulio lietuvo” nu-

meryje yra išspausdintas ir praneši-
mas ,,PLB valdybos 2009 metų apž-
valga ir 2010 metų veiklos planai”.
PLB valdybos pirmininkės Reginos

Narušienės pasirašytame, penkis
žurnalo puslapius apimančiame pra-
nešime gana plačiai aptariamas ir
Lietuvos pilietybės išlaikymo klausi-
mas. Pranešime pastebima, kad 2009
m. vasario 17 d. Lietuvos Respublikos
prezidentas Valdas Adamkus pateikė
Lietuvos Respublikos Seimui savo
Pilietybės įstatymo projektą (Nr.
XIP–353), kuris nėra priimtinas Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenei, nes
vėl atmeta didelę dalį naujų emigran-
tų. Dabartiniu metu šis projektas yra
svarstomas Seimo Teisės ir teisėtvar-
kos komitete, kuriam vadovauja prof.
Stasys Šedbaras. Praėjusių metų spa-

lio 23 d. šis komitetas pateikė Seimui
svarstyti dar patobulintą Pilietybės
įstatymo projektą Nr. XIP-353(2). Be
kitų patobulinimų 7 straipsnyje yra
įrašytas 5 punktas, kuriuo sakoma,
kad Lietuvos Respublikos pilietis gali
būti kartu ir kitos valstybės pilietis,
jeigu jis yra lietuvių kilmės asmuo,
išvykęs iš Lietuvos po 1990 m. kovo 11
d. ir įgijęs Europos Sąjungos ar
Šiaurės Atlanto Sutarties Organiza-
cijos (NATO – A. Gč.) valstybės na-
rės pilietybę. Pristatydamas šį pato-
bulinimą minėtas komitetas pateikė
Seimui antrą nutarimo projektą, ku-
riuo kreipiamasi į LR KT su prašymu
ištirti, ar Lietuvos Respublikos Pilie-
tybės įstatymo 7 straipsnio 5 punktas
neprieštarauja Lietuvos Konstituci-
jai.

Gyvenant JAV, man nesupranta-
mas LR Seimo išankstinis LR Kons-
titucinio Teismo atsiklausimas, ar
siūlomas įstatymo projektas neprieš-
tarauja Lietuvos Konstitucijai. JAV
Kongresas priima įstatymus per daug
nesijaudindamas, kokiu ateityje
žvilgsniu priimtą įstatymą vertins
JAV Aukščiausias Teismas. Opozicija
garsiai šaukusi, kad Kongrese nese-

Būtina ieškoti bendro 
sutarimo dėl dvigubos 

pilietybės 

Nejaukiai jaučiuosi, siūlydamas dvigubos pilie-
tybės klausimo sprendimą patikėti specialiai
sukurtai Valstybinei komisijai, apimančiai Seimo,
Vyriausybės (ministerijų), Prezidentūros, teismo
sistemos ir PLB atstovus. Per nustatytą laiką Vals-
tybinė komisija būtų įpareigota įvertinti su emig-
racija į užsienio valstybes susijusius procesus (...).
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VYTAS KULNYS

Toronto Lietuvių namų metinis
ataskaitinis susirinkimas įvyko 2010
m. balandžio 25 d., sekmadienį, savo-
se patalpose. Susirinkime dalyvavo
116 narių, 34 organizacijų atstovai ir
vienas asmuo su įgaliojimu (proxy).
Susirinkimui pirmininkavo M. Rusi-
nas. Dr. J. Slivinskas pasiūlė papildy-
ti darbotvarkę įvedant punktą „Apys-
kaitų tvirtinimas”. Pasiūlymas buvo
vienbalsiai priimtas.

Pranešimai

Valdybos pirmininkas G. Sližaus-
kas trumpai apibendrino Lietuvių
namų praeitų metų veiklą, paminė-
damas, kad esant dabartinei ekono-
minei krizei žmonės daugiau taupo,
rečiau lanko renginius. Sumažėjo
Lietuvių namų salių nuomos paja-
mos. Praeityje buvo padaryta klaida
automobilių aikštelėje įrengiant au-
tomatinį atsiskaitymo aparatą (anks-
tyvesniais metais aikštelės metinis
pelnas siekdavo daugiau nei 18,000
dol., 2009 m. – tik 473 dol.). Stengia-
masi pagerinti nuomojamų salių
išvaizdą, tikimasi gauti daugiau pa-
jamų. Išspręstas Lietuvių namų pas-
kolos Labdaros fondui (Slaugos na-
mams) klausimas, bet pirmininkas
nepateikė tikslių duomenų, kiek Lie-
tuvių namams buvo grąžinta šios
skolos. Praneša, kad šiemet Lietuvių
namų švietimo fondas pradės skirs-
tyti stipendijas jaunimui. Baigdamas
G. Sližauskas pabrėžė – „(narių)
nuomonė valdybai yra labai svarbi”.

Iždininkas E. Stravinskas savo
pranešime pareiškė, kad Lietuvių na-
mai nebus parduodami. Reikia juos
atnaujinti, pagerinti įvaizdį, išlaikyti
juos, kad neštų pelno. „Norime jūsų
patarimų, mūsų tikslas yra remti
vieni kitus, bet neskaldyti”, – teigė
jis. Pranešta, kad priimtas susitari-
mas su Labdaros fondo valdyba
(Slaugos namais) dėl 590,000 dol.
paskolos. Lietuvių namams grąžinta
540,000 dol. suma. Deja, nepaaiškin-
ta, ką reiškia šis susitarimas, kada ši
suma buvo grąžinta, nes 2009 m.
Lietuvių namų apyskaitoje niekur

nėra tai minima, tik pažymėta „Lab-
daros paskola” 300,000 dol. (Šie ne-
aiškumai atsiliepė vėlesnėse diskusi-
jose.)

Visuomeninės veiklos komiteto
pirmininkė R. Snowden padarė trum-
pą pranešimą apie komiteto ir jį
sudarančių pagalbinių organizacijų –
Moterų būrelio, Vyrų būrelio ir Kul-
tūros komisijos – veiklą.

Revizijos komisijos pranešime
pareikšta, kad visi finansiniai atsi-
skaitymai yra vedami tvarkingai.
Pranešimo pabaigoje ištartos frazės:
„Ginčai į šalį”, „Į valdybą rinkite
tuos, kurie mažiau kalba”, kurios
neprisidėjo prie tolimesnio susirinki-
mo sklandumo. Tai tikrai „origina-
lios” revizijos komisijos „finansinės”
išvados. Nepaaiškinta, ką revizijos
komisija turėjo omenyje taip sakyda-
ma. Visiškai nebuvo revizijos finansi-
nio įvertinimo, pvz., žinoma, kad
Lietuvių namai paskolino Slaugos na-
mų statyboms 590,000 dol. sumą. Iki
2008 m. sausio 1 d. ši skola su palū-
kanomis sudarė 876,654 dol. Labda-
ros fondo 2009 m. metiniame ataskai-
tiniame susirinkime pranešama, kad
Lietuvių namai atsisakė (padovanojo
Labdarai) 476,654 dol. Reiškia, Lab-
daros fondas Lietuvių namams liko
skolingas 400,000 dol. Lietuvių namų
valdyba labai dosniai Labdarai pa-
dovanojo dar 50,000 dol. auką. Tuo-
met Lietuvių namai iš Labdaros fon-
do gavo ar galėjo gauti 350,000 dol.
Iždininkas pranešė, kad Labdaros
fondas Lietuvių namams grąžino
540,000 dol. Anksčiau jau buvo minė-
ta, Lietuvių namų metinėje apyskai-
toje rašoma, kad Labdaros fondo sko-
la yra 300,000 dol. Būtų buvę daug
mažiau nesusipratimų susirinkime,
jei šiuos neaiškumus revizijos komisi-
ja išsamiai būtų paaiškinusi savo
pranešime.

Diskusijos

Diskusijose dėl pranešimų trūko
nuoseklumo, kalbėta padrikai, ne pa-
gal valdybos pranešimų eiliškumą.
Tolimesniame diskusijų aprašyme
neminėsiu kalbėjusių asmenų pa-
vardžių, belieka     Nukelta į 12 psl.

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

Su dideliu įdomumu perskaičiau
Anelės Butkuvienės straipsnį apie
Sofiją Römerienę „Negrįžusi į savo
svajonių žemę” („Draugas”, 2010 m.
kovo 27 d. ir balandžio 3 d.), ypač kad
tai maloniai siejasi su mano geros
draugės Irenos Augevičiūtės-Kaestli
prisiminimais ir jos tapytu portretu,
apie ką ji su manim yra daug kartų
kalbėjusi. Tie prisiminimai siekia to-
limus prieškarinius laikus, kai Irena
viešėjo pas savo draugę  Tytuvėnuo-
se, ir mergaitės buvo pakviestos pas
ponią Römerienę, į jos dvarą, arba-
tėlei. Jaunoms mergaitėms tai paliko
didelį įspūdį.

Tą pažintį Irenai vėl teko atnau-
jinti jau daug vėliau Montreal mieste,
Kanadoje, kai ji jau buvo Šveicarijos
generalinio konsulo F. Kaestli žmona.
Sužinojusi apie Römerienės sunkią
padėtį ir prisiminusi ją dar iš Lie-
tuvos, skubėjo jai padėti, užsakyda-
ma pas ją savo portretą, kuris puikiai
pavyko. Nenuostabu, kad po to sekė
ir kiti užsakymai, daugiausia iš diplo-
matų, tarp kurių Irena buvo labai

populiari ir mėgstama.
Vyrui išėjus į pensiją, Irena grįžo

gyventi į Šveicariją. Kartu atkeliavo
ir Römerienės tapytas portretas. Ire-
na, gyvendama Berne, aktyviai įsi-
jungė į Šveicarijos LB veiklą ir Lie-
tuvos vyriausybės  2005 m. buvo ap-
dovanota medaliu „Už nuopelnus
Lietuvai”, kurį ji labai vertino. Tad
nenuostabu, kad jos paskutinis noras
buvo Römerienės portretą atiduoti
Lietuvos ambasadai Berne, kuri yra
Lietuvos teritorinė dalis.

Nepaisant, kad jau praėjo dau-
giau nei dveji metai nuo Irenos mir-
ties ir sūnaus Vyčio pakartotino krei-
pimosi į ambasadą, sprendimo, ar bus
priimtas šis portretas, dar nesulauk-
ta. O visgi būtų malonu žinoti, kad
šis portretas po ilgų kelionių irgi
surado savo poilsio vietą, taip, kaip ir
Irena Augevičiūtė-Kaestli, – Berno
Schlosshalden kapuose.

Tokia būtų dar vieno Römerienės
portreto garbinga pabaiga.

Rita Bagdonienė
Southbury,  CT

TORONTO, CANADA

Toronto Lietuvių namų
metinis susirinkimas

APIE DAR VIENÂ S. RÖMERIENÈS TAPYTÂ
PORTRETÂ

Nedažnai mums parašo Kanadoje gyvenantys lietuviai. Šįkart sulaukėme
Vyto Kulnio straipsnio apie neseniai įvykusį Toronto Lietuvių namų metinį
ataskaitinį susirinkimą, kuriame norima paliesti svarbias susirinkimo metu
diskutuotas temas, kurios, autoriaus nuomone, arba liko neaiškios, neišspręs-
tos, arba tapo dar neaiškesnėmis nei buvo prieš diskusijų pradžią.

Redakcija

PRANCIŠKA REGINA LIUBERTAITÈ

Motinos akys

Motinos akys žvelgia į tolį –
Kiekvieną žingsnį žemėje saugo.
Motinos meilė per juodą naktį
Šviesia ramybe tamsą praauga.
Motinos žvilgsnis plačiau už jūrą
Kiekvieną dieną mane paglosto. 
Kiekvieną naktį širdies skalsumą
Tiesia per dangų žvaigždynų juosta.
Kiekvieną dieną mano šaukimą
Ji tik viena Visatoj išgirsta.
Tik josios meilė mano likimą
Saugo kaip šventą dievišką pirštą.
Motinos akys per gilų dangų
Žiūri ir mano žvilgsnį nušviečia.
Veja tamsumą, viltį išrango
Šviesoj platybių Sietyno spiečiaus.
Motinos akys per aukštą dangų 
Tarsi Marijos globa virš marių.
Motinos siela visatos langu
Dievišką šviesą į žemę žeria.

Iš ,,Draugo” archyvo
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Vilnius, gegužės 7 d. (BNS) –
Lietuvos ambasados Rusijoje dele-
gacija, vadovaujama ambasadoriaus
Antano Vinkaus,  Rusijos Oriolo sri-
tyje esančiame Aleksejevkos kaime
pagerbė 1943 metais mūšiuose žuvu-
sių kelių tūkstančių 16-osios lietu-
viškosios šaulių divizijos karių atmi-
nimą. Ambasados delegacija padėjo
gėlių prie 16-osios lietuviškosios šau-
lių divizijos paminklinio akmens, žy-
minčio mirtinas kovas. 

Lietuvos ambasada jau daugelį
metų aplanko 16-osios lietuviškosios
šaulių divizijos karių, dauguma kurių
buvo iš Lietuvos, žūties vietą Alekse-
jevkos kaime. Vietos gyventojai nuo-
širdžiai prižiūri karių kapus, domisi

Lietuva. 
Lietuvos ambasadorius Rusijoje

A.Vinkus taip pat susitiko su Oriolo
srities valdžios atstovais. Delegacija
taip pat aplankė karių kapines Oriolo
mieste, susitiko su Aleksejevkos kai-
mo bendruomene, Antrojo pasaulinio
karo veteranais. 

Aleksejevkos mokyklos muziejui
padovanota Lietuvoje lietuvių ir rusų
kalbomis išleista prisiminimų knyga
,,Šešioliktoji divizija” ir nuotraukų
albumas ,,Lietuva atsimena”. Lietu-
vos ambasada numato pagerbti Ant-
rojo pasaulinio karo ir sovietinių rep-
resijų aukų atminimą Maskvos Dons-
kojaus vienuolyno kapinėse. 

T´siasi premjero vieõnagè  JAV

Kalbos premijâ pelnè Sankt
Peterburgo lietuvè�  

Britanijoje baig∂si rinkimai î parlamentâ

Vilnius, gegužės 7 d. (ELTA) –
Baltijos šalių gynybos ministrai sieks,
kad oro policijos misija taptų nuola-
tine. Tai sutarta per tradicinį Baltijos
šalių gynybos ministrų susitikimą
Vilniuje. 

,,Oro policijos misija pradėjo
veikti tik Lietuvai įstojus į NATO.
Šiuo metu ji yra pratęsta iki 2014 m.
Mūsų tikslas buvo ją pratęsti iki 2018
m. Mes pritariame specialistų pateik-
tai studijai, kad tikslingiausia yra siekti
nuolatinės oro policijos misijos Balti-
jos šalyse”, – teigė Lietuvos krašto
apsaugos ministrė Rasa Juknevičie-
nė. Krašto apsaugos ministrė pažy-
mėjo, jog yra svarbu gerinti dalyvau-

jančiųjų sąlygas, kad ji taptų pa-
trauklesnė dalyvaujantiesiems. Siū-
lymus dėl oro policijos misijos galimy-
bių ketinama pristatyti Seimo Na-
cionalinio saugumo ir gynybos komi-
teto nariams, kitiems partneriams.

Krašto apsaugos ministrė įsitiki-
nusi, kad naujoje NATO strateginėje
koncepcijoje energetiniam saugumui
bus skirtas reikšmingas dėmesys.
,,Energetinis saugumas yra minimas
ir naujosios NATO strategijos apma-
tuose”, – teigė R. Juknevičienė. Savo
ruožtu Lietuva nuo kitų metų steigia
Energetinio saugumo centrą ir ketina
siekti, kad jis taptų NATO kompeten-
cijos centru. 

Vilnius, gegužės 7 d. (ELTA) –
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
dieną paskelbta 2010 metų Kalbos
premijos laureatė – už nuopelnus li-
tuanistinio paveldo ir lietuvių kalbos
sklaidai apdovanojama Sankt Peter-
burgo valstybinio universiteto docen-
tė dr. Vanda Kazanskienė.

Lietuvos mokslų akademijoje
laureatę pasveikino Lituanistikos
tradicijų ir paveldo įprasminimo ko-
misijos pirmininkas Česlovas Stan-
kevičius, V. Kazanskienės kandida-
tūrą premijai iškėlusio Lietuvių kal-
bos instituto vadovai, kolegos litua-
nistai. 

Gimusi Lietuvoje, Kupiškio ra-
jone, V. Kazanskienė studijavo Vil-
niaus universitete klasikinę filologi-
ją, vėliau išvyko į Sankt Peterburgą,
tapo taip pat klasikinės filologijos
specialisto Nikolajaus Kazanskio
žmona. Jau daugiau kaip tris dešimt-
mečius V. Kazanskienė dirba moks-
linį darbą lituanistikos baruose, dės-
to lietuvių kalbą Sankt Peterburgo
valstybiniame universitete, puoselėja
nuo 1994 m. Sankt Peterburge ren-
giamas šeštadienines lietuvių kalbos
pamokas, yra pelnytai vadinama
Sankt Peterburgo Lietuvių Bend-
ruomenės gerąja siela.

Pasak Lituanistikos tradicijų ir
paveldo įprasminimo komisijos pir-
mininko Č. Stankevičiaus, daugelyje
Lietuvos ir užsienio vietų greta ofi-

cialių institucijų ir lituanistikos tyri-
mo centrų iš pašaukimo savo darbą
dirba žmonės, suvokiantys pareigą,
kad ir kur būdami, atiduoti duoklę
savo krašto paveldui, skleisti jį ir su-
pažindinti kitus. Daug žmonių
palaiko lietuvybę ir užsienyje, kur
yra bent maža lietuvių bendruo-
menė. Viena iš jų – šių metų Kalbos
premijos laureatė dr. V. Kazanskienė.

Praėjusiais metais Kalbos premi-
jos laureatu tapo kunigas marijonas
Vaclovas Aliulis. Tikimasi, kad atei-
tyje šią garbingą premiją pelnys ir
žurnalistikos srities atstovas.

Atkelta iš 1 psl.
apsi-sprendmo dėka, bet tokius
dalykus detaliau svarsto kariškiai, o
ne politikai.” 

Pasiteiravus, ar su H. Clinton
buvo kalbama apie kitus galimus
aukščiausio rango vadovų susitiki-
mus, A. Kubilius sakė, jog susitikimo
metu buvo aptarta planuojama Bal-
tijos ir Šiaurės šalių parlamento pir-
mininkų kelionė į JAV bei numato-
mas Demokratijų bendrijų forumas
Krokuvoje. 

JAV viešintis Lietuvos premjeras
sulaukė įtakingo respublikonų sena-
toriaus John McCain padėkos už Lie-
tuvos dalyvavimą taikos palaikymo
misijoje Afganistane. 

,,Ačiū, kad jauni ir drąsūs Lietu-
vos vyrai kovoja Afganistane už de-
mokratijos vertybes”, – sakė J. Mc-
Cain. Pasak senatoriaus, artimiausiu
metu Afganistane vyks lemiami mū-
šiai prieš Talibano smogikus, kuriuos
būtina laimėti. Nuo 2005 m. Lietuva
vadovauja Afganistano Goro provin-
cijos atkūrimo grupei. Tai bendra ci-
vilių ir karių misija, NATO tarptauti-
nių saugumo paramos pajėgų dalis.
Šalies pietuose kariauja specialiųjų
pajėgų ,,Aitvaras” kovotojai. Per prem-
jero ir senatoriaus susitikimą Washing-
ton, DC taip pat pabrėžta, kad Lietu-
va ir Amerika yra strateginiai part-
neriai. 

J. McCain savo ruožtu iškėlė po-
kyčių Baltarusijoje ir Rusijoje klausi-
mą. Jo nuomone, ir Baltarusija, ir
Rusija daro tam tikrus žingsnius, kad
prasidėtų glaudesnis dialogas su JAV. 

A. Kubilius teigė, kad pastaruoju
metu jam bendraujant su Rusijos prem-
jeru Vladimir Putin ir Baltarusijos
vadovais matyti, jog jų tonas Vidurio
Europos šalių atžvilgiu yra gerokai
sušvelnėjęs, ir akivaizdus abiejų šalių
noras atverti ekonomikas bei plėtoti
bendradarbiavimą su Vakarais. Ta-
čiau abu pašnekovai pabrėžė, kad ne-
pakito Rusijos elgesys dėl Ukrainoje,
Gruzijoje, Kirgizijoje vykstančių de-

mokratinių procesų. 
Atsisveikindamas senatorius J.

McCain sakė, kad jo širdyje visada
yra ypatinga vieta Baltijos šalims. Jis
tvirtino niekada nepripažinęs Balti-
jos valstybių okupacijos. 

Amerikos energetikos ministeri-
joje Lietuvos Vyriausybės vadovas su-
sitiko su energetikos sekretoriaus pa-
vaduotoju Daniel B. Poneman. Susi-
tikimo metu A. Kubilius sakė, kad
Lietuvai labiausiai reikia amerikiečių
energetinės ekspertizės ir naujausių
technologijų stiprinant energetinį
saugumą regione. Lietuvos premjeras
domėjosi naujausioms technologi-
jomis, kurios būtų naudingos statant
naują branduolinę jėgainę ir suskys-
tintų dujų terminalą. Sekretoriaus
pavaduotojas D. B. Poneman užtikri-
no, kad Amerika ,,padės kuo galės”.

JAV viceministras kalbėjo, kad
mažinant šiltnamio dujų kiekius,
branduolinė energetika yra pati pers-
pektyviausia, todėl prezidentas B.
Obama branduolinę energetiką laiko
svarbiausia. Kartu šiuolaikiniame
tarptautinio terorizmo pasaulyje la-
bai svarbu užtikrinti branduolinio
ginklo neplatinimą, todėl lietuviška
branduolinės jėgainės statyba gali
būti pavyzdžiu, kaip gaminti saugią
ir ,,žalią” energiją. Pasak viceminist-
ro, klimato atšilimą įveiks ne pasau-
liniai susitarimai, bet geri pavyzdžiai,
ir Lietuva gali būti vienu jų.

Premjeras ir viceministras apsi-
keitė nuomonėmis apie permainų du-
jų sektoriuje poveikį didžiausioms
energetikos monopolijoms. Lietuvos
premjeras taip pat papasakojo apie
Baltarusijos domėjimąsi galimu naf-
tos ir dujų tiekimu per Baltijos šalis.

D. B. Poneman užsiminė, kad jo
giminė kilusi iš Gardino ir Vilniaus
litvakų, o pavardė siejasi su Nemunu,
savo ruožtu premjeras A. Kubilius
pažadėjo, kad kai viceministras at-
vyks į Lietuvą, būtinai jam suruoš
apsilankymą jo bendravardžiame Pa-
nemunės miestelyje.

Pelenû debesys vèl verçia keisti skrydžius

Londonas, gegužės 7 d. (BNS) –
Didžiojoje Britanijoje po rinkimų pir-
mą kartą nuo 1974 metų nė viena
partija parlamente neturės visiškos
daugumos, rodo  paskelbti rezultatai. 

Daugiausiai vietų gavo opozicinė
Konservatorių partija, tačiau ji nebe-
turi galimybių užsitikrinti visiškos
daugumos. Remiantis duomenimis,
kurie buvo paskelbti likus suskai-
čiuoti rezultatus tik 35-iose rinkimų
apygardose, David Cameron vado-

vaujami konservatoriai laimėjo 290
vietų. Tai reiškia, kad net tuo atveju,
jei jie laimėtų visus likusius manda-
tus, jų nepakaktų užsitikrinti visišką
daugumą 650 vietų Bendruomenių
Rūmuose. Ministro pirmininko Gor-
don Brown leiboristai jau iškovojo
247 vietas, liberalams demokratams
atiteko 51, o kitos partijos ir nepri-
klausomi kandidatai laimėjo 21 man-
datą. 

Rusijoje pagerbtas lietuviû 
kariû atminimas

Susitiko Baltijos šali¨ gynybos ministrai

Briuselis, gegužės 7 d. (BNS) –
Islandijoje vėl sustiprėjus vieno ug-
nikalnio išsiveržimui pasklidę pelenų
debesys privertė pakeisti kai kurių
tarpžemyninių skrydžių kryptis, o
kai kurie skrydžiai gali būti atidėti,
pranešė Europos civilinės aviacijos
agentūra ,,Eurocontrol”. 

Numatoma, kad galima padidėju-
sios vulkaninių pelenų susitelkimo
atmosferoje zona šį savaitgalį nusi-

drieks nuo Islandijos į pietus iki va-
karinio Iberijos pusiasalio pakraščio,
nurodė ,,Eurocontrol”. Agentūra pri-
dūrė, kad kai kuriose vietose pelenų
debesys gali pasiekti beveik 11 kilo-
metrų aukštį, nors kelias pastarąsias
dienas jie tvyrojo iki šešių kilometrų
aukštyje. Balandžio 6 d. buvo uždary-
ti kai kurie Airijos vakariniai oro uos-
tai, praneša ,,Eurocontrol”.

ELTOS nuotr.

ELTOS nuotr.
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Kitamanis Amerikoje, atstumtasis Lietuvoje
dindamas tam tikras Europos valsty-
bes „Senąja Europa” jis turėjo ome-
nyje tai, kad joms trūksta idealų, jos
yra pavargusios. Antra vertus, „Nau-
josios Europos” terminu Rumsfeld
įvardijo naująsias NATO nares, ku-
rios yra politiškai energingos ir gana
aiškiai skelbiančios savo idealus.
Toks dirbtinis Europos suskaldymas
Lietuvai buvo ne į naudą. Kalbant
apie prezidentą V. Adamkų, reikėtų
paminėti, jog jis iš visų jėgų stengėsi
parodyti Lietuvos išskirtinumą ir
ypatingas pažiūras. Tačiau dažnai tai

atsisukdavo prieš pačią Lietuvą. Pri-
siminkime Lietuvos užsispyrimą ir
neprotingą nuostatą vetuojant įvai-
rius ES projektus, pirmiausia – ES ir
Rusijos derybų pradžią. Lietuva vi-
sais šiais atvejais nepasiūlė nieko savo.

– Daliai Grybauskaitei tapus
prezidente politika pasikeitė,
stengiantis „atšildyti” santykius
su Rusija ir Baltarusija, atsisa-
kant proamerikietiškos laikyse-
nos. Ar tai tinkamas Lietuvai ke-
lias? Ar D. Grybauskaitės užsie-
nio politika Jums yra aiški?

– Akivaizdu, jog D. Grybauskaitė
jau parodė, kad jai nepatinka idealis-
tinė, deklaratyvi politika, ji yra už
praktinę naudą santykiuose su arti-
miausiais Lietuvos kaimynais. Aš ne-
sutikčiau su tais, kurie teigia, kad jos
užsienio politika yra neaiški. Įvairio-
mis progomis ji yra pasakiusi, kad po-
litikoje ji pirmenybę teikia santy-
kiams su ES. D. Grybauskaitė yra pa-
brėžusi, kad reikia imtis kiek akty-
vesnių Rytų Europos problemų
sprendimo būdų, tačiau tai turi būti
atliekama remiantis ES politikos gai-
rėmis.

– Neseniai D. Grybauskaitė
teigė, jog Lietuva būtų labiau ži-
noma ir daugiau išloštų, jeigu ji
save labiau tapatintų su Skandi-
navijos šalimis, Švedija ir Dani-
ja. Ar taip būtų geriau Lietuvai?
Kiek realus toks siūlymas?

– Aš netikiu tokia Lietuvos „ta-
patybe”. Nors Skandinavijos šalys ga-
na glaudžiai bendradarbiauja su Bal-
tijos šalimis, tačiau jos siekia išsau-
goti ir skirtumus, kurie yra tarp mū-
sų ir jų. Visuose susitikimuose jos pa-
brėžia norą išlaikyti tarpusavio bend-
radarbiavimą pagal formulę 5 plius 3,
o ne 8, t. y. visos kartu. Nematau
priežasčių, kodėl tokia politika arti-
miausiu metu turėtų pasikeisti, kad
ir kaip labai ms to norėtume. Man
nekyla abejonių, jog Lietuvai turėti
glaudžius ryšius su Skandinavijos ša-
limis būtų labai naudinga, tačiau mū-
sų kultūriniai, socialiniai, ekonomi-
niai ir politiniai skirtumai yra per di-
deli, ir su tuo mums reikia susitaikyti.

– Prieš keletą savaičių, kai
Lietuvos ministras pirmininkas
Andrius Kubilius vietoje prezi-
dentės D. Grybauskaitės lankėsi
Prahoje ir susitiko su JAV prezi-
dentu Barack Obama, jis pakar-
totinai prašė B. Obama suteikti
daugiau garantijų Lietuvos sau-
gumui tam, kad Rusija neturėtų
„pagundų” Lietuvos atžvilgiu. Ar
tokia baimė pagrįsta?

– Aš manau, kad tokia baimė ir
nuogąstavimas yra truputį perdėti.
Rusija išdrįso atsakyti į Gruzijos iš-
puolius todėl,        Nukelta į  9 psl.

64 metų Kęstutis K. Girnius
šiandien galėtų mėgautis dosniomis
Amerikos universitetų profesorių pri-
vilegijomis, tačiau filosofijos profeso-
rius savo gyvenimą yra susiejęs su
protėvių žeme – Lietuva. Vokietijoje
gimęs, Amerikoje užaugęs Girnius
užjūryje pasižymėjo kaip sėkmingas
žurnalistas, publicistas, politikos
analitikas ir istorikas, tačiau Lietu-
vos reikalai visada buvo jo tikrasis
pašaukimas. Prieš atvykdamas į Lie-
tuvą 2006 metais, daugiau nei 20
metų Girnius dirbo „Laisvosios Eu-
ropos” radijo korespondentu ir žinių
tarnybos direktoriumi Prahoje. So-
vietų okupacijos metais, dar gyven-
damas JAV, Girnius pirmasis išleido
analitinę knygą „Guerrilla Warriors
in Lithuania” („Partizanų kovos
Lietuvoje”), kurioje aptarė Lietuvos
pokario rezistencinį judėjimą. Nuo
2007 metų Girnius dėsto Vilniaus
universiteto Tarptautinių santykių ir
politikos mokslų institute. Jo temų
akiratyje – nacionalizmas ir jo ap-
raiškos Rytų ir Vidurio Europoje, taip
pat holokaustas. K. Girnius neretai
Lietuvos politinio vystymosi įžvalgo-
mis pasisako Lietuvos televizijų ir ra-
dijo programose. Kęstutį K. Grinių
kalbina „The Baltic Times”.

– Visą savo gyvenimą gana
atidžiai stebite Lietuvos politi-
ką. Turbūt žvelgiant nuo „Lais-
vosios Europos” radijo žinių sta-
lo ji atrodė kitokia, nei iš tiesų
būnant šalyje. Kas Jus labiausiai
nustebino valstybės politikoje?

– Lietuvos politinius procesus
stebiu pakankamai ilgą laiką. Tai da-
riau dar prieš pradėdamas dirbti
„Laisvės radijuje” Prahoje 1979 m.
Kai ėmiausi darbo radijo stotyje, į
Lietuvą atvykdavau kas šešias savai-
tes. Ypatingai domiuosi Lietuvos po-
litika nuo tada, kai šalis atkūrė ne-
priklausomybę 1990 m. Sunku įvar-
dyti kokias nors ypatingas staigme-
nas politikoje. Manęs jau niekas ne-
stebina.

– Gal galėtumėte iš politinio
taško palyginti Lietuvą su kito-
mis Baltijos šalimis – Latvija ir
Estija?

– Lietuvos skirtumas, lyginant su
kitomis šalimis, yra tas, jog dauguma
Lietuvos komunistų partijos narių
buvo lietuviai. Turiu omenyje tai, kad
daugumą partijos narių sudarė etni-
niai lietuviai, gimę Lietuvoje. Žvel-
giant iš tokio demografinio taško,
Latvijos ir Estijos komunistų partijos
daugiausia rėmėsi rusų kilmės na-
riais. Todėl Baltijos šalims atkūrus
nepriklausomybę, komunistai Latvi-
joje ir ypač Estijoje greit prarado savo
vietas. Daugelis jų grįžo į Rusiją, kiti
buvo atleisti, o tai sukūrė galimybę
jauniems estams užimti jų vietas net
ir aukščiausiuose sluoksniuose. Skir-
tingai nuo Lietuvos, kur toliau liko
valdyti seni nomenklatūrininkai su
atnaujinta komunistų partija, estai
savo valstybę pradėjo kurti nuo nulio.
Dėl to aš ypač gerbiu jų ekonominius
ir politinius pasiekimus. (…)

– Gal galėtumėme pakalbėti
apie trijų Baltijos šalių vienybę,
kuri buvo taip gyvybingai puose-
lėjama dešimtajame dešimtme-
tyje?

– Baltijos šalių vienybė visada
buvo deklaratyvi. Akivaizdu, jog tarp

šalių nėra jokios vienybės. Vienybės
idėja buvo remiama ir skatinama Va-
karų valstybių. Visos trys Baltijos ša-
lys niekada nebuvo pernelyg artimos,
net ir po nepriklausomybės atkūri-
mo. Valstybės viena su kita bendra-
darbiavo tiek, kiek reikėjo, ir nė kiek
ne daugiau. Norėčiau priminti, jog
Estijos prezidentas Toomas Hendrik
Ilves gana aiškiai savo prezidentavi-
mo pradžioje pabrėžė, kad Estija pri-
klauso Šiaurės šalių šeimai. Jo teigi-
mu, trys Baltijos šalys bendrą turi tik
sovietų okupacijos ir panašaus išsi-

laisvinimo patirtį. Deja, nėra politikų
nė vienoje šalyje, kurie iškeltų vieny-
bės idėją.

– Buvęs Lietuvos prezidentas
Valdas Adamkus įnirtingai rėmė
vadinamąją euroatlantinę politi-
kos kryptį, kuri pasižymėjo itin
glaudžiais Lietuvos ir JAV san-
tykiais. Atvira paslaptis, jog  V.
Adamkus gana artimai bendravo
ir su Amerikos tuometiniu vado-
vu George Bush, į kurį neretai
susitikimuose kreipdavosi var-
du. Daugelis Lietuvą įsivaizdavo
kaip Amerikos satelitę Europoje,
kuri padėjo skleisti proameri-
kietiškos demokratijos idėjas po-
litiškai besikamuojančioms Gru-
zijai ir Ukrainai bei taip pat šiek
tiek kliudė Europos Sąjungos
(ES) ir Rusijos deryboms. Ar
mums buvo protinga laikytis to-
kios politinės krypties?

– Norėčiau šį klausimą šiek tiek
perfrazuoti. Ar Lietuva, nesirinkda-
ma tokios politinės krypties, ką nors
prarado? Ne, neprarado. Apskritai V.
Adamkaus užsienio politikos aš ne-
pavadinčiau „euroatlantine”. Norė-
čiau priminti visiems, kad preziden-
tas George Bush ir ypač jo Saugumo
sekretorius Donald Rumsfeld buvo
vieni pirmųjų, kurie norėjo NATO
šiek tiek suskaldyti. Mums reikėtų
prisiminti, kaip Rumsfeld padalijo
Europą į dvi dalis: „Senąją Europą”
ir „Naująją Europą”. „Senąja Euro-
pa” jis įvardijo tas Europos valstybes,
kurios neparėmė 2003 m. įsiveržimo į
Iraką, ypač Prancūzija ir Vokietija.
Nuo tada šis terminas vartojamas
daugelio mokslo žinovų, žurnalistų
siekiant aprašyti įvairius pirmojo pa-
saulio šalių Europoje derinius. Pava-

Kęstutis K. Girnius. Jono Kuprio nuotr.
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

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

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

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

Chirurgai 

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

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

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

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

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Ginekologija

Stuburo ir skausmo ligos 

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

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

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

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

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

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

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

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

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

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

663300--994411--22660099

JAV LB Socialinių reikalų tarybos raštinė Čikagoje yra BIA (Bureau of
Immigration Appeals) akredituota įstaiga, kurioje galite gauti Jums reikalingas
imigracinių prašymų formas. Taip pat atliekame dokumentų vertimus bei tvirti-
name notariškai. Raštinės darbo laikas: nuo antradienio iki ketvirtadienio,
nuo 9 val. ryto iki 4 val. po pietų. Tel.: (773)-476-2655.

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

Bendra praktika

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�

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

www.draugas.org

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

Orland Park, IL 60462
708 349-0747

www.seimosgydytojas.com

Praėjusį šeštadienį, gegužės 1-
ąją, Illinois, Indiana bei Wisconsin
valstijose prasidėjo speciali progra-
ma, skirta šiais metais vykdomo
gyventojų surašymo (U.S. Census)
rezultatams pagerinti. Vadinamoji
„Nonresponse Follow-up (NRFU)”
programa bus nukreipta į asmenis
bei šeimas, iki šiol Gyventojų surašy-
mo biurui (U.S. Census Bureau) ne-
pateikusius reikalaujamos informaci-
jos. Tad jei dar neradote progos at-
sakyti į paštu atsiųstas surašymo
apklausos formas, galite tikėtis U.S.
Census atstovo apsilankymo į namus.
Informacijos surašymui rinkėjais
U.S. Census Bureau kaskart įdarbina
daugybę vietinių gyventojų, todėl
nenustebkite ant slenksčio pamatę
kaimyną ar prie jūsų namų esančios
parduotuvės savininką. 

Kadangi kas dešimtmetį vykdo-
mo gyventojų surašymo tikslas yra
surinkti kuo daugiau ir kuo tiksles-
nių duomenų apie gyventojų skaičių
bei šalies demografinius rodiklius,
negailint išleisti šiam tikslui krūvas
mokesčių mokėtojų pinigų, itin svar-
bu, jog gyventojai būtų geranoriškai
nusiteikę ir nesibodėtų įvykdyti savo
pilietinę pareigą. U.S. Census Bureau
vadovybė nuolatos pabrėžia, jog duo-
menų teikimas informacijos rinkė-
jams yra visiškai saugus (surinkti
duomenys nebus viešinami bei per-
duodami jokiai kitai valstybės įstai-
gai, įskaitant IRS, USCIS ir kt.) bei
užimsiantis ne daugiau nei keliolika
minučių. Šiais metais naudojamos
apklausos formos, teturinčios dešimt
klausimų, yra trumpiausios gyvento-
jų surašymo JAV istorijoje. 

Visi informacijos rinkėjai bei as-
menys, dirbantys U.S. Census Bu-
reau, yra specialiai apmokyti bei davę
priesaiką niekada neviešinti jokių su-
rinktų duomenų, už kurios nesilai-
kymą numatomos itin griežtos baus-
mės. Be to, pažymėtina, jog surašymo
formoje nėra klausimų apie imigraci-
nį statusą, teistumą ar pan. – renka-

mi vien tik demografiniai duomenys.
Duomenų rinkėjai lankysis gyventojų
namuose po tris kartus ir kaskart,
nieko neradę, paliks ant durų ranke-
nos raštelį su telefono numeriu, ku-
riuo paskambinus bus galima susitar-
ti dėl jums patogaus apsilankymo lai-
ko. Nuo pat pradžių bus stengiamasi
apsilankymus  planuoti savaitgaliais,
vakarais ar vėlyvomis popietėmis, t.y.
kai kuomet tikimybė surasti ką nors
namuose yra didžiausia. 

Norint išvengti apgavysčių bei
blogų ketinimų turinčių asmenų, de-
rėtų atsiminti keletą dalykų apie U.S.
Census surašytojus bei jų darbą. Ofi-
cialiai valstybės įdarbinti gyventojų
surašytojai privalo segėti specialią
kortelę su Department of Commerce
vandeniniu anstpaudu (watermark)
bei nurodyta galiojimo data. Taip pat
jie dažniausiai turės specialų, „Cen-
sus” užrašu paženklintą krepšį. Jei
prireiks, surašytojai taip pat privalo
jums pasakyti vietinio biuro telefoną
bei savo vadovo pavardę, kad galėtu-
mėte paskambinti bei patikrinti jo/jos
tapatybę. Taip pat žinotina, jog sura-
šytojai turi teisę jūsų klausti tik
klausimų, esančių anketoje. Jie jokiu
būdu negali prašyti bet kokių pinigi-
nių „aukų” ar jūsų Social Security
numerio bei finansinės infomacijos
(kredito kortelės, banko sąskaitos
duomenų ir pan.). 

Surašymo programą planuojama
tęsti iki šių metų liepos 10 d. Kaip ži-
noma, dalyvavimą surašyme regla-
mentuoja JAV Konstitucija, kadangi
juo remiantis yra užtikrinamas tei-
singas vietinių bendruomenių atsto-
vavimas valdžios institucijose, pa-
skirstant atstovų vietas JAV Kongre-
se pagal gyventojų skaičių. Tuo pačiu
tikslūs surinkti duomenys padės ge-
riau paskirstyti valstybės pinigus vie-
tinėms socialinėms programoms bei
kitiems svarbiems tikslams. 

Pagal U.S. Census Bureau 
informaciją parengė 
Vaida Maleckaitė

NACIONALINIS GYVENTOJŲ
SURAŠYMAS: LANKYMASIS

NAMUOSE

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629
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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
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Dantû gydytojai 
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Pilna dantû prieñiùra:
� implantai
� tiltai, karùnos, protezai
� vaikû dantû gydymas
� õaknies kanalû valymas
� chirurgija
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� kosmetinès procedùros — ,,veneers”,   
balinimas

Dr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC
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Des Plaines, IL 60018
tel. 847-299-4811
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Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

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

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

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

Tel. 630-571-2630
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nė. 34. Ėdžios. 35. Kimono. 36. Ampulė. 37. „Orbit”. 39. Saulė.
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2. „Škoda”. 6. Ginčas. 8. Įnagis. 10. Klumpės. 11. Tango. 12. Šičia. 13. Ali-

jošius. 16. Sezamas. 20. Mateika. 23. Strykas. 25. Ženeva. 26. Teisti. 27. Try-
lika. 28. Abelis. 29. Figaro. 30. Pliažas. 32. Pastelė. 33. Skiautė. 38. Staig-
mena. 40. Megrė. 41. Namie. 42. Nuogula. 43. Ėriena. 44. Spalis. 45. Rogės. 

Kryžiažodžio atsakymas: Medinė taburetė.

Skambinkite tel.: 1-866-438-7400
Pirmadienî ir ketvirtadienî, nuo 6 val. v. iki 10 val. v. 

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈ PAGALBOS LINIJA

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 062 išsprendė ir mums 
atsakymus at siun tė:

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Laima Jakelaitienė, Evergreen Park, IL
Jadvyga Savickas, Nashua, NH

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 7 psl.        kad yra gerai
žinoma, jog Gruzijos saugumo ga-
limybės yra ribotos, nes ji nėra
NATO narė. Rusija atsakė kariniais
veiksmais, nes ji žinojo, kad Vakarų
valstybės supras Rusijos norą išlaiky-
ti savo įtaką tame regione net ir ka-
rinėmis priemonėmis. Rusija pakan-
kamai gerai žino, jog Lietuva yra
NATO sąjungos narė, todėl pulti Lie-
tuvą yra rizikinga, nes to pasekmė,
labai tikėtina, bus NATO karinis
atsakas. Nėra jokių garantijų, jog Ru-
sija galėtų atlaikyti karinį konfliktą
su NATO. Galime pažvelgti į keletą
faktų iš visai nesenos karo istorijos:
per Serbijos karą dešimtojo dešimt-
mečio pradžioje per 90 dienų buvo pa-
šautas tik vienas NATO naikintu-
vas, tuo tarpu per 5 dienų karą Gru-
zijoje buvo sunaikinti keturi Rusijos
lėktuvai.

– Kas dar be baimės, atsira-
dusios dėl Lietuvos istorinių vin-
gių, kliudo Lietuvos santykiams
su Rusija?

– Prisiminkime, kad santykiai ne
visada buvo tokie blogi, net ir po Lie-
tuvos nepriklausomybės atkūrimo.
Jie buvo gana geri iki 1992 m. Net
Rusija pabrėžė, kad ji neturi jokių bė-
dų dėl to, kaip Lietuva tvarkosi su ru-
sų etnine mažuma Lietuvoje. Šiuo
atveju rusų mažumos problema Lat-
vijoje ir Estijoje kelia daug daugiau
įtampos šių šalių ir Rusijos santy-
kiuose. Lietuvos santykiai su Rusija
labiau pašlijo tik per pastaruosius
ketverius ar penkerius metus. Anks-
čiau mano paminėtos priežastys tik-
rai jų nepagerino.

– Ar Jūs sutiktumėte su mano
nuomone, kad Lietuva pernelyg
dažnai pabrėžia savo praeities
kančias, todėl mes dažnai atro-
dome apgailėtinai?

– Taip, sutinku su Jumis. Visos
tautos mini savo kančias įvairiomis
progomis, tačiau Lietuva tam skiria
pernelyg daug dėmesio. Įsivaizduoju
jauną lietuvį, kuris turi eiti į minėji-
mus ir nuolat klausytis verkšlenimų
apie praeitį, kupiną kančių. Praeities
niekas nepaneigs. Tačiau jaunam
žmogui tokie minėjimai bus nuobo-
dūs. Jis ar ji arba nustos eiti į tokius
renginius, arba pradės verkšlenti
pats ar pati. Praeitį turime prisimin-
ti, tačiau ji negali taip giliai įsiskverb-
ti į visus mūsų renginius ir, blogiau-
sia, į mūsų kasdieninį gyvenimą.

– Kaip apibūdintumėte lietu-
vių mentalitetą? Ar mes esame
panašesni į vakarų europiečius,
buvusios Sovietų Sąjungos pilie-
čius ar valstiečius, iš kur kilę
mūsų tautos šaknys?

– Jis kažkur tarp. Akivaizdu, kad
mes dar nesame vakarietiško menta-
liteto žmonės, nes, paprastai kalbant,
reikia laiko jam suprasti. Pamažu at-
sikratome ir rusiškos kultūros, tačiau
tai vyksta labai baugščiai, aš vis dar
matau nemažai provincialumo mūsų
mentalitete, kurio didelę dalį sudaro
ksenofobija, homofobija ir nepasiti-
kėjimas. Lietuva pernelyg šnairuo-
jančiai žiūri į savo kaimynus ir tauti-
nes mažumas. Be tradicinio nepasiti-
kėjimo Rusija, romais, žydais, tam
tikra prasme ir lenkais, mes neseniai
atradome dar vienus savo „priešus” –
lietuvius emigrantus, kurie galbūt iš-

davė savo gimtinę. Tolerancijos stoka
Lietuvoje yra pagrindinė problema,
tačiau dauguma žmonių nenori to
pripažinti.

Visi kalbame apie šalies euroin-
tegraciją, tačiau daugelis Lietuvos
politikų ją mato labai siaurai – tik
kaip ES finansinę pagalbą. Kai lenkai
prašo leisti rašyti pavardes lietuviš-
kuose pasuose jų gimtąja kalba ar gė-
jai nori surengti eiseną, daugelis
aukščiausių politikų verkia, kad ES
nori sunaikinti mūsų tautinę tapaty-
bę ir paveldą. Ar gali įsijungimas į ES
būti dalinis ar patogus?

Lietuva galbūt norėtų eiti savo
išskirtinumo ir ypatingumo keliu, ta-
čiau, esu įsitikinęs, tokios politikos ji
neįdiegs visai ES. Be to, nenoras iš-
spręsti lenkiškų pavardžių lietuviš-
kuose pasuose problemą ir nepagarba
seksualinių mažumų teisėms nebus
nepastebėta ES ir galiausiai užsieny-
je Lietuva bus įsivaizduojama kaip
netolerantiška valstybė. Jeigu Lietu-
va stengiasi užmegzti glaudesnius ry-
šius su Skandinavijos šalimis, to ne-
pavyks padaryti vengiant spręsti tam
tikras problemas.

– Ar matote kokią nors grės-
mę Lietuvos politinėms institu-
cijoms ar net valstybingumui,
kuri atsiranda dėl visuotinio lie-
tuvių nepasitikėjimo valstybės
autoritetais ir dėl mažėjančio
pasitikėjimo demokratija?

– Taip, tam tikra grėsmė, kad
bendras nepasitikėjimas politinėmis
partijomis, parlamentu, vyriausybe ir
vietine valdžia išaugs iki nepasitikė-
jimo pačia valstybe, yra. Manau, kad
tokie poslinkiai kasdien įgauna for-
mą. Nauja emigracijos banga šią ma-
no mintį paremia. Deja, daugelio jau-
nų žmonių paklausus, kas sieja juos
su Lietuva, išgirsti atsakymą – nie-
kas. Liūdna.

– Ar gali anksčiau išsakytos
aplinkybės nulemti nacionalisti-
nių ir autokratinių partijų per-
galę ateinančiuose rinkimuose?

– Nemanau. Nacionalistinės par-
tijos paprastai surenka apie 1–3 proc.
visų balsų. Tai reiškia, kad lietuviai
turi neblogą bendrą nuovoką. Tačiau
iki šiol tebematau gana šviesią ateitį
populistinėms partijoms Lietuvoje.
Manau, kad jos vis dar surinks apie
15–20 proc. visų balsų ateinančiuose
rinkimuose.

�– Ar svarstėte apie galimybę
sugrįžti atgal į JAV, kur yra dau-
giau, bent jau politinio, stabilu-
mo?

�– Artimoje ateityje to tikrai ne-
planuoju. Nors Lietuvos politinė sis-
tema yra šiek tiek „trūkinėjanti”, ne-
kyla jokių abejonių dėl jos stabilumo.

– Būdamas nepriklausomas
mąstytojas, kartais, gal pats to
nenorėdamas, iššaukiate aštrius
ginčus net ir tarp savo bendra-
minčių. Kaip Jūs jaučiatės Lie-
tuvoje – kaip atstumtasis ar kita-
manis?

– Nežinau. Tačiau kiti žmonės
neretai man primena, kad aš esu at-
stumtasis. 

Kalbino Linas Jegelevičius
,,The Baltic Times”
Iš anglų kalbos vertė 

Aurelija Tamošiūnaitė

Kitamanis Amerikoje,
atstumtasis Lietuvoje



10 DRAUGAS, 2010 m. gegužės 8 d., šeštadienis

AUDRA KUBILIÙTÈ DAULIENÈ

RAMUNÈ KUBILIÙTÈ

Sunku patikėti, kad pernai, 2009
metais, Čikagos apylinkių lietuvių
tautinis ansamblis „Grandis” atšven-
tė savo veiklos 50-metį. Jubiliejus
buvo ypatingas – dainavo nepakarto-
jama liaudies dainininkė iš Lietuvos
Veronika Povilionienė, grojo liaudies
instrumentų orkestras, o šokių pynė
buvo nuostabi. 

Prabėgo metai ir gegužės 1 d.
Pasaulio lietuvių centro Jaunimo sa-
lėje grandiečiai metiniu koncertu už-
baigė dar vienerius savo veiklos me-
tus. Šių metų koncertas buvo gal šiek
tiek kuklesnis, gal ne tiek išrekla-
muotas, nes jau nebuvo jubiliejinis.
Tačiau ansamblis nemažas ir kiekvie-
nam rateliui pašokus vieną kitą šokį,
susidarė graži programa, suvienijusi
jau žinomus ir visai naujus šokius. 

Šokėjai bei ratelių mokytojai ži-
nojo, kiek repeticijų valandų praleis-
ta ruošiantis kiekvienam pasirody-
mui, o metinis koncertas – to darbo
vaisių apvainikavimas. Smagiau
šokti ant scenos nei repeticijos salėje!
Ir kiek repeticijos valandų, kiek skau-
dančių raumenų! Šokėjai norėjo paro-
dyti salėje sėdintiems tėveliams, gi-
minaičiams ir visiems šokių ansam-
blio rėmėjams, ką jie išmoko. Jie no-
rėjo pasidžiaugti lietuvių tautinių šo-
kių judesiais, ritmu, figūromis. Tad
vakaras buvo tikras malonumas ir
šokėjams, ir žiūrovams. 

Liepos mėnesį Toronto mieste,
Kanadoje, vyksiančios IX Dainų
šventės proga metiniam koncertui
parinkta programos tema – „Šokame
su daina”. Programa prasidėjo Dainai
Polikaitytei ir Mantui Nariui per-
skaičius įžangą. Koncerte šoko vai-
kučių (net du), vaikų, jaunių, studen-
tų ir pagyvenusiųjų rateliai. Sekant
koncerto programą, buvo galima
sužinoti kiekvieno šokio choreografą
ir kompozitorių. Kai kurie šokiai
buvo liaudies šokiai, kurių kūrėjai
šiandien jau nežinomi – tapę tradi-
ciniais, visiems žinomais. Ir kokie
įdomūs šokių pavadinimai: „Kriko-
niškių kadrilis”, „Stebuklingi obuo-
liai”, „Trys siūleliai”, „Šiaudai be
grūdų” ir pan. Programos paįvairini-
mui prie dainavimo prisidėjo besigi-
miniuojantys akordeonistai Vidas
Neverauskas ir Audrius, Darius ir
Rimas Polikaičiai.

Mažiausi šokėjai nuo 3–7 metų
(jų buvo arti 40!) smagiai šoko vaikų
šokius, o sužavėtai publikai parodė
liaudies ratelių pynę. Vaikai taip pat
energingai pasirodė su naujais įdo-
miais šokiais. Buvo labai smagu ma-
tyti jaunių grupę – jos skaičius tiek
padidėjo, kad netilpo visi scenoje ir
šoko dviejuose rateliuose! Laimė, kad

studentų grupė vėl susijungė – šio
amžiaus jaunimą sunku išlaikyti sub-
urtą, nes mokslai ir darbai visus iš-
sklaido po visą svietą. Pagyvenusieji
šokėjai oriai, bet su šypsena prisidėjo
prie programos.

Pasibaigus koncertui, padėka
buvo išreikšta visiems žiūrovams,
šokėjams ir mokytojams. Ypatingas
„ačiū” išsakytas nepailstančiai an-
samblio vadovei Violetai Smieliaus-
kaitei-Fabianovich. Studentų ratelis,
dėkodamas baletmeisteriui Gintarui
Grinkevičiui, jį pasveikino su gimta-
dieniu ir padovanojo jam superhero-
jaus skraistę. Šokių autentišku atli-
kimu, lygiavimu ir kitomis detalėmis
rūpinosi ne tik ansamblio vadovybė
bei baletmeisteris, bet ir kantrybės
kupinos ratelių mokytojos: Rėda Ar-
dytė-Pliurienė, Dalia Bilaišyte-De-
Muth, Rima Birutienė, Vida Brazai-
tytė, Vitalija Ivinskienė, Daina Matu-
saitienė, Elytė Maurukienė, Lidija
Polikaitienė ir padėjėjai – Dainius
Fabianovich, Saulius Fabianovich,
Monika Mikulionytė ir Daina Poli-
kaitytė. Buvo pasveikinta į 2012
metų šokių šventės Boston meno va-
doves pakviesta ,,Grandies” pagyve-
nusiųjų ratelio mokytoja Vida Bra-
zaitytė (ji dirbs kartu su Romu Jo-
nušoniu iš Toronto). Buvo pasveikin-
ti visi šokėjai, kurie šventė „Gran-
dyje” savo penkmetį. Sunku patikėti,
kad kaip tik prieš savaitę didelė stu-
dentų ir jaunių grupės dalis dalyvavo
dideliame „Juventus” koncerte Cle-
veland mieste. 

• • •
Po koncerto svečiai sėdėjo prie

gražiai papuoštų stalų, gardžiuoda-
miesi šokėjų bei jų šeimų atneštomis
suneštinėmis vaišėmis, sudėtomis
ant ilgų, sustatytų stalų, padengtų
bufeto stiliumi. Koncerto dalyviai bei
žiūrovai ilgai šnekučiavosi ir bendra-
vo, o tie, kurie dar turėjo noro ir
energijos (ypač jaunieji), galėjo šokti
jau moderniškesnius šokius prita-
riant diskotekos vedėjo (DJ) parink-
tai muzikai. 

Vakaro pasisekimą užtikrino visi
tėveliai, rėmėjai ir pagalbininkai,
kurie padėjo su įvairiausiais tech-
niniais darbais bei darbeliais. Labai
tiko 2010 m. ,,Grandies” koncerto
programoje surašytos padėkos: ,,Vi-
siems ansamblio tėveliams – už daly-
vavimą koncertuose, už skanių vaišių
paruošimą ir už Jūsų nuolatinę
paramą!!!” ir ,,Visiems ansamblio
šokėjams – už Jūsų šypsenas, už Jūsų
pasišventimą ir už Jūsų sunkų
darbą!!!” Žinoma, reikia padėkoti ir
visiems lietuvių tautinių šokių gerbė-
jams ir ansamblio rėmėjams. Reikia
tikėtis ir linkėti, kad ,,Grandis” dar
daug savo veiklos metų užbaigs sma-
giais metiniais koncertais! 

,,Grandies” metinis koncertas ,,Šokame su daina”



DRAUGAS, 2010 m. gegužės 8 d., šeštadienis                            11 

Kviesdavo tėvas Stanislovas mus
ir į talkas, dabartiniais terminais
kalbant, organizuodavo darbinį auk-
lėjimą. Atsimenu, į bažnyčios kiemą
buvo atvežtos plytos tvoros statybai
ir suverstos į didžiulę kaugę. Tėvas
Stanislovas paprašė, kad mes tas ply-
tas tvarkingai sudėtume (žinoma,
dirbo ir jis pats!) ir padarytume tarsi
tvorą. Tvarkinga ir gražu! Sutvarkė-
me ir jautėmės laimingi padarę gerą
darbą! (Pabandytų dabar kas iš da-
bartinių paauglių šitaip padaryti,
cha! geriausiu atveju iš po nakties
neliktų nė vienos plytos!)

Mėgdavo tėvas Stanislovas tiky-
bos pamokas vesti ir pačioje bažny-
čioje, kartais giedodavo (turėjo labai
gražų balsą), mokė mus klausytis
vargonų. Beje, mūsų bažnytėlė turėjo
laimę turėti garsius vargonininkus.
Gerai atsimenu du: tai buvo Bielionis
ir J. Bašinskas. Jie buvo suorganiza-
vę labai gerus bažnytinius chorus, į
kuriuos su malonumu brovėsi to
meto panelės ir jaunos ponios.

* * *
Po truputį atsiminimų gija veda į

kitą kultūros barą, pilną šviesių aki-
mirkų. Tai „popierinės”, t. y. Popie-
riaus fabriko klubas.

Džiaugdavosi petrašiūniečiai, kai
du kartus per savaitę buvo atvežami
kino filmai. Daugiausia tai būdavo
rusiški, bet buvo nemažai ir užsienie-
tiškų kino filmų. Pleškėdavom mes į
tą klubą reguliariai, prieš tai užbėg-
dami į nedidukę parduotuvėlę ant
smėlio kalnelio, kur pirkdavom pas p.
Jadzę (rašytojo Alfonso Bieliausko
seserį) „bombonkių”. Apsipirkę, lai-
mingi lėkdavom žiūrėti filmą. Menu,
kai atvežė „Rose Marie” su Jeanette
MacDonald ir Nelsonu Eddy, tai
žiūrėjom tą filmą kelis kartus. Ir kai
tėvai pagaliau „užraukė” piniginius
išteklius („Na, kiek galima žiūrėti tą
patį filmą’’), tai mes su Aldona Ma-
jauskų eidavom prie klubo ir priglau-
dę ausis prie plonų, medinio klubo
sienų klausydavomės arijų: „Aš tave
šaukiu ūūū...”. Grįždamos po filmų
namo, būtinai nuplėšdavom nuo tvo-
ros reklaminius plakatus su artistų
nuotraukomis, kurias vėliau įklijuo-
davome į savo nuosavus „artistų
albumus’’...

Labai dažnai įvairių minėjimų ar
švenčių metu klube vykdavo ir fab-
rikų dirbančiųjų saviveikliniai pasi-
rodymai. Kiek prisimenu, po oficia-
lios, privalomos paskaitinės dalies
būdavo rodomi įvairūs montažai,
deklamavimas, dainavimas, tautiniai
šokiai, „piramidės”, spektakliukai...
Labai gražiai dainuodavo petrašiū-
nietis Mykolas Marchertas savo įžy-
miąją „Santa Liucija’’, pasirodydavo
Venckūnų šeimos ansamblis: tėvas ir
sūnus Algis (bendraklasis) grodavo
akordeonais, o mama ir dukra Dana
labai gražiai kontraltu traukdavo
„Stovi pilis” ar St. Šimkaus „Žvaigž-
dutę”. Kviesdavo klubas ir mus sa-
viveiklininkus iš mokyklos.

Šiltais plojimais būdavo sutinka-
mas ir klasės draugas Vasiliauskas
Stasys – „Vaska”. Jis skaitydavo kaž-
kokią humoreską apie nevykusį pa-
rašiutininko skrydį į barščių rasalą...
Kaip ten skaitė taip, bet kai jis į sceną
išeidavo užsimaukšlinęs kažkokią
tikrą tankisto ar aviatoriaus kepurę

su kuprine ant nugaros (atseit su
parašiutu), tai buvo furoras – visi sė-
dėdavo netekę amo. Na, o kai pabai-
goje pasakydavo, kad krito į barščių
rasalą – buvo juoko ir plojimų šuoras.

Pliekdavo S. Nėries, A. Venclovos
eilėraščius ir mūsų mokyklos garsio-
sios skaitovės, tai Aurėlija Pivoriū-
naitė bei Venta Mulevičiūtė: apie
tėviškę, apie mėlyną Nemuno vingį...
Oi, kaip gražu buvo. Plojimai, ploji-
mai... Laimingi buvo ir „artistai”, ir
žiūrovai.

Organizuodavo klubas ir paskai-
tas įvairia tematika, aišku, propagan-
dines, garbinančias „partiją ir Stalino
saulę”. Privalėjo žmonės jose daly-
vauti, nes „taip reikėjo”, bet mes į šio
renginio dalį dažniausiai neidavom,
eidavom tik į „programą”.

Žinau, kad mūsų „teatralai” ta-
me klube kartais ir vaidindavo. Buvo
pastatytas Žemaitės veikaliukas
„Trejos mylimos” (šiame vaidinime
vaidmenį turėjo ir mano klasiokė
Aldona Majauskaitė). „Gastroliavo”
mūsų „artistai’’ daug kur, buvo kvie-
čiami pasirodyti beveik visuose fab-
rikų bei įmonių klubuose.

* * *
Tempiasi atsiminimų gija toliau:

už bažnyčios, už „popierinės”, „elek-
trinės”, klubų, artėja prie mūsų bu-
vusios mokyklos balto rūmo. Daug
matė, daug regėjo pastarasis. Per
karą kurį laiką buvo virtęs ligonine,
prie jo tvoros buvo guldomi ir užmuš-
ti „žaliukai” – partizanai, su virš gal-
vų iškeltais kumščiais... Buvo įsikū-
ręs ir valsčiaus padalinys. Mokykloje
įsikūrusi ilgus metus dirbo Petrašiū-
nų biblioteka, kuriai vadovavo Ona
Milerienė su savo seserimi „Petyte’’.
Oi, griežta vedėja buvo! Atsimenu, jei
jau laiku negrąžindavom knygų, tai
susitikę bėgdavom į kitą gatvės pusę
– bijojom barimo. Mums atrodė, kad
ji viską žino ir visus atsimena. Viešpa-
tie, koks buvo tada vaikų naivumas.

Aš asmeniškai labai mėgau bib-
lioteką ir buvo laikas, kai norėjau per-
skaityti visas bibliotekoj esančias kny-
gas. Ir kad nebūtų kokių nors netiks-
lumų, ar, neduok Dieve, praleisčiau
kokią nors knygą, nusprendžiau kny-
gas skaityti iš eilės, t. y. sėsdavau prie
katalogo ir pradėdavau nuo A rai-
dės... Nežinau, ties kuria raide baigėsi
šis mano „skaitymo planas”, tik jis kaž-
kaip savaime gan greitai sunyko. Te-
ko skaityti „planines – programines”
knygas, kurias reikėjo perskaityti per
vasaros atostogas, nes to reikalauda-
vo mūsų lietuvių k. mokytoja Danutė
Lapinskaitė! Šventas reikalas!￼

Apskritai, biblioteka miestelyje
buvo populiari ir turėjo gerą vardą.
Buvo labai gražiai apipavidalinta. O
graži ji buvo todėl, kad ją puošė mūsų
auklėtojas-mokytojas  meno žmogus
– Vincas Ramanauskas!

Jo rankų darbai buvo matomi vi-
sur. Visas mokyklos apipavidalinimas:
sienlaikraščiai (tuo metu buvo labai
madingi, kaip propagandos priemo-
nė), tvarkaraščiai, herbai – visi buvo
be raudonų žvaigždžių ir saulių, o
puošti stilizuotais lietuviškais orna-
mentais, tulpėmis, varpomis... Visi
tuo metu veikę fabrikai, ir „popieri-
nė”, ir „elektrinė”, ir „Bitukas” – bu-
vo išpuošti Ramanausko darbais.

Bus daugiau.

ATSIMINIMŲ NUOTRUPOS...
Senųjų ir ne visai, petrašiūniškių pasilinksminimai,

laisvalaikis ir kitas „kultūrinis gyvenimas”

Valerija Kazlauskaitè-Balçiùnienè
Nr. 3

Vito Daulio nuotraukos
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RASA AVIŽIENIS

Tokiais žodžiais ekrane praside-
da istorinė drama ,,Paskutinė stotis”
(,,The Last Station”), rusų ir vokiečių
sukurtas filmas (režisierius Michael
Hoffman) pagal Jay Parini romaną
tuo pačiu  pavadinimu apie žymaus
rusų rašytojo Levo Tolstojaus pasku-
tiniuosius gyvenimo metus ir kovą
tarp jo artimo draugo ir patikėtinio
Vladimiro Čerkovo ir žmonos Sofijos
dėl jo palikimo. 

Jaunas Vladimir Bulgakov (Ja-
mes McAvoy) siunčiamas dirbti žy-
maus rašytojo Levo Tolstojaus (Chris-
topher Plummer) asmeniniu sekreto-
riumi. Tolstojaus pasekėjas ir ben-
dražygis, tolstoizmo judėjimo pra-
dininkas ir vadas Vladimiras Šerko-
vas (Paul Giamatti) įspėja, kad Tols-
tojaus žmona Sofija (Helen Mirren)
yra jų judėjimo priešė, klastinga ir
pavojinga moteris. Jis turi būti bud-
rus ir viską, ką mato ir girdi, turi už-
rašyti dovanotame dienoraštyje. Bul-
gakovas, pats būdamas Tolstojaus ju-
dėjimo pasekėjas, negali atsidžiaugti
savo laime, kad artimai dirbs su žy-
miuoju rašytoju. Pirmo susitikimo
metu jį ištinka čiaudėjimo priepuolis
ir jis net apsiverkia, kad didis žmogus
pasiteiravo apie jo darbus. 

Žinoma, Vladimiras sutinka ir
smalsią, gudrią ir žvalią Sofiją, kuri
stengiasi jį patraukti savo pusėn. Ji
taip pat dovanoja jam dienoraštį, ku-
riame jis rašytų tai, ką mato ir girdi.
Ypač jai rūpi galimybė, kad Čerkovas
spaudžia Tolstojų pasirašyti naują
testamentą, kuriame jis atsisakytų
savo kūrinių autorinių teisių. Jai rūpi
šeimos ir vaikų palikimas.

Vladimiras stebi aplinką, jį ir
Tolstojus supančius žmones ir jų ben-
dravimą. Jo akimis mes matome, kad
ne viskas gyvenime telpa į dogmatiš-
kus rėmus. Net pats Tolstojus ne vi-
suomet elgiasi pagal savo įsitikini-
mus. (Jo pasekėjai išpažino celibatą,
kurio jis pats niekada nepraktikavo.)
O paties Vladimiro idealistinius įsiti-
kinimus sudrumsčia jauna, graži ir
nepriklausoma Maša, kuri jį suvilioja.
Jis ją pamilsta, ir jų meilė tarsi at-
spindi Tolstojaus ir Sofijos meilę. Fil-
me nuostabiai gražūs vaizdai, beržy-
nai, laukai. Rodos, net gegutė kukuo-
ja… 

Bet galiausiai nebepakęsdamas
vis didėjančios įtampos su žmona ir
negalėdamas pakelti vidinių konflik-
tų dėl savo įsitikinimų, veiksmų, pa-
sekėjų ir šeimos, Tolstojus palieka sa-
vo namus ir, ieškodamas ramybės, iš-
vyksta į kelionę su jauniausia dukra
ir savo asmeniniu gydytoju. Deja, tai
bus jo paskutinė kelionė.  

Filmui pasibaigus, pagalvojau,
kad tai filmas apie senatvę. Iš tikrųjų
gyvenimo vidurkelyje, nepaisant di-
džiulių pasisekimų, Tolstojus išgyve-
no dvasinę krizę. Jį nenumaldomai
traukė asketo gyvenimas. Tolstojui
pasidarė tiesiog nesmagūs, nejaukūs
jo turtai, jo titulas, jo hedonistiškai
iki tol gyventas gyvenimas. Jis visaip
troško atsiriboti nuo to – gilinosi į
krikščionybę, atsisakė turtų, propa-
gavo socialinę teisybę, nešiojo bau-
džiauninkų marškinius, siekė papras-
to gyvenimo būdo, tapo vegetaru.
Galbūt jis tikėjosi taip pakeisti savo
likimą. 

O Sofiją apėmė baimė. Ji jautė
prarandanti tą žmogų, kurį visą gy-

,,Visa, viską, ką suprantu, suprantu
tik todėl, kad myliu”

venimą aistringai mylėjo ir pažinojo
bei suprato kaip niekas kitas. Ji, bū-
dama dar labai jauna, pašventė savo
gyvenimą jam, gimdė jo vaikus (net
13, iš kurių 5 mirė), dirbo šalia jo,
tvarkė namų ūkį, perrašinėjo jo teks-
tus (įsivaizduokite, ji perrašė romaną
,,Karas ir taika” net šešis kartus!). O
dabar vis labiau jis darėsi jai nebepa-
žįstamas, išpažįstantis svetimus nau-
jus įsitikinimus, jį apsupo rykliai, ku-
rie kėsinosi į jų vaikų turtą. 

Žinoma, dviejų valandų filme
sunku perduoti tokio žmogaus, kaip
Tolstojus, gyvenimo sudėtingumą.
Bet Christopher Plummer Tolstojus
yra labai įvairiapusis žmogus – su-
prantantis, pavargęs, mąstantis, trok-
štantis ramybės, kenčiantis, bet tuo
pačiu žaismingas bei mylintis, ironiš-
kas. Labiausiai jaučiami jo vidiniai
konfliktai ir abejonės. O Helen Mi-
rren puikiai įkūnija Sofiją. Ji jaunes-
nė, gudri, stipri, mėgstanti valdyti
tiek argumentais, tiek isterijos prie-
puoliais, žavi. Kartu jie žiūrovą įtiki-
na, kad jų meilė tęsėsi beveik 50 me-
tų. Filmas priklauso jiems. Žavu žiū-
rėti retus, jau nebe jaunų aktorių pui-

kiai sukurtus istorinius personažus. 
Visais laikais spauda domėjosi

žinomais žmonėmis, ar tai būtų mū-
sų laikų aktoriai, sportininkai, ar
kitų amžių rašytojai, diduomenės
nariai. Įdomūs filme parodyti žurna-
listai ir fotografai, kaip šių laikų
paparaciai (paparazzi), kurie be per-
stojo fiksuoja kiek galima daugiau
akimirkų apie Tolstojus. Ir net Levui
mirštant, prie stoties užauga pala-
pinių miestelis, spauda klega, lauk-
dama bet kokios žinios apie žymųjį
rašytoją bei jo šeimą. Filmo pabaigoje
matomi tikri istoriniai Tolstojaus,
Sofijos bei kitų filmuoti kadrai.

Nors Christopher Plummer ir
Helen Mirren buvo pasiūlyti gauti
Oskarus už geriausio(s) aktoriaus/ak-
torės darbą, filmas nebuvo labai pla-
čiai rodomas. Eidami į salę, svarstė-
me, kiek bus žiūrovų. Nusistebėjau –
jų buvo net apie 20. Filmui prasidė-
jus, trys išėjo… Gaila, nes ,,Paskutinė
stotis” visapusiškai nuostabus fil-
mas. Birželio 22 d. bus galima jį iš-
sinuomoti arba įsigyti. Pažiūrėkite,
tikrai nesigailėsite.

Tolstojaus žmona Sofija (Helen Mirren) ir Levas Tolstojus (Christopher Plum-
mer). www.filmofilia.com

Atkelta iš 5 psl.   apgailestauti, kad
neapsieita be asmeniškumų.

Toronto Lietuvių namai buvo
vieninteliai lietuviškų Slaugos namų
sumanytojai, dosniausiai šį projektą
remianti lietuviška institucija. Dar
statybai neprasidėjus Lietuvių namai
Slaugos namams paaukojo 200,000
dol. Visos gautos aukos, trumpalaikės
paskolos ir gauta nekilnojamo turto
paskola (mortgage) nebuvo pakanka-
mai didelės norint pradėti Slaugos
namų statybą. Lietuvių namai pasko-
lino 590,000 dol. Praeityje Labdaros
fondo valdybos nariai  ne  kartą įvai-
riomis progomis yra pareiškę, kad jei
ne Lietuvių namų pastangos, Toron-
tas neturėtų savų lietuviškų Slaugos
namų. Šie pareiškimai šalia kitos Lie-
tuvių namų visuomeninės veiklos ro-
do jų didelę reikšmę Toronto ir Kana-
dos lietuvių gyvenime.

Praeityje Lietuvių namų ir Lab-
daros fondo valdybos pasirašė susi-
tarimą (promissory note), kuriame
pareiškiama, kad Lietuvių namai yra
paskolinę Labdaros fondui (t. y. Slau-
gos namų statybai) 590,000 dol. su 7
proc. palūkanomis. Paskola su palū-
kanomis 2008 m. sausio 1 d. sudarė
876,654 dol. sumą. Skolą privaloma
grąžinti Lietuvių namams pareika-
lavus. Sutarties sąlygos negali būti
pakeistos be visuotinio Lietuvių na-
mų narių susirinkimo pritarimo. Ta-
čiau metinio susirinkimo metu pa-
aiškėjo atvirkštinis dalykas – Lietu-
vių namų valdyba per praeitus  me-
tus atsisakė stambios pusmilijoninės
sumos, neatsiklausdama narių prita-
rimo. Tad ką reiškia susirinkimo me-
tu padaryti pareiškimai: „Jūsų nuo-
monė valdybai yra labai svarbi”,
„Norime jūsų patarimo”? Atrodo, kad
narių nuomonės norima išklausyti
tik vieną kartą per metus, nes to rei-
kalauja Kanados įstatymai. Nestebi-
na menkas Lietuvių namų narių da-
lyvavimas susirinkimuose, nenoras
prisidėti prie veiklos. 

Valdybos pirm. G. Sližauskas ir
ižd. E. Stravinskas savo pranešimuo-
se pabrėžė, kad Lietuvių namams yra
būtina pagerinti salių išvaizdą, kad
pritrauktume aukštesnes kainas mo-
kančius salių nuomotojus. Lietuvių
namų 2009 m. operacinis nuosto-
lis, neskaitant amortizacijos, buvo
67,143 dol. Nepaaiškinta, kodėl Lie-
tuvių namai, eidami į nuostolius,
neturėdami lėšų salių remontui,
skyrė 50,000 dol. auką kitai organi-
zacijai. 

Baigiant diskusijas dėl prane-
šimų buvo keliamos pesimistinės
įžvalgos apie Lietuvių namų ateitį.
Apgailestauta, jog Lietuvių namų
žlugimas paliktų didžiulę tuštumą
Toronto lietuviškoje veikloje. 

Rinkimuose buvo perrinkti 4 val-
dybos nariai. Susirinkimas baigtas
Tautos himnu.

Baigiamoji pastaba

Susirinkimui pasibaigus, daly-
viams dar neišsiskirsčius, šio sraips-
nelio autorius pasiteiravo kelių asme-
nų, ar jiems buvo aišku ir supranta-
ma, kiek pinigų Lietuvių namai atga-
vo iš praeityje paskolintų 590,000
dol.? Kiekvienas asmuo davė skirtin-
gą atsakymą. Kodėl valdyba nesuge-
bėjo aiškiai, paprastai paaiškinti na-
riams apie jų organizacijos finansinę
padėtį? 

Susirinkime nebuvo kalbėta ar
diskutuota dėl Lietuvių namų išsi-
laikymo galimybės ateityje. Tikėtina,
kad ižd. E. Stravinsko pareiškimas,
jog Lietuvių namai nebus parduoda-
mi, yra valdybos nuomonė ir tautie-
čiai pritars šiam reikšmingam valdy-
bos sprendimui. Tačiau finansinė
padėtis, ypač kada Lietuvių namai
praeitus metus baigė su nuostoliu ir
dar dalina dideles pinigines dovanas,
turėtų būti aiški, nepaliekanti jokių
abejonių ir visiems suprantama. 

Toronto Lietuvių namų 
metinis susirinkimas



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

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

PASLAUGOS

SIÙLO DARBÂ

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

DIDYSIS NAUDOTŲ DAIKTŲ 
IŠPARDAVIMAS ŠEŠTADIENĮ,
gegužės 15 d. nuo 9 v. r. iki 

4 v. p. p. ir sekmadienį,
gegužės 16 d. nuo 10 v. r. 

iki 4 v. p. p. Francis W. Parker
School, Lincoln Park, 2233 N.

Clark St., Webster. Įvairūs daiktai
kiekvienam, žaislai, elektros

prekės, baldai, meno dirbiniai 
ir daug daug visko. 

Parduodame tik už grynus pinigus.
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ÎVAIRÙS SKELBIMAI

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel. (630) 243-6435

Skelbimû skyriaus tel. 1-773-585-9500

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

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

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

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

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

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

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

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

IEŠKO DARBO

* Moteris ieško darbo su grįžimu na-
mo. Tel. 773-332-8153.

* Moteris ieško bet kokio darbo. Siūly-
ti įvairius variantus. Tel. 773-507-4607.

* Studentė iš Lietuvos gali išleisti
atostogų nuo birželio 12 d. Tel. 630-
212-9098.

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

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu pietiniuose rajo-
nuose. Galimi pakeitimai. Žalia korta,
kalba angliškai, vairuoja. Tel. 312-593-
5903.

,,Drauge” galima įsigyti
puošnius vestuvinius 

pakvietimus.
Tel. 773-585-9500

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

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

PARDUODA

PLC Condos
Parduodami du 1 miegamojo, 
1 vonios butai. $117,900 ir
$99,900. Skambinkite Linui

630-674-5414
Century 21 ProTeam

APARTMENT FOR RENT
NILES

4 1/2 room apartment. Near public
transportation. Newly decorated.

Reserved parking spot.
708-558-9790

IŠNUOMOJA
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LAIMA APANAVIÇIENÈ

Agnę Blažulionytę-Bargiel,
tik ką baigusią biochemijos mokslus
South ern Illinois University Ed-
war dsville ir šiuo metu dirbančią
Bud’s Am bu lance – EMT-B greitosios
pagalbos me dicinos technike, pažįstu
jau se niai. Ši mergina atkakliai siekia
savo tikslo – būti farmacininke. Pra-
ėjusi vasara jaunai lietuvaitei buvo
labai įdomi – Agnė pir mą kartą daly-
vavo misijoje Boli vijoje. Pa buvo jusi
misio nie re Agnė nutarė šią va sa rą
laikyti MCAT testą ir bandyti stoti į
St. Geor ges University Medical
School. Ši medicinos mokykla turi
tarp tau tinę programą, kurią baigusi
Agnė ga lėtų dirbti ten, kur labiausiai
rei kalinga medicininė pa gal ba (Afri -
ko  je, Pie tų Amerikoje, ka ri nių nesu-
tarimų vietose).

Kaip jai kilo noras tapti misionie -
re? Lankydama universitete ląstelių
molekulinės biologijos kursą iš savo
ben drakursio Nathan Dalecheck iš -
gir  do apie jo tėvų organizuojamą ke -
lionę į Boliviją. Agnę sudomino jo pa -
sakojimas ir ji nusprendė  įgyven dinti
savo seną svajonę – būti misioniere.
Prieš išskrendant reikėjo pasi skie -
pyti, be skiepų į šią šalį neįva žiuosi.
Agnė nutarė tą padaryti vie šėdama
Lie tuvoje. Jos močiutė, išgirdusi apie
anūkės norus, bandė ją nuo šios
kelionės atkalbėti. Tačiau šį kartą
močiutės Agnė nepaklausė.

Paskirtą dieną iš St. Louis, IL
Agnė nuskrido į Miami, kur susitiko
su kitais būsimos misijos dalyviais. Iš
JAV skrido 30 žmonių grupė. Jau pati
kelionės pradžia neapsiėjo be nesk -
lan  dumų. Nemėgstantys ame ri kiečių
boliviečiai sugalvojo, kad šiems rei-
kalingos įvažiavimo į Bo liviją vi zos.
Tam susiruošę į kelionę žmonės ne-
buvo pasiruošę. Prasidėjo skambi ni -
mai į Boliviją, kol galų gale viskas
buvo sutvarkyta. 

Prieš išvykstant į Boliviją vyko
dideli paruošiamieji darbai: buvo ren -
kami vaistai, medicininės, higienos
priemo nės. Kai kas buvo gauta iš JAV
ligoninių, kai kas perkama. Visi vyks -
tantys į Boliviją turėjo susimokėti po

2,000 dol. Už tuos pinigus buvo per-
kami lėktuvo bilietai, maisto at sar -
gos, apmokama autobusų nuoma,
pašto, spausdinimo išlaidos.

Iš Miami lėktuvas pakilo skry-
džiui tiesiai į La Paz, kurio oro uos tas
įsikūręs 11,900 pėdų aukštyje. Tai
aukščiausiai esantis oro uostas pa -
saulyje, tad, išlipus iš lėktuvo, dau ge -
liui komandos narių buvo sunku
kvėpuoti. Oro uoste prie amerikiečių
prisijungė dar 30 boliviečių – visą
misijos komandą sudarė 60 narių. 

,,Einant per muitinės kontrolę
Bo livijoje, aš pirmą kartą gy venime
pasidžiaugiau savo gražiu ža liu lietu-
višku pasu, – juokiasi Agnė. – Visiems
JAV piliečiams reikėjo mo kėti po 175
dol. už vizą, o man nerei kėjo nieko,
nes Lietuvos pi liečiams vizų į šią šalį
n e reikia.”

Kiekvienas misijos dalyvis su sa -
vimi turėjo po vieną lagaminą as me -
ninių daiktų ir po vieną misijai skirtų
priemonių. Vežė ir du kar diomoni to -
rius, kurių, kaip išsiaiškino misijos
dalyviai, neturėjo net pati ge riausia
La Paz universitetinė ligoninė Boli vi -
joje. Dalį vaistų ir įrangos misijos da -
lyviams dovanojo ligoninės, ku rio se
jie dirba. 

* * *

Šios medicininės misijos vadams
Tom ir Julie Dalecheck labdarin-
ga kelionė buvo 10-oji. Organizacija
,,Helping Hands”, kuriai jiedu pri -
klauso, vykdo daugybę misijų ir turi
už mezgę glaudžius ryšius su įvairiose
šalyse dir bančiais savanoriais. Boli -
vijoje vi sus tuos metus amerikiečių
gydytojams padeda Felipe Kittelson.
Jis su vertėjais ir sutiko oro uoste mi -
sio nierius, suso dino į autobusus ir
kartu su visais kal  nais brovėsi iki pir-
mosios sustojimo vietos. 

Dviejų savaičių misija vyko 2009
m. rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo pra -
džioje. Keliauta: La Paz – Oruro – Lli  ca
– Sucre – Uyuni – Oruro – La Paz. 

Visa 60 žmonių grupė buvo su -
skirstyta į 3 grupeles. Pasiskirstę visą
atsivežtą mantą misionieriai pradėjo
darbą. F. Kittelson kiekvienai gru pei
buvo sudaręs skirtingą kelionę. Pa -
galba buvo teikiama ir pakelėse esan -
čiuose mažuose mies teliuose bei kai -
meliuose, ten, kur žmonės negauna
me dicininės pagalbos. Pakelyje bu  vo
ir tokių vietovių, kurių  gy ven to jai
ne žinojo apie atvažiuojančius mi -
sionie rius, tad reikėdavo veikti  pa gal
susiklos čiusias aplinkybes. 

Kiekviena komanda turėjo po
vie ną gydytoją amerikietį ir po vieną
bolivietį bei po vieną dantų gydytoją
(dan tistai buvo boliviečiai) ir po ly -
giai seselių. Dauguma mažų  mies te -
lių, į kuriuos važiavo misionie riai, tu -
rėjo nedideles klinikas. Darbas vyko
taip: grupė atvažiuodavo į kai melį ar
miestelį, vertėjai ir bolivietis gydyto-
jas surasdavo miesto valdžią ir pa -
aiškindavo, kokiu tikslu jie atva žia vo.
Miesto valdžios atstovas su teik davo
atvykusiems kampą. (Jei kai  melyje
nebūdavo medicininio pun k to, miesto
atstovai misionierius pri glausdavo ir
savo namuose.)

Duotoje patalpoje misionieriai
su sidėdavo atsivežtas priemones ir
imdavosi darbo. Atvykęs į registra -
tūrą pacien tas gaudavo registracijos
formą, kurioje buvo užrašomas jo
var das, pavardė ir nusiskundimai.
Ag nė dirbo farmaci ninke. Pacientas
at nešdavo gydytojo išrašytą receptą,

Jaunąją misionierę sužavėjo boliviečių gerumas
o ji išduodavo vaistus ir paaiškinda-
vo, kaip juos vartoti. 

Į klausimą,  ar vietiniai gyvento-
jai pasitiki atvažiavusiais gydytojais,
Agnė sakė, kad vienareikšmiško at sa -
kymo nėra. ,,Iš vienos pusės žmo -
nėms, ypač mažuose kai meliuose,  la -
bai įdomu, kas čia atvažiavo iš Ame -
rikos, iš kitos – žmonės negauna net
pa čios paprasčiausios medicininės
pagalbos, todėl ir ateina. Vietos, į ku -
rias mes važiavome, yra atskirtos nuo
pasaulio, ir žmonės neturi galimybių
nuvykti pas gydytoją. Todėl, atvykus
mums, jie eina pasitikrinti”, – pa sa -
kojo Agnė.

Esant rimtam atvejui, ligoniui
misionieriai duo  da pinigų, kad jis ga -
lėtų nu važiuoti į medicinos kliniką ir
gauti rimtą me dicininę pagalbą. ,,Aiš -
ku, ne gali patikrinti, ar tikrai tas
žmo gus nu važiuos pasitikrinti, bet
pa tys boli vie čiai mums pasirodė labai
geri, rūpestingi. Nors dauguma jų be -
moksliai, bet vieni kitais labai rūpi -
nasi, nėra abejingi kitų skausmui.
Šei mos didelės. Ištekėję ar vedę jie
dažniausiai gyvena tėvų namuose”, –
savo pastebėjimus pasakoja  Ag nė.

Misionieriai atliko ir švietėjišką
darbą. Dalis vertėjų ir medicinos se -
selių eidavo į vietines mokyklas, skai -
tydavo paskaitas mokiniams apie as -
mens higieną, dalindavo dantų še pe -
tėlius, higieninius paketėlius.

* * *
Misijos dalyviai dirbo sunkiomis

sąlygomis. Kelionė iš vieno miestelio į
kitą užtrukdavo visą dieną. 5–6 val.
ryto misionieriai su sikraudavo man -
tą ir leisdavosi į kelionę. Daug įvai -
riausių nuotykių būdavo ir keliuose.
jei juos taip galima pavadinti. Iš
tikrųjų keliai – tai tik provėžos. Tek -
davo važiuoti ir užsikorus ant auto -
bu so stogo. O kiek kartų reikėjo trau k -
ti įklimpusį kelyje autobusą!

Gerai, jei su die nos šviesa spėda-
vo atvažiuoti į kitą mies tą. Dažnai
ke lionė baigdavosi naktį. Tad
išsikraudavo savo daiktus ir kitą die -
ną nuo pat ankstaus ryto iki tamsos
priimi nė davo pacientus.

Daugumoje vietų elektros šviesos
arba visai nebūdavo, arba ją įjungda-
vo trumpam laikui. Misio nieriai mie -
godavo po 10–12 žmo nių viename
kam  baryje, ant grindų. ,,Aš dėkinga
savo mamai, kuri prieš išvažiuojant
privertė nusipirkti miegmaišį, tin-
kantį miegoti net –15˚ C  tempera tū -
ro je. Niekada neįsivaizdavau, kad ga -
li būti taip šalta. Kai pagaliau kartą
gavome išsimiegoti lovose – buvo di -

džiulė šventė. Aš net patalynę įsimi -
niau – su vėž liukais”, – juokiasi Agnė.

Misijos metu ne tik jai, bet ir vi -
siems kitiems rei kėjo prisitaikyti prie
tenykščių gy ve nimo są lygų – daug
kur nebuvo van dens, tad gelbėdavosi
vienkartinėmis servetėlė mis. Kai vie -
noje klinikų ap tiko van den tiekį ir
kar štą vandenį, la  bai apsi džiaugė.
De ja, vanduo dingo saulei lei džiantis
ir atsirado tik kitos dienos vidurdie -
nį. 

,,Man sunkiausia buvo ne fizinis
darbas, ne maistas ar šaltis, bet ilgos
valandos važiavimo autobusu ir nie -
ko neveikimas bei ėjimas anksti mie -
goti – šviesos nėra, tamsu, o ką veik-
si?” – prisiminimais dalijosi Agnė.

,,Kadangi Bolivijoje vyksta nera-
mumai, tai kelyje pravažiuodavome
policijos postus. Kai kada mus sus -
tabdydavo, tikrindavo. Visi mies teliai
išdėstyti vienodai: miesto ar kaimelio
centre – bažnyčia, mo kyk la ir klinika.
Kai kurių miestelių kli nikos man pri -
minė mano vaikystės lai kų kaimo
am bulatorijas Lietuvoje. Bolivijoje
ma žai gydytojų. Dėl laiko stokos ne
visuose miesteliuose galė da vome il -
giau sustoti. Tad pakelyje esančiuose
miesteliuose tiesiog nuei da vome į mo-
kyklą, susitikdavome su mokiniais.
Ste bino mokytojų gerano riškumas.
Vienoje mokykloje pateko me į ten
šven čiamą Senelių dieną, kur vaikai
atliko programą savo mo čiutėms ir
se neliams”, – pasakojo savo įspūdžius
Ag nė. 

* * *
Misijos metu 2,500 boliviečių bu -

vo suteikta pirminė medicininė  pa -
galba, aplankyta 20 pradinių ir ben-
dro lavinimo mokyklų, perskaityta
daugybė paskaitų, išdalinta 750 aki -
nių nuo saulės, 500 akinių skaitymui.
Misijai pasibaigus La Paz mieste bu -
vo  surengtas ,,Emer gen cy Medici ne”
seminaras, atsivežtus kardiomo ni to -
rius misionieriai padovanojo La Paz
universitetinei ligoninei.

Skaitytojams gali kilti klausimas,
o kam tie akiniai nuo saulės? Kal -
nuotoje Bolivijos dalyje ryški saulės
šviesa ir nesibaigiantys dulkių ir
drus  kos sukūriai taip išvargina kalnų
gyventojų akis, kad net jauni žmonės
ir vaikai skundžiasi chroniškomis
akių alergijomis, o vyresnieji – be
laiko susilpnėjusiu arba beveik pra -
rastu re gėjimu. ,,Taigi, vos ne pa na -
cėja ta po saulės akiniai bei biologinės
drus kos lašiukai akims, kurie, tiki -
mės, nors truputį palengvino pacien-
tų, dirbančių laukuose, dalią”, –

Agnė Blažulionytė-Bargiel Bolivijoje.

Mokyklos vaikai laukia dantisto apžiūros.
Nuotraukos iš asmeninio A. Blažulionytės-Bargiel albumo
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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  

A † A
Dr. ZIGMUI BRINKIUI

apleidus šį pasaulį, nuoširdžią užuojautą jo šeimai  bei
artimiesiems reiškia ir kartu liūdi netekę nuoširdaus
bendraminčio ir aktyvaus bendradarbio mūsų Tautos
labui, ilgame išeivijos kelyje.

Lietuvių Fronto Bičiulių taryba

A † A
JANINA RAČYTĖ-MORKŪNAS

1928–2010

Mirė 2010 m. kovo 30 d.
Ilgą laiką gyveno Philadelphia, PA, o paskutiniu metu Chris-

tus St. Joseph Villa, Salt Lake City, Utah.
Nuliūdę liko: sūnus Algis J. Morkūnas, duktė  Dalia Mor-

kūnas Robinson, anūkė Erin Mendenhall, anūkai Alexis Mor-
kūnas ir Blake Robinson, proanūkis Cash Mendenhall.

A. a. Janina palaidota Larkin Sunset Gardens, Salt Lake
City, Utah.

Nuliūdę artimieji

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

JOANA BUDNIKIENĖ

Mylima mamytė Amžinybėn iškeliavo 2005 m. gegužės 9 d.
Šv. Mišios bus aukojamos š. m. gegužės 9 d., 9 val. ryto Pa-

laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL.
Kviečiame artimuosius prisiminti ir pasimelsti už Joanos

sielą.

Dukra Silvija Radvilienė ir šeima

A † A
STANLEY (STASYS)

SURANTAS

Mūsų gerbiamas dėdė iškeliavo į
Amžinybę 2010 m. gegužės 5 d., sulaukęs
87 metų, Rockford Memorial Hospital.

Gimė Lietuvoje, Latvijos pasienyje, 1922 m. gruodžio 14 d.
Antrojo pasaulinio karo metu pasitraukė į Vokietiją, kur dir-

bo vertėju, mokėsi universitete, vedė pirmąją žmoną dr. Danguo-
lę  Stankaitis ir 1950 m. emigravo į Ameriką. Čia išgyveno 60 me-
tų. Didesnę savo gyvenimo dalį praleido Rockford, IL.

Studijavo Šiaulių gimnazijoje (4 metus), Miuncheno univer-
sitete (4 metus), New York American Institute of  Bank (4 me-
tus). Dirbo New York Hanover Bank ir Rockford G. C. Electronic.

Stasys buvo daugelio organizacijų ir draugijų narys ir rėmė-
jas, dalyvaudavo organizuojant įvairius renginius. Ilgametis
Šiaurės Illinois Lietuvių Bendruomenės narys, Rockford Lietu-
vių klubo narys, Rockford apylinkės „Garden of America” klubo
narys, gavęs garbės apdovanojimą. 1985 m. buvo apdovanotas
Šaulių ordinu. Daug metų rengė ir publikavo straipsnius dien-
raštyje „Draugas” politine, ekonomine bei socialine tematika.

Liūdi likę artimieji: žmona Eugenija Surantas, sūnėnas Ro-
mualdas Surantas su žmona Odeta ir jo vaikai Gediminas, Moni-
ka, Mantas ir Ieva Surantai.

Velionis bus pašarvotas antradienį, gegužės 11 d. nuo 5 v. p. p.
iki 8 val. vakaro, Fitzgerald Funeral Home & Crematory, River-
side Chapel, laidojimo namuose, 3910 N. Rockton Ave., Rockford,
IL 61103.

Palaikai bus kremuoti ir palaidoti Rockford Kalvarijos kapi-
nėse trečiadienį, gegužės 12 d., atsisveikinimas nuo 10–11 v. ryto.

Aukos bus skiriamos dienraščiui „Draugas”.

Nuliūdę artimieji

pasakojo Agnė.
Misionieriai turėjo 2 dienas atos -

togų. Vieną dieną jie kopė į nebe vei -
kiantį ugnikalnį Tanupa.  ,,Kopi mas į
jį man buvo pats sunkiausias dalykas,
kurį teko daryti gyvenime. Aš labai
laiminga, kad pasiekiau viršūnę, nes
net kai kuriems vyru kams (tarp ku -
rių buvo ir vienas kariškis) to nepa -
vyko padaryti”, – džiau gėsi savo sėk -
me Agnė.

Kita atostogų diena buvo Salt
Flat drus ky nuose. ,,Aplink, kiek akys
užmato, vien druska. Staiga tarp tos
akį rėžiančios baltumos – sala, žemė,
au galai. Labai įdomu, nepakartoja-
mas vaizdas”, – pasakoja jaunoji mi -
sio nierė.  

Pasibaigus misijai vieną dieną
mi sionieriai pra leido La Paz. Paga -
liau visi galėjo išsimiegoti lovo se. Jie
pabuvojo teatre, nuėjo į diskoteką.
,,Žo džiu, vėl grįžome į civilizaciją. Bu -

vau apakinta La Paz grožio, jo civili -
zacijos. Gyvenimas mieste verda visą
parą. Sunku net patikėti, kad už kele-
tos valandų kelio viešpatauja skurdas
ir vargas”, – dalijosi įspū džiais mergi -
na.

Paklausta, ar dar norėtų daly-
vauti misijoje, Agnė atsakė, kad no rė -
tų grįžti atgal į Boliviją, nes yra pra -
dėtų darbų, kuriuos būtų galima tęs -
ti. Bet jai būtų įdomu nuvažiuoti ir į
kitas šalis. ,,Labai norėčiau nu vykti į
Keniją. Ten tektų spręsti visai kito-
kias problemas – daugiausia dar bo
būtų su AIDS sergančiais pa cien -
tais”, – dalijasi ateities planais Ag nė. 

Tačiau išvykai reikia turėti pini -
gų, o kol kas studentė Agnė jų neturi.
Be ką gali žinoti, gal kartais atsiras
žmogus, norintis padėti Agnei ir taps
jos būsimos kelionės mecenatu? To
jai ir linkiu, kaip ir linkiu toliau at-
kakliai siekti savo tikslo.
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�Teatro sambūris ,,Žaltvykslė”
gegužės 15 d. 6 val. v. kviečia į prem-
jerą – Balio Sruogos 2 dalių komediją
,,Dobilėlis penkialapis”. Režisierė
Ilona Čiapaitė. Spektaklis vyks Jau -
nimo centre, 5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636. Auka – 15 dol.

�Baltijos jėzuitų plėtros Tary bos
nariai t. Antanas Saulaitis SJ ir dr.
Mindaugas Vygantas maloniai kvie -
čia norinčius Lemont apylinkėse ste -
bė ti pavasarinį paukščių gyveni mą.
Stebėjimui vadovaus paukščių ži no -
vas Tadas Birutis. Susitikimas pla -
nuo jamas šeštadienį, gegužės 22 d.,
nuo 8 iki 11 val. r. Po stebėjimo –
priešpiečiai ir pabendravimas. Apie

dalyvavimą prašome pranešti el. paš -
tu: lithjesuit@hotmail.com arba pa -
lik ti žinutę tel.: 630-243-6234 atsa -
kik lyje. Smulkesnė informacija bei
pa tarimai bus suteikti užsiregistra -
vusiems. 

�Jaunimo centro (JC) Moterų
klu bo geriausios šeimininkės kviečia
į JC kavinę gegužės 23 d., sek ma die -
nį, tuoj po 10:30 val. r. šv. Mišių Tėvų
jėzuitų koplyčioje. 

�JAV Lietuvių Bendruomenės Vi  -
durio Vakarų apygardos suvažiavi-
mas įvyks gegužės 29 d. Pasaulio lie -
tuvių centre, 14911 127th St., Le -
mont. Registracija prasidės 11:30 val.
r. Suvažiavimo pradžia  12:30 val. p.p.

SKELBIMAI

SKELBIMAI

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

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

SKELBIMAS
Parduodu didelį Lietuvos

pašto ženklų rinkinį nuo 1918
metų: pilnos serijos vartotų ir

nevartotų pašto ženklų: atgautas
Vilnius, Sovietų ir Vokiečių oku-
pacijos, viso virš 2,000 pašto
ženklų. Arnoldas Grušnys. 

Tel. 316-733-4168

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

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

• Lithuanian Mercy Lift dėko-
ja už aukas, kurios buvo paaukotos
nuo 2009 m. gruodžio 1 d. iki 2010 m.
kovo 31 d. Aukos skiriamos padėti
jau nimo savižudybių prevencijos pro-
gramai Lietuvoje. Aukojo: $500 – R.
E. Jacobs, NC. $50 – S. ir J. Sciaheta-
no, NJ. $20 – A. R. Eringis, MD. $15
– D. Casper, PA; R. V. Taunys, CT. $10
– B. ir D. Reinke, MD. Jūsų nuošir-
džios aukos yra labai vertinamos! Li-
thuanian Mercy Lift, P. O. Box 88,
Palos Heights, IL 60463. Tel. 708-
636-6140. Fed. Tax ID #36-
3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• Lithuanian Mercy Lift nuo-
širdžiai dėkoja už aukas, kurios buvo
paaukotos nuo 2009 m. gruodžio  1 d.
iki 2010 m. kovo 31 d. Aukos skiria-
mos padėti Lietuvos perinatalinės
nau jagimių priežiūros programai.
Au kojo: $167 – A. Deveikis, CA. $100
– drs. V. ir N. Dharmapuri, IL. $50 –
W. A. Nasutavičius, CA; L. B. Sima-
navičius, NY. $35 – G. Duoba, MI.
$25 – V. ir R. Baipsys, CA; V. M. Au-
gustine, MA. $13 – J. ir A. Druetzler,
IL. $10 – B. ir D. Reinke, MD. Jūsų
nuoširdžios aukos yra labai vertina-
mos! Lithuanian Mercy Lift. P.O.
Box 88, Palos Heights, IL 60463.
Tel. 708-636-6140. Fed. Tax ID
#36-3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• Karaliaučiaus krašto lietu-
viškų mokyklų paramai per Ma-
žosios Lietuvos lietuvių draugiją Či-
kagoje aukojo: $100 Petras Pagojus,

Rūta Sakas, Arvidas Trumpjonas.
$60 Antanas Girnius. $50 Alfonsas
Tumas, Ema Žiobrienė. $30 Albinas
ir Gražina Reškevičiai. $25 Rimantas
Bitėnas, Algirdas Čepėnas, S. K. Lu-
kas. $20 Jonas ir Valerija Juod -
valkiai, Jonas J. Kaunas, Jadvyga
Kliorys, Nijolė R. Poškus. $15 Zigmas
ir Virginia Grybinai. Dėkojame vi -
siems rėmėjams. Mažosios Lietu -
vos lietuvių draugija, 1394 Midd -
le burg Ct., Naperville, IL 60540

• Lietuvos Našlaičių Globos
komitetas balandžio mėnesį yra
gavęs šias aukas: $500 – Dana ir
John Trotter, Racine, WI. $300 –
Phillip Zahner, Melbourne, FL; Al do -
na Bradley, Newport Beach, CA.
$150 – Danutė ir Romas Puodžiūnai,
Lockport, IL; dr. Grace D. Austin,
Short Hills, NJ; Lila ir Frank Jo -
mantas, Sun City Center, FL; Roma
Žilionis, Baltimore, MD; Marija ir
Kazys Almenas, College Park, MD;
Rita Sauers, Levittown, PA. $100 –
Nijolė Užubalis, Engadine NSW,
Australija. $50 – Vida ir Algis Ben -
doraičiai, a. a. Elviros Degutienės
atminimui.

Ačiū Jums mieli globėjai už Jūsų
paramą Lietuvos našlaičiams ir var-
gingai gyvenančiam jaunimui. Dieve
duok Jums ir jiems sveikatos ir daug
gražių gyvenimo akimirkų! Širdžiai
turi būti malonus jausmas, kai kitam
padedi! Taip pat linkime visoms ma-
mytėms linksmos Motinos dienos!
Lietuvos Našlaičių Globos komi-
tetas (Lithuanian Orphan Care),
Fed Tax ID #36-4124191, 2711 W.
71st St., Chicago, IL 60629. Tel.
1-773-476-2655.

Po ,,Draugo” šimtmečio 2009 m.
šis pavasario DF vajus jautė atoslūgį.
Buvo švenčių metas. Dauguma dien-
raščio skaitytojų norėjo prisidėti savo
šimtinėmis prie jubiliejaus. Kiek -
vienas pavargsta ir nori atsikvėpti
kri zės metu. 

Tačiau Draugo fondo taryba ne -
pavargo. Pavasarį vėl skelbė vajų, nes
dienraščio bendradarbiai ne kantriai
laukia honorarų, o tar nau tojai – algų.
Visiems jau turėtų būti žinoma, kad
prenumerata ne padengia visų laik -
raščio išlaidų. Draugo fondas yra
dien raščio išsigelbėjimas.

Kita sritis yra testamentiniai pa -
likimai Draugo fondui. Tarp mūsų

yra žmonių, kurie yra pajėgūs  finan-
siškai. Jie prisimena kitus fondus ir
organizacijas, bet Draugo fondą pa -
miršta. Ne paslaptis, kad ,,Drauge”
atsispindi visas visuo meninis, kultū -
rinis bei religinis lietuvių išeivijos gy -
venimas. Taip buvo nuo pirmo nume-
rio 1909 m., taip yra ir da bar. Visi no -
rime matyti savo ar sa vo organizacijų
aprašymus ,,Drau ge”, bet pamiršta -
me jį paremti ar net prenumeruoti. 

Nors Draugo fondo pavasarinis
va jus pasibaigė, DF neatostogauja ir
laukia toliau įnašų.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Motinos dienos proga Draugo fondas sveikina motinas,
močiutes bei promo čiutes, ypač tas, kurios išmokė savo
jaunąją kartą skaityti lietuvišką spaudą. Te Dievas suteikia
visoms motinėlėms jėgų, laimės ir džiaugsmo ir viso, kas
gyvenime geriausia!

Pasibaigė DF pavasario vajus

Su 200 dolerių:
Stasys ir Dalia Strasius, garbės

nariai, iš viso 2,100 dol., Ann Arbor,
MI

Su 100 dolerių:
Marija Remienė, garbės narė, iš

viso 6,700 dol., Westchester, IL
Vytautas A. Mažeika, garbės

na rys, iš viso 2,700 dol., Colbert, GA
Viktoras ir Rūta Jautokai, gar-

bės nariai, iš viso 1,034 dol., Oak
Lawn, IL

Zita Baltramonienė, iš viso 250
dol., Chicago, IL

Su 50 dolerių:
Aleksas ir dr. Danguolė Vitkai,

garbės nariai, iš viso 2,050 dol., Pa -
los Heights, IL

Konstancija Stasiulienė, garbės
narė, iš viso 2,000 dol., Lemont, IL

Bruno Andriukaitis, garbės na -
rys, iš viso 1,940 dol., Forest Park, IL

Birutė Prasauskienė, garbės
na  rė, iš viso 1,600 dol., Lomita, CA

Dr.  Rimas ir dr. Elona Vaišniai,

garbės nariai, iš viso 1,220 dol.,
North Haven, CT

Mary F. Jablonskis, iš viso 600
dol., Westchester, IL

Jonas ir Joana Krutuliai, iš viso
150 dol., Oak Lawn, IL

Elena Purtulienė, iš viso 770
dol., St. Petersburg Beach, FL

Su 25-20-15 dolerių:
Faustas ir Teresė Strolios, gar-

bės nariai, iš viso 1,075 dol., Oak
Fo rest, IL

Ramunė Kubiliūtė, a. a. Fabijono
Brazaičio atminimui, iš viso 705 dol.,
Evanston, IL

Jurgis Likander, iš viso 410 dol.,
Kankakee, IL

Dainius Liobikas ir Vilma Mei -
lutytė, iš viso 55 dol., Naperville, IL

Dr. Vytas ir Dr. Jolita Naručiai, iš
viso 25 dol., Riverside, IL

Kastytis ir Rūta Giedraičiai, iš
viso Livonia, MI 

DF visiems aukotojams nuošir -
džiai dėkoja

Dr. Ona ir dr. Jonas Daugirdai,
gyvenantys Burr Ridge, IL, tapo
„Draugo” garbės prenumerato-
riais. Šiuos skaitytojus „Draugas”
lankys dar vienerius metus. Nuošir-
džiai dėkojame už tai, kad mus skai-
tote ir sveikiname tapus garbės pre-
numeratoriais.


