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Washington, DC, gegužės 28 d.
(ELTA) – Lietuvą ir JAV sieja istorinė
kova už savo šalių ir žmonių laisvę,
kurios simboliu gali būti Tadas Kos-
ciuška, kovojęs ir JAV nepriklauso-
mybės karuose, pažymėjo Seimo pir-
mininkė Irena Degutienė Šiaurės ir
Baltijos valstybių parlamentų pirmi-
ninkų susitikime su JAV Atstovų rū-
mų pirmininke Nancy Pelosi.

,,Mūsų bendrystės ženklų toli
ieškoti nereikia – netoli nuo čia, La-
fayette parke, stovi paminklas iški-
liam bendros Lietuvos ir Lenkijos di-
dikui Tadui Kosciuškai, pasižymėju-

siam ir JAV nepriklausomybės kare,
ir kovose už Lenkijos-Lietuvos valsty-
bę”, – sakė I. Degutienė.

Washington, DC viešėjusi Seimo
pirmininkė I. Degutienė, pasisakyda-
ma šiame susitikime, visų Šiaurės ir
Baltijos valstybių parlamentų vadovų
vardu širdingai padėkojo N. Pelosi už
susitikimą.

,,Vertiname jį ne tik kaip politinę
būtinybę, bet ir kaip mūsų panašios
istorinės patirties ir buvimo drauge
ženklą. Jūs, Šiaurės Amerika, buvote
ir esate pirmaujanti regiono kovoje
už demokratiją ir teisingumą, taip ir

mes, Šiaurės bei Baltijos valstybės,
savo regione ne kartą gynėme laisvę
ir demokratiją – vertybes, šiandien su-
prantamas ir puoselėjamas abiejose At-
lanto pusėse”, – sakė I. Degutienė.

Seimo pirmininkės nuomone,
Šiaurės ir Baltijos šalys per pastaruo-
sius 20 metų glaudžiai integravosi ir
tapo bendruomene, kurią galima api-
būdinti kaip demokratinį, saugų ir
stabilų, novatorišką, iniciatyvas tarp-
tautinėje politikoje, ekonomikoje ir
socialinėje srityje keliantį ir jas įgy-
vendinantį regioną.

,,Dar daugiau – Šiaurės ir Balti-
jos šalys šiandien yra tarsi viena šei-
ma, kuri, nepaisant skirtingos narys-
tės ES ir NATO, vis labiau pasižymi
glaudžiu užsienio ir saugumo politi-
kos derinimu, bendru saugumo ir už-
sienio politikos iššūkių vertinimu”, –
sakė Lietuvos parlamento vadovė.

I. Degutienė pažymėjo, kad Šiau-
rės ir Baltijos valstybės visada buvo
tarp tų NATO ir ES šalių, kurios ypač
vertino tarpžemyninių ryšių svarbą.
,,Nepaisant ekonominių sunkumų,
visos NB8 šalys esame kartu su jumis
svarbioje misijoje Afganistane, akty-
viai dalyvaujame kuriant naująją
NATO strateginę koncepciją. Tikime,
kad ši koncepcija ir jos įgyvendinimas
išspręs problemą, kai ne visos NATO
šalys jaučiasi vienodai saugiai”, –
sakė I. Degutienė.

Seimo pirmininkė pabrėžė, kad
mūsų valstybės nori plėtoti su JAV
inovatyvias technologijas, nes Šiau-
rės ir Baltijos valstybių regione gyve-
na 35 mln. Nukelta į 6 psl.

Šiaur∂s ir Baltijos šalys nori stiprinti
bendradarbiavimâ su JAV
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Šiaurės ir Baltijos valstybių parlamentų pirmininkai Washington, DC.
Leono Garbačausko nuotr.

Bogota, gegužės 28 d. (BNS) –
Per šį sekmadienį Kolumbijoje vyk-
siančius prezidento rinkimus tikima-
si atkaklios kovos tarp buvusio gyny-
bos ministro Juan Manuel Santos ir
buvusio Bogotos mero, lietuvių kilmės
žaliųjų kandidato Antano Mockaus.

Prieš pat rinkimus atlikta ap-
klausa rodo, kad pirmame rate J. M.
Santos gali tikėtis 34 proc. balsų, o A.
Mockus – 32 proc. Tačiau jei abu šie
politikai antrame rinkimų rate birže-
lio 20 d. susikaus tarpusavyje, geres-
nes galimybes nugalėti turi A. Moc-
kus. Remiantis ,,Ipsos Napoleon
Franco” apklausa, tada lietuvis gali
surinkti 45 proc. balsų, o J. M. San-
tos – 40 proc. Balsavimo teisę šalyje
turi 30 mln. rinkėjų.

Kolumbijoje prezidento rinkimų
kampanija šiemet iš dalies primena
paskaitą apie civilinę teisę, iš dalies –
religinį sambūrį, o netikėtai išpopu-
liarėjęs buvęs universiteto rektorius
grūmoja pieštuku, skelbdamas savo
žinią: smurto apimtoje šalyje poky-
čius reikia skatinti švietimu, o ne gin-
klais. Kandidato į prezidentus A.

Mockaus netradiciniai metodai ir
spalvinga rinkimų kampanija padėjo
jam iškilti iš politikos užribio į patį
centrą. Jeigu lietuvių imigrantų at-
žala iškovotų pergalę, A. Mockus bū-
tų pirmasis pasaulyje šalies preziden-
tu tapęs žaliųjų atstovas, nors jis daž-
niau pasisako ne už švarią aplinką, o
už švarią vyriausybę.

Savaitgalî Kolumbijoje vyks
prezidento rinkimai

Vilnius, gegužės 28 d. (ELTA) –
Naujojo Jungtinės Karalystės užsie-
nio reikalų ministro William Hague
laiške Lietuvos diplomatijos vadovui
Audroniui Ažubaliui pabrėžiamas
pasiryžimas tęsti ir plėsti Lietuvos ir
Jungtinės Karalystės bendradarbia-
vimą dvišaliu, Europos Sąjungos ir
NATO lygiu.

Laiške atkreipiamas dėmesys į
šiuo metu Lietuvoje įgyvendinamus
ambicingus planus pertvarkyti vie-
šąjį sektorių ir siūloma keistis patir-
timi bei gerosios praktikos pavyz-
džiais šioje srityje.

Naujasis Jungtinės Karalystės
užsienio reikalų ministras taip pat
teigė vertinąs Lietuvos indėlį į Afga-
nistano atkūrimą. ,,Mūsų nenutrūks-
tamos pastangos yra reikalingos pa-
rengti Afganistano vyriausybę ir poli-
ciją stabilizuoti saugumą ir civilinę
plėtrą. Praėjusią savaitę savo akimis
pamačiau šio iššūkio mastą, bet tuo
pačiu – ir ten vykstančius pokyčius”,
– rašoma gegužės 26 dienos laiške.

W. Hague dėkoja už sudarytas
galimybes aptarti būsimo Lietuvos
pirmininkavimo Europos saugumo ir
bendradarbiavimo organizacijai svar-
biausius uždavinius ir pabrėžė pasi-
rengimą toliau bendradarbiauti šioje
srityje.

Scanpix nuotr.

58 metų A. Mockus nusipelnė pagyrų
už savo darbą Bogotos mero parei-
gose. EPA nuotr.
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Šią savaitę Vengrijos parla-
mentas priėmė Pilietybės įsta-
tymą, kuris padės ją lengviau
gauti daugiau kaip 2 mln. ven-
grų, gyvenančių Vidurio ir Rytų
Europoje. Įstatymas leis vengrų
tautybės asmenims prašyti
Vengrijos pilietybės, net jei jie
negyvena šioje šalyje. Tam pa-
kaks turėti protėvius vengrus ir
mokėti vengriškai. Pasirodo,
Europos šalių praktika šioje sri-
tyje yra gana įvairi. Kai kuriose
Europos valstybėse siekiama
vengti dvigubos pilietybės atve-
jų, ten iš esmės ji yra draudžia-
ma, kitose šalyse dviguba pilie-
tybė nėra taisyklė, tačiau ir ne
reta išimtis. Yra ir trečia grupė
Europos valstybių, kuriose lei-
džiama dviguba arba net dau-
ginė pilietybė. Įdomu, kiek van-
dens dar nutekės, kol mūsų šalis
apsispręs dėl esminių Pilietybės
įstatymo nuostatų, kurios dau-
geliui išvykusiųjų iš Lietuvos yra
iš tiesų svarbios.

Redaktorė Loreta Timukienė

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

Gražų gegužės 9-tos sekmadienio rytą Cle-
velande šventėme ateitininkų Šeimos šventę.
Kaip įprasta, su vėliavomis dalyvavome šv. Mi -
šiose, po kurių įvyko akademija su įžo džiais, bro-
lio Luko Laniausko, SJ, pasakyta kalba ir trumpa
programėle.

Ši šventė skyrėsi nuo praėjusių. Šventės suma-
nytoja ir organizatorė buvo jauna, energinga Vaiva
La niaus kaitė, kuriai talkininkavo Milda Chmieliaus-
kaitė ir Clevelando moksleiviai. Šventę vedė moksleivės
Miglė Staniškytė ir Monika Čepulytė. Po šventės buvo kuk-
lios jaunimo suneštos vaišės. 

Nors vietinė sendraugių veikla yra sušlubavusi, to nesi-
matė ir nesijautė šventėje. Susirinkome visi kaip tikra šei ma,
liudyti tų jaunų žmonių pasižadėjimą toliau tęsti organi -
zacijos šimtmečio tikslus.

Jaunučių įžodį davė: Daiva Biliūnaitė, Jonas Pyle, Laura
O’Meara, Austinas Tarasevičius, Mantas Stungys ir Kris-
toforas Čiurlionis. Moksleivių įžodį davė Darius Čepulis ir
Edvinas Vaičikauskas. Studentų įžodį – Milda Chmieliaus-
kaitė.

Brolis L. Laniauskas, SJ, Maironio kuopos pakviestas,
mus visus nuostabiai nuteikė savo žodžiu. Jis priminė mums
mūsų praeitį, nes Clevelande esame turėję turtingą būrį
veikėjų. Mūsų telkinyje veikė dr. J. Damušis, Vl. Čyvas, P.

Kliorys, I.
Malėnas, S.
L a n i a u s  -

kas, H. Id ze -
lis, S. Barz -
dukas, D.
Staniš kie nė,
P. Raz gaitis
ir ki ti. Da -
bar ty je kar-
tais pa  si jun-
ta gy ve nimo
sun ku mai, as-

 me niniai ne-
galavimai, ne-

sutarimai ir net
pa si keitimai pa-

rapijose, tačiau,
Lu  kas mus ragino,

ka dan gi esame dan-
gaus ir žemės suformuoti,

nepasilikime dabartyje, bet
su praėjusio šimtmečio pavyz-

džiais žvelkime į ateitį (juk mes vadinamės ATEITININKAI)
ir ženkime su viltimi ir pasiryžimu, visa atnaujindami Kris-
tuje. Jis vaizdžiai, braižiniais parodė, kas mus formuoja į
kryžiaus ženklą ir ragino kartu su Kristumi dalyvauti kry-
žiaus kelyje.

Trumpoje programoje, vykusioje po akademijos, jaunu-
čiai, davę įžodį, pasisakė, kaip tobuliau gyventi susikabinant
„Ranka rankon” (šių metų ateitininkų šūkis). Moksleiviai
pradžiugino mus daina, pianinu pritariant Ritai Kliorienei.

Esame ypatingai dėkingi už šventėje dalyvavusias mok-
sleivių Centro valdybos pirmininkę Dainę Quinn ir studentų
Centro valdybos ko-pirmininkę Kristiną Quinn. Ne ga lime

užmiršti ir nebūti dėkingi,
ilgus me tus besidarbuojan-
čioms jaunučių globėjai
Dianai Pyle, padėjėjai Inai
Biliūnienei ir moks leivių
Maironio kuopos globėjoms
Vaivai Laniauskaitei ir Mil-
dai Chmieliauskaitei. Jų dė-
ka jaunimas globojamas ir
paruošiamas įžodžiams. 

Šventės metu mintyse
pri si minti Kristaus žodžiai,
„Kur du, trys susirenka
mano vardu, ten ir Aš esu.”
Nuostabiai jau tėsi šioje
šventėje šeimos susibūri-
mas Kristaus vardu. Lin -
kim, kad šios šventės min-
tys ir dvasia toliau mus
skatintų ir vestų antro
šimtmečio link!                         

Regina Š. 

CLEVELAND
ATEITININKŲ
ŠEIMOS ŠVENTĖ

„Kur du, trys susirenka mano vardu”

Cleveland Maironio moksleivių ateitininkų kuopos nariai. Sėdi (iš k): Edvinas Vaičikauskas, glo-
bėjos Vaiva Laniauskaitė ir Milda Chmieliauskaitė, Darius Čepulis; stovi: MAS CV pirm. Dainė
Quinn, Monika Čepulytė, Giedrė Milutytė, Julytė Totoraitytė, Eglė Širvinskaitė, Kaja Kijauskaitė,
Miglė Staniškytė.                                                                          R. Širvinsko nuotraukos

Cleveland ateitininkai šeimos šventės metu susiėmę rankomis prisimena metinį šūkį: ,,Ranka rankon
Kristaus vardu paveikime pasaulį”.               
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Kaštonų žiedai ant

špinatų lysvės
(pabirutės apie imigraciją, lietuvių tautinį
charakterį ir pasąmonės programavimą)

VYTAUTAS V. LANDSBERGIS

I
2050 metai. Liepos mėnuo. Žinutė spaudoje: „Galų gale Lietuvos kino

studijoj nufilmuotas ilgai lauktasis filmas apie Žalgirio mūšį. Filmo reži-
sierius – Lietuvos nacionalinės premijos laureatas Wang Yang, Vytauto
Didžiojo vaidmenį atliko Lietuvos kino pažiba Amithabo Bačiano jaunes-
nysis, o kunigaikštienės Birutės vaidmuo atiteko nuostabiajai Zhao
Xiaoyu.”

II
Neseniai spaudoje pasirodė filosofo Bronislovo Kuzmicko perspėji-

mas, jog turime ruoštis gausiam kitataučių antplūdžiui, nes šventa vieta
ilgai tuščia nebūna. T. y. šalis, kurioje yra gėlas vanduo, derlingi dirvonai,
nedreba žemė, kuri itin retai apgyvendinta ir priklauso Europos Sąjungai,
– tiesiog pasmerkta per artimiausius metus tapti priebėga kitataučiams,
ieškantiems geresnių ekonominių, gamtinių, politinių ar socialinių są-
lygų. Šia mintimi pasidalijau su garbaus amžiaus ūkininku po koncerto
mažam Aukštaitijos miestely. Jis tik nusijuokė:

– Gaus su grandinėm į galvą ir maus ten, iš kur atkeliavę. Vienas juo-
dukas jau yra mūsų miestely, parsivežė vietinė gražuolė. Tai sėdi namie,
nosies į gatvę nekišdamas, kad negautų į kailį. 

III
Kartais pusiau juokais norisi pasiūlyt valdžiai – užbėkim įvykiams už

akių ir patys imkimės imigracijos problemų, idant procesai nevyktų sti-
chiškai. Pasikvieskim, pavyzdžiui, tibetiečius, bėgančius nuo Kinijos oku-
pacijos ir represijų. Tesikuria kur nors Šalčininkų rajone ar kitur. Kiek te-
ko pažinti juos būnant Indijoje, tai itin paklusnūs piliečiai juos priglaudu-
siam kraštui. Be to, darbštūs, mandagūs, dvasingi. Ir labai verslūs – ne
veltui tibetiečius vadina Azijos žydais. 

Dar teko girdėt, kad Pietų Afrikoj esama žydų ortodoksų, kurie ieško
kur išsikelt, nes ten, kur gyvena, yra gerokai engiami. Manau, kad nepa-
kenktų, jei Lietuvoje atsirastų tai, kas buvo išnaikinta. Sako, tai itin dori,
religingi ir darbštūs žydai. 

Būtinai reikėtų pasikviest ir indusų – budizmas Lietuvoje įneštų dva-
sinio brandumo, sąmoningumo, atsakomybės už savo poelgius ir toleran-
cijos. Darytumėm jogą rytais mokyklose, maitintumėmės sveikai ir bū-
tume drūti it Vydūnas. (Beje, visos trys etninės grupės nevartoja alkoho-
lio. Lietuvių vyrai tikriausiai vis tiek nusigers per ateinančius dvidešimt
metų, tai ir genofondas pasipildytų sveiku, nepragertu genu.) 

IV
Kartais, ypač paskaičius interneto komentarus, apima pojūtis, jog

pasikartojus holokausto prielaidoms, Lietuvoje būtų išžudyti ir paskuti-
niai mūsų krašte likę žydai. Homoseksualūs asmenys irgi. Juodukai tuo
labiau. Negi mes iš tiesų tokie pikti ir buki?

Kokia yra neapykantos kitokiems prigimtis? Silpnumas ir komplek-
suotumas. Tai nykstančios tautos, kuri nebeturi dvasinės jėgos, požymiai.
(Nebeturi „či” energijos, kaip pasakytų kinai).

Sako, kad prūsai prieš išnykimą irgi buvę itin žiaurūs plėšikai bei
vagys. Europoje netgi buvęs keiksmažodis – prūsas. Dabar panašiai: jei
Norvegijoj prie namo sustoja automobilis su lietuviškais numeriais, šei-
mininkas tuoj pat kviečia policiją. 

V
Praeito amžiaus pabaigoje, maždaug apie septyniasdešimtuosius

metus, Amerikoje buvo nutarta, kad menas, švietimas ir TV gali padėti
sprendžiant rasinės neapykantos problemą. Buvo pradėtos rašyt knygos,
kurt filmai, pvz., apie du detektyvus – juodaodį ir baltaodį. Mokyklų va-
dovėliuose atsirado rašinėlių tema „Aš ir mano geriausias draugas juo-
dukas Džo”.

Ar įmanomas toks tolerancijos ugdymas ir Lietuvoje? Ar turi Kultū-
ros ministerija, Spaudos, radijo ir TV rėmimo fondas svertų, idant visuo-
menė ugdytųsi padorumo linkme, o ne atvirkščiai? Temų filmams ir spek-
takliams – nors vežimais vežk: Lietuvos laisvės kovose tarp savanorių bu-
vo nemažai žydų! Kiek jų, užėjus sovietams, buvo ištremta su lietuviais į
Sibirą? Arba bendri Lietuvos ir Lenkijos partizanų veiksmai prieš sovietų
okupaciją. Arba meilė tarp stribo dukros ir partizano sūnaus...

Gal vienas geras Šarūno Barto filmas ta tema daug daugiau pakeistų,
negu visų mūsų bejėgiškos aimanos spaudoje, matant, kad niekas nesi-
keičia per visus dvidešimt metų. 

VI
Kada lietuvis yra laimingas? Kai laimi… Kai nugali kitą: laimė, lai-

mėti, laimingas... 
Žalgirio mūšyje ar Sausio 13-ąją tai pasiteisino, nors tuomet tai buvo

gintis, o ne užkariavimas. 
Gal išties mūsų pasąmonė užprogramuota tokiai keistai „laimei” – lai-

mėti prieš kaimynus, prieš žmoną, prieš vaikus? Galop prieš save, kai ap-
linkiniai jau nugalėti. Nelaimėję jaučiamės nelaimingi. Nukelta į 9 psl.

BENEDIKTAS XVI: 
KAS YRA HIERARCHIJA?

Valdymas reiškia autoritetą, tačiau
ką mums, krikščionims, reiškia auto-
ritetas? – klausė popiežius. Benediktas
XVI pažymėjo, kad netolimos praeities
kultūrinės, politinės ir istorinės patir-
tys, o ypač XX amžiaus diktatūros Rytų
ir Vakarų Europoje, padarė žmones
įtarius autoriteto atžvilgiu. Toks įtaru-
mas neretai pavirsta visišku atsisaky-
mu pripažinti bet kokį autoritetą, kuris
nėra iš žmonių ir ne jų valdomas. Ta-
čiau kaip tik praėjusio šimtmečio reži-
mai, kurie sėjo terorą ir mirtį, visu įtai-
gumu primena, jog bet kokios srities
autoritetas, jei jis vykdomas be sąsajų
su aukščiausiuoju autoritetu, kuris yra
Dievas, neišvengiamai atsigręžia prieš
patį žmogų. Svarbu prisiminti, jog žmo-
gaus autoritetas niekuomet nėra tik-
slas, o visuomet tik priemonė, bei kad
tikslas visuomet yra Dievo sukurtas
žmogus, jo gerovė.

Popiežius mintis kreipė į hierarchi-
jos ir Bažnyčios pastoracinės dalies san-
tykį. Viešoje nuomonėje įsivyravo min-
tis, jog hierarchija ir evangelinis gy-
vastingumas bei nuolankumas vienas
kitam prieštarauja. Tačiau tai yra blo-
gai suprasta hierarchijos prasmė, prie
kurios iš dalies prisidėjo piktnaudžiavi-
mas autoritetu ir karjerizmas. Tai
įvyko dėl klaidingai suprasto hierarchi-
jos termino, kuris iš tikrųjų reiškia
„šventą pradžią” ir kuris visų pirma
primena iš Kito ateinantį autoritetą.

Hierarchija teigia, kad asmuo yra
apvilktas Kristaus slėpiniu. Ganytojas
valdo tik tiek, kiek tarnauja Kristui.
Kas priima šventimus (hierarchija),
nėra autokratas, o pradeda naują pak-
lusnumo Kristui ryšį. Taip pat ir Po-
piežius, būdamas visų kitų ganytojų ir
Bažnyčios bendrystės atsparos taškas,
negali daryti, ką nori. Kaip tik atvirkš-
čiai, popiežius yra paklusnumo Kristui
saugotojas.

Bažnyčios pašaukimas ir paskirtis
yra vykdyti tarnystės autoritetą ir ji tai
daro ne savo, o Kristaus, kuris iš Tėvo

gavo visą valdžią danguje ir žemėje,
vardu. Tad pagal krikščionišką sam-
pratą, autoritetas yra tiesos ir galutinio
žmogaus gėrio – mūsų išganymo Kris-
tuje – tarnystė. Kai yra vykdomas Vieš-
paties vardu, jis išreiškia nuolatinį Ge-
rojo Ganytojo buvimą ir rūpestį.

Todėl dvasinis autoritetas, įgyja-
mas per šventimus, turėtų atsispindėti
kunigo ištikimybėje jo pastoracinei mi-
sijai, pasirengime paklusniai sekti
Kristaus pavyzdžiu, noru leisti Kristui
tvarkyti kiekvieną dieną.

Siekiant būti ganytoju pagal Dievo
mintį, reikia iš esmės įsišaknyti į gyvą
draugystę su Kristumi, būti besąly-
giškai pasirengusiam vesti jo kaimenę
ten, kur nori Viešpats, o ne kur gali at-
rodyti patogiau ar paprasčiau.

Iš tikrųjų neįmanoma valdyti Kris-
taus kaimenės be gilaus ir tikro paklus-
numo Kristui. Būtent todėl kunigo
pašaukimo pagrindą visuomet sudaro
asmeniškas ir nenutrūkstantis susitiki-
mas su Viešpačiu, gilus jo pažinimas,
savo valios susiderinimas su jo valia.

Suprastas tikėjimo požiūriu auto-
ritetas nors ir reikalauja valdymo, ta-
čiau išlieka tarnystė, padedanti kurti
Bažnyčios šventumą, vienybę ir tiesą.
Kristaus valdymas buvo išreikštas kojų
nuplovimu, o jo viešpatavimas – Kry-
žiaus medžiu. Todėl ir kunigo valdymo
tarnystė turi būti išreikšta pastoracine
meile.

Šventasis Tėvas kvietė bendrosios
audiencijos dalyvius remti savo kuni-
gus jų tarnystėje vesti žmones pas Die-
vą, liudyti Evangelijos ir jos vilties ži-
nios tiesą. Popiežius taip pat prašė mel-
stis už jį, kad tinkamai vykdytų Baž-
nyčios valdymo tarnystę bei už tai, kad
Kunigų metų užbaigimo iškilmės
Romoje atneštų gausių dvasinių vai-
sių.

,,Vatikano radijas”

Šį šeštadienį, gegužės 29 d., Kretingoje vyksta jubiliejinė XX Vaikų ir jaunimo
bažnytinių chorų šventė „Sveika, Jūrų Žvaigžde“.  Tokios vaikų ir jaunimo šventės
Kretingoje buvo pačios pirmosios atgavus Lietuvoje sąžinės ir tikėjimo išraiškos
laisvę. Jų pavyzdžiu po kurio laiko pasekė ir kitos vyskupijos savo vietovėse pra-
dėjusios rengti panašius renginius. Mišių metu bus giedamos kompozitoriaus A.
Remesos „Angelų Mišios“. Per 20 metų pasikeitė kelios dalyvių kartos, kai kurie
dalyviai patys tapo chorų vadovais, profesionaliais muzikantais ir choristais.

Krikščionybės žiniasklaidos tarnybos info

Trečiadienio katechezėje Šventasis Tėvas toliau nagrinėjo pagrindinius kuni-
go pašaukimo tikslus mokyti ir šventinti Dievo tautą. Šįkart jis plačiau aptarė trečią-
jį kunigo, kaip ganytojo, pašaukimo tikslą – Dievo tautą valdyti, kur kunigas Dievo
jam pavestus tikinčiuosius valdytų ir vestų ne savo, o Kristaus suteikta galia.
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Pereitą mėnesį rašiau, kaip dvi
Amerikos karo veteranų psichologės
tikrino, ar nesu prigriebtas Alzheime-
rio ligos, bet va, vėl gavau kvietimą
atsilankyti, bet šį kartą jau su žmona.
Taigi, nutempiu ir ją. Psichologė nuo-
dugniai aiškino mudviem tyrimų re-
zultatus, kurie visai neblogi. Šiek tiek
aukštesni nei mano bendraamžių
vidurkis, nors atmintis su spragomis.
Po pusmečio vėl kamantinės. 

Gegužės 15 dienos internetinio
„Draugo” laiškų skaitytojams skyriu-
je perskaičiau Vytauto Matulionio
laišką, kad ir jis tarnavęs JAV mari-
nuose ir jie jam yra padarę kiek rim-
tesnį įspūdį, nei ką aš esu rašęs. Tuoj
pat atsimenu, ką apie marinus yra
rašęs vienas mano bendraklasis iš
Gross Hesepe stovyklos laikų Vokieti-
joje. Ak, kaip keistai mano atmintis
veikia: nepamenu, ką ryte per pusry-
čius valgiau, bet atsimenu savo ben-
draklasio rašinį, skaitytą prieš dau-
giau nei pusšimtį metų. 

1952 metais man su marinais
išplaukus iš vieno Karibų jūros uosto
su LST (Landing Ship Tank) desanti-
niu laivu, buvo išdalintos pašto siun-
tos iš namų, iš Amerikos. Be laiško iš
tėvų gavau kelis „Draugo” numerius,
„Ateities”, „Skautų aido” ir „Aidų”
mėnraščius. Amerikiečiai gaudavo
laiškus iš savo panų, džiaugdavosi,
rodydavo vieni kitiems jų nuotrau-
kas, stebėjosi iš manęs, vargšo, netu-
rinčio panos. Ką gi, turėjau tenkintis
lietuviškais žurnalais. Bet gal ir
gerai, negaudavau nei „Dear John”
laiškų. („Dear John” buvo atsipra-
šantis laiškas, kad pana savo širdį jau
padovanojusi kitam. Panašiai, kaip
dabar „Amerikos lietuvy” tenka skai-
tyti apie lietuvaites, dovanojančias
širdis ir kitus gerus moteriškus daik-
tus vis kitam.) Nereikėjo man patirti
nuoskaudos, spardyti sienų, keikti
visą moterišką giminę ir iki nukriti-
mo nusigerti. Įdomiausia, kad labiau-
siai pergyvendavo tie, kurie, laivui

sustojus kokiame Viduržiemio ar Ka-
ribų jūros uoste, pirmieji bėgte bėg-
davo iš laivo pas uostamiesčio mer-
gas. Tai va, tada gavęs spaudą, bevar-
tydamas žurnalus ir suradau savo
klasioko straipsnį, nustebau, kad ir
jis marinuose. Ne tik, kad jis mari-
nuose, bet kad taip baisiai juos nu-
piešė. 

Atsiminęs tai pradėjau raustis
savo archyve. Koks ten archyvas:
dėžėse be jokio katalogavimo su-
krauti seni žurnalai, laikraščių iškar-
pos, jau seniai prašosi atsikratymo,
bet va, negaliu išmesti ir viskas. Pa-
galiau susirandu 1952 metų „Atei-
ties” numerius ir pradedu ieškoti.
Pereinu visus numerius, ieškodamas
straipsnio su klasioko pavarde ir
nerandu. Vėl iš naujo ir vėl. Pagaliau
akis užkliūva už kovo mėnesio nume-
rio, kuriame po antrašte „Su kuprine
ant pečių” pasirašo autorius Vytau-
tas, bet pavardės nėra. Tačiau yra
nuotrauka, kurioje – tikrai mano kla-
siokas. Straipsnis – laiškas: 

Brangus Kunige Kapelione, ačiū,
kad nepamiršote manęs. Jūsų laiškas
man vertesnis, nei Vokietijoje kana-
diškas pakietukas. Duonos, lašinių
mums pakanka, bet dvasinio maisto,
kaip ir nėra! (...) Dabar betgi nesu DP,
o amerikonas – marinas. Tai toks gy-
vulys (o gal dar žmogus?), kuris per
kulkų lietų į krantą lipa pirmas, kurs
neturi bijoti mirti, kurį taip išaugina,
kad daugelis nelabai daug turi noro
ir gyventi. Dabar mus tiesiog dresi-
ruoja, ne tik – bėgt-gult-kelt-stot-
žingsniu-pult, bet duoda ir garo –
drausmės. Jeigu kam nesiseka – net
mušimu pagąsdina. (...) Po 10 savai-
čių visokios dresūros ir kai išmoksi-
me kareiviškai kalbėti, gausime atos-
togų ir būsim įrašyti į perdirbtus ka-
reivius. (...) Jūs neįsivaizduojate,
kaip čia kalbama ir komanduojama.
Kas antras žodis keiksmas – nekeik-
dami nepašneka. Galvojau – Mari-
nuose geriau pramoksiu kalbos, ta-
čiau apsirikau. Pakanka 200–400
žodžių. Čia nekalba – blogas, negeras-

APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIOAPMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIO
Marinai, ateitininkai, skautai

JUOZAS GAILA
gaila1@verizon.net

suplyšęs-per didelis ir t.t., užtenka
paminėt vieną keiksmą ir viskas
aišku.

Nuostabu: mes, trys bendraam-
žiai, buvę dipukai, tuo pačiu laiku
tarnavę marinuose, nors ir ne kartu,
bet kaip skiriasi mūsų įspūdžiai, ma-
nau, ir tada, ir dabar. Kad mano kla-
siokas yra teisus apie keiksmus, tuo
galima įsitikinti tik pažvelgus, ką
amerikiečiai internete rašo. Štai: 

Čia tiesa apie marinus, ko spau-
doje nerasite. Mes per daug triukš-
maujame, per daug geriame, per daž-
nai mušamės ir per daug keikiamės...
Mano tėvas tarnavo marinuose 10
metų ir metus praleido Vietname, bet
kaip jis keikėsi prie manęs ir mano
brolio, bet niekada mamos akivaizdo-
je. Jis dvejus metus studijavo UCLA,
tai negali pateisinti menku išsilavi-
nimu... Jei žmogų stengiesi paversti
kovojančia mašina, tai kas blogo su
keiksmais. Nesikeikiantys marinų
seržantai yra blogesni už besikei-
kiančius, nes keiksmai leidžia išga-
ruoti susikaupusiam pykčiui...

Netrūksta ir legendų apie ma-
rinų drąsą ir herojiškus žygius, bet
netrūksta ir netiesos apie jų žiauru-
mus. Turbūt viršūnė yra Jono Me-
ko 1984 m. pastatytas filmas „The
Brig”, kuriame vaizduojamas neįtikė-
tinas sadizmas, brutualumas marinų
kalėjime. Nors tai buvo gryna fanta-
zija apie neegzistuojantį kalėjimą, bet
užsienyje filmas buvo pristatytas ir
apdovanotas kaip dokumentinis. Bet
apie J. Meką ir jo filmus ateity brūkš-
telsiu plačiau.

Suprantu savo klasioko Vytauto
pasipiktinimą keiksmais, nors jie ma-
nęs nepykdė, suprantu ir jo skundą
dėl žiaurių apmokymų. Man marinų
apmokymas nebuvo baisus, spėju,
kad ir Vytautui Matulioniui, parašiu-
siam laišką „Drauge”, jis nebuvo bai-
sus. Mat abu buvome skautai, jau
įpratę prie komandų, rikiuočių, žy-
giavimų, gyvenimo palapinėse. O
mano klasiokas Vytautas buvo labai
pamaldus ateitininkas, net mane
gimnazijoje įkalbinęs į juos įstoti
(kuriuo likau iki šiol), tai jam kario
gyvenimas buvo visai nežinoma že-
mė. Aišku, tai nebuvo vaikų darželis,
nebuvo ir JAV armija. Marinai yra
savanoriai, daugiausia norintys ka-
riauti, pulti. Pritrūkus savanorių,
ypač Korėjos karo metu, abi marinų
divizijos buvo papildytos mobilizuo-

tais. Mobilizuotas buvau ir aš, tik
pusmečiui praėjus nuo atvykimo į
Ameriką. Prisiskaitęs Juozo Lukšos
„Partizanų”, net džiaugiausi patekęs
pas marinus. Nors neblogai angliškai
rašiau, viską supratau skaitydamas,
bet sunkiai angliškai kalbėjau, tad
nuolat girdimi keiksmai labai įstrigo.
Ypač man patiko, kad kalbant apie
komunistus visada būdavo prideda-
mas keiksmažodis f (f...... Commies).
Ir taip, anot amerikiečių, išmokau
keiktis be jokio akcento (fluent).
Nors ir neaukštas, bet buvau įtrauk-
tas į aštunto marinų pulko tinklinio
rinktinę, tad porą mėnesių gyvenau
kartu su amerikietiško futbolo žaidė-
jais. Kasdien pusryčiams, pietums ir
vakarienei gaudavome „steakus”, o
laimėjus divizijos čempionatą buvau
apdovanotas medaliu. Po metų tapau
seržantu ir bataliono tiekimo virši-
ninku (supply chief). V. Matulionis
„Drauge” tikisi, kad ne dėl mokėjimo
keiktis buvau paaukštintas, nes jo pa-
kėlimo į seržantus rašte yra išvardyti
kiek kitokie nuopelnai, bet aš nepa-
menu tokį raštą gavęs, o paaukštini-
mų diplomus esu kažkur nukišęs.
Taip ir nežinau, kodėl mane pa-
aukštino, o mano klasiokas, besipik-
tinąs keiksmais, taip ir liko nepa-
aukštintas.

Apturėjau ir šiokių tokių nusivy-
limų marinuose. Tik atvykęs į Balti-
more iš Diepholzo gimnazijos, šalia
jau veikiančių tos gimnazijos šalpos
būrelių įsteigiau ir savąjį. Kas mėnesį
surinkdavau iš rėmėjų aukas ir iš-
siųsdavau į gimnaziją. Kartą gavau
įsakymą sunaikinti labai didelį kiekį
konservuoto maisto, ir ne dėl to, kad
jo vartojimo laikas būtų užsibaigęs,
bet kad marinai nutarė pakeisti
maisto turinį. Tuoj man kilo mintis,
kodėl nepasiųsti tų konservų Vasario
16-sios gimnazijai. Prikalbinau ir
bataliono vadą, kad va, kaip išgarsin-
tumėm marinus, taip dažnai naudo-
jančius įvairius šalpos būdus propa-
gandai. Deja, nieko iš to neišėjo. At-
sitarnavęs, net ir studijuodamas, tę-
siau Vasario 16-sios gimnazijos šelpi-
mą, kol mano šelpiamasis neatvyko
kartu su kitais trimis į Baltimore.
Niekad jis man už šelpimą nepadėko-
jo (padėkos raštą gavau iš gimnazijos
direktoriaus), vedė amerikietę, iš-
siskyrė ir dingo iš lietuviško akiračio.
Vis dėlto nusivilti nereikėjo, nes kiti
trys sukūrė lietuviškas šeimas ir
buvo labai aktyvūs Baltimore lietu-
vių veikloje.  

Nuostabu: mes, trys bendraamžiai, buvę
dipukai, tuo pačiu laiku tarnavę marinuose,
nors ir ne kartu, bet kaip skiriasi mūsų įspūdžiai,
manau, ir tada, ir dabar. 

Ant desantinio (LST) laivo denio.                   Iš asmeninio J. Gailos archyvo

Kairėje straipsnio autorius.
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Kai kurios Atlanto rytų pakran-
tės lietuvių kolonijos, tarp jų – Bos-
ton, New York ir Philadelphia mies-
tai, turėjo progos susipažinti su uni-
kalia paroda, pavadinta ,,Pirmieji
lietuviai Teksase”. Prie šio bendro
Amerikos ir Lietuvos projekto įgy-
vendinimo nepaprastai  daug prisi-
dėjo grupė entuziastų – bostoniečiai
Jonas ir Reda Limantai, Romas
Šležas, dr. Milda Richardson, įskai-
tant šių eilučių autorę. Prieš dvejus
metus ,,užsidegę” Jono aptikta ar-
chyvine medžiaga apie pirmuosius
emigrantus, kilusius iš Mažosios
Lietuvos, bei norėdami sutikti jų gy-
vus palikuonis ir surinkti dokumen-
tinę medžiagą, išvykome penkių die-
nų ekspedicijon į Texas valstiją. Beje,
norėčiau pabrėžti, kad kartu važiavo
ir du Mažosios Lietuvos patriotai –
Jonas Limantas ir Romas Šležas, kilę
iš Klaipėdos krašto.

Kelionėje susitikome su penktos
kartos palikuonimis, aplankėme daug
vietų, susijusių su pirmąja lietuvių
emigracijos banga į Ameriką, vykusia
dar prieš JAV civilinį karą apie 1850
metus. Įdomu, kad dar visai neseniai
mokslinėje istoriografijoje tai buvo
neįsitvirtinęs faktas. Šia tema domė-
tis ir kalbėti pirmoji pradėjo Texas
gyvenanti išeivių iš Mažosios Lietu-
vos palikuonė ir tyrinėtoja Patsy
Hand, kurios rūpesčiu buvo restau-
ruotos etninės lietuvių kapinės, pas-
tatytas istorinis žymeklis, surengta
nedidelė paroda San Antonio muzie-
juje.

Mūsų džiaugsmui specialiai mums
buvo surengta pirmoji dokumentinė
paroda Yorktown mieste, kur žmonės

sunešė nuotraukas, laiškus, žemė-
lapius, šeimos medžius bei kai ku-
riuos daiktus, dar atsivežtus iš Lie-
tuvos. Žinoma, viską kruopščiai do-
kumentavome, kopijavome, foto-
grafavome, o R. Šležas filmavo gyvu
žodžiu pasakojamą istoriją. Kažkas
per susitikimą Yorktown muziejuje
išsakė mintį, kad teksasiečiams rei-
kėtų surengti grupinę kelionę į Lie-
tuvą. Daug žmonių entuziastingai
pritarė ir, tikėkime, kad ji įvyks.
(Apie šią mūsų kelionę plačiai buvo
aprašyta ir ,,Draugo” puslapiuose
2008 m. balandžio 12–19 d.)

Mūsų ir Patsy Hand surinkta
medžiaga buvo perduota į Klaipėdos
Mažosios Lietuvos muziejų, kur 2009
m. lapkričio 30 d. įvyko pirmoji Lie-
tuvoje paroda. Taip pat išleistas išsa-
mus parodos katalogas. Šis iškilmin-
gas įvykis buvo skirtas minint Lietu-
vos vardo tūkstantmetį bei Mažosios
Lietuvos tautinės tarybos akto pa-
skelbimą.

Šių metų vasario pradžioje paro-
da atvyko į Boston miestą ir buvo pri-
statyta per Vasario 16-osios minėjimą
Lietuvių piliečių klube. Kovo 11-osios
Nepriklausomybės atkūrimą minint,
ši paroda buvo pristatyta Lietuvos
Respublikos konsulate New York.
Gegužės gale parodą planuojama ati-
daryti Philadelphia, vėliau ji pasieks
ir Washington, DC, Chicago, Seattle,
Los Angeles, kol pagaliau atkeliaus ir
į  – Texas (San Antonio).

Tikrai džiaugiamės, kad tek-
sasiečių ir mūsų grupės viltys ir dar-
bas atnešė tokių puikių rezultatų,
kokių ir tikėtasi! Mūsų pastangomis
buvo išleistas parodos lankstinukas,
kuris glaustai pateikia išsamią infor-
maciją apie pirmųjų lietuvių liute-
ronų emigraciją į Ameriką.

Surinkta medžiaga apie autentiš-
kas lietuvių Jonischkies kapines buvo
pristatyta dr. Mildos Richardson ir
Patsy Hand 2009 m. lapkričio 6 d.
Boston įvykusioje ,,American Culture
Association” konferencijoje. Prane-
šimą numatoma skaityti birželio mė-
nesį AGS – istorinių kapaviečių tyri-
mams skirtoje metinėje konferencijo-
je Ohio.

Šaknų ieškojimas paskatino dar
kartą peržvelgti ir didžiuotis tuo tur-
tu, kurį kiekvienas mūsų nešioja sa-
vyje: meilę Tėvynei, kalbai, kultūrai,
savo šaknims ir protėviams, perduo-
dant tą turtą iš kartos į kartą. Kvie-
čiame visus susipažinti su šia paroda
ir pagauti tą užkrečiančią akimirką!

Parengė Liuda Žiaugrienė

PAULIUS KLIMAS

Kristijono Donelaičio lituanisti-
nės mokyklos (KDLM) 50-ies metų
jubiliejaus šventė įvyko š. m. gegužės
1 dieną Rockville, Maryland. Šventė
buvo ypatinga – su moksleivių bei jų
tėvelių programa ir vakariene. Mo-
kyklos vedėja Ilona Verbušaitienė
pasveikino 200 svečių, susirinkusių
St. Elizabeth mokyklos salėje. Daly-
vavo nemažai buvusių mokyklos ve-
dėjų bei mokytojų. 

Buvo rodama vaizdo medžiaga,
kurioje buvusios mokyklos vedėjos
pasakojo apie lituanistinės mokyklos
istoriją: kuo gyventa anksčiau, kuo
džiaugiamasi dabar. Mokyklai vado-
vavo 9 vedėjos: O. Tautvydienė, A.
Aistienė, V. Gureckienė, R. Penkiū-
nienė, R. Petrulienė, V Gureckienė,
A. Bailey, K. Nakienė, G. Remeikytė-
Gedo ir dabartinė vedėja yra I. Ver-
bušaitienė. Per mokyklos gyvavimo
laikotarpį dažnai keitėsi mokyklos
patalpos. Nuo 1985 metų iki dabar
mokiniai šeštadieniais renkasi į St.
Elizabeth mokyklą Rockville, MD.
Šiais metais KDLM lanko septynias-
dešimt šeši mokiniai; į mokyklą
kiekvieną šeštadienį atvažiuoja ir 6
suaugusieji, kurie mokosi lietuvių
kaip užsienio kalbą. 

Jubiliejaus metu vyko sveikini-
mai. Buvo perskaitytas JAV Lietuvių
Bendruomenės Švietimo tarybos pir-
mininkės Danguolės Navickienės
sveikinimas, mus Lietuvos Respub-
likos ambasados vardu pasveikino
karo atašė Antanas Jurgaitis. Jis taip
pat perskaitė ir LR užsienio reikalų
ministro Audroniaus Ažubalio svei-
kinimą. Washington LB  vardu kalbė-
jo Diana Vidutis, o Algis Lukas – JAV
LB vardu.

Programoje pasirodė visų klasių

mokiniai – nuo jauniausiųjų ,,Pupų ir
pipirų” iki vyriausiųjų klasės. Jie
šoko lietuvių liaudies šokius, žaidė
žaidimus, dainavo lietuvių liaudies
dainas, skaitė eilėraščius. Pasirodė ir
tėveliai, kurie dainavo lietuvių liau-
dies dainas, sušoko lietuvių liaudies
šokį, suvaidino ištrauką iš Žemaitės
apsakymo ,,Sučiuptas velnias”.

Vyko aukcionas, kurį suorganiza-
vo tėvų komitetas. Mokyklai jis at-
nešė 2,300 dol. pelno. Apie 200 svečių
valgė skanią vakarienę, o po vaka-

rienės vyko šokiai. Iš viso mokykla
per šį renginį iš aukciono, aukų, ku-
rias atsiuntė Washington LB žmonės,
ir bilietų surinko 7,543 dol. Po išlaidų
pelno liko 4,715 dol. Dėkojame vi-
siems, kurie paaukojo. 

Šventė buvo graži. Išgirdome
daug padėkos žodžių, bendruomenės
nariai džiaugėsi, kad mokykla gyvuo-
ja ir auga. 

(Daugiau informacijos apie KDLM
galima rasti www.kdlmdc.org.)

KDLM sėkmingai atšventė
savo 50-metį 

Kilnojama paroda 
,,Pirmieji lietuviai Teksase”

KDLM mokiniai ir mokytoja Vaida Meižienė.          

KDLM mokiniai šoka.
Rimo Čikoto nuotraukos

Dr. Milda Richardson su konsulu Jo-
nu Paslausku ,,Pirmieji lietuviai Tek-
sase” parodoje NY.

J. Špokevičius susipažįsta su paroda Bostone.

KDLM vedėja Ilona Verbušaitienė. Tėvų komiteto pirm. Diana Vizgir-
daitė.
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Vilnius, gegužės 28 d. (Lietu-
viams.com) – Pasaulinė grynųjų pi-
nigų perlaidų bendrovė „Western
Union” ketina steigti Lietuvoje savo
pasaulinį paslaugų centrą (angl.
„Global Operations Centre of Excel-
lence”) – bendrovė jau pasirašė keti-
nimų protokolą su Ūkio ministerija.
„Western Union” planuoja centrą
Lietuvoje atidaryti jau šiemet ir per
pirmuosius trejus metus sukurti dau-
giau nei 200 darbo vietų. 

„Džiaugiuosi, kad ‘Western
Union’ šiam projektui pasirinko Lie-
tuvą. Jau nebe pirma užsienio inves-
ticija į mūsų šalies paslaugų sektorių
rodo, kad esame pajėgūs pasiūlyti ir
siūlome pasaulinėms bendrovėms
puikius specialistus ir aukštos pridė-
tinės vertės paslaugas”, – sako ūkio
ministras Dainius Kreivys. 

„Lietuvą pasirinkome dėl puikiai
išsilavinusių ir kvalifikuotų bei dau-
gybę užsienio kalbų mokančių žmo-
nių, stabilaus politinio klimato ir at-

sigaunančios ekonomikos, pasaulinio
lygio infrastruktūros bei Lietuvos Vy-
riausybės pastangų pritraukti užsie-
nio investuotojus”, – sako David Lark-
worthy, „Western Union” vyresnysis
viceprezidentas ir veiklos strategijos
vadovas. 

Pasauliniame paslaugų centre
Vilniuje bus teikiamos aptarnavimo
ir administravimo paslaugos, kurios
papildys kitų „Western Union” cent-
rų paslaugas. „Western Union” vei-
kia per daugiau nei 420,000 klientų
aptarnavimo taškų tinklą 200 šalių ir
teritorijų visame pasaulyje. Šis pa-
slaugų centras Vilniuje bus ketvirtas
„Western Union” pasaulinis centras.
2009 m. „Western Union” apyvarta bu-
vo 5,1 mlrd. JAV dolerių, bendrovėje
dirba daugiau kaip 6,000 darbuotojų. 

2009 m. į Lietuvos rinką žengė
28 užsienio investuotojai, kurie in-
vestavo daugiau nei 3,5 mlrd. litų ir
sukūrė 5,300 naujų darbo vietų. 

Lietuva per 20 metû neteko 
365,000 gyventojû�

Kaunas, gegužės 28 d. (ELTA) –
Į vieną viešąją įstaigą sujungtos Kau-
no 2-oji klinikinė ligoninė ir Kauno
Raudonojo Kryžiaus klinikinė ligoni-
nė vadinsis Kauno klinikine ligonine. 

Iš pradžių norėta išsaugoti Rau-
donojo Kryžiaus vardą, kurį ligi šiol
tebeturi viena iš jungiamų ligoninių,
veikianti Kaune daugiau nei 100 me-
tų – naująjį darinį miesto taryba bu-
vo nusprendusi pavadinti Kauno
Raudonojo Kryžiaus ligonine. Jau
priėmus sprendimą paaiškėjo, kad
pagal įstatymus naujajam juridiniam
vienetui tokio vardo suteikti negali-
ma. Todėl buvo pasiūlyta naują įstai-
gą pavadinti tiesiog Kauno savivaldy-

bės ligonine.
Kauno klinikinė ligoninė turėtų

būti respublikinio lygmens ligoninė.
Ligonių kasos tokiai įstaigai skiria
daugiau lėšų nei rajoninėms ligoni-
nėms. Kasos tuomet apmoka daugiau
sudėtingesnių ir brangesnių paslau-
gų. Be to, tiek vienai, tiek kitai jun-
giamai Kauno miesto savivaldybei
pavaldžiai sveikatos priežiūros įstai-
gai paskirtos Europos Sąjungos pa-
ramos lėšos, bet atskirai jų ligoninės
gauti negali. Skiriant lėšas įvertintas
miesto tarybos sprendimas, kuriuo li-
goninės sujungiamos. Vadinasi, pa-
ramos lėšos nukreiptos į ateitį, kai
veiks viena ligoninė.

Tomui Venclovai – VDU garb∂s 
daktaro laipsnis

Šiaur∂s ir Baltijos šalys nori stiprinti 
bendradarbiavimâ su JAV 

AAAAppppssssiiii llllaaaannnnkkkkyyyykkkkiiii tttteeee   wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Atkelta iš 1 psl.        išsilavi-
nusių, darbščių ir kūrybingų piliečių. 

,,Mes matome dideles Baltijos jū-
ros regiono galimybes, kuris jau da-
bar yra vienas labiausiai besikeičian-
čių ir konkurencingiausių Europoje,
o gal ir pasaulyje. Jo svarbą įvertino
ir Europos Sąjunga, patvirtinusi pir-
mąją mūsų valstybėms skirtą regio-
ninę ES Baltijos jūros strategiją. Te-
būnie tai kaip ir glaudi ekonominė ir
finansinė regiono integracija, ryškus
ženklas visiems investuotojams, įs-
kaitant ir Jungtines Valstijas”, – sakė
I. Degutienė. 

Lietuvos parlamento vadovė pa-
žymėjo, kad valstybės, kurių parla-
mentų pirmininkai vieši Washing-

ton, nori kartu su JAV spręsti ir ener-
getinio saugumo klausimus ir Arkties
regiono galvosūkius. 

,,Gerbiama pirmininke, noriu pa-
brėžti, jog žavimės Jūsų pirmavimu
JAV vidaus politikos – sveikatos ap-
saugos, bankų veiklos reguliavimo –
srityse. Tikiu, jog Jūsų sėkmė šiuose
vidaus politikos darbuose suteiks
naują postūmį ir JAV vaidmeniui
tarptautiniuose santykiuose”, – sakė
I. Degutienė. Baigiantis 20 minučių
ilgiau nei planuota trukusiam susiti-
kimui, Seimo pirmininkė įteikė JAV
Atstovų rūmų vadovei gintarinę apy-
rankę ir pakvietė jai patogiu metu ap-
silankyti Šiaurės ir Baltijos regiono
valstybėse. 

„Western Union“ steigs 
paslaug¨ centrâ Lietuvoje

Kaune sujungtos dvi ligonin∂s

Vilnius, gegužės 28 d. (Lietu-
viams.com) – Lietuvos gyventojų
skaičius nuo 1990 metų sumažėjo
365,000, skelbia Statistikos departa-
mentas. Anot departamento, gyven-
tojų skaičiaus mažėjimas vyko dėl
neigiamos natūralios gyventojų kai-
tos ir emigracijos. 

Pernai gimė 20,000 kūdikių ma-
žiau nei 1990 m. Emigravusiųjų skai-
čiai 1990 ir 2009 metais nelabai ski-
riasi, tačiau 2005–2008 metais emi-
gravo mažiau žmonių. 

Per 20 valstybės Nepriklauso-
mybės metų vyrų ir moterų vidutinės
tikėtinos gyvenimo trukmės skirtu-
mas išliko panašus. Pernai moterų vi-
dutinė gyvenimo trukmė buvo 11 me-
tų ilgesnė nei vyrų. 

Departamentas atkreipia dėmesį,
kad ryškūs pokyčiai minėtu laikotar-
piu stebimi sveikatos priežiūros sek-
toriuje. Gydytojų skaičius sumažėjo
1,500, slaugytojų – 16,300, tačiau 700
padaugėjo vaistininkų. Lovų skaičius

ligoninėse 2009 metais, palyginti su
1990 m., sumažėjo du kartus. 

Tokie duomenys pateikiami de-
partamento leidinyje ,,Lietuva skai-
čiais”, skirtame šalies Nepriklauso-
mybės dvidešimtmečiui. Leidinyje pa-
teikiama statistinė informacija apie
šalies socialinę ir ekonominę raidą,
jos svyravimus per 20 Nepriklauso-
mybės metų.

Oslas, gegužės 28 d. (ELTA) – Lietuvos grupė ,,InCulto” nepateko į Nor-
vegijoje vykstančio ,,Eurovizijos” dainų konkurso finalą, vyksiantį šiandien.
Skeptikai vėl turės puikią progą koneveikti lietuvius, esą nesugebančius
,,žmoniškai” pasirodyti ,,Eurovizijoje”. Lietuvos nacionalinę atranką laimėjusi
grupė ,,InCulto” per tris pasirodymo scenoje Osle minutes nesugebėjo pa-
vergti žiūrovų ir finale nedalyvaus. Kol kas sunku pasakyti, kas – pati ener-
ginga lengva daina ,,Eastern European Funk”, bendravimas su žiūrovais, atli-
kėjų pokštavimai su pripučiamais muzikiniais instrumentais – nepatiko žiūro-
vams. Galbūt tiesiog pasitvirtino pesimistų spėjimai, kad pirmiems dainuoti
yra blogai. Iš viso šių metų „Eurovizijos” dainų konkurse dalyvavo 39 valsty-
bių atstovai. Į 55-ojo ,,Eurovizijos” konkurso finalą pateko 20 šalių, finale
kartu su abiejų pusfinalių laimėtojais tradiciškai dalyvaus ,,Eurovizijos” sen-
buvės Prancūzija, Vokietija, Ispanija, Didžioji Britanija ir praėjusių metų ,,Eu-
rovizijos” nugalėtoja Norvegija. „Eurovizijos“ finale nebus nė vieno iš trijų
Baltijos valstybių atstovų.                                                          ELTA nuotr.

Vilnius, gegužės 28 d. (Lietu-
viams.com) – Birželio 1 dieną Vytauto
Didžiojo universitete iškilmingo Se-
nato posėdžio metu prof. Tomui
Venclovai bus įteiktos Garbės dakta-
ro regalijos už nuopelnus mokslui,
kultūrai ir Vytauto Didžiojo universi-
tetui. Šis sprendimas buvo priimtas
universiteto Senato posėdžio metu;
tame pačiame posėdyje buvo nuspręs-
ta VDU garbės daktaro vardus su-
teikti ir prof. Birutei Galdikas bei
prof. Andreas F. Kelletat, o VDU gar-
bės profesoriaus vardą – prof. Bronis-
lavui Genzeliui. 

Prof. Tomas Venclova – iškilus
poetas, intelektualas, publicistas, li-
teratūros tyrinėtojas, Yale universi-
teto profesorius, garsus sovietmečio
laikų disidentas, pasirinkęs emig-
ranto ir pasaulio piliečio dalią. Jo
poezija patenka į XX ir XXI a. lietu-
vių poezijos aukso fondą, o gausūs
vertimai į įvairias užsienio kalbas
liudija apie tarptautinį poeto pri-
pažinimą. Nors ir negyvendamas Lie-
tuvoje, T. Venclova aktyviai dalyvauja
šalies gyvenime. Jo moralinis anga-
žuotumas ir jautri poetinė klausa at-
sispindi straipsniuose Lietuvos nacio-
nalinių mažumų tema, miesto ir
miestietiškumo, kitais svarbiais šian-
dieninės gyvensenos klausimais. 

Už aktyvią pilietinę poziciją šie-
met T. Venclovai buvo suteiktas metų
Tolerancijos žmogaus vardas. Su
VDU šį iškilų tautietį sieja priklausy-
mas Atkuriamajam Senatui, apsilan-
kymai universitete ir čia skaitytos
paskaitos. T. Venclova yra apdovano-
tas tarptautiniu Vilencijos prizu už li-
teratūrą, Lietuvos nacionaline premi-
ja, Baltijos žvaigžde Sankt Peterbur-
ge ir „New Culture of New Europe”
ženklu Lenkijoje, pagerbtas garbės
daktaro vardais Liublino, Krokuvos
Jogailaičių, Torūnės universitetuose,
taip pat yra Lenkijos akademijos
tarptautinis narys.

Tomas Venclova. 
G. Lesmaitytės nuotr.
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gildijos pietūs, programoje – ,,Karibų
ritmai”. Pradžia 12:30 val. p. p. Vie-
tas užsisakyti tel.: 773-334-3343.

Birželio 27 d., sekmadienį:
Willowbrook priemiestyje (6526
Clarendon Hills Rd., Willowbrook, IL
60527), arabiškų žirgų fermoje, vyks
tradicinės Joninės. Daugiau  infor-
macijos tel.: 708-207-8406. Šventė
tęsis nuo 12 val. p. p. iki 8 val. v.

– PLC didžiojoje salėje vyks
Sibiro kankinės ir malda kny gės ,,Ma-
rija, gelbėk mus” autorės Ade lės Dir-
sytės minėjimas. Minėji mą ruošia
ateitininkų Giedros korporacija. Pra-
džia 12:15 val. p. p.

LIEPA

Liepos 1–4 d. Toronto mieste,
Kanadoje, vyks IX Dainų šventė.

Liepos 11 d., sekmadienį: PLC
kiemelyje vyks Vidurvasario šventė.
Pradžia 12:00 val. p. p.

Liepos 25 d. sekmadienį: Put-
nam seselių sodyboje (600 Li berty
Highway, Putnam, CT 062600) vyks
Suartėjimo šventė-gegu ži nė. 11 val. r.

– šv. Mišios; 12 val. p. p.– pietūs, po jų
– įvairiausi už siėmimai. 3 val. p. p. –
Neringos sto  vyklautojų programa; 4
val. p. p. – didžioji loterija. Daugiau
informacijos el. paštu Daiva@rcn.
com arba Diananork@yahoo.com

– Blueberry Acres, 32 McRae Rd.,
NE, Arlington, WA vyks Lietuvos
Dukterų ruošiamas Mėlynių pokylis.
Pradžia 2 val. p. p.

RUGPJŪTIS

Rugpjūčio 2–8 d.: Berčiūnuose
(prie Panevėžio) vyks Ateitininkų
100-mečio prieškongresinė stovyk-
la, Vilniuje – XVI Ateitininkų kon-
gresas. Daugiau informacijos www.
ateitis.lt arba el. paštu: simtmetis@
ateitis.lt.

Rugpjūčio 8 d., sekmadienį:
PLC sodelyje vyks JAV LB Vidurio
Vakarų apygardos vasaros šventė,
skirta Žalgirio mūšio 600-ioms meti-
nėms paminėti. 

Rugpjūčio 14–21 d., gervuogių
sezono metu, Pucker Street, Potters
Hollow, NY organizuojama Shadow
Ranch Romuvių šeimų stovykla vai-
kams. Daugiau informacijos el. paštu:
vilmare@gmail.com. 

Rugpjūčio 15 d., sekmadienį:
Ateitininkų namuose, Lemonte, Ge-ne-
rolo Teodoro Daukanto jūrų šaulių kuo-
pa ruošia gegužinę. Pradžia 1 val. p. p.

Rugpjūčio 16–20 d.: rengiama
Seattle Lietuvių Bendruomenės šei -
mos stovykla „Lankas”. Išsamesnę
in  formaciją suteiks stovyklos vadovė
Jūratė Audėjaitienė el. paštu: hjura-
te@hotmail.com

Rugpjūčio 22 d., sekmadienį:
PLC kiemelyje vyks Žolinių šventė.
Pradžia 12 val. p. p.

Rugpjūčio 22–29 d. Ne rin gos
stovykla vie tėje, Ver mon t, vyks sto-
vykla ,,Me no8Dienos”. Regis tra cijos
formą ir informaciją rasite tinklala-
pyje www.neringa.org/meno.html

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

Rugpjūčio 29 d., sekmadienį:
Hedden Park,  Ran dolph, NJ, Šiaurės
New Jersey  Amerikos lietuvių klu-
bas ruošia kasmetinę gegužinę ,,Pot-
luck Picnic”. Ji vyks nuo 1:30 val. p.
p. iki 5 val. p. p. Daugiau informacijos
tel.: 973-328-2850 (Susan Savaiko) ar-
ba tel.: 973-377-8148 (Aldona Skry pa).

RUGSĖJIS

Rugsėjo 19 d., sekmadienį:
Ateitininkų namuose, Lemont, vyks
gegužinė, kurią ruošia Amerikos
lietuvių tautinės sąjungos Čikagos
skyrius. Pradžia 1 val. p. p. 

Rugsėjo 24–26 d. Orlando, Flo-
rida valstijoje, vyks JAV Lietuvių
Bendruomenės XIX tarybos antra sesija.

SPALIS

Spalio 3 d., sekmadienį: PLC
Didžiojoje salėje vyks organizacijos
,,Vaiko vartai į mokslą” metiniai lėšų
telkimo ,,Derliaus pietūs”. Pradžia
12:30 val. p. p.

Spalio 8 d., penktadienį: Car-
riage Green Country Club, Darien,
IL, vyks Akademinio skautų sąjūdžio
šventė. Pradžia 7 val. v.

Spalio 10 d., sekmadienį: Lie-
tuvių liuteronų Ziono parapija švęs
savo šimtmetį. Šventėje dalyvaus Da-
niel Gilbert,  šiaurinės Illinois apy-
linkės prezidentas, LCMS, ir Lietu-
vos evangelikų liute ronų vyskupas
Mindaugas Sabutis. 

LAPKRITIS

Lapkričio 6 d., šeštadienį:
PLC vyks tradicinis Lietuvių Fondo
rudens pokylis. Daugiau informacijos
tel.: 630-257-1616 arba tinklalapyje
www.lithuanianfoundation.org.

Lapkričio 25–28 d. ,,Marriott”
viešbutyje, Čikagos centre, vyks Atei-
tininkijos sąjūdžio 100 metų šventė.
Daugiau informacijos: www.ateitis.org.

RENGINIŲ KALENDORIUSRENGINIŲ KALENDORIUS

BIRŽELIS

Birželio 4 d., penktadienį: Či-
kagos miesto aikštėje Da  ley Plaza LR
generalinis konsulatas Či ka goje ren-
gia antrąjį festivalį „Lietu vos diena”.
Renginys vyks nuo 11 val. r. iki 3 val.
p. p. Daugiau informacijos suteiks LR
generalinio konsulato Čika goje dar-
buotoja Agnė Vertelkaitė tel.: 312-
397-0382, ext. 204 arba el. pašto ad -
re su agne@konsulatas.org

– 100 West Roy St., Seattle, WA,
8 val. v. ir birželio 5–6 d. 5 val. p. p.
vyks Northwest New Works festiva-
lis, kuriame dalyvaus rež. Paulius
Budraitis.

Birželio 5 d., šeštadie nį:
Southampton Soccer Asso ciation,
(114 Street Rd., South amp ton, PA
18966) aikštėje vyks Philadelphia LB
Jaunimo są jun gos ruošiamos lietuvių
futbolo var žybos. Pradžia 10 val. r.
Po futbolo turnyro Lietuvių na muose
(2715 E. Allegheny Ave., Phi ladel-
phia, PA 19134) – Ro  ber to Kupsto
koncertas. Pradžia 7 val. v. Daugiau in-
formacijos tel.: 484-557-9167 (Tadas).

– Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre (5620 S. Claremont Ave., Chi -
cago, IL 60636) vyks prisiminimų
apie neseniai iškeliavusį Anapilin
dai  li ninką Juozą Mieliulį popietė.
Pradžia 3 val. p. p.

Birželio 5–6 d.: Neringos sto-
vyklos kasmetinė talka. Apie atvyki-
mą praneškite el. paštu regina@ne-
ringa.org arba tel.: 978-582-5592.

Birželio 6 d., sekmadienį:
PLC, Lemonte, vyks Čikagos ateiti-
ninkų Šeimos šventė. 9 val. r. – šv Mi-
šios Pal. Jurgio Matulaičio misijoje.
10:30 val. – iškilmingas posėdis PLC
didžiojoje salėje.

– 1380 Castlewood Dr., Lemont,
IL vyks metinė Ateitininkų namų ge-
gužinė. Pradžia 12 val. p. p.

– Lietuvių dailės muziejuje
(14911 127th St., Lemont, IL) popu-
liarių operų arijas ir duetus atliks te-
noras Antanas Zaka rauskas ir sopra-
nas Nida Grigalavi čiūtė. Jiems akom-
panuos pianistas Ričardas So kas.
Dailiuoju žodžiu dalyvaus Auš  ra Ja-
saitė-Paulauskienė. Į šį labdaros kon-
certą kviečia „Sau lu tė”, Lietuvos vaikų
globos būrelis. Pradžia 12:30 val. p. p.

– PLC LF salėje vyks labdaros kon-
certas kompozitoriui, pianistui Gintau-
tui Abariui paremti. Pradžia 1 val. p. p.

Birželio 13 d., sekmadienį:
Palaimintojo Jurgio Matu laičio misi-
joje (14911 127th St., Le mont, IL
60439) pre latas Ignas Urbonas savo
kunigystės 75-mečio proga koncele-
bruos 9 val. r. šv. Mišias. Po 9 val. r. ir
po 11 val. r. šv. Mišių prelatą pasvei-
kinti ir su juo pabendrauti bus gali-
ma PLC di džiojoje salėje, o po 6 val. v.
šv. Mišių – misijos prieangyje. 

– Pasaulio lietuvių centro sodely-
je JAV LB Lemonto apylinkės valdy-
ba ruošia Gedulo ir Vilties die nos mi-
nėjimą. Pradžia 10:30 val. r. 

Bir želio 14 d.–rugpjūčio 27 d.
Ziono lietuvių liuteronų para pi ja ir
vaikų darželis ,,Spindulėlis” (9000 S.
Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453)
kvie čia į vasaros stovyklą 5–12 me tų
vaikus. Stovykla veiks 5 dienas  per
savaitę nuo 8 val. r. iki 6 val. v. Dirbti
stovykloje kvie  čiami pa aug liai, norin-
tys įgyti bendruomenei naudingo
darbo valan dų. Daugiau informacijos
tel.: 708-422-1433.

Birželio 15 d., antradienį:
Philadelphia Lietuvių namuose (Li-
thuanian Music Hall, 2715 E. Alleg-

heny Avenue, Philadelphia, PA
19134) „Kaimo kapela” ruo šia prisi-
minimų vakarą, skirtą a. a. Broniui
Krokiui. Vakaras vyks nuo 7 val. v. iki
9 val. v.

Birželio 19 d., šeštadienį: –
Pasaulio lietuvių centre, Lemont,
vyks Joninės. Šventės svečias – daini -
nin kas Žilvinas Žvagulis. Joninės vyks
nuo 12 val. p. p. iki 9 val. v. 

– Old Oak Country Club (14200
S. Parker Rd., Homer Glen, IL 60491)
vyks ,,Liberty Mu tual Invitational”
golfo turnyras, kurį rengia Lietuvių
Fondas ir PLC. Vakare vyks iškilmin-
ga puo ta. Daugiau in for  maci jos ga li -
ma rasti internete adresu: www.li-
thuaniangolf.com, kur taip pat gali -
ma ir užsiregistruoti. Pasiteirauti ga-
lima tel.: 949-735-2779 (Daiva Rugie -
niū tė) arba tel.: 312-315-5739 (Rimas
Griš kelis).

Birželio 19–26 d., žemuogių se-
zono metu, Pucker Street, Potters
Hollow, NY organizuojama Shadow
Ranch Romuvių šeimų stovykla vai-
kams. Kviečiami atsiliepti norintys
dirbti stovyklos virtuvėje ar vesti už-
siėmimus. Daugiau informacijos el.
paštu: vilmare@gmail.com.

Birželio 20 d., sekmadienį:
Kun. Kęstutis A. Trimakas kviečia į
Padėkos šventę. Padėkos Mi šios bus
aukojamos Šv. Antano šventovėje (15

St. ir 50 Ave. gatvių sankryža, Ci ce -
ro) 9 val. r. Aka deminė ir meninė pro-
grama, Gar bės daktaro regalijų įtei-
kimas kun. K. Trimakui  – 11 val. r.,
vai šės – 12 val. p. p. vyks Willow -
brook Ballroom salėje (8900 S. Ar -
cher Rd., Willow Springs). Auka  – 25
dol. asmeniui. Kreiptis į dr. Romą
Kup rienę tel.: 708-447-9319.

– Gediminas Kijauskas, SJ švęs
50 metų kunigystės tarnybos sukak-
tį. Padė kos šv. Mišios – 10 val. r. Šv.
Kazi mie ro parapijos bažnyčioje
(18022 Neff Rd., Cleveland, OH
44119).  Po Mišių  visi kviečiami į pa-
rapijos salę kartu su kun. G. Kijaus-
ku, SJ pažymėti šią dieną.

– San Pablo Dam parke (7301
San Pab lo Dam Rd., El So b rante)
JAV LB San Francisco  apy lin kės val-
dyba (Sflithuanians.com) ruošia lie-
tuvių, latvių ir estų ge guži nę-sporto
dieną. Įėjimas ne mokamas. Kaip nu -
važiuoti iki parko, sužinosite tinkla -
lapyje www.norcalfishing.com. Šven-
tė vyks nuo 10 val. r. iki 6 val. v. 

Birželio 26 d., šeštadienį:
Garden Chalet salėje (110th& Ridge-
land Ave., Worth, IL) vyks Balzeko
lietuvių kultūros muziejaus Moterų

Birželio 24 d. švęsime Jonines.                               ,,Draugo” archyvo nuotr. 

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

Redakcija
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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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

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

Orland Park, IL 60462
708 349-0747

www.seimosgydytojas.com

,,Medicare” ir Medicaid paslau-
gų centras (Centers for Medicare and
Medicaid Services arba CMS) prane-
ša, jog, priėmus naująjį sveikatos
priežiūros įstatymą (dar žinomą ,,Pa-
tient Protection and Affordable Care
Act” pavadinimu), ,,Medicare” klien-
tų laukia net keletas naujovių, iš ku-
rių viena pirmųjų bus 250 dol. sumos
čekis visiems, besinaudojantiems
,,Medicare Part D” ir atsidūrusiems
,,riestainio skylėje” (t. y. jau išnaudo-
jusiems draudimo skiriamą pradinę
sumą vaistams įsigyti ir dar nepa-
siekusiems ,,katastrofinio” draudimo
ribos, nuo kurios vėl bus galima nau-
dotis plano paslaugomis; ,,riestainio
skylės” laikotarpiu apdraustasis mo-
ka pilną visų receptinių vaistų kai-
ną). 

Atlyginimo suma bus išmokama
visiems ,,riestainio skylėje” atsidūru-
siesiems, išskyrus asmenis, turinčius
itin nedideles pajamas ir todėl galin-
čius pasinaudoti ,,Medicare Extra
Help” lengvatomis. Atlyginimo čekio
bus galima sulaukti jau netrukus, ta-
čiau tai tebus pirmasis žingsnis su-
mažinant receptinių vaistų išlaidų
naštą. Kitais metais planuojama su-
teikti visoms ,,riestainio skylės” au-
koms 50 proc. nuolaidą kompensuo-
jamiems firminiams (,,brand-name”)
receptiniams vaistams. Ši nuolaidų
programa bus įgyvendinama pagal
susitarimą su ,,Medicare” programos
rėmėjais – vaistų bendrovėmis ir pri-
žiūrima CMS. Pagal įstatymo nuosta-
tas, iki 2020 metų ,,riestainio skylės”
,,Medicare Part D” programoje tu-
rėtų apskritai nebelikti. 

CMS numato išsiuntinėti visiems
,,Medicare” klientams specialius in-
formacinio pobūdžio leidinius, ku-
riuose bus smulkiai išdėstyta, kaip ir
kokie pakeitimai bus vykdomi vado-
vaujantis naujojo įstatymo nuosta-

tomis. Taip pat leidinyje bus atkreip-
tas ypatingas dėmesys į įvairias ap-
gavystes, su kuriomis gali susidurti
pagyvenę žmonės, jei tektų turėti
reikalų su sukčiais, apsimetusiais
,,Medicare” programos atstovais.
Naujasis įstatymas numato griežtas
bausmes visiems asmenims, turin-
tiems ketinimų apgauti ,,Medicare”
klientus ir/ arba sukčiavimo būdu pa-
sisavinti valstybės pinigus.

Svarbu pabrėžti, jog naujasis įs-
tatymas nepalietė daugelio seniai įsi-
šaknijusių ,,Medicare” programos
principų (dėl kurių ilgą laiką virė po-
litinės diskusijos ir buvo rodomas ne-
pasitenkinimas). Tuo tarpu jo numa-
tomos naujovės ateityje leis užtikrin-
ti geresnį ligų užkirtimą bei  veiks-
mingesnes sveikatos priežiūros pas-
laugas. Pavyzdžiui, jau kitais metais
,,Medicare” klientams bus suteikia-
ma galimybė gauti be papildomų
priemokų (,,cost-sharing”) tokias
prevencinės medicinos paslaugas
kaip išeinamosios angos vėžio (,,colo-
rectal cancer”) tyrimas arba krūtų
mamogramos. Taip pat bus galima
kartą per metus nemokamai apsilan-
kyti pas gydytoją grynai ligų profilak-
tikos tikslais (vadinamasis ,,wellness
visit”). 

Be reguliarių (,,Medicare and
You”, leidžiama kiekvieną rudenį) bei
skubos tvarka platinamų CMS lei-
dinių, norint gauti papildomos infor-
macijos apie Affordable Care Act bei
kitas ,,Medicare” naujoves, galima
apsilankyti ,,Medicare” programos
svetainėje internete (www.Medicare.
gov) arba paskambinti nemokamu
telefonu 1-800-MEDICARE. 

Pagal CMS bei žiniasklaidos
informaciją parengė 
Vaida Maleckaitė

,,MEDICARE” NAUJIENOS: APIE NAUJĄ
RECEPTINIŲ VAISTŲ ATLYGINIMO

TVARKĄ IR KITAS NAUJOVES
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

TTeell.. 770088--559988--22113311
Valandos pagal susitarimâ DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

AMERIKOS ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

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

� TMJ/TMD gydymas

Apsilankykite  
www.draugas.org

Dr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

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

Sudoku Nr. 26 atsakymai

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
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

,,Draugo” sudoku Nr. 25 teisingai išsprendė ir mums
atsakymus atsiuntė 

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Ona Rušėnienė, Jupiter, FL

Nuoširdžiai dėkojame visiems sprendėjams už atsiųstus atsakymus. Žino-
me, kad ,,Draugas” neretai Jus pasiekia pavėluotai, tačiau atsakymus ir
sprendėjus skelbiame praėjusius dviem ar trim savaitėms po  kryžiažodžio ar
sudoku pasirodymo, tad nekantriai lauksime Jūsų atsakymų ir vėliau. Vi-
siems primename, kad tiek sudoku, tiek kryžiažodžių atsakymus mums gali-
ma siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el.
paštu: redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

Atkelta iš 3 psl.
Nugalėję Sovietų Sąjungą tuč-

tuojau ėmėmės kariauti su savais.
Karas, beje, sekasi gerai, netrukus
turėtume laimėt. Savųjų tuoj nebe-
liks. 

O ką, jei savo pasąmonę perpro-
gramuotume – laimė yra tada, kai ką
nors palaimini. Palaimini gamtą,
žmones, vandenį, savo mintis. Tada
esi laimingas, palaimintas. It koks
Jurgis Matulaitis. 

VII
Su „Poezijos pavasario” desantu

aną savaitę nusileidom Lenkijoj, pas
Punsko ir Seinų lietuvius. Jausmas
panašus, kaip ir pernykščiam „Poezi-
jos pavasary”, apsilankius pas tau-
tiečius Airijoj: ačiū Dievui, kad gra-
žioji, stiprioji, sąmoningoji, nenusigė-
rusioji Lietuva dar gyva. Tik gaila,
kad ji ne Lietuvoj. 

Punsko laukai pilni juodmargių
karvių, Lietuvoje – vos viena kita be-
šmėžuoja. Punsko ūkininkai nejaučia
jokios krizės, nes yra nepriklausomi
nuo valdžios, jų karvėms nė motais,
kas valdžioj – ar Kubilius, ar Kirkilas.
Beje, į poezijos klausymus Albino
Žukausko tėviškėj punskiečiai susi-
rinko pasipuošę tautiniais drabu-
žiais.

Australijoje, kur teko lankytis
prieš keletą metų, tenykščiai lietuviai
pasakojo apie kupranugarius: prieš
šimtą metų kažkas atplukdė juos
laivais į šį koalų žemyną ir paleido.
Dabar jų pulkai – stiprių, sulau-

kėjusių ir genetiškai nepakeistų laks-
to Australijos dykumomis, o iš Saudo
Arabijos važiuoja šeichai ir moka mi-
lijonus, kad galėtų parsivežt tikrą
kupranugarį. Juokai juokais, bet
Punsko lietuvynas išties puiki genų
saugykla ateičiai. 

VIII
Prieš penketą metų Bolivudas

(Bollywood) ėmė ir pakeitė iki tol
vyravusią madą Indijos kine – nusto-
jo rodyt aktorius, aprėdytus tauti-
niais kostiumais. Populiaresnė pasi-
rodė holivudiška apranga, kitąsyk
primenanti laisvo elgesio merginų
apdarus. Netrukus ir tikram Indijos
gyvenime šis rengimosi stilius (bei
atitinkama elgsena) ėmė varžytis su
tautiniu kostiumu. Taip, anot tą
kraštą geriau pažįstančių bičiulių,
kinas ėmė negrįžtamai griaut moralę,
papročius, šeimos santykius, kurie
buvo auginami, puoselėjami tūks-
tantmečiais. 

O ar įmanomas atvirkštinis pro-
cesas? Nesunkiai įsivaizduočiau Eglę
Bučelytę su tautiniu kostiumu skai-
tančią žinias per „Panoramą”. Net ir
Audrių Siaurusevičių, ateinantį į
darbą šiaudine skrybėle į darbą ar
vyžomis. O jei ir Seimo nariai užsi-
sakytų, kad Juozukas (Juozas Stat-
kevičius – Red.) sukurtų jiems tau-
tiškus Seimo nario kostiumus, idant
Linas Karalius Taivanan nukakęs
Lietuvai gėdos nepadarytų, būtų šau-
nu. 

Kaštonų žiedai ant špinatų lysvės
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KARILÈ VAITKUTÈ

Prof. dr. Giedrė Kumpikaitė yra
prancūzų kalbos dėstytoja Long Is-
land universitete (Long Island Uni-
versity), Tautos fondo tarybos pir-
mininkė, Niujorko lietuvių radijo va-
landėlės vedėja. 2004 metais Lietuvos
Respublikos prezidentas G. Kumpi-
kaitę apdovanojo ordinu „Už nuopel-
nus Lietuvai”. 2008 m. profesorė su-
kūrė filmą, pasakojantį apie jos tėvo,
aviatoriaus Julijono Kumpikevičiaus-
Kumpiko netradicinį, sau lygių ne-
turėjusį skrydį iš Čekijos į Lietuvą
1934 metais bei apie emigraciją į JAV
po Antrojo pasaulinio karo. 

– Koks buvo Jūsų šeimos ke-
lias iš Lietuvos į Jungtines Ame-
rikos Valstijas?

– Kaip visi žinome, vyko karas, ir
dauguma lietuvių turėjo pasirinkimą
– arba pasilikti, arba bėgti. Dabar sa-
ko – pasitraukti, tada mes sakyda-
vome – bėgti. Komunistai artėjo ant-
rą kartą ir niekas nežinojo, kas bus
toliau. Labai daug žmonių bijojo, nes
žinojo, kiek daug buvo išvežta į Sibirą
1941-aisiais. Dauguma tų, kurie bėgo
į Vakarus 1944 metais, buvo inteli-
gentai, tarp jų ir mano tėvai. Mano
tėvelis buvo transporto viršininkas.
Šiame poste tarnavo ir atėjus rusams
pirmąjį kartą, ir atėjus vokiečiams.
Tėvelis sakė, kad šį kartą su rusais
bus daug sunkiau. Vokiečiai jau buvo
sumušti, jie traukėsi. Nebuvo jokio
patikinimo, kad rusai išeis. Tėvelis,
galvojęs, kad jie pasiliks, pasakė ma-
mai, jog reikia bėgti. Iš pradžių pa-
puolėme į Vokietiją. Karas tebevyko,
ir žmonės iš vienos baisios padėties
papuolė į kitą, nes Vokietiją nuolat
bombardavo sąjungininkai. Mes gy-
venome šiaurinėje Vokietijos dalyje, o
ten bombos krito nuolat. Tai buvo
labai baisūs laikai. Kai tik gauda-
vome ženklą, kad bombarduoja, turė-
davome per keliolika minučių spėti
pasislėpti kokiame nors bunkeryje.
Miestelį, kuriame gyvenome, bom-
bardavo daug kartų. Kai 1945 metais
baigėsi karas, ėmėm galvoti, kur
važiuoti, nes Vokietijoje buvo labai
sunku. Daug vokiečių kareivių žuvo,
tačiau labai daug ir grįžo. Jie norėjo
vėl dirbti pagal savo profesijas, atgau-
ti savo turėtus darbus. Svetimtaučiai
pabėgėliai, vokiškai vadinami ,,Aus-
länder”, nebuvo mėgstami, nes jie
vokiečiams kainavo, jie turėjo mus
maitinti. Kadangi vokiečiai buvo
labai sąžiningi, jie, nors ir neturėda-
mi daug maisto, vis tiek duodavo ir

mums, pabėgėliams. Nors ir labai ne-
daug, tačiau pakankamai, kad žmo-
nės nemirtų badu. Pirmiausia vi-
siems pasiūlė važiuoti į Pietų Ame-
riką. Mano tėvai irgi buvo gavę vizas
važiuoti į Bogotą, Kolumbiją, bet ma-
mytė susirgo ir neišvažiavome. Vėliau
buvome gavę vizas į Australiją, bet
irgi neišvažiavome. Pagaliau, po pen-
kerių metų gavome vizas į Ameriką,
kuri pradėjo priiminėti vėliausiai.
Gavome pakvietimą iš mano dėdės –
jis buvo diplomatas – ir tetos, nes jie
apsigyveno Amerikoje jau anksčiau.
Taip mes ir išplaukėme į Ameriką.
Man, mažam vaikui, kelionė buvo
labai įdomi – didžiausias vandenynas,
plaukioja banginiai. Žinoma, vaikui
viskas įdomu. Aš jokios didelės šird-
gėlos nejaučiau, bet tėvams ir visiems
kitiems buvo ne tik įdomu, bet ir
liūdna, nes jie turėjo palikti visą savo
gyvenimą. Dauguma paliko daug gi-
minių, kai kurie – vaikus, kiti – tėvus,
žmonas arba vyrus. Tiesiog bėgo, kas
galėjo. 

– Kokie buvo Jūsų pirmieji
įspūdžiai Amerikoje?

– Atsidūrėme Niujorke. Buvo
sunku, nes buvo labai karšta, o mes
prie karščių nebuvome pripratę.
Tuomet dar nebuvo jokių oro vėsini-
mo sistemų. Be to, neturi pinigų, ne-
gali gauti darbo, niekas nesamdo, ne-
moki kalbos, neturi profesijos, o šei-
mą reikia išlaikyti. Bet po kurio laiko
vis tiek tėvelis gavo šiokį tokį pri-

,,Tik statydama biografinį filmą apie savo tėvą iš
tikrųjų supratau savo tėvų – emigrantų širdgėlą”

taikomą darbą, paskui ir mama pra-
dėjo dirbti. Aš pradėjau eiti į mokyk-
lą. Ir taip po truputį gyvenimas ėmė
darytis normalesnis. Žmonės pradėjo
burtis į ratelius. Įdomu buvo tai, kad
žmonės draugavo taip, kaip buvo
įpratę Lietuvoje: kas su kuo buvo pa-
žįstami, kas buvo tų pačių profesijų.
Klausinėjo vieni kitų, iš kur yra
atvykę, ką dirbo Lietuvoje. Taip atsi-
rado socialinės grupės. Man, jaunai,
tai buvo labai smagūs laikai. Savait-
galiais vieną ar du kartus eidavome į
šokius, važiuodavome į jaunimo sto-
vyklas. Priklausiau neolituanams.
Vyko ir ateitininkų stovyklos, ir san-
tariečių, kurie buvo labiau kairiųjų
pažiūrų. O mes, neolituanai, buvome
per vidurį. Baigiau mokyklą, pradė-
jau studijuoti universitete.

– Kaip pasirinkote profesiją?
– Vienintelis dalykas, kuris man

tikrai patiko, buvo prancūzų kalba.
Todėl tik tai ir norėjau studijuoti.
Tais laikais tai buvo labai neįprastas
dalykas, nes visos mergaitės norėjo
studijuoti arba biologiją, arba chemi-
ją – ką nors praktiško. O štai aš –
prancūzų kalbą! Visi sakė, kad bus

nepraktiška, tačiau štai jau tiek metų
dirbu ir iš tos prancūzų kalbos gy-
venu. Mano mamytė irgi buvo pran-
cūzų kalbos mokytoja, baigusi uni-
versitetą Kaune, vėliau studijavusi
Sorbonoje. Jau daug vėliau sužino-
jau, kad iš mamytės pusės esame kilę
iš prancūzų. Mano močiutė buvo Le-
lešiūtė, o tai nėra lietuviška pavardė,
ji turėjo būti prancūziška. Štai taip
pasireiškė genai. Aš, net nežinodama
savo kilmės, mėgau prancūzų kalbą
ir literatūrą ir ją studijavau. Baigusi
studijas, pradėjau mokytojauti gim-
nazijoje ir ten dirbau daugelį metų.
Vėliau apsigyniau mokslų daktarės
laipsnį ir perėjau dėstyti į Long
Island universitetą, kuriame tebedės-
tau.

– Kas pasikeitė per Jūsų
dėstymo laikotarpį?

– Kai buvau jauna, buvo labai
smagu dirbti su jaunais. Ir jiems bū-
davo smagu su manimi, juk amžiaus
skirtumas kartais būdavo treji–ket-
veri metai. Dėl to kartais sunku buvo
išlaikyti discipliną. Dabar, kai esu
vyresnė, nebeturiu tiek energijos ir
dirbti gimnazijoje būtų sunkiau. Be
to, jaunystėje mano žinios nebuvo
tokios gilios, kaip dabar. Tad dabar
man daug labiau tinka dirbti univer-

sitete ir ten pasidalyti savo žiniomis.
Universiteto studentai klausia labai
įdomių klausimų. Galiu lyginti įvai-
rias kultūras, įvairias kalbas. Moku
lotynų, vokiečių kalbas, pastarąją
kartais net ir dėstau. Šiek tiek moku
rusų kalbą. Mano mamytė puikiai
mokėjo rusiškai. Iš viso ji mokėjo sep-
tynias kalbas. Man su ja buvo labai
lengva, nes ji žinojo atsakymus į vi-
sus mano klausimus. Na, o sunkiau-
sia dirbant su studentais yra nepa-
miršti, kad jie yra labai jauni ir neži-
no to, ką žino dėstytojas. Kartais nu-
stembi supratęs, kad studentai neži-
no kokių nors tikrai svarbių istorinių
faktų. 

– Ar dabar studentai nėra
protingesni, nei buvo, tarkime,
septintajame dešimtmetyje?

– Studentai dabar yra kitokie,
nes dabar yra internetas. Šiuolaiki-
niai studentai yra labai greitai susi-
gaudantys, pagavūs, bet nėra tokie
intelektualūs, kaip būdavo septin-
tame ar aštuntame dešimtmetyje.
Nebent jie mokosi labai gerose mo-
kyklose ir skaito klasikus. Tačiau tie,
kurie mokosi paprastose mokyklose,

yra mažiau linkę į akademiškumą.
Kai palyginu dabartinius egzaminus
su tais, kuriuos laikėme prieš tris-
dešimt metų, matau, kad jie yra daug
lengvesni. Tarkime, kokį nors italų
kalbos egzaminą galėčiau išlaikyti
labai gerai. 

– Kaip įsiliejote į amerikie-
tišką pasaulį?

– Įsiliejau labai gerai, tačiau yra
žmonių, kurie niekada neišėjo iš lie-
tuviškos aplinkos, lietuviškų organi-
zacijų, bendravo vien tik su lietu-
viais. O aš išėjau. Visiškai gerai jau-
čiuosi ir tarp amerikiečių, ir tarp
lietuvių. 

– Profesinė veikla reikalauja
daug laiko, Jūs aktyviai dalyvau-
jate ir lietuviškoje veikloje. Kaip
pavyksta derinti šiuos du gyve-
nimus?

– Iš pradžių daugiau dalyvavau
lietuviškose organizacijose. Vėliau
ėmiau vis labiau įsilieti į akademinį
gyvenimą, todėl mažiau turėjau laiko
lietuviškai veiklai. Nors, pavyzdžiui,
neolituanų veikloje dalyvavau visą
laiką. Tarp lietuvių yra ir tokių, kaip
aš, kurie gyvename ir visavertį niu-
jorkietišką gyvenimą, ir lietuviškąjį.
Tačiau tai yra sunku. Kartais tenka

Julius ir Izabelė Kaune, 1939 m.

J. Kumpikevičius (antras iš kairės) 1934 m. kovo 8 d.

J. Kumpikevičiaus lėktuvas.
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psichologiškai ,,persiprogramuoti”,
nes su lietuviais vienaip bendrauji, o
su amerikiečiais – visai kitaip. Lie-
tuviai yra atviresni, jie daugiau kalba
apie save, apie savo asmeninį gyve-
nimą, problemas. Su amerikiečiais
reikia bendrauti labai neutraliai.
Negali jiems pasakoti savo asmeninių
problemų, nes tai yra nepriimtina. Su
amerikiečiais kalbi labai bendromis
temomis, vengi konfliktų. Pavyz-
džiui, su lietuviais galiu kalbėti apie
politiką, o su amerikiečiais – ne, nes
tučtuojau ,,užsidaro durys”. Atviru-
mas, nuoširdumas – tokie būdingi lie-
tuviams, nėra įprasti amerikie-
čiaims. Jie tam tikra prasme yra susi-
varžę. Su amerikiečiais bendrauti
reikia išmokti, nes gyvename Ame-
rikoje ir nieko čia nepakeisime. Su
jais galima kalbėtis intelektualiomis,
profesinėmis temomis, tarkime, apie
literatūrą ar panašiai. Žinoma, gali
retkarčiais pasakyti ir asmeninių da-
lykų, pavyzdžiui, kad mama serga ar
kas nors prarado brolį ar seserį.
Amerikiečiai išreikš užuojautą, bet
tai padarys ribotai. 

– Papasakokite apie savo
lietuvišką veiklą. Esate Tautos
fondo tarybos pirmininkė, kokia
yra šio Fondo veikla?

– Tautos fondas yra organizacija,
daugiausia remianti įvairius projek-
tus Lietuvoje. Fondas padėjo pasta-
tyti Rytų Lietuvoje esančią Lavoriš-
kių mokyklą. Rytų Lietuvoje beveik
visos savivaldybės yra lenkų rankose
ir lenkiškos mokyklos yra daug la-
biau remiamos nei lietuviškos. Dar
vienas Tautos fondo projektas buvo
kuprinės pirmokams. Visi į pirmą
skyrių atėję vaikai gauna kuprines su
visais reikmenimis. Fondas skiria ir
stipendijas. Yra žmonių, kurie pa-
lieka Fondui palikimus ir paprašo už
tuos pinigus remti tam tikros spe-
cialybės studentus, pavyzdžiui, vete-
rinarijos, žurnalistikos, muzikos ir t.
t. Taip pat remiame Vasario 16-osios
gimnaziją Vokietijoje ir ,,Valstiečių
laikraštį”. Tautos fondas buvo suor-
ganizavęs nemažai patriotinių raši-
nių konkursų, pavyzdžiui, ,,Ką man
reiškia Lietuva?”, ,,Mano senelių
prisiminimai iš Sibiro” arba ,,Gyvoji
istorija”. Bandome palaikyti patrio-
tišką lietuvišką dvasią. Taip pat re-
miame Amerikoje: ,,America LTV”,
Niujorko lietuvių radiją, ,,Neringos”
stovyklą, ALT’ą, Joint Baltic Ameri-
can Committee.

– Esate lietuviškos radijo va-
landėlės – ,,Niujorko lietuvių
radijo” – vedėja. Kiek klausytojų
Jus gali girdėti?

– Jau devyneri metai vedu radijo
valandėlę, kurią girdi Niujorkas,
Long Island, dalis New Jersey ir dalis
Connecticut. Laidos trukmė – viena
valanda, kuri kainuoja 300 dolerių.
Vedu vieną laidą per savaitę. Pirmą
pusvalandį kalbu lietuviškai, o antrą
– angliškai. Pasakoju apie lietuviškus
papročius, leidžiu lietuvišką muziką.
Laidą remia ir Tautos fondas, ir
Lietuvių piliečių klubas, ir mūsų dan-
tistas – dr. Aleksandravičius, ir dar
keletas rėmėjų, taip pat kai kurie
klausytojai.

– Tikriausiai susiduriate su
nauja imigrantų iš Lietuvos
karta. Ką apie ją manote?

– Naujųjų imigrantų yra ir pas
mus, Niujorke, tačiau tikrai ne tiek
daug, kaip Čikagoje. Tarp jų yra
tikrai puikių žmonių, ir man labai
gaila, kad jie išvažiuoja iš Lietuvos.
Čia jie labai sunkiai dirba. Daugelis
papuola į baisias sąlygas ir tikrai

vargingai gyvena. Be to, psichologiš-
kai prie Amerikos priprasti yra sun-
ku, ypač jei negyveni tarp draugų ar
gerų pažįstamų. Žinoma, man labai
gaila, kad tarp atvažiavusių yra ir to-
kių žmonių, kurie sako, kad jiems
Lietuva visai nebėra svarbi, kad ne-
nori apie ją nei girdėti, nei jos matyti.
Senieji pirmosios imigracijos bangos
lietuviai buvo labai patriotiški. Jie
atvyko čia, nes Lietuvoje gyveno
ypatingai skurdžiai. Tačiau Ameri-
koje jie pastatė labai daug bažnyčių,
lietuvių klubų. Mano tėvų karta buvo
antroji imigracijos banga, kuri irgi
nemažai pastatė, bet taip pat išlaikė
tai, ką buvo pastatę senieji lietuviai.
Tiesa, bendravimo tarp dviejų bangų
nebuvo daug, nes pokariniai atvykė-
liai nelaikė senųjų lietuvių inteligen-
tais ir jiems su jais nebuvo įdomu.
Man atrodo, kad pirmoji ir antroji
imigrantų bangos tikrai mylėjo Lie-
tuvą. Pirmieji atvykėliai ieškojo ge-
resnio gyvenimo, tačiau širdyje labai
mylėjo Lietuvą. O mes praradome
Lietuvą. Mes buvome priversti bėgti,
ir mums durys į Lietuvą užsidarė.
Atsimenu, kai aš augau ir kai per
Vasario 16-osios šventę kalbėdavome,
kad Lietuva bus laisva, aš sau galvo-
davau, kad ji niekada nebus laisva.
Man Lietuva buvo pasidariusi mitų
kraštu. Tačiau mes jį labai mylėjome,
laikėmės kartu savo būreliuose, bu-
vome labai patriotiškai nusiteikę. At-
simenu, kai pirma mergaitė ištekėjo
už nelietuvio, jos tėvai nėjo į vestu-
ves. Tai buvo didelis šokas, nes nie-
kas net negalėjo pagalvoti, kad gali-
ma lietuvaitei ištekėti už nelietuvio.
Mes jautėme pareigą išlaikyti lietuvy-
bę. Dabartiniai emigrantai taip ne-
galvoja. Gal Čikagoje jie laikosi gra-
žiai kartu, tačiau Niujorke lietuviai
nelabai tą daro. Kas gali, teka už ne-
lietuvių dėl žalios kortos ar tiesiog tik
dėl to, kad yra nelietuvis. Man tai yra
keista. Ir, sakyčiau, liūdna, kadangi
Lietuva – mažas kraštas, tik trys mi-
lijonai. 

– Kaip sugalvojote sukurti
dokumentinį filmą ,,Sparnams
prisiminti”?

– Kartą pas mane lankėsi keletas
kino žmonių iš Lietuvos, kuriems pa-
pasakojau apie savo tėvelio skrydį iš
Čekijos į Lietuvą. Jie ir pasiūlė man
sukurti apie tai filmą. Taip gimė su-

manymas. Po to vienas iš tų kino me-
nininkų prikalbino mane nusipirkti
kino kamerą. Tačiau su jais man pro-
jektas nepavyko dėl didelio atstumo.
Kadangi kamerą jau turėjau, pagal-
vojau, kad vis tiek reikia pabandyti.
Mano draugės vyras yra žinomas ki-
no operatorius, paprašiau jo man pa-
dėti. Jis sutiko filmuoti veltui. Para-
šiau scenarijų ir taip viskas pajudėjo.
Filmavome ir Čekijoje, kur susiradau
senų lėktuvų klubą. Čekai man labai
daug padėjo ir dirbo su dideliu malo-
numu. Apskritai, visas procesas man
buvo labai įdomus. Didžiausia proble-
ma, kurios iš pradžių aš visai neįsi-
vaizdavau, buvo montavimas, nes
nuo jo priklauso, ar filmas bus sėk-
mingas, ar ne. Aš labai daug išmokau
ir dabar labai gerbiu kino meninin-
kus, nes supratau, kaip sunku yra
suderinti visus kine reikalingus ele-
mentus. Pati parinkau muziką ir

labai džiaugiuosi, kad smuikininkas
Vilhelmas Čepinskis sutiko ją įgroti.

– Ką supratote, ką sužinojote
kurdama filmą?

– Kurdama filmą turėjau iš naujo
išgyventi visą savo gyvenimą. Buvo
labai įdomu grįžti į praeitį. Ne tik
savo tėvų, bet ir į savo pačios. Dabar,
būdama vyresnio amžiaus, galėjau
tikrai suprasti savo tėvų širdgėlą. Kai
esi vaikas, nelabai kreipi dėmesį į sa-
vo tėvus. Atrodo, kad tėvai yra tėvai,
jie buvo ir visada bus. Tačiau staty-
dama filmą turėjau progos pažiūrėti į
jų gyvenimą iš kito taško, suprasti jų
širdgėlą ir tikrai suvokti, koks sun-
kus buvo jų gyvenimas. 

– Ar turite moto, kuriuo
vadovaujatės savo gyvenime?

– Visada galvok teigiamai ir nie-
kada nepasiduok.

G. Kumpikaitė po filmo pristatymo Lemonte su Arvydu Reneckiu ir Karile Vaitkute.

Visi trys Niujorke, 1980 m.
Nuotraukos iš G. Kumpikaitės asmeninio albumo.
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In memoriam
PETRAS JAUNIUS

Petras Jaunius (Januševičius)
gimė Jokniūnų kaime, Papilio vals-
čiuje, Biržų apskrityje. Petro tėvas
Jonas Januševičius, vidutinis kaimo
ūkininkas, laukė sūnaus – patikimo
paveldėtojo. Guvus vaikas, siekiantis
mokslo, tėvo buvo taip pristabdomas:
„Moki skaityti, žinai daugybos len-
telę, gali pasirašyti – ko daugiau
ūkininkui reikia?”. O mama, labiau
rėmė sūnaus siekius, persiuvo žalią
savo švarką, padovanojo savo ,,kama-
šius” (tarm. batus) ir, pasigavusi
gaidį – dovaną mokytojui, nuvedė į
Kvetkų pradinę. „Vaikas pramoks,
gal bus paskirtas kaimo seniūnu, vis
bus lengviau”, – mąstė mama.

Petrukas sėkmingai baigė Kvet-
kų pradinę ir padėjo tėvui ūkyje. Ta-
čiau šis darbas jo neuždegė. Sunku
buvo jaunuoliui papjauti veršiuką,
padėti besiveršiuojančiai karvei, o
dar buitinės kaimo žmonių neteisy-
bės, – viskas skatino vaiką siekti dau-
giau. Jis daug skaitydavo. Papilio
turgelyje mama jam nupirko Bibliją –
ją ištisai perskaitė net du kartus.
Tam tikrų lūžių įvyko ruošiantis kon-
firmacijai (krikšto patvirtinimui).
Katechetė, kunigo žmona Klara Še-
petienė, dėstydama Senojo Testa-
mento įvykius, padarė klaidą. Pet-
rukas neiškentė ir ją pataisė. Kate-
hetė pasitikslino ir teigiamai įvertino
savo mokinį. Persodino prie gimna-
zistų Petro Zablocko, Petro Juodgu-
džio. Augo pasitikėjimas, brendo
siekis tapti misionieriumi. 

Būdamas jau dvidešimtmetis, jis
slapta nuo tėvų, perspėjęs tik seserį
Marytę, išeina iš namų. Jį įkvėpė
panašiu keliu jau ėjusio reformatų
kunigo Povilo Jašinsko pavyzdys. Jis
kreipėsi į Biržų reformatų dvasi-
ninkus patarimo. Mielai atsiliepia ir
padeda kunigas Povilas Jakubėnas –
suranda jam mokytojų, kurie padeda
gilinti teologijos žinias, moko kalbų.
Petras svajojo misionieriauti Afri-
koje. Taigi reikia žinių iš šių kraštų
istorijos, geografijos, papročių. Pade-
da susirasti ir darbą – pradėjo knygy-
no pasiuntinuku, vėliau dirba knygų
pardavėju. Persikėlęs į Šiaulius, dirba
Kultūros draugijos knygyne. Jo tie-
sioginiai viršininkai ir globėjai – gerai
žinomi to meto kultūros žmonės Kos-
tas Korsakas, Valerijonas Knyva, vė-
liau jį pakviečia ir į spaudos fondo lei-

dyklą. Jis skiriamas prekybos sky-
riaus viršininku. 

Sovietų ir vokiečių okupacija
sustabdo galimybes siekti misionie-
riaus kelio. Tačiau šis pašaukimas
nedingo. Dvasinės vertybės Petro
charakteryje išlieka ir tampa priori-
tetinėmis, o darbas knygynuose pa-
vertė jį „knygiumi” iš pašaukimo. 

1944 metais, baigiantis Antrąjam
pasauliniam karui, aplinkybės pri-
verčia daryti naują lemtingą apsis-
prendimą. Vengiant fronto baisybių
ir sugrįžtančios sovietinės santvar-
kos, nutaria vienam kitam mėnesiui
pasitraukti į Vakarus. Keliauja į
Baltijos pakrantę, keliolika kilometrų
nuo Palangos, į Latviją. Gūdžią ir
audringą rugpjūčio nakties antrą
valandą jis, jo žmona Stefutė su 2
metų dukrele ant rankų sėda į žvejų
katerį, tikėdamiesi pasiekti Gotland
salą Švedijoje. Ta antra valanda buvo
lemtinga. Išplaukę du kateriai, pa-
siekė tikslą, o likusieji 60, išplaukę 6
val. ryto, vokiečių buvo sulaikyti.
Keturmetis sūnus Algis liko senelių
globoje. Taip prasidėjo Petro ir jo šei-
mos odisėja. Tik daugiau kaip po pus-
šimčio metų pavyko sugrįžti į tėvynę. 

Pirmuosius penkerius metus
Petras praleido švedų stovyklose,
gamyklose, o po to – kelionė į Kana-

dą. Čia dukra  Violeta  Januševičiūtė
(vėliau – Kelertienė) baigė filologijos
mokslus, apgynė disertacijas, tapo
University of Wisconsin, o vėliau
University of Illinois at Chicago pro-
fesore. Daug dirbo ir dabar tebedirba
lituanistikos mokslų srityse, Vilniaus
pedagoginio universiteto garbės dak-
tarė. 

Petras savo profesinę veiklą Ka-
nadoje pradėjo elektronikos gamyklo-
je valytoju. Nuolat mokydamasis,
tapo radarų statytoju. Sūnus Algis
Januševičius  baigė mokslus Lietu-
voje, Vilniaus  inžineriniame statybos
institute (dabar Vilniaus Gedimino
technikos universitetas) įgijo staty-
bos ekonomo specialybę.

Ilgi ir nelengvi mokymosi metai,
nenuslopino jaunystėje gimusio mi-
sionieriaus pašaukimo. Dvasinės ver-
tybės visą laiką Petro gyvenime buvo
svarbiausios. Uždirbdamas vakarie-
čių vertinimu vidutinį atlyginimą,
reikšmingą dalį skyrė dvasiniams
reikalams – nuolatos rėmė lietuviš-
kus leidinius ir organizacijas užsieny-
je: ,,Sparnų” žurnalą, Reformatų si-
nodą Amerikoje. Ne vienas autorius
bei leidėjas yra sulaukęs Petro dotaci-
jų.

Įsikūrus 1992 m. Lietuvoje ne-
konfesinei Reformacijos istorijos ir

kultūros draugijai, mes įgijome išti-
kimą mecenatą – dosniai remti šios
draugijos projektai, rašantys auto-
riai, Lietuvos reformacijos švietimo
pradininkų paminklo kūrimas, isto-
rikės Ingės Lukšaitės tolimesni Re-
formacijos istorijos ieškojimai, lietu-
viško reformatų giesmyno reprinto
išleidimas ir kita. Kada kildavo noras
pažymėti šią humanišką Petro Jau-
niaus veiklą, pranešant apie ją už-
sienio lietuviams, jis ryžtingai tam
priešindavosi. Ne visada mums būda-
vo toks poelgis suprantamas: matyt,
taip veikė biblinio kuklumo nuostata
– „ką duoda dešinė, tenežino kairė”.

Petras išsaugojo ir knygiaus
dvasią. Kanadoje  jis sukaupė  vertin-
gą  lietuvių  egzodo bei protestantiš-
kos literatūros biblioteką, kurią per-
vežė į Lietuvą ir dedikavo Reformatų
sinodo bibliotekai, o kol pastaroji at-
sikurs, pavedė globoti Reformacijos
draugijai. Ši biblioteka depozito tei-
sėmis dabar saugoma ir naudojama
Kėdainių krašto muziejuje.

2000 metais Petras Jaunius galu-
tinai grįžo į Vilnių, kartu parsivež-
damas ištikimos gyvenimo draugės
Stefutės pelenų urną.

Nors tuomet jau įžengti 88-tieji
gyvenimo metai, bet Petras džiau-
giasi išsilaisvinusia  Lietuva, seka
spaudą, skaito grožinę, ypač naują
istorinę literatūrą, kruopščiai papildo
dovanotos bibliotekos lentynas Ingės
Lukšaitės, Arūno Baublio ir kitomis
monografijomis, jo prenuruojamais
,,Kultūros barų” komplektais. Sū-
naus Algio lydimas, aplanko giminai-
čius Biržų rajone, nuolatos susira-
šinėja, bendrauja telefonu, jautriai
reaguodamas į visų tiek materialines,
tiek ir dvasines reikmes.

Subtiliai atrinktas, turiningas
Petro ir Stefutės Jaunių archyvas
suteikia galimybę plačiau ir išsamiau
pateikti darbštaus, humaniško Ame-
rikos lietuvių Reformatų sinodo
kuratoriaus ir piliečio patrioto por-
tretą, kuris būtų įtaigus pavyzdys
esamoms ir būsimoms kartoms. Vi-
liamės, kad toks autorius ar autorių
kolektyvas iš tiesų atsiras.

prof. Sigitas Kregždė
Lietuvos reformacijos istorijos ir

kultūros draugijos pirmininkas 

Pabaltijiečiai pabėgėliai – Švedijoje, Fjalgord lageryje.                                                                         Fotografijos – iš Petro Jauniaus šeimos albumo

Petras Jaunius



* Labai pigiai parduodama naudota
skalbinių džiovinimo mašina. Tel. 708-
220-3202.

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

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

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023
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ÎVAIRÙS SKELBIMAI

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.

MARIUS KASNIŪNAS
Skambinkite šiandien ir

pasikalbėkim apie įvairias sąlygas:
įstaiga 708-361-0800 x 159

Century 21 Pro-Team
12932 S. LaGrange Rd., 

Palos Park, IL 60464
708-361-0800 įstaiga
708-267-9014 mobilus

Aš galiu
padėti
Jums...

Parduoti Jūsų nekilnojamą
turtą arba surasti Jums
naują namą ar condo.

* Nagingas vyras, turintis 14 metų
darbo patirtį, gali atlikti visus einamus
namo remonto darbus. Tel.708-691-
6012.

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

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

* Prižiūriu vaikus savo namuose
Northlake (West Chicago). Tel. 773-
727-7886.

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

* 25 m. jaunuolis, be žalingų įpročių,
ieško darbo nuo birželio 28 d. Siūlyti
įvairius variantus. Tel. 630-915-3019.

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

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

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

MARIJONO MIKUTAVIÈIAUS KONCERTAS/POBÛVIS (vietos nenumeruotos)

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

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

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

áëjimas        bilietai @ $ 10.00  =
_____                            $________

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

INTERNATIONAL CENTRE, 6900 AIRPORT RD., MISSISSAUGA

vakarienë ir ðokiai         bilietai @ $100.00 =
_____                            $________

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

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

Siunèiu uþ bilietus ið viso: =
$ ________

Pridedu aukà: =
$ ________

IÐ VISO: =
$ ________

Vardas, pavardë _______________________________________________________

Gatvës adresas  _______________________________________________________

Miestas              _______________________ Provincija/valstija________________

Paðto kodas       _______________________ Telefonas            ________________

El. paðtas           _______________________________________________________

Bilietus pasiimsiu informacijos centre Praðau bilietus man atsiøsti paðtu

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

Bilietø kainos: $40.00 ir $45.00

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

• telefonu   1-416-870-8000

• internetu  www.ticketmaster.ca

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

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

Canada M9A 5G1

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

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

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel. (630) 243-6435

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

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

630-674-5414
Century 21 ProTeam
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Lietu vos vaikų globos būrelis
,,Saulutė” sekmadienį, birželio 6 d.,
12:30 val. p. p. pa kvies muzikos mylė-
tojus į neeilinį labdaros koncertą
Lietuvių dailės muziejuje, Le mont.
Koncerto programą atliks mums ge -
rai pažįstama operos daini ninkė
Nida Grigalavičiūtė ir te no ras iš
Australijos Antanas Zakarauskas.
Jiems akompanuos muzi kas Ričar -
das Sokas. Programoje dalyvaus
skai  to vė Aušra Jasaitytė-Pau laus kie -
nė. 

Nida ir Antanas scenoje susitiks
ne pirmą kartą. Nidą pažįstame  ge -
rai, jos muzi kos mylėtojams pristatyti
nereikia. Mėgstame ir mylime šią so -
listę, su malonumu lankomės jos kon-
certuose. Tad šį kartą skaitytojus no -
rime supažindinti su pirmą kartą
Ame rikos lietuviams dainuosiančiu
Antanu Zakaraus ku, kuris ma lo -
niai su tiko atsakyti į ,,Draugo” dien -
raščio klau simus.

– Mes, čikagiečiai, esame iš -
lepinti jaunųjų Lietuvos talentų
pasirodymais, tačiau apie Jus
JAV lietuviai nieko nėra girdėję.
Tad prašome prisistatyti. 

– Jei pasakočiau nuo pradžių pra -
džios, tai geriau jau imčiau ir rašy -
čiau knygą, kurioje būtų daug visko –
džiaugsmo ir vargo akimirkų.

Tikriausiai kiekvienas iš mūsų
turi tą „vienintelę ir nepakartojamą”
gyvenimo istoriją. Visko teko „ragau-
ti”. Daugiausia išmokau iš sunkių gy -
venimo akimirkų nei iš džiaugsmo
mi nučių. Juk sakoma, kad mokomės
iš ašarų, o ne iš šypsenų...

– Ar kelias į muziką buvo
duo bėtas?

– Nuo pat ankstyvos vaikystės
ma no gyvenimas buvo susijęs su mu -
zika. Mano – penkiamečio – muziki -
nius gabumus pastebėjo muzikos mo -
kyklos mokytoja. Atėjusi į vaikų dar -
želį, ji pasirinko mane ir pradėjo
ruoš ti Respublikiniam vaikų ir jauni-
mo dainų konkursui, kurį laimėjau
bū damas šešerių. Po to dar buvo daug
laimėjimų įvairiuose konkursuose ir
festivaliuose, kuriuose dalyvavau
kaip solistas. Būdamas vaikas apie
jokią dainininko ateitį net negalvo-
jau, man  tiesiog patikdavo lipti ant
scenos ir dainuoti. Žmonės sakydavo,
kad esu išskirtinis diskantas (10–15
metų amžiaus vaiko aukštas balsas)
su labai plačiu diapazonu. Man pa -
čiam tie mu zikiniai terminai tada
nie ko nereiškė, nors viduje žinojau,
kad turiu skirtingą (geresnį) balsą
nei kiti vaikai.

Prasidėjus balso mutacijai įsto-
jau į Klaipėdos Stasio Šimkaus kon-
servatoriją, kur teko „paragauti”
cho ro dirigento specialybės. Tai buvo
puiki mokykla mano, jauno profe-
sionalaus muzikanto, formavimuisi.

– Esate baigęs ne tik S. Šim -
kaus konservatoriją, bet ir Mu-
zikos akademiją Vilniuje. Ar mū-
sų ,,muzikų kalvės” pajėgios pa-
ruošti aukšto lygio menininkus?

– Jei kalbėtume tik apie daina-
vimą, viskas priklauso nuo to, kaip
gerai savo darbą žino pedagogas,  ar
jis turi/gali duoti žinių jaunam smal-
siam menininkui. Lietuvoje tokių
pedagogų klasikinio dainavimo srity-

je yra labai mažai. Žinoma, taip pat
yra labai svarbu, kiek/ar jauni Lie -
tuvos muzikai yra pajėgūs suprasti ir
įsisavinti duodamas žinias.

Aš manau, kad mūsų lietuviškos
„muzikų kal vės” yra pajėgios duoti
puikią pradžią jauniems talentin -
giems meni nin kams, tačiau, norint
pasiekti aukš tą lygį, menininkai gi -
lesnių žinių turi ieškoti ir svetur. Be
to, svarbu ir pačiam daug dirbti.  

– Ne paslaptis, kad daug jau-
nų muzikų šiais laikais išvyksta
ieškoti laimės į svečias šalis, ta-
čiau kad vyktų į tolimąją Aust ra -
liją, išgirdau pirmą kartą. Ko kie
keliai Jus tenai nuvedė?

– Taip, sutinku su Jumis, kad ne
aš vienas esu laimę radęs svetur, bet
esu vienintelis profesionaliai dainuo-
jantis lietuvis tenoras Australijoje.

Į šią šalį prieš beveik dešimt me -
tų išvykau tobulinti anglų kalbos ži -
nių. Ten nuvykus atsirado galimybė
dalyvauti Australijos pagrindinės
ope   ros kompanijos perklausoje. Pasi -
baigus perklausai gavau stipen diją
tolimesnėms studijoms University of
Sydney Operos mokykloje. Tad ma no
ke liai vis labiau siejosi su Sydney, ku -
riame dabar ir gyvenu.

Australijos klimatas idealus bet
kuriam dainininkui – nereikia slėptis
nuo žvarbaus vėjo, šalčio, apsisukti
dešimčia šalikų. Nereikia bijoti „iš -
kišti nosies” iš namų. 

Tiesa, užtruko nemažai laiko,
kol išmokau kalbą, kol pradėjau su -
p rasti vietinę kultūrą, papročius ir
tos šalies gy venimo būdą.

Labai džiaugiuosi, turėdamas ga-
limybę dirbti ir tobulėti su pasaulinį
pripažinimą pelniusiais mano profe-
sijos žmonėmis. Smagu, kad galiu kelti
savo profesinio lygio kartelę aukštyn.

– Kas mieliau – dainuoti ope-
ros pastatyme, ar rengti kameri -

Sėkmės receptas? Griežta discip lina, už sispyrimas,
sunkus darbas, šalia viso to – talentas

nius koncertus? O gal Jūsų gy -
venime opera ir kamerinis dai-
na vimas sutaria?

– Opera ir kamerinė muzika – to -
kios panašios ir tokios skirtingos. Jei
taip labai nemylėčiau  operos, tai tik -
rai būčiau ,,vedęs” kamerinę muziką.
O jei rimtai, – aš mieliau dainuoju
ope rinį repertuarą. Man patinka sod -
ri drama, istorija, jausmai, režisūra ir
scenografija, kos tiumai, choreografi-
ja, na ir, be abejo, orkestras bei cho -
ras. Ar dar reikia ką pridėti?

Taip pat žemai lenkiu galvą vi -
siems kamerinės muzikos atlikėjams,
nes kamerinė muzika turi daugiau
sub  tilumo, intymumo ir, norint ją
skoningai atlikti, reikia daug meist-
riškumo. Niekada jos nepamirštu.
Visada mielai dainuoju ir kamerinius
kūrinius.

– Kaip pasirenkate reper tua -
rą?

– Repertuarą sau renkuosi pagal
tai, ką tuomet išgyvenu, kas artima
sielai ir mano balsui. Su kiekvienu
nauju kūriniu iš savęs „išspaudžiu”
vis daugiau, todėl stengiuo si jį rinktis
labai tikslingai.  

– Ar daug laiko reikia dai-
nininkui subręsti? Ar lengva jau-
nam dainininkui rasti savo vietą
gyvenime?

– Dainininkui pilnai subręsti rei -
kia daug laiko. Ką gali duoti klausy-
tojui, kai pats dar nieko neturi? Turi
ateiti laikas, kai muzika ir tekstas
įgy   ja prasmę, nuotaiką, spalvą. No -
rint paliesti klausytojo širdį reikalin-
ga atlikėjo emocinė branda bei ne -
priekaištinga vokalinė technika. Vie -
na mano dainavimo profesorė yra pa -
sakiusi: „Kai išmokau scenoje pilnai
ir laisvai valdyti savo kūną ir balsą,
atėjo laikas nulipti nuo scenos, nes
pa senau.”

Šiuolaikiniame pasaulyje reikala-
vimai dainininkui teatre auga ne die -
nomis, o valandomis. Kuo daugiau
duo   di pats, tuo daugiau reikalaujama
iš tavęs. Norint išsilaikyti ant „ka -
muolio viršaus”, reikia daug dirbti,
visą laiką išlaikyti aukštą profesiona -
lumo lygį ir nenuvilti nei kolegų, nei
klausytojų. 

Sėkmės receptas? Griežta discip -
lina, gerai veikianti galva ant pečių,
gera sveikata, puiki fizinė forma, už -
sispyrimas, sunkus darbas. Šalia viso
to – talentas bei truputėlis sėk mės.

– Šiuo metu dalyvaujate
perklausose. Ar galėtumėte pa -
sakyti, kaip sekasi, o gal esate
prietaringas ir nenorite apie tai
kalbėti?

– Taip, šiuo metu dalyvauju dau-
gelyje perklausų, nes jaučiu, kad atė -
jo laikas, kai turiu ir galiu pasakyti ir
parodyti daugiau.

Esu prietaringas ir niekada ne-
sigiriu pasiekimais, kol ,,neturiu
pauk š   čio rankoje”. 

– Ar esate reiklus ir kritiškas
pats sau?

– Sau esu labai reiklus. Kas dau-
gumai būtų „puiku”, man yra tik „ge -
rai”. O į Jūsų klausimą, ar esu kri-
tiškas? Taip, kritika mane įkvepia ir

,,ištraukia į paviršių” mano žemai tiš -
ką charakterį. 

Kita vertus, nė vienas iš mūsų
nė ra absoliučiai tobulas. Jei šiame
gyvenime pasistengsime prie tobuly-
bės priartėti kiek galima arčiau, tai
didžiu lė tikimybė, kad kažkame tap-
sime tobulais.

– Kaip Jus, žmogų, pa keitė
už sienis?

– Viduje likau tas pats žmogus.
Užsienis gal tik išmokė dažniau pa -
kelti akis į dangų, daugiau šypsotis ir
labiau vertinti tai, ką žinau ir turiu.

Išmokau nesiskųsti savo bėdo -
mis, išmokau jas pats spręsti. Labiau
branginu kitų žmonių ir savo laiką.
Išmokau suktis greitesniu tempu nei
Lietuvoje ir neišbarstyti energijos
pakeliui į tikslą.

– Gal Antanas nieko kito ne -
veikia, tik dainuoja? Kaip atgau-
nate jėgas? Ar egzistuoja Jūsų
gyvenime laisvalaikis?

– Penkias-septynias dienas per
sa vaitę dainuoju, o jei randu laisvą
mi nutę – išjungiu telefoną (jei tai pa -
vyksta) ir „dingstu” kalnuose,  van -
de nyno pakrantėje ar tiesiog dedu
galvą ant minkštos pagalvės. Taip at-
gaunu jėgas.

Man veiklos niekada netrūksta.
Koncertas ar pasirodymas teatre – tai
tik galutinis darbo rezultatas, o iki to
laiko reikia daug nuveikti. Daina -
vimas atima daug energijos, bet dar
daugiau jos suteikia.

Fizinę energiją atgaunu regu-
liariai sportuodamas. Fizinė iškrova
padeda atsikratyti nereikalingo stre-
so ir įkvepia naujiems darbams.

Sakote, ,,laisvalaikis”. Kas tai
yra?

– Na, o kas įdomaus laukia
ateityje?

– Artimoje ateityje laukia keletas
naujų vaidmenų, ruošiu keletą naujų
koncertų, kurie vyks Australijoje ir
Europoje bei Lietuvoje. Laukia ir
„milijonas” perklausų. 

– Po kelerių metų pertraukos
scenoje susitiksite su buvusia
klaipėdiete Nida Grigalavičiūte.
Kokiu repertuaru pamaloninsite
klausytojus?

– Taip, Nidą pažįstu daug metų.
Pirmą kartą su ja scenoje susitikau
būdamas 13-metis. Nida tuo metu
dai navo auklę Roveną Benjamin
Bri tten operoje vaikams „Mažasis ka -
minkrėtys”. Aš taip pat dalyvavau to -
je operoje.

Smagu žinoti, kad po ilgo nesi-
matymo vėl susitiksime scenoje, dai -
nuosime lietuviškai auditorijai toli
nuo Lietuvos. Nekantraudamas lau -
kiu šio susitikimo. 

Dainuosime ir solo, ir duetu. Ti -
kiuosi, kad atvykę klausytojai bus
pamaloninti, išgirdę mūsų pasi rinktą
Lie tu vos kompozitorių ir pasaulio
kla sikų repertua rą.  

– Ačiū už pokalbį ir su ne kan -
t rumu lauksime Jūsų ir N. Gri -
galavičiūtės koncerto.

Kalbino 
Laima Apanavičienė

Solistas Antanas Zakarauskas.
Asmeninio albumo nuotr.
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Lietuvos regionų margumynai

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  

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

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Dzūkijos pagrindinių kelių pa-
kraščiuose prekiaujantys kaimų žmo-
nės pravažiuojantiems keleiviams
siūlo ne tik vantų pirtims, šluotų, šal-
dytų spanguolių, o ir šviežių grybų.
Visi kalbinti dzūkai truputį nusi-
skundžia, kad grybavimo metas
jiems šiemet prasidėjo vėliau, nes
pavasaris buvo kaip reta – šaltas. Na,
bet dabar jau galima atsigriebti, nes
bobausiai arba briedžiukai, kaip dar
juos vadina Dzūkijoje, dygte dygsta.
Norinčių jų paskanauti gurmanų –
netrūksta.

Ties Merkine, Valkininkais (Va-
rėnos r.) prekeiviai dažnai juos greitai
išparduoda, o norintys jų pirkti, vis
dar teiraujasi. Bobausiai dygsta ne

tik Varėnos miškuose, gausu jų ir
Alytaus rajone. 

Kodėl bobausiai taip gausiai
dygsta, nėra joks atsitiktinumas. Jie
auga biržėse, o miškai juk dabar labai
kertami. Gausiausiai, tiesiog, vos ne
laukus, jų galima rasti ten, kur me-
džiai iškirsti prieš dvejus ar trejus
metus. Pakelėse litras pavasarinių
grybų kainuoja nuo 4 iki 5 litų. Keli
alytiškiai pasakojo, kad patys prisi-
grybavo, po 3 kibirus prisirinko ir
visai neilgai užtruko. Bobausiai yra
skanūs grybai, bet su jais reikia elgtis
labai atsargiai. Tiesiog jiems paga-
minti tenka skirti daugiau laiko ir
kantrybės.

,,Ūkinininko patarėjas”

Dzūkijoje jau prasidėjo grybavimo metas

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A.
KUNIGAS ANTANAS

ZAKARAUSKAS

2010 m. gegužės 29 d. sueina treji metai, kai į Amžinybę iške-
liavo mylimas kun. Antanas Zakarauskas, Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos klebonas emeritus.

Šv. Mišios bus atnašaujamos sekmadienį, gegužės 30 d., 7:30
val. r. Šv. Kazimiero seselių koplyčioje.

Prašome prisiminti kunigą Antaną maldose.

Su giliu liūdesiu artimieji

Tremties dienų Vokietijoje, Eberhard–Karls zu Tübingen
universiteto studijų draugei, kolegei

A † A
dr. EUGENIJAI IGNATAVIČIŪTEI

KRAUČŪNIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos mylimam vyrui inž.
KAZIUI KRAUČŪNUI, anūkams MARYTEI, STEPUI,
MYYKOLUI THARP ir REMEIKIŲ šeimai. 

Marija Kuprienė
krikšto sūnus Jonas Kuprys

Vida Kuprytė
Roma ir Saulius Kupriai

Biržuose varžėsi bėgantys atbulomis 
Biržuose surengtas pirmasis bė-

gimo atbulomis čempionatas, pra-
neša LNK žinios. Svarbiausia čem-
pionato sąlyga – keliasdešimt metrų
nubėgti negriuvus ir nesusižalojus.

Vienas dalyvių tikino, jog toks
bėgimas labai sveika: galvojama tik
kur statyti koją, ir viskas pasimiršta.

Čempionato organizatoriai pa-
sakojo, jog surengti bėgimo atbulomis
čempionatą kilo vietoje. „Kuo Biržai
prastesni už Niujorką, kur tokie čem-
pionatai rengiami?”, – retoriškai
klausė jie. Tiesa, dalyvių buvo ma-
žiau nei tikėtasi, mat pasigesta sen-
jorų.                                         LNK

Telšiuose įkurta pirmoji 
,,Saugios kaimynystės” grupė

Telšių apskrities vyriausiajame
policijos komisariate daugiabučio
atstovams įteiktas pirmasis informa-
cinis stendas ,,Saugi kaimynystė”,
kuris bus pritvirtintas prie namo.

Į Telšių aps. VPK atvyko Lygu-
mų g. 80 gyventojų bendruomenė,
vadovaujama pirmininkės Stefos
Pocienės. Šio 55 butų namo gyvento-
jai nusprendė įsilieti į judėjimą
,,Saugi kaimynystė”. Tai apylinkės
inspektoriaus Mariaus Joniko ir
gyventojų glaudaus bendradarbiavi-
mo rezultatas. Apylinkės inspekto-
rius organizavo gyventojų daiktų
žymėjimą, susirinkimuose pasakojo

apie vykdomus projektus ,,Saugią
aplinką kurkime kartu” ir ,,Saugi
kaimynystė”, jų svarbą ir tikslus.

Gyventojai suprato, kad tik ben-
dromis policijos ir visuomenės jėgo-
mis galima jaustis saugesniam, užtik-
rinti šeimos narių, kaimynų saugu-
mą. Apylinkės inspektorius įsipa-
reigojo teikti visokeriopą pagalbą, in-
formaciją ir ateityje su bendruomene
glaudžiai bendradarbiauti. Telšių ap-
skrities vyriausiojo policijos komisa-
riato pareigūnai tikisi, kad šiuo pui-
kiu pavyzdžiu paseks ir kitų Telšių
miesto daugiabučių, gatvių ar sodų
bendrijų nariai. Balsas.lt

Klaipėdoje surengtas įspūdingas laivų mūšis 
Gegužės 22 d. vakarą minios

klaipėdiečių suplaukė į Kruizinių
laivų terminalą pasigrožėti pagrin-
dine šventės dalimi – laivų paradu.
Prieš tai laukė dar vienas reginys –
laivų mūšis.

,,Lady Sophie” įgula vaidino
prancūzų kareivius, kurie gaudo
amerikiečių kontrabandininkų laivu
pasivertusią jachtą ,,Vagant”. Du
mediniai laivai, apsirūpinę visa karo
įranga, patrankomis ir paraku, at-
spindėjo ano meto istorinius mūšius.
Mariose aidėjo šūviai, rūko parako
dūmai. Mūšio vaidinimui vadovavo
Klaipėdos karybos istorijos klubo pir-
mininkas Egidijus Zajecas. 

Tuo tarpu mariose savo sugebė-
jimus ėmė rodyti laivų vilkikai. Vil-

kikas ,,Stumbras”, plaukdamas palei
terminalą, į dangų pažėrė fontanus,
jo pavyzdžiu pasekė kitas vilkikas, o
laivų šokį užbaigė didysis vilkikas
TAK – 9. 

Jau prietemoje prasidėjo ilgai
lauktas laivų paradas, kuris išsirikia-
vo prie „Begos”. Daugybė mažų ir
didelių laivelių, net valčių, pasipuošę
spalvingomis šviečiančiomis girlian-
domis tvarkinga grandine plaukė
Jūrų muziejaus link. Viena kita įgula
iš savo laivo pažėrė ir oro salvių.
Laivų parade dalyvavo gerokai dau-
giau negu 50 laivų. Laivų koloną vedė
legendinė jachta „Lietuva”, vairuoja-
ma kapitono Osvaldo Kudzevičiaus.

,,Vakarų ekspresas”



16                DRAUGAS, 2010 m. gegužės 29 d., šeštadienis

�Atminimo dienos (Memorial
Day) iškilmės Lietuvių Tautinėse ka -
pi nėse, 8201 S. Kean Ave., Justice,
IL 60458, vyks gegužės 30 d. 11 val. r.
Tel. pasiteirauti: 708-458-0638. 

�Šį sekmadienį, gegužės 30 d.,
amerikietis kunigas Farell Peternal,
18 metų dirbantis Lietuvoje, susitiks
su lietuviais Pasaulio lietuvių centre,
Lemont, IL po 11 val. šv. Mišių ir
papasakos apie savo veiklą su jauni -
mu, profesionalais ir jaunomis šei -
momis, pasidalins savo ateities pla -
nais. Visi kviečiami.

�Atminimo dienos (Memorial
Day) šv. Mišios Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse vyks gegužės 31 d. 10:30
val. r. šv. Mišias atnašaus Mundelein
se mi narijos vicerektorius kun. Au -
gust J. Belauskas. Šv. Kazimiero lie-
tuvių kapinių Sklypų savininkų drau-
gija vi sus maloniai kviečia 1 val. p. p.
at vykti prie Steigėjų paminklo, kur
re ligines apeigas atliks kun. Jonas
Kuzins kas. Mirusiems bus padėtas
pašven tin tas vainikas, renginyje da-
lyvaus šauliai. Tel. pasiteirauti: 630-
730-4823 (Birutė Vitkauskienė). 

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte maloniai kviečia į filmų popie -
tę. Birželio 2 d., trečiadienį, 1 val.  p.
p. matysite nufilmuotą Kauno mu -
zikinio teatro pastatymą Umberto
Giordano operą ,,Andrea Chenier”.
Šis pastatymas 2000 m. buvo pripa-
žintas geriausiu spektakliu Kaune.
Filmai rodomi PLC skai tykloje.

�Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre, 5620 S. Claremont Ave., Chi -
cago, IL 60636, birželio 5 d., šeštadie -
nį, 3 val. p. p. vyks prisiminimų apie
neseniai iškeliavusį Anapilin dai  li -
ninką Juozą Mieliulį popietė. 

�Čikagos ateitininkų Šeimos
šventė į vyks bir želio 6 d. Pasaulio lie -
tuvių centre, Lemonte. 9 val. r. – šv.
Mišios Palaimintojo Jurgio Matu lai -
čio misijoje. 10:30 val. r. – iškilmingas
posėdis PLC didžiojoje salėje. Posė -
džio metu ateitininkų įžodį duos Pra -
no Dielininkaičio – Partizano Dau -
manto jaunųjų ateitininkų kuopos  ir
kun. Alfonso Lipniūno – Prezidento

A. Stulginskio moksleivių kuopos
kandidatai bei Čikagos sendraugiai.
Taip pat bus pagerbti abiturientai ir
įvertinti būrelių globėjai. 

�Birželio 13 d., sekmadienį, pre -
latas Ignas Urbonas savo kunigystės
75-mečio proga koncelebruos 9 val. r.
šv. Mišias Palaimintojo Jurgio Matu -
laičio misijoje, 14911 127th St., Le -
mont, IL 60439. Po 9 val. r. ir po 11
val. r. šv. Mišių gerbiamą prelatą pa s -
veikinti ir su juo pabendrauti bus ga -
li ma PLC di džiojoje salėje, o po 6 val.
v. šv. Mišių – misijos prieangyje.

�Šilčiausios, linksmiausios, ska -
niausios Joninės vyks sekmadie nį,
birželio 19 d., nuo 12 val. p. p. iki 9 val.
v. Pasaulio lietuvių centro, Lemont,
sodelyje. Joninių svečias – daininin -
kas Žilvinas Žvagulis.

�Birželio 26 d., šeštadienį, Gar -
den Chalet salėje (110 gatvės ir
Ridgeland Ave. sankryža, Worth, IL)
vyks Balzeko lietuvių kul tūros mu -
zie jaus Moterų gildijos pie tūs ,,Ka -
ribų ritmai”. Pradžia 12:30 val. p. p.
Vietas užsisakyti tel.: 773-334-3343.

�Tradicinė Jonių ir Jonų šventė
birželio 27 d. nuo 12 val. p. p. iki 8
val. v. vyks Willowbrook prie miestyje,
6526 Clarendon Hills Rd., Willow -
brook, IL 60527, arabiškų žir gų fer-
moje. Lietuviškos tradicijos ir Ame ri -
ka. Laužas, dainos, šokiai ir tik ra
gaisrinė, atgaivai – alus, gaivi nantys
gėrimai, ,,Kunigaikščių užeigos” pa -
tiektas lietuviškas maistas. Didžiau -
sias malonumas vaikams: gy vuliukai,
jojimas, pripūstos pilys, o bū simoms
nuotakoms – vainikėlių nė rimas ir
metimas! Tautinė ir tarptautinė pro-
grama. Dainos, šokiai ir žai dimai.
Tel. informacijai: 708-207-8406. Lau-
kiame vi sų!

SKELBIMAI

Ieško giminių

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

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

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. dvejiems ir 2.50 proc.
trejiems metams terminuotas

indėlis California Lithuanian Credit
Union Santa Monica, California

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

Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
AURIS JARAŠŪNAS

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

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

Valandos: antradieniais ir pagal susitarimą

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Bank, 
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

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis, dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: Milita
Lauraitienė $25, ASK Lituanica (V.
V.) $50, vaiko metinei paramai
Knights of Lithuania, Marquette

Park Council 112 (Ses. Theresa Pa -
šis)  $360. Labai ačiū. „Sau lutė”
(Sunlight Orphan Aid), 414
Freehauf St., Lemont, IL 60439,
tel. (630) 243-7275, el. paštas:
indretijunelis@sbcglobal.net. 

Kun. Kęstutis A. Trimakas 
birželio 20 d., sekmadienį,

švenčia 80 gyvenimo metų, 50 metų kunigystės tarnybos, 
50 metų akademinio darbo sukaktis

Padėkos Mišios – 9 val. r. Šv. Antano šventovėje 
(15 St. ir 50 Ave. gatvių sankryža, Cicero)

Akademinė ir meninė programa, 
Garbės daktaro regalijų įteikimas – 11 val. r., vaišės – 12 val. p. p.

Willowbrook Ballroom salėje 
(8900 S. Archer Rd., Willow Springs)

Auka  25 dol. asmeniui. 
Čekius rašyti: American Lithuanian Catholic Federation. 

Kreiptis į dr. Romą Kuprienę tel.: 708-447-9319

RENGINIAI PHILADELPHIA, PA... 

� ,,Memorial Day” – Amerikos
karių prisiminimo ir karių kapų puo-
šimo die na. Šį sekmadienį, ge gu žės
30 d., Šv. Andriejaus lietuvių pa rapi-
joje (1913 Wallace St. Philadelphia,
PA 19147) bus prisiminti ir Lietuvos
ka riai, su ki tais NATO aljanso ka-
riais tarnaujantys Afganistane. 10:30
val. r. šv. Mišios bus atnašaujamos už
lietuvius karius tarnaujančius Afga-
nistane. Visi kviečiami dalyvauti.

� Philadelphia LB Jaunimo są -
jun ga kviečia visus lietuvius, eu ro -
pie tiško futbolo mėgėjus ir profesio -
na lus  sudaryti komandą iš 7 žaidėjų,
įskaitant vartininką, užsiregist ruo ti
ir dalyvauti lietuvių futbolo var -
žybose, ku rios birželio 5 d. 10 val. r.
prasidės  Southampton Soccer Asso -
ciation, 114 Street Rd., South amp -
ton, PA 18966, aikštėje. Registracijos

mokestis ko man  dai – 250 dol. (į kainą
įeina 10 marškinėlių, 10 pakvietimų į
vaka rė lį). Po futbolo turnyro 7 val. v.
– Ro  ber to Kupsto koncertas Lietuvių
na muose, 2715 E. Allegheny Ave.,
Phi  ladelphia, PA 19134. Jūsų laukia
ap dovanojimai, vaišės. Daugiau infor-
macijos suteiks Tadas tel.: 484-557-
9167.

� Birželio 15 d., antradienį, nuo 7
val. v. iki 9 val. v. „Kaimo kapela”
ruo šia prisiminimų vakarą, skirtą
a. a. Broniui Krokiui, kuris vyks
Lietuvių namuose, Philadelphia, PA.
Krokys bu vo klubo ,,Gintarinės šak-
nys” pra dinin kas, dėstė lietuvių kal-
bą, supa žindino su lietuvių litera-
tūra ir ragino dalyvauti lietuviškos
bendruo me nės veikloje. Vakaras skir-
tas prisiminti a. a. B. Krokį ir iš -
reikšti jam pa dėką.

Birželio mėnesį prisimename savo tėvelius, tėvukus, gyvus ir mirusius.
Birželį švenčiame populiarius vardadienius: Jonus, Petrus, Povilus, Adol-
fus... Lietuvoje per Jonines ieškome paparčio žiedą, o kaip čia, Amerikoje?

Prisiminkime tėvelius, o vardadienių, jubiliejų ar švenčių progomis  sa-
vus draugus ir pasveikinkime per ,,Draugą” ar įamžinkime iškeliavusius am-
žinybėn Draugo fonde.

Draugo fondas remia dienraštį ,,Draugas”, kuriame atsispindi visas mūsų
išeivijos gyvenimas. ,,Draugas” yra lietuvybės tęsinys.

Įrašykime Draugo fondą savo testamentuose. DF aukos nurašomos nuo fede -
ralinių mokesčių. Čekius rašyti: Draugas Foundation, 4545 W. 63rd St., Chicago,
IL 60629.

Tekstilininkė iš Colorado Regina Benson pakviesta dalyvauti tar tarp-
tautinėje tekstilės trienalėje (,,International Textile Triennial”), kuri gegužės
10 – spalio 31 dienomis vyksta Lodz (Lenkija) tekstilės muziejuje. 

Dailininkės – mama  Veronika Švabienė ir dukra Laima Veronika Šva-
baitė-Petrulis – šiais metais pakvietos dalyvauti dviejose ,,Ex libris” parodose,
kurių viena vyks Vilniuje (Lietuva) ir bus skirta Žalgirio mūšio 600 metų
sukakčiai,   kita – Romoje (Italija) ir bus skirta hidroelektrinių jėgainėms.

Amerikos lietuvės menininkės 
tarptautinėse parodose

LR ambasada Kanadoje praneša, kad artimieji ieško Danieliaus Paulovo,
atvykusio į Kanadą po Antrojo pasaulinio karo. Danielius Paulovas (tėvai –
Kazys Paulovas, mama Ona Stonkutė) kilęs iš Aisėnų km., Veiviržėnų ar Vė-
žaičių valsčiaus, į Kanadą atvyko apie 1947 m. 1970 m. giminės gavo jo laišką
iš Otava (?).

Turinčius informacijos,  prašome rašyti giminaitei Vilmai Paulovaitei, OL
DEA Pfizer Biotech Campus at Grange Castle, T8, Grange Castle Business
Park, Clondalkin, Dublin 22, Ireland arba el. pašto adresu: vilma.paulovaite
@pfizer.com, taip pat galima susisiekti per ,,Facebook” (profilis vilma paulo-
vaite). 

LR ambasados Kanadoje info


