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V. Adamkus ragina didžiuotis 
savo valstybe 

Garbės sargybos kuopos kariai demonstruoja savo programą. 
Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

Vilnius, liepos 6 d. (BNS) — 
Prezidentas Valdas Adamkus paragi
no Lietuvos gyventojus dažniau di
džiuotis savo valstybe, kurioje, anot 
prezidento, galima drąsiai reikšti sa
vo nuomonę ir nebijoti kritikos. 

„Pernelyg dažnai mūsų kasdie
nybę lydi blogis ir piktnaudžiavimas, 
kuo teisėtai piktinamės. Pernelyg 
dažnai mes patys regime vien tik 
tamsą ir nepastebime šviesos, turin
čios lydėti mūsų žingsnius'', — sakė 
V Adamkus penktadienį S. Daukan
to aikštėje Vilniuje, sveikindamas su
sirinkusiuosius su Valstybės — Min
daugo karūnavimo diena. 

Pasak prezidento, didžiuotis tu
rime kuo. 

„Per septyniolika nepriklauso
mybės metų atkūrėme laisvą Lietu
vą, sutvirtinome valstybės instituci
jas ir grįžome į tarptautinę demokra
tinių valstybių bendruomenę. Per 
visus Nukelta į 6 psl. 

Nepasirašyta deklaracija dėl atominės elektrinės 
Vilnius, liepos 5 d. (BNS) — Ne

atvykus Lenkijos vyriausybės vado
vui, trijų Baltijos valstybių premjerai 
penktadienį Vilniuje nepasirašė dek
laracijos, kuria būtų sutarę Lietuvoje 
bendromis valstybių jėgomis statyti 
naują atominę elektrinę (AE). 

Baltijos šalių premjerai sutarė 
įgalioti energetikos bendroves pradė
ti derybas dėl akcininkų būsimų susi
tarimų ir tikisi, kad keturšalis naujos 
AE projekto dalyvių susitikimas ga
lėtų būti surengtas rudenį. 

Derybos dėl būsimos jėgainės de
talių vyks tarp Lietuvos, Latvijos, Es
tijos ir Lenkijos energetikos įmonių. 

„Įpareigojome savo energetikos 
bendroves pradėti derybas dėl daly
kų, kurie reikalingi suformuoti įmo
nę, kuri pipjektuos, o vėliau statys 
naują elektrinę", — sakė premjeras 
Gediminas Kirkilas. 

Lenkijos, kuri teigia esanti suin
teresuota naująja jėgaine, premjeras 
Jaroslaw Kaczynski į Vilnių neatvyko 
motyvuodamas vidaus problemomis 

šalyje. Lenkijos vyriausybės atstovai 
taip pat yra pareiškę norintys maž
daug per porą mėnesių susipažinti su 
Lietuvos Seimo priimtu naujos ato
minės elektrinės įstatymu. 

„Tikiuosi, kad susitarimus pa
sieksime kuo greičiau, kadangi Estija 
yra tikrai suinteresuota naujos ato
minės elektrinės projektu. Mes 
esame patenkinti, kad Lenkijos ben
drovė taip pat nori dalyvauti šiame 
projekte", — sakė Estijos premjeras 
Andrus Ansip. Nukelta į 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

•Iš ateitininkų gyveni
mo. 
•Apmąstymai iš Ell icott 
miestelio. 
•Pirmoji lietuviška 
opera Žemaitkiemyje. 
•Kelionė į Jeruzalę (67). 
•Ar Iranas turi draugų? 
•Naujos imigracinių 
paslaugų kainos. 
•A. Šmitas viltingai žiūri 
į ateit}. Turi uždavinį ir 
jį atlieki. 
•Dievo karvutė — tai 
taip lietuviška! 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.53 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Mindaugas Butkus: išsivežu 
neįkainojamos patir t ies lobį 

Dalia Cidzikaitė 

Birželio 23 dieną New York įvyko 
Lietuvos Respublikos generalinio 
konsulo New York Mindaugo But
kaus išleistuvės. Po ketverių metų 
darbo Butkus išsiveš ne tik nostalgi
ją New York miestui, gerus prisimini
mus apie NY Lietuvių Bendruomenę, 
bet ir šiek tiek pavydo naujam gen. 
konsului Jonui Paslauskui, todėl 
kad, Butkaus nuomone, NY yra puiki 
bendruomenė ir darbas čia tikrai įdo
mus. 

Prieš ketverius metus, 2003 me
tų vasario mėn., į LR gen. konsulatą 
New York dirbti atvažiavęs Butkus 
su Amerika jau buvo pažįstamas — 
prieš tai Lietuvos Respublikos Už
sienio reikalų ministerijoje jis dirbo 
Amerikos šalių skyriaus viršininku, 
du kartus lankėsi New York, todėl, — 
Butkaus teigimu, — Amerika ne-

Olandijoje — 
lietuviška 
trispalvė 

Vilnius, liepos 5 d. (Alfa.lt) — 
Lietuvos valstybės (Mindaugo karū
navimo) diena švęsta ne tik Lietu
voje. Mūsų šalis prisiminta ir užsie
nyje — Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje, 
net Baltarusijoje. 

Tuo tarpu ant vieno žymiausių 
Olandijos pastatų - viešbučio „Kur-
haus" plazdėjo lietuviška trispalvė. 
Ją viešbučio administracija iškėlė 
Lietuvos valstybės (Mindaugo karū
navimo) dieną Lietuvos ambasados 
surengto priėmimo garbei. 

Priėmime dalyvavavę Nyderlan
dų Karalienės rūmų, Vyriausybės 
atstovai, užsienio valstybių diploma
tai bei Hagoje įsikūrusių tarptauti
nių organizacijų vadovai taip pat tu
rėjo galimybę susipažinti su Lietuvos 
fotomenininkų paroda bei klausytis 
tarptautinio projekto koncerto su lie
tuviško džiazo mokyklos atstovu K. 
Vaiginiu. 

„Kurhaus" pastatas yra įtrauk
tas į nacionalinio Nyderlandų kultū
ros paminklų sąrašą. Nuo 1885 metų 
šiame, ant Siaurės jūros kranto įsi
kūrusiame, viešbutyje vyko daugybė 
pasaulinio mąsto forumų, tokių kaip 
1899 metų tarptautinė taikos konfe
rencija, priėmusi sprendimą steigti 
Tarptautinį teisingumo teismą, 1948 
metų Europos kongresas, sukūręs 
pagrindą Europos parlamento įkū
rimui, 1980 metų JAV Izraelio ir 
Egipto derybos, 1986 metų NATO 
ministrų susitikimas ir daugybė kitų 
politikos, verslo ir kultūros renginių. 

PERIODICALS 

Mindaugas Butkus 
Aido Klimavičiaus nuotr. 

buvo nežinomas kraštas. 
Jis puikiai prisimena savo pir

mąsias dienas New York. Jos, anot 
konsulo, buvo labai įdomios — ka
dangi Nukelta į 6 psl. 

DRAUGAS 
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Iš Ateitininkų gyvenimo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org 

•> B * Papilės 
ateitininkai: 
Beždžionėlės ar šaltakraujiški alpinistai? 
Po mokslo metų darbų įtampos, Papilės šv. Aloyzo kuopos 
nariai pradėjo vasarą su įdomia iškyla. 

15 metrų aukštyje „Beždžionių tiltą" {veikia drąsumu ir tvirta 
valia stebinusi Modesta Gauronskytė. 

Papilės Simono Daukanto vidu
rinės mokyklos šv. Aloyzo 
ateitininkų kuopos nariai savo 

veiklos nenutraukia ir prasidėjus 
moksleiviškoms vasaros atostogoms. 
Šį kartą mes aplankėme Kauną, kur 
grožėjomės įvairiausių automašinų 
bei motociklų paradu, čiužinėjome 
naujojo Akropolio ledo arenoje, ste
bėjomės šio gražaus pastato savita 
architektūra, o iš automobilių sto
vėjimo aikštelės ketvirtojo aukšto 
matėme ne tik patį miestą, bet ir 
Nemuno saloje planuojamo statyti 
sporto komplekso viziją. Tačiau se
noji sostinė buvo tik mūsų turiningos 
išvykos pradžia. 

Iš Kauno pasukome Utenos link, 
o dar tiksliau — į nuotykių parką 
„Lokės pėda", kur jau seniai 
planavome išbandyti savo jėgas Tar
zano takuose — Geltonojoje, Žalio

joje, Raudonojoje, 
o patys drąsiausi 
— Juodojoje bei 
Olimpinėje tra
sose bei įvairiuo
se skrydžiuose. 
Gavę turistinio 
alpinizmo amuni
ciją, išklausę ins
truktoriaus nuro
dymus nedrąsiai 
priartėjome prie 
Geltonosios tra
sos. Pirmomis mi
nutėmis vis dar 

painiojome, kas yra sagtys ir karabi
nas, kur segti žiedus, o kur karabiną. 
Pažvelgę į ekstremalus, pakibusius 
virš žemės 10-20 metrų ar beskrie-
jančius lynais virš gana gilios upės, 
savo mintyse dėliojome, kad mes tų 
taškų nepasieksime, kad tai neįmano
ma... Bet... metras po metro, žings
nis po žingsnio — ir mes jau kars-
tėmės lyg beždžionėlės ar šalta
kraujiški alpinistai. Trys valandos 
trasose pralėkė nepastebimai, dar ir 
dar norėjosi skrieti lynais virš slėnio, 
upės, tiltų, apačioje šašlykus kepan
čių turistų... Mus lydėjęs ir alpi
nizmu užsiiminėjantis senas kuopos 
bičiulis Vytautas Siurkus iš Ventos 
kartu su ateitininkais Gediminu, 
Mantu ir Ingrida įveikė visas, net 
pačias pavojingiausias trasas. Krin
tanti vakaro rasa, sutemą atnešantis 
rūkas virš vandens ir apetitą žadi
nantis šašlykų kvapas sunkiai pri

vertė mūsų kūnus — pilnus adre
nalino, mirtino nuovargio, kupinus 
neišsakomų įspūdžių ir tarzaniškos 
laimės — sėsti į autobusiuką ir pa
sukt namų link. Visos dienos „dar
bai" padarė savo — jau po keletos 
minučių, persimetę pačiais karščiau
siais komplimentais, skirtais „Lokės 
pėdai", šešiolika Papilės šv. Aloyzo 
kuopos ateitininkų pasiklydo sal
džiose miego karalystės trasose. 

Išbandėme savo jėgas, valią, dau
geliui tai buvo pergalė prieš savo 
baimę ar neryžtingumą, nuostabioje 
Aukštaitijos gamtoje praleidome visą 
pusdienį, aktyviai sportuodami, su
žinodami daug naujo apie šią tarza
nišką sporto šaką, susipažindami su 
alpinizmo pradmenimis. Eilinį kartą 
ateitininkams sveikai ir turiningai 
ilsėtis galimybę suteikė rajono Savi
valdybės finansinė parama mūsų 
rašytiems projektams. Ačiū Jums, 
ačiū globėjai Genutei Pundziuvienei, 
vadovei Raimondai ir Vytautui Šiur-
kui už šią diena. O kas dar nebuvote 
„Lokės pėdoje" — patikėkite, kad tai 
kažkas nuostabaus ir nerealaus, 
būtinai nuvažiuokite, pabūkite dieną 
tarzanais, pažinkite save patį, 
ekstremaliose situacijose atraskite 
tikrą draugą — tai tikrai verta. 

Papilės šv. Aloyzo kuopos 
ateitininkės, 8a kl. mokinės: 

Aistė Siušaitė 
Viktorija Norkutė 
Gintarė Gudžiūtė 

KALENDORIUS 
Ateitininku stovyklos 

Dainavoje, Manchester, Ml 
Moksleivių stovykla - liepos 15-28 

Sendraugių (šeimų) stovykla 
liepos 29- rugpjūčio 5 

(jau visos vietos užimtos, bet 
visi kviečiami dienos metu apsi
lankyti ir išklausyti paskaitų) 

Ateitininkų studijų savaitgalis 
rugpjūčio 31-rugsėjo 3 

Registracijos anketos: 
www.ateitis.org 

Kennebuakport, Maine 
Sendraugių poilsio ir studijų savaitė 

rugpjūčio 4-13 
Registruotis (užsisakant kambarį) 

per raštinės administraciją: 
tel. (207) 967-4865, el.paštas: 
franciscanguesthouse@yahoo.com 

Su klausimais rašykite: 
dzikas <acomcast.net 

Grupe Papilės ateitininkų, pasiruošusiu pirmajai trasai. 
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Brangūs tautiečiai! 

Liepos šeštoji - pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės valdovo, kuni
gaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventė - tai proga prisiminti pir
mąjį ir vienintelį Lietuvos karalių - asmenybę, pranokusią savo laiką. 

Istorijos šaltiniuose Lietuvos karalius vadinamas Mindaugu Išmintin
guoju - XIII a. pradžioje jis savo lankstumu sužlugdė daugelj Kryžiuočiu 
ordino planų. Bene ryškiausiais Mindaugo politikos žingsnis - krikščionių 
tikėjimo priėmimas. 

Karūną, kurią tuomet valstybių vadovams suteikdavo popiežius, ga
lime laikyti didžiuliu valstybės laimėjimu. Rytiniame Baltijos krante tik lietu
viai buvo įkūrę karalystę. Šventajam Sostui įsteigus vyskupiją, atsirado ga
limybė steigti aukštąją mokyklą, įsilieti į krikščioniškąją Europos kultūrą ir 
plėtotis baltų tradicijoms. 

Mindaugo karūnavimo dieną verta laikyti Lietuvos valstybės europinio 
pripažinimo diena. Nors okupacijos dešimtmečiais primiršta visa, kas buvo 
tautiška, atkūrus nepriklausomybę vėl švenčiame Valstybės dieną ir me
name senqjq Lietuvos valstybingumo istoriją. 

Liepos šeštoji - diena, kai tapome valstybe, todėl norisi pasveikinti 
kiekvieną lietuvį ir kitatautį, šiandien kuriantį šimtmečius siekiančią valsty
bės istoriją, darnios, saugios ir klestinčios valstybės viziją bei kiekvieną tau
tietį, nešantį tautos žiburį tolimiausiuose pasaulio kampeliuose. Linkime, 
kad Jūsų darbai ir mintys padėtų sukurti Lietuvą, kurią savo vizijoje matė 
pirmasis Lietuvos karalius Mindaugas. 

Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės Generalinis direktorius 

Antanas Petrauskas 

APIE SV BAZILIJŲ IR PASAULIO 
JAUNIMO DIENAS 

Trečiadienio, liepos 4-osios, rytą 
vykusioje bendrojoje audiencijoje 
maldininkams popiežius Benediktas 
XVI kalbėjo apie IV amžiuje gyvenusį 
didįjį vyskupą ir vienuolių bendruo
menių kūrėją šv. Bazilijų. Bizantiš
kuose liturginiuose tekstuose Bazili
jus vadinamas „Bažnyčios žiburiu". 
J is brangus ir Vakarų Bažnyčiai, 
daug pasisėmusiai iš jo mokymo. 

Bazilijus gimė apie 330 metus. 
Studijavo geriausiose Atėnų ir Kon
stantinopolio mokyklose. Supratęs, 
jog pasaulio džiaugsmai tėra tik 
bergždžias laiko gaišinimas, Bazilijus 
radikaliai pasuko Kristaus sekimo 
keliu. Vėliau apie savo atsivertimą jis 
rašė: „Vieną dieną, tarsi pabudęs iš 
gilaus miego, pamačiau nepaprastą 
Evangelijos tiesos šviesą ir pravir
kau, supratęs, koks tuščias buvo anks
tesnis mano gyvenimas." Sutikęs 
Kristų, Bazilijus atsidėjo asketiškam 
maldos ir meditacijos gyvenimui, stu
dijavo Šventąjį Raštą. Po kelerių vie
nuoliškos askezės metų priėmė kuni
gystės šventimus, o 370 metais tapo 
Kapadokijos Cezarėjos (dabartinėje 
Turkijoje) vyskupu. 

Remdamasis savo asmenine vie
nuoliško gyvenimo patirtimi, vysku
pas Bazilijus steigė vis naujas vienuo
lių bendruomenes ir Dievui atsida
vusių krikščionių brolijas. Savo įkur
tas bendruomenes pats dažnai lankė. 
Savo žodžiais ir raštais, kurių ne
mažai išliko iki mūsų dienų, Bazilijus 
ragino šių bendruomenių narius siek
ti krikščioniško tobulumo. Bazili
jaus skelbtas vienuolystės modelis 
skyrėsi nuo anksčiau paplitusio atsis
kyrėliško vienuolių gyvenimo. Bazili
jus stengėsi, kad Dievui gyvenimą 
paaukojusiųjų bendruomenės daly
vautų Bažnyčios sielovadinėje veiklo
je. Bazilijaus vienuoliai buvo aktyvūs 
apaštalai vietinių Bažnyčių gyveni
me. 

Vadovaudamas Kapadokijos Ce

zarėjos vyskupijai, Bazilijus pagar
sėjo kaip rūpestingas visos bendruo
menės tėvas. Rūpinosi ne tik sielova
da ir liturgija, bet taip pat materia
liniais savo vyskupijos narių reika
lais, gynė jų teises. Vyskupas Bazi
lijus pagarsėjo uolumu diskutuoda
mas su to meto erezijomis, pirmiau
sia su tais, kurie neigė Jėzaus dieviš
kąją prigimtį. Bazilijaus mokymas 
taip pat lemtingai prisidėjo prie 
Švenčiausiosios Trejybės doktrinos 
susiformavimo. Atidavęs visas jėgas 
uoliai vyskupiškai tarnystei, šv. Ba
zilijus mirė 379 metais. Nors mirė 
nesulaukęs penkiasdešimties metų, 
vėlesnės krikščionių kartos prisime
na jo nuopelnus ir mokosi iš jo kaip 
būti tikrais krikščionimis. 

Bendrosios audiencijos pabaigoje 
Ganytojas anglų kalba kreipėsi į viso 
pasaulio jaunimą, kuris ateinančiais 
metais vyks į Pasaulinę jaunimo die
ną Sidnėjuje: Brangus jaunime, po 
metų susitiksime Pasaulinėje jauni
mo dienoje Sidnėjuje! Noriu jus pa
drąsinti gerai pasiruošti šiai nuos
tabiai tikėjimo šventei, kurioje kartu 
dalyvaus vyskupai, kunigai, vienuo
liai ir vienuolės bei jaunimo vadovai. 
Pasinerkite į parapijų gyvenimą ir su 
entuziazmu dalyvaukite vyskupijų 
renginiuose! Tokiu būdu būsite dva
siškai pasiruošę patirti mūsų tikėji
mo naujas pažinimo gelmes. Pasau
linės jaunimo dienos tema yra Apaš
talų darbų teksto ištrauka: „Kai ant 
jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs 
gausite jos galybės ir tapsite mano 
liudytojais lig pat žemės pakraščių" 
(Apd 1,8). Apaštalai kartu su Marija 
ir kitais patyrė Šventosios Dvasios 
veikimą, kuri netikrumą, baimę ir su
siskaldymą pakeitė į prasmingumą, 
viltį ir bendrystę. Taigi, Pasaulinė 
jaunimo diena nėra vien tik renginys, 
tai dvasinio atsinaujinimo laikas, 
kurio vaisius patirs visa visuomenė. 

Nukel ta i 11 psl. 

Šalpa — 
meilės vertybė! 

STASE E. SEMĖNIENE 

Labdara, toji geraširdė, didžios meilės vedina išraiška, jei ne glūdi 
giliai mūsų širdyse, tai vis vien šliejasi šalia mūsų kaip kasdienė 
būtinybė. Va, paimkim, kad ir visame pasaulyje galingiausią bei 

viskuo pertekusią valstybę — Ameriką, neapsieinančią be šalpos. Ir iš 
tikrųjų, mūsuose niekas nėra tiek turtingas, kad ko nors nestokotų, taip 
pat niekas nėra toks vargšas, kad kitam negalėtų padėti. Na, jau dosnu
mu ir lietuviai pasižymi lygiai taip pat, kaip ir greičiausiai pasaulyje pir
maujantys nuostabūs amerikiečiai (regis, pralenkia net žydus, gausiai 
šelpiančius savuosius). 

O vis dėlto ir kai kurie mūsiškiai dar vis kažko laukia. Graudu ne
matyti labdaros sąrašuose mūsų gerai pasiturinčių, mūsuose dažnai net 
vadinamų „milijonierių" pavardžių, tupinčių an t savo pinigų lyg perekšlė 
višta ant kiaušinių. Tokie nei sau nedaro garbės, nei vargšui artimui, 
bėdon pakliuvusiam tautiečiui neatneša naudos. Pinigas, kaip pati gam
ta, nestovi vietoje (o pastaroji, jei neina pirmyn, tai žengia — ir gana sku
biai — atgalios!), jam reikia judėti. O tą „didįjį judėjimą" visados sukelia 
tie patys mūsiškiai plačiaširdžiai geradariai — šalpos, kultūros, lietuvybės 
puoselėjimo bei skleidimo rėmėjai! Jie, net neprašomi, nuolatos — lab
daros „pirmame fronte". Ogi štai kaip sakoma, „Tas, kuris duoda tada, kai 
buvo paprašytas, jau laukė per ilgai". Garbė tiems nelaukiantiems! 

Bene pirmosios „labdaros kregždės" Lietuvos šalpos lauke suskrido į 
Čikagos lietuvių moterų klubą, įsisteigusį 1923 m. Nors jis ir nesivadina 
šalpos organizacija, nuo pat įsikūrimo pradžios visą iš renginių gautą 
pelną išskirsto labdarai. Pirmiausia klubas rėmė naujai atsikūrusią ne
priklausomą Lietuvos Respubliką. Klubietės savo 500 dol. auka padėjo 
įsteigti Almos fondą, o 1999 m. parėmė tą fondą 10,000 dol. čekiu (pirmi
ninkaujant tuometinei ir dabartinei pirmininkei Birutei Zalatorienei). 

Kitas, pats stambiausias šalpos šulas — BALFas (Bendras Amerikos 
lietuvių fondas) — „didysis brolis", atskubėjo Lietuvai kritiškiausiu laiku 
— okupacijos metais. 1943 m. rugsėjo 2-3 d. įvykusiame pirmajame Ame
rikos lietuvių kongrese buvo nubrėžtos tolesnės ALTo veiklos gairės: orga
nizuoti šalpą lietuviams, nukentėjusiems nuo karo, ir siekti, kad Lietuvai 
būtų taikomi Atlanto Chartos principai. Siekiant šių tikslų, 1944 m. kovo 
25 d. buvo įkurtas BALFas (pirmininkas — kan. Juozas Končius). BALFo 
vadovas buvo rūpestingas ir sumanus: jis lankė tėvynės netekusius lietu
vius išeivius Vokietijos išvietintųjų stovyklose, jiems buvo siunčiami kon
servuoto maisto bei drabužių siuntiniai, siuntiniai net prasiverždavo pas 
tremtinius į Sibirą. Užtat nutūpę Čikagoje, pavadinti Dievo paukšteliais, 
pirmiausia būriais savanoriais jungėsi į BALFo darbuotojų gretas. 
Gerokai šelpė senoji Lietuvos Vyčių organizacija. 

Gilią vagą šalpos dirvoje verčia Lietuvos Dukterų draugija. Pradžioje 
šelpusios tik Amerikoje esančius vargdienius (o taip, jų čia yra, ir nema
žai!) dabar dešimtimis tūkstančių remia Lietuvoje vargan pakliuvusius. 
Dukterys ne vien pinigais šelpia, bet ir nuolat neša paguodos, pagalbos, 
vilties spindulius nuskriaustiesiems. 

Lietuvai atsikūrus, šalyje, kurioje, anot mūsų liaudies priežodžio, „bė
da nearia, neakėja, o vargus pasėja", JAV kaip iš gausybės rago pasipylė 
tuos vargus siekiančios sumažinti šalpos organizacijos: Lietuvos vaikų 
viltis, Lithuanian Mercy Lift, Našlaičių globos komitetas, „Saulutė", Vai
ko vartai į mokslą, Almos fondas ir daugiau. Neatsiliko nei įvairūs fondai: 
Lietuvių, Tautos, Vydūno ir kt. 

Visas lietuviškas kultūros gyvenimas gyvuoja vien aukų dėka. Mums 
tarsi uždėta pareiga remti savo bažnyčias, lituanistines mokyklas, lietu
vybės puoselėjimo įstaigas, kultūros židinius: Lietuvių operą, taut . šokių 
grupes, meno ansamblius, Jaunimo ir PLC centrus, net ir fondus, kurie 
savo ruožtu remia studentus, kultūros renginius ir kt. Tai savos rūšies šalpos 
grandinė — ranka plauna ranką: duodate mums, o mes duodame dar pla
čiau lietuvybės klestėjimui. Net ir senutėlis „Draugas" — lietuvybės švy
turys, tiesos, tolerancijos, dorybių ugdymo šauklys — dabar teišsilaiko iš 
pasišventusių geradarių paramos — Draugo fondo. Todėl ir mes visi neturim 
būti savanaudžiai — mažiau galvoti apie save, o daugiau apie kitus. 

Mes turime giliai įsisąmoninti, jog žengdami negrįžtamai gyvenimo 
keliu, tiktai vienintelį sykį turime prisiminti: jei stengsimės būti naudin
gi kitiems, būsime naudingi ir sau, jeigu kitų nemylėsime, niekas nemylės 
ir mūsų... Iš gamtos gauname puikią pamoką. Pažvelkime į saulę: ji 
visiems vienodai šviečia, visus šildo, nelaukdama prašymo ir padėkos. 
Taip ir mes — nelaukime maldavimo ir pagyrimo, bet padėkime, kur ma
tome būtiną reikalą, noriai, gera valia, ir būsime mylimi, kaip tie nuos
tabūs saulės spinduliai! 
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APMĄSTYMAI 
IŠ ELLICOTT MIESTELIO 

IUOZAS GAILA 

Nežinau, ar jei gyvas dabar būtų 
buvęs JAV prezidentas Lyndon 
Johnson, ar jis būtų patenkintas savo 
„Didingos visuomenės" kūrimu Ame
rikoje. Kaip jau minėjau pirmajame 
rašiny, ši programa gerokai pakeitė 
Ameriką. Iš tiesų, tai po to sekusių 
respublikonų prezidentų: Nixon, 
Ford, Reagan, ji buvo gerokai ap
karpyta. Net demokratas prezidentas 
Bill Clinton respublikonų daugumos 
valdomo Senato ir Kongreso buvo 
priverstas subalansuoti biudžetą, 
mažino tų programų lėšas, ypač skir
tas vadinamo skurdo mažinimui. 

Dabartinis prezidentas sunkiai 
laimėjo pirmosios kadencijos rinki
mus skelbdamasis esąs „užjaučian
tis" arba „gailiaširdis" konservato
rius (compassionate conservative). 
Jei praeityje kandidatuojantys į 
prezidentus dažnai mėgdavo pasisa
kyti, kad jie mažins valdžios aparatą 
(big government) ir kad jie yra prieš 
per didelį valdžios kišimąsį į žmonių 
gyvenimą, tai George W. Bush sakė, 
jog jis prieš abejingą valdžią. Abe
jingą skurstantiems, vargstantiems. 
Ir tai nebuvo tušti žodžiai. Į savo 
kabinetą ir kitas įtakingas pozicijas 
jis jtraukė daugiau mažumų (juodųjų, 
ispanų ir žydų kilmės) atstovų nei 
kiti buvę respublikonai prezidentai. 
Kai kurias socialines programas ap
karpė, tačiau įsteigė naujų, ypač 
nukreipdamas dėmesį ir lėšas į pri
vačias, religines institucijas. 

Jau Bill Clinton prezidentavimo 
pabaigoje buvo prasidėjęs ekonominis 
atoslūgis, kurį G. W. Bush paveldėjo. 
Sekdamas buvusiu prez. Ronald 
Reagan, jis smarkiai sumažino mo
kesčius, nors tas sumažinimas lyg ir 
nepalietė menkai uždirbančiųjų, šiek 
tiek padidino viduriniosios klasės 
pajamas ir žymiai papildė turtingųjų 
kišenes. Vis dėlto faktas yra tas, kad 
po mokesčių mažinimo laipsniškai 
didėjo darbo vietų skaičius, atsigavo 
akcijų birža ir apskritai visa krašto 
ekonomika. 

Užsienio politikoje G. W. Bush iš 
pat pradžių nustebino pasaulį. Taip 
kaip buvęs prez. Ronald Reagan 
tuometinę Sovietų Sąjungą pavadino 
„blogio imperija", taip George Bush, 
be jokių diplomatinių plonybių, 
išvadino keletą kraštų „nenaudėlių" 
(rogue) valstybėmis, o lankydamasis 
Lietuvoje pareiškė, kad Lietuvos 
priešai bus ir Amerikos priešai. Po 
dangoraižių išsprogdinimo Amerika 
tiesiog žaibiškai sutvarkė Talibano 
režimą Afganistane. Tą atliko iki tol 
bejėgė ir beveik nugalėta pačių afga
nistaniečių Talibano opozicijos ka
riuomenė, padedama amerikiečių 

patarėjų ir galingų Amerikos oro 
pajėgų. Kažkaip Amerikos grėsme 
netikėjo Irako diktatorius, toliau ves
damas žaidimą su Jungtinių Tautų 
stebėtojais, tai įsileisdamas, tai iš
mesdamas juos iš šalies. Netikėjo, nes 
senasis prez. G. Bush, turėdamas at
virus vartus į Bagdadą, nežygiavo į jį 
ir net paliko sukilusius kurdus ir shi-
itus kerštui ir išžudymui. 

Kas vertė Ameriką veržtis į 
Iraką? Ypač kai šio prezidento tėvas 
buvo toks atsargus. Juk byrant So
vietinei imperijai senasis Bush la
biausiai bijojo, kad ten įvyks chaosas, 
atskiros respublikos pradės tarpu
savyje kovoti dėl sienų, suvedinėti 
senas sąskaitas, prasidės kraujo 
praliejimas. Jį baugino V Landsber
gio užsispyrimas, ji baugino, kad į 
Lietuvą, kaip savo laiku į Vengriją ir 
Čekoslovakiją, bus pasiųsta sovietinė 

vedė dvigubą žaidimą. Rodė drau
giškumą Amerikai, prašomi didinda
vo naftos tiekimą, pasisakydavo prieš 
kainų kilimą, bet slapta finansiškai 
rėmė arabų fanatikus, ir ne iš meilės 
jiems, bet bijodami terorizmo veiks
mų karalijoje ir net perversmo. Egip
te, nors prez. J. Carter sutaikyto su 
Izraeliu ir kasmet keliais milijardais 
Amerikos šelpiamo, bet kada gali 
įvykti perversmas ir valdžią, kaip Ira
ne, perimti mulos. Pakistane, kaip ir 
Egipte, pusiau diktatorius pusiau pre
zidentas sėdi kaip ant parako stati
nės. Sirija šeimininkauja Libane, Ira
nas grasina pasigaminsiantis atomi
nę bombą. Ar įvykus perversmui Pa
kistane ir valdžią perėmus fanati-

V. Putin ir G. W. Bush 

kariuomenė užgniaužti laisvėjimo kams musulmonams, jie neapdalins 
pradžios. Jis, kaip ir jo pirmtakai, ne- turimais branduoliniais ginklais 
drįs velti Amerikos į ginkluotą kon- Sirijos, Irako? Taigi, su tokia padėti-
fliktą ir atsinaujins šaltasis karas. mi susidūrė prez. G. W. Bush. 

Užtai ir Lietuvai paskelbus nepri
klausomybę, Amerika delsė pripažin
ti, nors tuo atžvilgiu prez. G. Bush 
patarėjai ir kabinetas nebuvo vienin
gos nuomonės. Juk dėl Lietuvos jo ka
binete vos neįvyko muštynės. Didžiau
sias Lietuvos rėmėjas prezidento ka
binete buvo Jack Kemp, Namų staty
bos ir urbanistikos departamento 
ministras (viceministre buvo Skirma 
Kondratienė, vėliau dirbusi prez. V 
Adamkaus patarėja), tačiau nulemda
vo prez. G. Bush atsargumas. 

Ar tik jo tėvo neryžtingumas, 
atsargumas vengiant žygio į Bag
dadą, delsimas su Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimu ir apskritai 
tupinėjimas užsienio politikoje, buvo 
vienas iš veiksnių, paskatinusių G.W. 
Bush norą likti istorijoje ryžtingesnių 
nei tėvas ir panašesniu į prez. Rea
gan, paklupdžiusiu blogio imperiją. 

Iš tikro, padėtis Artimuosiuose 
rytuose nebuvo pavydėtina. Saudi 
Arabijoje, kur didžiausi naftos šal
tiniai, ją valdantys princai visada 

Jo tėvo patarėjai buvo kur kas 
atsargesni, mažiau karingi, jis, ap
suptas vadinamų vanagų ir Izraelį 
besąlygiškai remiančių patarėjų, 
buvo įtikintas, kad Amerikos įžengi
mas į tą regioną yra būtinas, o tai
kinys yra Irakas, nebojantis Jungti
nių Tautų sankcijų, net prieš savo 
piliečius naudojęs nuodingas dujas. 
Jei arabų kraštai įsigytų branduoli
nius ginklus, tai Irakas būtų pirma
sis, kuris panaudotų juos prieš Izra
elį, taip kaip jis apšaudė raketomis Iz
raelį, amerikiečių vejamas iš Kuveito. 

Nuvertus Saddam Hussein reži
mą ir įvedus demokratiją Irake, te
roristus remiantys ir Izraeliui grasi
nantys kraštai bus jei ne įbauginti, 
tai įspėti, tuo pačiu ir besiplečiantis 
terorizmas mažės. G. W. Bush pata
rėjų ir ginkluotų pajėgų vadų buvo 
užtikrintas, kad karas su Iraku bus 
trumpas, be masinio Amerikos kari
nių pajėgų sutelkimo, net jei Turkija 
nepraleistų šarvuočių divizijos per 
savo teritoriją. Amerikiečiai bus shi-
itų sutikti kaip išvaduotojai. O dėl 

Irako ateities vienas iš pagrindinių to 
karo planuotojų — krašto apsaugos 
viceministras Paul Wolfowitz — 
tvirtino, kad jei tokie kraštai kaip 
Vokietija, Japonija, į kuriuos ameri
kiečiai įžengė kaip okupantai, be 
didelių pastangų sudemokratėjo, tai 
kodėl to nebus Irake, kuriame ame
rikiečiai yra išvaduotojai. Pavyzdžiu 
jis nurodė Irako kurdus, kurie saugo
mi Amerikos aviacijos, sukūrė sa
varankišką, demokratiniais pagrin
dais valdomą savo teritoriją Irake. 

Ir tikrai, karas su Iraku buvo 
trumpas, su neįtikėtinai mažomis 
amerikiečių aukomis. Jų tankai pilnu 
greičiu įriedėjo į Bagdadą, išgarsin
tiems Irako Respublikos divizijų šau
liams be šūvio metant uniformas ir 
dingstant tarp civilių. Skubėdami 
pirmyn, amerikiečiai paliko nesunai
kintus ir nesaugomus irakiečių amu
nicijos sandėlius, krūvas sprogmenų, 
nesirūpindami, kas juos išgrobstys. O 
irakiečiai grobstė. Grobstė ne tik 
sprogmenis, bet draskė, plėšė savo 
mokyklas, ligonines, muziejus, bib
liotekas, net grobė vieni kitus reika
laudami išpirkos. 

Irakas nebuvo Vokietija ar Ja
ponija amerikiečiams juos okupavus. 
Tai nebuvo ir Lietuva, rusams ar vo
kiečiams ją okupuojant. Karo veiks
mams Irake pasibaigus, prasidėjo 
amerikiečių karių užpuldinėjimai, 
kelių minavimas, net amerikiečių 
bazių minosvaidžiais apšaudymas. 
Iki šiol amerikiečių karių aukos maž
daug prilygsta nužudymams Ameri
kos didmiesčiuose, mirusiems juodao
džių gaujų tarpusavio kovose, tačiau 
Irako civilių gyventojų aukų skaičius 
pasibaisėtinas. Savižudžiai sprogdin
tojai savo taikiniais pasirenka vietas, 
kur daugiausia yra žmonių, nežiūrė
dami, ar tai būtų moterys ar vaikai. 
Joks Irako kampelis, išskyrus kur
dais apgyvendintą teritoriją, nėra 
saugus nuo sprogdintojų. O juk vis
kas galėjo būti kitaip. Juk Irakui 
buvo duota galimybė atsistatyti ir 
kurti demokratišką valstybę. Sąlygos 
buvo kur kas lengvesnės nei poka
rinei Vokietijai, Japonijai. Deja. 

Jei ne įsivėlimas į nuostolingą 
Irako karą, dabartinis Amerikos pre
zidentas šiandien būtų kur kas ge
riau vertinamas. Respublikonų parti
ja tikrai nebūtų praradusi daugumos 
Seime ir Kongrese, krašto įsiskolini
mas būtų ne drastiškai padidėjęs, bet 
gerokai sumažėjęs, Amerikos presti
žas pasaulyje nebūtų kritęs, Rusijos 
Putin nebūtų toks arogantiškas ir 
pačios Amerikos visuomenė nebūtų 
taip susiskaldžiusi. 

(Bus daugiau) 
Juozo Gailos ei. posto adresas: 

g a i l a i @verizon.net. 

MARGUTIS II 
MARGUTIS 

LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 
1450 AM banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

Tel. 773-476-2242 W\\MO 8 v a i . v . i k i 8 : 4 5 v a i . v . 

AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 
I N T E R N E T U www.wcev1450.com 

Alwąys with Flovvers 
Visada šviežios egzotinis ir auk i t o stiliaus aranžuotės 
Vestuvinės ir proginės kompozicijos 
Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės 
Atributikos pokyliams nuoma 
Bažnyčių, pokylių salių dekoravimas 
Celės visoms progoms j Lietuva 

1120 State St , Lemom, IL 
Tel. 630 257 0339; 888 594 6604 
www.alwayswlthnowers.coro •aieflora 
www.aiway5wlthnowers.Qet pro 

Pristatymas " dienas per savaitę 
r'ikaRojc JAV, Lietuvoje 

ir visame pasauKjc 

http://www.wcev1450.com
http://www.alwayswlthnowers.coro
http://www.aiway5wlthnowers.Qet
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PIRMOJI LIETUVIŠKA OPERA ŽEMAITKIEMYJE 
EGIDIIA KAULAKYTĖ 

Pažaislio muzikos festivalio ren
gėjai, šiais metais kviesdami pami
nėti operos žanro 400 metų gyvavi
mą, į programą įtraukė pernai Vil
niuje pirmosios lietuviškos operos 
100-sioms metinėms pastatytą Mi
ko Petrausko ir Gabrieliaus Lands
bergio-Žemkalnio operą-melodramą 
„Birutė". Spektaklį, atvežtą Vilniaus 
ir Kauno menininkų, savo garsiajame 
dvare netoli Babtų, įkurtame prieš 
500 metų, prieškaryje priklausiusiam 
Lietuvos kariuomenės generolui, 
Karo muziejaus kūrėjui ir kultūros 
puoselėtojui generolui Vladui Nagevi
čiui, atlikėjus bei gausiai suplūdusią 
publiką maloniai sutiko kaunietis 
Mindaugas Sventoraitis. Dvaro, vadi

namo Lietuvos menininkų kūrybine 
rezidencija, kluone sutilpo tūkstan
tis ir pora šimtų žiūrovų, pradžiugi
nusių dvylika metų koncertus čia 
rengiančius Pažaislio festivalio ren
gėjus. 

Į Vilnių grįžusi muzikologė Jū
ratė Burokaitė, „Birutės" 100-čio 
paminėjimo idėjos autorė, dar 1976 
m. sudariusi knygą apie Miką Pet
rauską ir jo kūrybą, prisiminė ir 
Vilniuje 2006-siais lapkričio 6 d. Lie
tuvos nacionalinėje filharmonijoje 
tvyrojusią pakilią nuotaiką, prof. 
Vytauto Landsbergio įžanginį žodį. 
Dirigentas Robertas Servenikas, 
operos solistai Asta Krikščiūnaitė 
(Birutė), Audrius Rubežius ir Gied
rius Žalys (Birutės broliai), Arūnas 
Malikėnas (Senasis vaidila), Rafailas 

Programėlės prieš spektakli dvaro kieme. G. Zemlicko nuotr. 

Karpis (Sundšteinas), Lietuvos na
cionalinės filharmonijos simfoninis 
orkestras, kamerinis choras ,,Aidi-
ja", Muzikos ir teatro akademijos 
choro kamerinė grupė, dramos artis
tai Ferdinandas Jakšys (Lizdeika), 
Arnoldas Jalianiauskas (Kęstutis) 
Gediminas Storpirštis (Krivis), baleto 
artistės Edita Stundytė ir Giedrė 
Zaščižinskaitė (Vaidilutės) po šimto 
metų pakartojo pirmąjį lietuvišką 
„dainų vaidinimą". 

Kauniškis spektaklis po pusme
čio pratęsė šventę, pamainęs rūbus, 
sukvietęs ir naujų atlikėjų - Kauno 
valstybinį chorą, vedamą Petro Bin
gelio, Kauno miesto simfoninį or
kestrą ir dirigentą Modestą Pitrėną, 
solistą Giedrių Prunskų - sudainuoti 
Senojo vaidilos. Pagrindinės partijos 
atlikėja pasidabino tautišku kostiu
mu, baltai sutvisko choras, tiko ir 
vaidilučių liaudiška apranga, ąžuolų 
lapų girlianda papuošta scena. Re
žisierė Birutė Mar pritaikė vaidinimą 
prie naujos aplinkos. 

Žemaitkiemyje vyko tikras kloji
mo teatro laikus primenantis spek
taklis, graži šventė, - sakė muziko
logė. Gausiai po Joninių į dvarą su
važiavę žmonės, daugiausiai kau
niečiai, garsėjantys savo patriotišku
mu, neskubėjo skirstytis ir pasibai
gus vaidinimui, - santūriai džiaug
damasi pasakojo J. Burokaitė, ne
pailstamai gaivinanti lietuviškas 
kultūros tradicijas, prieškarinių vil
niečių palikuonė, „Vilniečių ainių" 
klubo veiklioji narė. 

Muzikologė Rita Nomicaitė, taip 
pat keliavusi į pakaunę su spektak
lio atlikėjais, negailėjo susižavėjimo 
žodžių apie profesionaliai atsakingą 

Birutės vaidmens atlikėja Asta 
Krikščiūnaitė su spektaklio režisie
re Birute Mar. G. Zemlicko nuotr. 

pirmosios lietuviškos operos atliki
mą, vaidinimo svarbos supratimą. 
Kiekvienai širdžiai artimos legendos 
apie kunigaikštienę Birutę ir kuni
gaikštį Kęstutį interpretacija, prieš 
šimtą metų parašyta muzikaliems 
mėgėjams, buvo išdainuota ir suvai
dinta tinkamai. 

Spektaklio kūrėjai ir atlikėjai 
norėtų „Birutę" pakartoti Palango
je, prie legendinės Birutės kalno, 
kurio papėdėje stovi nedidukė ją vaiz
duojanti skulptūrėlė, rudenėjant pa
dabinama raudonų šermukšnių vėri
niu. 

Jie kartu su tarnu atvyko vakare, todėl naktį 
dar man reikėjo praleisti saitijoje. Kai sulipę į 

valtis mane sveikino ir perteikė gubernatoriaus 
pavedimus, laivo kapitonas, patyręs, kas esu, labai 
gailėjosi, kad Aleksandrijoje negalėjęs to sužinoti: 
visai kitaip, esą, būtų su manimi pasielgęs. Kas gali 
žinoti, ką būtų nutaręs mums padaryti? Buvo 
pastebėta, — Dievas žino, ar tą turėjo galvoje, — 
kad jei nebūtų buvę saitijoje tiek daug mūsiškių, 
nes ir keletas stradiotų buvo pasilikę su manimi, 
naktį buvo ketinęs mus vėl išvežti į jūrą, kad pini
gais išsipirktume, ar tikėjosi kitaip pasipelnyti, 
kaip ir kiti paprastai daro. Bet, numatydami ne
laimę, visą naktį ištisai budėdami, rūpestingai 
ėjome sargybą. 

Spalio dvidešimt ketvirtosios dienos rytą, 
išlipęs iš laivo, daiktus atsiųstu laiveliu išsiunčiau į 
Sitiją. Laivo kapitonui sumokėjau pagal susi
tarimą, jo tarnus taip apdovanojau, kad jau liko 
patenkinti. Patys, sėdę ant arklių, nujojome į Si-
tijos pusę. 

Pakeliui nulipau prie graikų šv. Mergelės vie
nuolyno. Tai labai gausiai maldininkų lankoma 
vieta. Padėkojau Dievui, kad lig šiol išlaikė mus 
gyvus ir sveikus. 

Apie vidudienį atvykau į Sitiją. Gubernatorius 
su gausiu kilmingųjų būriu atėjo manęs pasitikti. 
Jis mane palydėjo į rūmus vieno kilmingo veneci-
jiečio iš Kornelijų giminės. Patvarkęs, kad man 
būtų patogiau apsistoti, grįžo į savo rūmus. 

Sitijos miestas apsaugos sienų neturi, iš viso 
jame tiktai apie du šimtus namų. Ir gubernatoriaus 
rūmai ankšti, be jokių sutvirtinimų, nes, kilus 
karui, visi išsikelia į saugesnes vietas. Gubernato
rius paprastai čia gyvena tiktai dėl teismų, nes apy
garda labai didelė. 

Spalio dvidešimt penktos dienos rytą pas mane 
atėjo gubernatorius ir nusivedė į mažą šv. Augus
tino vienuolyną. Ten išklausėme Mišių. Po pietų 
aplankiau jį rūmuose. Radau sprendžiantį kažko
kias bylas. Iš rūmų toli buvo matyti jūra. Matėme 
mūsų saitiją. Dėl priešingo vėjo ji negalėjo nu
plaukti į kitą salos pusę, kaip buvo nutarta. Anoj 
salos pusėj, nuo barbarų kraštų, jūra gilesnė ir 
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saugiau plaukioti. O saitija plaukė arti Archi
pelago, pateko į bangas, tos ją nunešė prie Kor-
kyros. 

Šį trečiąjį laišką sumaniau tau iš čia parašyti, 
nes bijau, kad dėl audrų man teks čia Kretoje ilgiau 
užtrukti negu aš norėčiau ir negu man būtų pa
togu. Bet paskubėsiu į Kandiją ir, kas toliau bus, 
nepraleisiu nedavęs tau žinios. Rašyta Sitijoje 1583 
m. spalio mėnesio 25 dieną. 

KETVIRTAS LAIŠKAS 

Spalio dvidešimt šešta diena. Sitijos gubernato
rius, sukvietęs daug kilmingųjų, suruošė man 

iškilmingas vaišes savo rūmuose. Po jų šen ten 
pavaikščiojo su manimi. Eidami pro mažą graikų 
bažnytėlę, pataikėme į to krašto laidotuvių apei
gas. Buvo panašios į senovines pagonių. Žmona 
laidojo mirusį savo vyrą. Veidą buvo nagais susi
draskiusi, plaukai išsidraikę. Graudžiai apraudojo 
savo našlystę, galvą mušdama į sieną taip, kad 
kraujas ištrykšdavo. Buvo ir samdytų raudotojų, 
vyrų ir moterų. Jie eidami paskui laidotuvių eise
ną, grąžydami rankas, garsiai raudojo ir kaip pa
puola šūkavo. Pasibaisėtinas paprotys, nevertas 
krikščionių tikėjimo vardo. 

Vakare atsisveikinau su gubernatoriumi. Jis 
davė man keleto stradiotų palydų, o savo kilmin
giems kaimynams pranešė, jog, kad ir kur užsuk
čiau, visi su manimi pagarbiau elgtųsi, prabangiai 
priimtų. Jie tą įvykdė su kaupu: parodė didžiausią 
mandagumą. 

Spalio dvidešimt septintos dienos rytą, išklau
sęs Mišių, priėmęs šv. Sakramentą, išvykau visai 

prieš išauštant. Pietus valgiau atvykęs į Turlotą 
(Turlottha) vieno bajoro rūmuose. Iš ten per gražų, 
derlingą slėnį nakčiai atvykome į Kavusą. Cia vie
nas kilmingas venecijietis buvo užsodinęs dailų, 
labai gražiai sutvarkytą kiparisų miškelį, beveik 
tobulai prižiūrimą. 

Spalio dvidešimt aštuntą dieną atvykau į labai 
jaukią vieno didiko sodybą Istroną. Perėjau 

per gerai apgyventą Pomeraiko kaimą. Vėlai vakare 
nakvoti užsukau į pranciškonų vienuolijos šv. An
tano de Sumetė de Cares vienuolyną. Broliai priė
mė labai mandagiai. Jie, gyvendami iš išmaldos, 
mus pavaišino visokiais vaisiais. 

Dešinėje, arti vieškelio, matėme Dirapetrą, ka
daise vadintą Hirapėja. Ten pat, ant kranto jūros, 
kurios jau negalėjome matyti, prieš akis buvo žy
mi venecijiečių tvirtovė, vadinama Spina Longa, 
pastatyta ant iš visų pusių jūros skalaujamos 
uolos. 

Dvidešimt devintą dieną pavalgęs išvykau iš 
vienuolyno. Nakvojau Maglijos kaimelyje, mažuose 
vieno didiko rūmuose. Kaudijos kunigaikštis čia 
atsiuntė vieną savo artimąjį su sekretoriumi ir gar
bės palyda manęs pasveikinti ir pakviesti tiesiai 
vykti į jo rūmus. 

Spalio trisdešimtos dienos ankstų rytą, beveik 
prieš prašvintant išėję, labai sunkiu keliu, per 
uolas, apie vidudienį atvykome į Kandijos miestą. 
Tiesiai nuėjau į pranciškonų vienuolyną nužemin
tai padėkoti Dievui ir ketinau ten pasilikti, nes jau 
ir anksčiau čia buvau apsistojęs. Bet kai nuėjau pas 
kunigaikštį kartu su juo pietų pavalgyti, visaip 
vertė, kad apsistočiau rūmuose. Nors dėl tam tikrų 
priežasčių mieliau būčiau pasilikęs vienuolyne, bet 
kunigaikštis bijojo, kad būtų palaikytas esąs 
nesvetingas, jei kitur apsistočiau, todėl prašomas 
nusileidau ir, kol išvykau į Kanėją, penkias savaites 
naudojausi jo vaišingumo geradaryste. 

Apie Kaudijos miesto vietą, jo įtvirtinimus ir 
puikius karo pabūklus daugelis rašė, tai aš nesiim
siu. Kitką trumpai paminėjau, pirmą kartą tenai 
atvykęs, plaukdamas į Palestiną. 

Bus daugiau. 
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Mindaugas Butkus: išsivežu neįkainojamos patirties lobį 

Gen. konsulo išleistuvėse (iš kairės): Ramutė Žukaitė, Vida Jankauskienė ir Lai
ma Sileikytė-Hood. 

Atkelta iš 1 psl. 
darbas gen. konsulate prasidėjo nuo 
vasario mėnesio, jis kaip tik pataikė į 
Vasario 16-osios minėjimą, kuriame 
dalyvavo kaip pagrindinis kalbėtojas. 
Apie tą dieną gen. konsulas prisime
na ne tiek, kokia pirmoji pažintis su 
New York lietuviais buvo ir ar pavyko 
kalba, bet kaip jis nustebo, pamatęs, 
jog beveik iš karto po minėjimo žmo
nės pradėjo skirstytis namo. Pasiro
do, žmones namo vijo artėjanti pūga. 
Kokia ta pūga buvo, Butkus suprato 
rytojaus dieną — išėjęs į gatvę ir ne
radęs ten savo automobilio. Toks bu
vo pirmasis gen. konsulo krikštas 
New York. 

Paprašytas apibūdinti NY Lietu
vių Bendruomenę, gen. konsulas tei
gė, jog ji, palyginti su kitomis po 
Ameriką išsibarsčiusiomis bendruo
menėmis (priminsime, jog LR gen. 
konsulatas NY apima abu — rytinį ir 
vakarinj — JAV krantus), yra uni
kali. „Lietuvių bendruomenė New 
York yra savita, — sako Butkus, — 
žmonės čia šiek tiek kitaip suvokia 
bendrumo jausmą." Jo nuomone, to
kiam savitumui įtakos turi ir pats 
miesto ritmas. Be to, lyginant su ki
tomis lietuvių bendruomenėmis, New 
York gyvena nemažai išsilavinusių 
žmonių, menininkų, ypač daug atvy
kusių su trečiąja emigracijos banga, 
akademikų. Todėl, — įsitikinęs jis, — 
NY bendruomenė turi daugiau indivi
dualių bruožų. Gal todėl ir žmones 
suburti sekasi truputį sunkiau nei ki
tur. Ne veltui vienas iš svarbesnių 

konsulo uždavinių ir buvo pasistengti 
suburti įvairias lietuvių kartas, ban
gas ir įvairių pažiūrų žmones. Subur
ti tam, kad bendruomenės jausmas 
išsiugdytų. Į klausimą; ar, jo nuomo
ne, jam tai pavyko, Butkus neskubėjo 
atsakyti. „Sunku pasakyti, — sakė 
jis, — ypač trečiabangius kvietėm, 
skatinom, kad ateitų pabendrauti. 
Tam tikras žingsnis į priekį žengtas, 
dabar nemaža Lietuvių Bendruome
nės NY dalis yra trečiosios emigraci
jos bangos lietuviai." 

Žinoma, — prisipažino Butkus, 
— yra ir bėdų. Viena didžiausių yra 
ta, kad žmonės neturi kur rinktis. Pa
sak gen. konsulo, net patys niujor
kiečiai ėmė juoktis iš savęs, sakyda
mi: „Tapom skiepų žmonės." Butkus 
pripažįsta, jog tai labai opi problema, 
todėl dirbdamas gen. konsulu sten
gėsi padėti lietuviams — gen. konsu
late įvyko ne vienas renginys, kai ka
da buvo nuomojamos salės. 

Lietuvių paramą gen. konsulas 
juto ne tik organizuojant vietinius 
renginius, bet ir užmegzdamas įvai
rias Lietuvai naudingas ir reikalingas 
pažintis už lietuvių bendruomenės ri
bų. Ketverius metus gen. konsulate 
išdirbusio Butkaus teigimu, New 
York užmegzti pažintis reikia viene
rių metų. Siame mieste yra susi
būrusi didžiausia pasaulyje diplo
matų bendruomenė: prie Jungtinių 
Tautų yra įsikūrusios apie 170 misijų 
bei 106 konsulinės įstaigos. Todėl 
konkurencija didelė, o požiūris į dip
lomatus šiame mieste entuziazmu 

tikrai netrykšta. Gen. konsulo teigi
mu, esant tokioms sąlygoms, kai 
kiekvieną vakarą vienu metu vyksta 
mažiausiai 5-6 renginiai ir turi rink
tis į kurį eiti, atkreipti į save dėmesį 
nėra paprasta. Turi kažkuo patrauk
ti, išsiskirti. „Patyriau globalizacijos 
iššūkį dideliame mieste" — taip savo 
patirtį trumpai apibūdina gen. kon
sulas. Jis prisimena, jog lengva nebu
vo, bet pavyko, nes lietuviai padėjo. 
Pavyko ir dėl kultūrinių gen. konsu
lato surengtų renginių, būtent jie, — 
įsitikinęs Butkus, — padėjo sustip
rinti Lietuvos įvaizdį. 

Paprašytas konkrečiau įvardinti 
ketverių metų laimėjimus ir galbūt 
nesėkmes, gen. konsulas visų pirma 
atkreipė dėmesį į konsulinių paslau
gų išplėtimą. Pasak jo, per tuos ket
verius jo darbo metus padidėjo ne tik 
gen. konsulato personalas, bet ir pa
slaugų kokybė. Paslaugų skaičius, 
Butkui esant gen. konsulu, išaugo 
dvigubai. Nemažai nuveikta ir ekono
minėje srityje. Kaip vieną iš laimė
jimų gen. konsulas įvardijo kartu su 
LB įkurtą Verslo tarybą. Butkus no
rėtų, kad ji plėstų savo veiklą ir ras
tų, ką konkrečiai veikti. 

Politinėje srityje vienu iš didelių 
Butkaus laimėjimų buvo tas, kad jis 
vienerius metus buvo Užsienio kon
sulų draugijos (Society of Foreign 
Consuls) prezidentu. Tai 1925 metais 
įkurta neformali organizacija, vieni
janti apie 80 narių diplomatų. Viena 
pagrindinių šios draugijos funkcijų — 
konsulinio korpuso teisių gynimas, 
santykių plėtra su miestu-šeiminin-
ku, taip pat tarpusavio ryšių plėtoji
mas. Ir nors tie vieneri prezidentavi
mo metai nebuvo lengvi — Butkui 
pirmą kartą teko susidurti su Azijos, 
Afrikos atstovais bei jų problemomis, 
be to, šis papildomas darbas pareika
lavo ir laiko, ir pastangų — gen. kon
sulas laimingas, jog jo kolegos, kon
sulinis korpusas pasitikėjo juo ir pa
skyrė eiti šias garbingas pareigas. 

Netrukus vietoj Butkaus LR gen. 
konsulate New York pradės dirbti 
naujas gen. konsulas Jonas Paslaus-
kas. Butkus įsitikinęs, jog naujam 
gen. konsului nebus sunku — jis at
vyksta į puikią bendruomenę ir jei 
pagalbos reikės, jos tikrai sulauks. 
„Įdomaus darbo linkėti nereikia — 
jis ir taip yra įdomus, — sakė Butkus. 

Vienintelio dalyko, kurio norė
čiau palinkėti, tai — tiesiog sėkmės." 
Ir dar pridūrė, jog diplomatų rotacija 
yra normalus ir būtinas reiškinys — 
svečiose šalyse jie yra tam, kad dirbtų 
savo šaliai. „Todėl apgailestauti, kad 
tenka keltis kitur ar susirgti nostalgi
ja, šiuo atveju visai netinka. O su
kaupta patirtis nenueina veltui. New 
York šia prasme diplomatui yra visais 
požiūriais svarbi, unikali ir labai 
vertinga patirtis." 

NY LB apygardos pirmininkė 
Ramutė Žukaitė, kartu su Manhat
tan apylinke ir jos pirmininke Laima 
Sileikyte-Hood suorganizavusi išleis
tuves gen. konsului, negailėjo gražių 
žodžių palydimam Butkui ir jo šei
mai: žmonai Jūratei, sūnui Skir
mantui ir dukrai Rūtai. Savo kalboje 
ji prisiminė, kad per tuos ketverius 
metus gen. konsulas Butkus įdėjo 
daug pastangų, kad Lietuva įstotų į 
NATO, jis buvo atidus ir New York 
lietuviams — kiek galėjo dalyvavo jų 
rengiamuose renginiuose ir kvietė 
juos dalyvauti gen. konsulato suruoš
tuose renginiuose. Nemažai jis pa
darė ir dėl Aušros Vartų bažnyčios iš
saugojimo. 

Gerų žodžių nestokojo ir į priė
mimą susirinkę žmonės. Tarp jų: 
Tautos fondo atstovai — pirmininkė 
dr. Giedrė Kumpikaitė ir Algis Ve-
deckas su žmona Roma; NY lietuvių 
sporto klubo atstovas Algis Jankaus
kas su žmona Vida Jankauskiene, 
Brooklyn-Queens LB pirmininke; 
JAV LB krašto valdybos atstovas 
Laurynas Misevičius su žmona Eu
genija; NY Lietuvių verslo tarybos 
pirmininkas A. Petrikas ir jo žmona, 
konsulato darbuotojai ir daug kitų 
lietuvių, kurie dirbo ir susidraugavo 
su gen. konsulu per praėjusius ketve
rius metus. 

Tą vakarą Butkus išgirdo ne tik 
malonius jam skirtus žodžius. Jis ir jo 
šeima buvo apdovanota keliomis New 
York miestą ir šiame mieste gyve
nančius lietuvius priminsiančiomis 
dovanomis. NY apygarda nuo visos 
NY Lietuvių Bendruomenės padova
nojo Butkui fotografiją su Manhattan 
vaizdu, o Butkienei — filmą apie New 
York miestą. Tad kurį laiką gen. kon
sulas Butkus ir jo šeima nostalgija 
New York miestui tikrai nesirgs. 

Nepasirašyta 
deklaracija dėl 
atominės elektrinės 
Atkelta iš 1 psl. 

Tiek jis, tiek Latvijos premjeras 
Aigars Kalvitis patvirtino, kad jų ats
tovaujamoms šalims nėra ypatingai 
svarbu, kiek akcijų jos turės naujoje 
jėgainėje. Anot jų, Latvijai ir Estijai 
labiau rūpi, kiek šalims teks naujos 
elektrinės pagaminamos elektros, 
kaip jos galės dalyvauti įmonės val
dyme, kaip bus priimami sprendi
mai. 

„Daugiau nebeliko kliūčių įgy
vendinti šį projektą", — sakė Latvi
jos premjeras A. Kalvitis. 

Lietuvos Vyriausybės vadovas 
pripažino, kad akcijų dalis yra svar
besnė Lenkijai. 

„Jie kėlė šį klausimą", — pripa
žino G. Kirkilas. Tačiau, anot jo, taip 
pat patvirtino, kad dalyvaus projek
te. 

Anot premjero, Lietuva, Latvija 
ir Estija anksčiau pradėjo dirbti su 
nauju projektu, todėl suprantama, 
kad Lenkijai reikia daugiau laiko. 

V. Adamkus ragina didžiuotis savo valstybe 
Atkelta iš 1 psl. 
šiuos metus sukūrėme demokratiją, 
nebijančią diskutuoti ir ginčytis, ga
linčią drąsiai dėstyti savo mintis vi
sais aktualiausiais valstybei klausi
mais", — kalbėjo V Adamkus. 

Jis ragino didžiuotis, kad „gali
me drąsiai reikšti savo nuomonę ir 
nebijoti kritikos — dar tik kiek dau
giau nei prieš du dešimtmečius tai 
buvo neįmanoma". 

„Didžiuokimės, kad buvome 
stiprūs dvasia sunkiausiais laikais ir 
sugebėjome nepaklysti net ir pačiuo
se klaidžiausiuose istorijos keliuose. 
Šia dvasia vadovaudamiesi ženkime 
ir šiandien nepriklausomos, laisvos, 
demokratiškos Lietuvos keliu", — 
susirinkusiems sakė V Adamkus. 

S. Daukanto aikštėje vykusios 
ceremonijos metu buvo pakeltos tris
palvė ir Lietuvos valstybės istorinė 
vėliava, parodomąją programą atliko 
Garbės sargybos kuopos kariai bei 14 
amžiaus kario uniformą vilkintys ka
riai. 

Ceremonijos pabaigoje nuaidėjo 
trys istorinio pabūklo salvės, skiria-

Viduramžių šarvais vilkintys Garbės sargybos kuopos kariai. 
Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr 

mos karaliui Mindaugui, Lietuvos 
valstybei ir Vilniui — Lietuvos sos
tinei. Salves su originalia 18 amžiaus 
patranka atliko Kauno karo istorijos 
klubo prie Vytauto Didžiojo karo mu
ziejaus nariai. 

1253 metais popiežiaus sprendi

mu Lietuvos didysis kunigaikštis 
Mindaugas buvo karūnuotas pirmuo
ju Lietuvos karaliumi. Šis aktas, pa
dėjęs pamatus istoriniam Lietuvos 
įsitvirtinimui ir išlikimui, vertina
mas kaip tarptautinis Lietuvos vals
tybingumo pripažinimas. 



DRAUGAS, 2007 m. liepos 7 d., šeštadienis 

Ar islamas tur i draugų? 
(Pabaiga. Pradžia — birželio 30 

dienos numeryje) 

Gediminas Pubonikas 

Pastaruoju metu Irano ir Rusijos 
santykius nėra lengva apibrėžti. 2007 
m. kovą Rusija atšaukė iš Irano ne
mažai savo ekspertų — iš statomos 
Bušero branduolinės elektrinės išvy
ko daug technikų, inžinierių ir kitų 
specialistų, rašė „The Guardian". Be 
to, Maskva, argumentuodama tuo, 
kad nutrauktas darbų finansavimas, 
atsisakė pradėti tiekti branduolinį 
kurą, reikalingą Bušero atominei 

elektrinei. Šis atsisakymas buvo aiš
kus ženklas Iranui, kad jo padėtis 
tarptautiniame ginče dėl atominės 
programos pablogėjo. 

Rusijos branduolinio kuro tieki
mas Iranui neabejotinai turi politinę 
reikšmę, nepriklausomai nuo to, ar 
jis bus panaudotas, pažymi laikraščio 
„The Washington Times" apžvalgi
ninkas N. J. Smith. Tačiau čia kyla 
abejonių. Jei Rusija nori atominės 
elektrinės statybą pabaigti dėl poli
tinių tikslų, tai mokėjimų užvilkini-
mas neturėjo būti kliūtis. Taigi Va
karų žiniasklaida iškėlė hipotezę, kad 
galbūt Rusija, pajutusi sustiprėjusią 

Energetika — Irano politinis ginklas. 

ES „springsta" nuo Lenkijos 
Lenkija vertinama kaip proble

ma. Dauguma europiečių vadovų tei
gia, kad sutramdyti lenkišką dvasią 
sunku: ji per daug arši, per daug įžūli, 
jos pakanka norinti užspringti ir ko
sėti. 

Europos Sąjunga yra unikalus 
kompromisų derinys - žiauri istorija, 
sušvelninta senatvės. Tuo tarpu dau
guma lenkų iki šiol nemaloniai jau
čiasi dėl praeities. Išsireiškus kur kas 
paprasčiau, jie kentėjo daugiau nei 
kiti Antrojo pasaulinio karo metais, ir 
kai kiti susirinko prie stalo užsitik
rinti, kad tai nebepasikartotų, Len
kija buvo sulaikyta nuo savo ateities 
sprendimo. Jie praleido tą dalį, kur 
buvo dalijami pinigėliai, o jiems su 
liūdesiu buvo pasakyta: „Apgailes
taujame." 

Portugalijai perimant preziden
tavimą ES jos premjeras Jose Soc-
rates pareiškė nenorintis Lenkijos 
paversti europinio filmo blogiuku. 
Tačiau Europos Sąjungos diplomatai 
dabar kaip tik ir mano, kad Varšuva 
ar bent jau joje sėdinti vyriausybė yra 
užsispyrusi ir neperkalbama. Besilai
kantieji tokio požiūrio dažnai jaučiasi 
tarsi didvyriai, leidę Lenkijai ir ki
toms Vidurio ir Rytų Europos valsty
bėms tapti ES narėmis. Jų nusivyli
mui dabar didžiausia iš šių naujokių 
nori pakeisti žaidimo taisykles. 

Neseniai aukšto rango diploma
tas iš vienos mažesnių senųjų valsty
bių narių sakė norintis grįžti prie 15 
šalių Europos Sąjungos. Jis pasakė: 
„Turėjome bendrą istoriją, bendrą 
požiūrį j Europą, o tai palengvino rei
kalus. Dabar naujos valstybės neturi 
to paties požiūrio." 

Jo nuomone, būtų geriau, jei kai 
kurios paliktų Europos klubą. Pran
cūzija, Didžioji Britanija ir Vokietija 

dažnai dėl ko nors nesutaria, bet jos 
lieka ES narėmis. Kita vertus, Estija 
ar Čekija yra savo požiūriais panašios 
į Daniją ar Švediją. Tad sakydamas 
„naujos valstybės" jis galvoje turėjo 
paprasčiausiai Lenkiją? „Taip", -
pareiškė jis nediplomatiškai. 

Lenkijai vadovaujantys dvyniai 
Kaczynski itin nemėgstami dėl birže
lio mėnesio susitikimo rezultatų. Ne
paisant visų įspėjimų, kad jie nemoka 
žaisti Europos žaidimų, kad jie turi 
kurti susivienijimus, o ne laikytis 
„kiauliagalviškos" pozicijos, broliu
kai išliko nepermaldaujami. Ir laimė
jo. Jie išsikovojo balsavimo sistemą, 
kuri funkcionuos dar bent septyne
rius metus, nors tam priešinosi liku
sios 26 valstybės narės. Dabar jie aiš
kina, kad būta žodinio pasižadėjimo 
suteikti daugiau nuolaidų, todėl sie
kia peržiūrėti susitarimus. 

Jie sugebėjo labai įžūliai pras
tumti sau reikalingus sprendimus 
naudodamiesi didžiųjų Europos Są
jungos valstybių desperatišku noru 
pagaliau turėti konstitucinę sutartį 
ar bent kažką panašaus. Vis dėlto jie 
ES supykdė ne šia pergale, o po to pa
darytais pareiškimais. Lenkijos teigi
niai, kad jie nusipelnė kitokios balsa
vimo sistemos, nes jie turėtų kur kas 
didesnę populiaciją, jeigu vokiečiai 
nebūtų jų tiek išžudę per Antrąjį pa
saulinį karą, supykdė daugelį euro
piečių. Buvo sulaužyta viena nera
šytų ES taisyklių: „Neminėk karo." 

Kai kurioms valstybėms, pavyz
džiui, Didžiajai Britanijai, šis konflik
tas primena jų herojiškumą ir suge
bėjimą pasipriešinti žiauriesiems na
ciams. Kitoms valstybėms Antrasis 
pasaulinis karas yra gėdos šaltinis. 

Alfa.lt 

tarptautinės visuomenės kritiką dėl 
Irano atominės energetikos projekto, 
nori pasprukti pro užpakalines duris. 
Vis dėlto jau balandį Rusijos pozicija 
ėmė keistis — pirmasis vicepremje
ras pareiškė, kad karas prieš Iraną 
turėtų katastrofiškų padarinių. 

Taip pat Rusijos rangovai, sta
tantys Bušero branduolinę elektrinę, 
pranešė, kad abi šalys pasirašė proto
kolą, numatantį priemones, garan
tuosiančias išmokas už vykdomą pro
jektą. Atrodo, Maskva grįžo į įprastas 
pozicijas. Taigi Rusija išlieka, ko ge
ro, artimiausia Irano sąjungininkė 
tarp pasaulio lyderių. 

Nors Rusija, atmetus politinės 
įtakos faktorius, tikriausiai nėra su
interesuota Irano branduolinio po
tencialo sukūrimu (Maskvai tikrai 
nereikia nenuspėjamos branduolinės 
valstybės šalia savo sienų), iš didžių
jų valstybių Rusija išreiškia draugiš
kiausią poziciją Irano atžvilgiu. 

Islamiškasis faktorius 

Be abejonės, bendradarbiavimas 
su Maskva ypač naudingas ir Iranui. 
Tai ne tik branduolinės energetikos 
technologijos ar galimybė įsigyti mo
dernias priešlėktuvines sistemas -
gynybos priemonę galimų JAV atakų 
atveju. Visų svarbiausia - politinis 
užnugaris didžiojoje tarpvalstybinės 
politikos sferoje. 

Be abejonės, Irano pozicijas pa
laiko ir dalis islamiškojo pasaulio. 
Pastaruoju metu musulmonų pasau
lis tarptautinėje arenoje konsoliduo
jasi, nepaisant dažnai atviro vidaus 
konflikto tarp sunitų ir šiitų. Sunku 
pasakyti, kokia dalis islamiškųjų val
stybių remia Teheraną. Tačiau gali
ma daryti prielaidą, kad karinio kon
flikto atveju musulmoniškasis pasau
lis gali pareikšti paramą broliškam 
Iranui. 

Energetika — Irano politinis 
ginklas 

Nesunku įvardinti ir galimos pa
ramos būdus - tai ir tarptautiniai pa
reiškimai, ir diplomatinė parama, ir 
kur kas radikalesni svertai - išpuo
liai prieš su Amerika susijusius ob
jektus ar nauji teroro veiksmai. Todėl 
islamiškąją poziciją, ko gero, vis la-

ATLANTIC 
vr\ f v-' 

Ocea 

biau reikia vertinti ne kaip pavienį, 
bet kaip globalų faktorių. 

Turime suvokti, kad pasaulis gy
vena vis aštrėjančio energijos išteklių 
ribotumo sąlygomis. Naftos ir dujų 
atsargų užteks tik keliasdešimčiai 
metų, paklausa tradiciniams energi
jos ištekliams dar padidės, globalinė 
konkurencija dėl šių rezervų aštrės. 

Iranas ne kartą pabrėžė esąs pa
sirengęs, iškilus būtinybei, spren
džiant branduolinės programos kon
fliktą panaudoti naftos eksportą. Iš 
to numanu, kad situacijai paaštrėjus 
Iranas gali blokuoti ar net nutraukti 
naftos eksportą, taip sukeldamas 
tarptautinę energetinę krizę. 

Todėl teiginys, kad tarptautinė 
energetika tampa ir politine energe
tika, nevienareikšmis. Iranui nafta 
yra, ko gero, viena geriausių priemo
nių ieškant rėmėjų. Tai, kad Iranas 
yra vienas didžiausių naftos ekspor
tuotojų pasaulyje, iš esmės suponuoja 
Teherano statusą. 

Irano pozicijas tarptautinėje are
noje galima vertinti dvejopai. Gana 
neblogus santykius su Teheranu pa
laiko Siaurės Korėja, Venesuela, Bal
tarusija ir Rusija. Kai kurios arabų 
šalys, Kinija, islamo pasaulis taip pat 
gana nuosaikiai traktuoja Irano poli
tikos gaires. 

Šalies pozicijas stiprina ir poli
tinės energetikos svertas. Vis dėlto 
didžioji dalis tarptautinės bendruo
menės kritikuoja Irano branduolines 
ambicijas, griežtėja ir tarptautinių 
organizacijų sankcijos, vis dažniau ži
niasklaida praneša apie galimą JAV 
karinės jėgos panaudojimą, jei Tehe
ranas nepereis prie nuosaikesnės 
politikos. " 

Iranas dar gali atsisakyti visam 
pasauliui pavojų keliančių ambicijų. 
Saudo Arabijos karalius per Irano 
prezidento vizitą pabrėžė, kad jis ne
žaistų su ugnimi, nes grėsmė Iranui 
iš JAV pusės yra visai reali. Rusija 
taip pat nenori atominiais ginklais 
ginkluoto Teherano. 

Taigi net ir draugystę su Iranu 
akcentuojančios valstybės kažin ar 
kuo galėtų jam padėti kolizijos su 
JAV atveju. Kaip teisingai kadaise 
pasakė W. Churchill, tarpvalstybi
niuose santykiuose nėra draugų, yra 
tik valstybių interesai. 

Geopolitika.lt 

1-800-775-SEND 
www.atlanticexpresscorp.com 

Ji k i*2U. 

Kroviniu gabenimas 
į laivu i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
iėktuvu i visas pasaulio šalis. 

AirFreight 
Automobilių pirkimas bet 
siuntimas i vtsas pasaulio šalis 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

TmckifiąJJ 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje. 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 
fax. 1 708599 9682 Tel. ? 800-775-7363 

http://Alfa.lt
http://Geopolitika.lt
http://www.atlanticexpresscorp.com
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Chirurgai 
MARIUS KATILIUS, M.D. 

CHIRURGAS 
Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 

žarnyno, endokrinologinė ir 
laparoskopinė chirurgiįa. 

500 Barney Dr., Sulte A 
Jollet, IL 60435 

Tel. 815-744-0330; 
lietuviškai 815-7446230 

wwwxa<Hrfofvsgeryarxlxt!asthealtJvca 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų,pūslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha, Wl 53142 
(262^ 948-6^90 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr. IUSTYNA STENGELE 

Šeimos d a k t a r a i ir ch i rurga i 
10811 W. 143^ St Oriand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

f ei. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

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

630-941-2609 

C h i r o p r a k t i k a ir 
m a n u a l i n ė t e r a p i j a 

Amber Telefonas ( 7 0 8 ) 2 3 9 - 0 9 0 9 
y * " " • Manualinė terapija 
^ 8 a ^ c • Chiropraktika 

• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 
Dr. Vilija R. Kerelytė 
Chiropraktikos gydytoja 

6420 West >27th Street, Palos jjejghts, IL 60463 

S 
Dr. Vida [.Puodžiūniene 

Healthy Connectlon 
CHropractic fc Rehab OWc 

Manualinė ir fizinė terapija, sporto 
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai. 
16547 W . 159 Street 
Lockport, IL 60441 

Tel . 815 -834 -9075 /9076 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, g e r k l ė s 
l igos 

/ ^ ^ V Y T E N I S GRYBAUSKAS, M. D. 
f SUSAN T. LYON, M.D. 

f Ausų, Nosies, Gerklės ligos 
L Chirurgija, Klausos aparatai 
\ 7350 W. Coilege Drive, Suite 208 

s— Palos Heights, IL 60463 
\ Tel. 708-361-9199 

Širdies ir k r a u j a g y s l i ų 
l igos 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
4901 W. 79*" St. 

Burbank, IL 60459 
Tel. 708-424-2024 

RIMGAUDAS NEMICKAS M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠRDCS UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

G i n e k o l o g i j a 

RAMONĄ C. MARSH, M D SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners G rovė, IL 60515 

- 630*52-9400 
Valandos pagal susitarimą 

Sandra Rasa Valaitis, MD 
šlapimo pūsles inkontinencija, 

gimdos, makSties ir pūslės ištrūkimas, 
gydymas bei chirurgija 

Priklauso University of Chicago, 
MacNeal, Hinsdale ir La Grange Hospital 

Tel. 773-834-8622 
Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
THW DAUAS PRUNSK1S, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 

EJk Grove: 847-718-1212 
www.illlnoispaln.com 

Akių ligos 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių liejos / Chirurgija/Akiniai 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hospital, #41OS 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. EUCIJUS LEUS 
Akių ligos ir chirurgija 

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

joiiet IL 60435 
Tel. 815 723 1854 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joiiet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road, 
Tel. 773-585-2802 

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadieni 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽ1NAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. St. 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą. 

JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBOS 

PAGUODOS TELEFONAS 1 866-438 7400 
Skambinkite nemokamai kiekvieną 

ketvirtadienį nuo 6 vai. v. Iki 9 vai. v. 

JAV LB KV Socialinių reikalu taryba 

2711 We$t 71 Street 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-265S; fax. 773-436-6906 

NAUJOS IMIGRACINIŲ 
PASLAUGŲ KAINOS 

Kaip žinoma, po ilgų diskusijų ir 
pasiruošimų, JAV pilietybės ir imi
gracijos tarnyba (USCIS) šiek tiek 
daugiau nei prieš mėnesį paskelbė 
apie kainų už teikiamas paslaugas 
pakeitimus. USCIS pareigūnų teigi
mu, nauja kainų struktūra turėtų 
padėti tiek sustiprinti imigracijos sis
temos kontrolę, tiek - modernizuoti 
imigracijos tarnybos darbą, pritai
kant šios įstaigos standartus XXI 
amžiui. 

Deja, daugumos USCIS klientų 
šie pakeitimai nedžiugina. Reikalas 
tas, kad, nors naujoje struktūroje nu
matomos lengvatos tam tikrų grupių 
imigrantams (daugiausia — nepil-

Prašymo Paskirt is 
forma: 

namečiams bei humanitarinių kate
gorijų prašymus teikiantiems), popu
liariausių prašymų pateikimas — sta
tuso pakeitimo, pratęsimo, pilietybės 
ir kt., kainuos gerokai daugiau nei iki 
šiol. Tiesa, tuo pačiu žadama su
trumpinti šių prašymų svarstymo 
laiką, tačiau tuo galėsime įsitikinti ne 
anksčiau nei po poros metų. 

Naujos kainos turėtų įsigalioti 
jau šio mėnesio pabaigoje — visi pra
šymai, pateikti liepos 30 dieną ar po 
jos (galios pašto antspaudas) bus 
svarstomi tik sumokėjus naujai nu
statytą kainą. Galutinai patvirtintos 
naujos populiariausių USCIS pas
laugų kainos yra šios: 

Kaina 
(nuo 07/30/2007) 

1-90 

1-102 

1-129 

„Žalios kortelės" pakeitimas ar atnaujinimas 
Asmenims iki 14 metų 

370 dol. 
nemokamai 

I-129F 

1-131 

1-140 

1-212 

I-290B 

1-485 

1-94 formos (atvykimo-išvykimo dokumento) pakeitimas 
ar išdavimas 320 dol. 

Peticija darbuotojui-užsieniečiui (neimigrantui) samdyti 
(išlieka visi papildomi mokesčiai, susiję su reikalavimais 
gaunant H1B, H2B ir Ll vizas) 320 dol. 

Peticija sužadėtinio(-ės) vizai 455 dol. 

Leidimas keliauti, išduodamas nepasibaigus statuso 
pakeitimo procesui (Advance Parole, Re-entry Permit 
arba Refugee Travel Document) 305 dol. 

Peticija, teikiama darbuotojo-užsieniečio (imigranto) 
naudai 475 dol. 

Leidimas kreiptis dėl įvažiavimo į šalį po deportacijos 545 dol. 

Apeliacijos teikimas (bylą peržiūrėti) 

Statuso pakeitimas (į nuolatinio gyventojo) jau 
esantiems JAV 

585 dol 

1,010 dol. 

Asmenims iki 14 metų, jei prašymas teikiamas drauge 
su bent vienu iš tėvų 600 dol. 

Asmenims iki 14 metų, jei prašymas teikiamas atskirai 
ir 79-erių ar daugiau metų sulaukusiems asmenims 930 dol. 

1-539 

1-589 

1-765 

N-400 

Asmenims, turintiems pabėgėlio statusą 

Neimigracinio statuso pakeitimas ar pratęsimas 

Politinio (ar kt.) prieglobsčio prašymas 

Darbo leidimas užsieniečiams 

Prašymas pilietybei gauti 

Asmenims, tarnaujantiems JAV karo pajėgose 

nemokamai 

300 dol. 

nemokamai 

340 dol. 

675 dol. 

nemokamai 

Pagal USCIS bei US Federal Register informaciją 
parengė Vaida Maleckaitė 

JAV LB Socialiniu reikalo tarybas raštinė Čikagoje yra BIA 
(Bureau of Immigration Appeals) akredituota jstaiga, kurioje galite gauti 
jums reikalingas imigracinių prašymų formas. Taip pat atliekame doku
mentų vertimus bei tvirtiname notariškai. 

Raittnės darbą laikas: 
nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, 
nuo 9 vai. ryto iki 4 vai po pietų. 

Tel.: (773H76-2655. 
i "I m t ^ Ė m m m ^ i m m m m m ^ m „ Į I I I M M a — l — M M I M • M, • • 

http://www.illlnoispaln.com
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Kryžiažodis Draugas Nr. 017 

f 
Dantų gydytojai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 

Ver t ika l i a i : 

1. Tuoj aš tau parodysiu, kur ... žiemoja! 2. Loto žmona, atsisukusi į 
degantį nuodėmės miestą, pavirto ... stulpu (Biblija). 3. Puošnus valdovo krės
las, jo valdžios simbolis. 4. Žymi vienuolė Motina ... . 5. Miško plotas, pa
vedamas prižiūrėti eiguliui. 7. Negalėjimas užmigti. 8. Jaunosios atstovė ir 
globėja vestuvių metu. 13. Kailinis ir mėsinis graužikas. 14. Zvirblinių būrio 
paukštis giesmininkas, vieversys. 15. Automobilis „Ford ...", gaminamas nuo 
1964 metų iki šių dienų. 17. Andriaus Mamontovo daina „Geltoni ...". 18. 
Kazio Borutos romanas „Baltaragio . . ." .20. Priešingoji kelio ar alkūnės pusė. 
21. Fiasko Napoleonui I pasibaigęs mūšis. 22. Raidos tarpsnis. 23. Obuolys 
nuo ... netoli terieda. 24. Graižažiedžių šeimos dygi piktžolė. 32. Indas su ąsa. 
33. Kaip meškos ... (apie gerą, be rūpesčių gyvenimą). 35. Neįvykdoma, nere
ali svajonė, fantazija. 37. Prancūzijos karalių rezidencija, vienas didžiausių 
pasaulio muziejų. 38. Liemens dalis nuo sprando iki kryžkaulio. 39. Dainos ar 
eilėraščio dalis, strofa. 40. Valstybė prie Baltijos jūros. 

Horizontal ia i : 

1. Filmas su Greta Garbo „Moteris dviem ...". 4. Panašus į vyšnią 
vaismedis, vedantis saldžias geltonas ar raudonas uogas. 6. Deguonis, kurio 
molekulės turi po 3 atomus. 9. Antkapinis paminklas J. Biliūnui Anykščių 
rajone, an t Liūdiškių kalvos - „Laimės ...". 10. Rudenį sėjami javai. 11. Kar
vės maišas pienui nešiotis. 12. Skeveldra, atplaiša. 13. Komedija apie dvynu
kes „Spąstai . . ." . 16. Paunksnė, pavėsis. 19. Metalas, vartojamas litavimui. 25. 
Svaidomasis sporto įrankis. 26. Iškilojo aklųjų rašto kūrėjas. 27. Lūpažiedžių 
šeimos augalas, panašus į dilgėlę. 28. Lietuvių aktorius Antanas ... (f. „Her
kus Mantas", „Sodybų tuštėjimo metas", TV serialas „Giminės"). 29. Senovės 
italikų gentys, su sabinais įkūrusios Romą. 30. Žemaitės apsakymas. 31. Per 
kilpeles įveriamas susegimo įtaisiukas su galvutėmis. 34. Madam ... vaškinių 
figūrų muziejus Londone. 36. Stulpas, remiantis siją, skliautą. 41 . Žvaigždy
nas, lietuvių vadinamas Septyniais Šienpjoviais. 42. Geltonas „rutuliukas" 
kiaušinyje. 43. Kas atit inka darną, sistemą, normą. 44. Baltųjų ir indėnų 
palikuoniai. 45. Nedidelis susirinkimas. 46. Laumės ... (vaivorykštė). 47. Per 
Joniškį tekanti upė. 

Kryžiažodžio atsakymas — frazė iš raidžių skaičiais pažymėtuose lange
liuose. 

„Draugo" kryžiažodį Nr. 015 teisingai išsprendė ir atsakymus mums at
siuntė: 

V ida B u č m i e n ė , Cleveland, OH 

Skaitytojams norime priminti, jog kryžiažodžių atsakymus mums galima 
siųsti paštu: „Draugas", 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629-5589; ei. paštu 
- redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. Lauksime! 

Džiaugiamės, jog ir toliau aukojami pinigai 
„Seklyčios" stogui pataisyti 

Pinigus stogo remontui aukojo: 
2 0 0 dol. — JAV LB Philadelphia apylinkė; 
100 dol. — Janina Cukurienė. 
Nuoširdžiai dėkojame už JŪSŲ aukasl 

Dr . JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. 708-598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

4635 W. 63 St.;Chicago 
Tel. 773-735-7730 

10 S. 640 S. Kingery Hvvy, VVilovvbrook 
Tel. 630-323-5050 

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Willowbrodk, IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127thSt. 
Suite 101, Lemont, IL 
Tei. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL 
1 mylia J vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. 708-598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C DECKER, DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOjĮAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą karną 
Susitarimui katoeti angliškai arba lietuviškai 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

TRYLIKOS M E T Ų PATIRTIS 
persikėlė į naują kabinetą 

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

www.parkrldgesmlles.com 
P i l n a d a n t ų p r i e ž i ū r a : 

• implantai 
• tiltai, karūnos, protezai 
• vaikų dantų gydymas 
• šaknies kanalų valymas 
• chirurgija 
• parodontozės specialistas kabinete 
• kosmetinės procedūros — „veneers", 

balinimas 

Odos ligų specialistai 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

viso veido atjauninimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523 

T e l . 6 3 0 - 5 7 1 - 2 6 3 0 

Dr. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos auglius, 

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 VV. 111 St,CHcago,IL 60655 
773-2334744 arba 773-489-4441 
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VILNIUS 2007 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro Unijomis iš 

įvairių JA V miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

OTĮSTOUĮN 

40-24 235th Street 
40-24 235th Street Douglaston, NY 11363 

Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS 

R u o š i a m e 2 0 0 8 m« k e l i o n e s 
į Ši luvos 4 0 0 m e t ų j u b i l i e j ų . 
Dėl Informacijos skambinti Hitai Pentytiend 

Web slte: www.vytistours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 
Rita Penčylienė td/fax 708-923-0280 

E-mall: pencylarOcomcast.net 

Brone Barakauskienė td. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; E-mall: mamabar3@aol.com 
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25-ERIUS METUS VASARIO 16-TOS GIMNAZIJAI 
V -

VADOVAUJANTIS A. SMITAS VILTINGAI ŽIURI Į ATEITĮ 
DANGUOLE KVIKLYTE 

Visuomet geros nuotaikos, pozi
tyvus Andrius Smitas, Vokietijoje vei
kiančios lietuvių Vasario 16-tos gim
nazijos direktorius, šią vasarą šven
čia dvigubą jubiliejų — šešiasdešim
tąjį gimtadienį ir dvidešimt penke
rius metus, kai jis vadovauja gimna
zijai. Lietuvių 1951 metais įsteigta 
gimnazija suteikė išeivijos jaunimui 
unikalią galimybę išmokti lietuvių 
kalbą, susipažinti su Lietuvos kultū
ra bei istorija ir pasiruošti tolimes
niam mokslui. Jos patalpose ir erd
viame senos pilies rūmų parke pri
siglaudė ne viena lietuvių organizaci
ja, daugelį metų gimnazija buvo Eu
ropos lietuvių veiklos centru. 

Pokario Vokietijoje, mažame 
šiaurės miestelyje, Sūderbrarup, 
1947 metais liepos 8 d. gimęs Andrius 
vaikystėje lietuvius tik atsitiktinai 
sutikdavo. Mama buvo lietuvė, tėvas 
Lietuvos vokietis. Šeimoje Andrius ir 
jo broliai kalbėjo lietuviškai. Nuoša
liai gyvenant, sutikti lietuvius buvo 
tokia retenybė, kad Andrius vieną 
kartą pasakojo, jog vaikas būdamas 
jis galvojo, kad lietuviai yra daugiau
sia kunigai, nes tik juos jis sutikdavo. 

Vieną dieną Smitus aplankė 
Hamburge gyvenantis ilgametis gim
nazijos rėmėjas kunigas V. Šarka, 
kuris įkalbino tėvus leisti visus tris 
sūnus į lietuvišką gimnaziją. Gim
nazija, jos mokytojai, klasės draugai 
ir supanti lietuvių bendruomenė 
Andriui, atrodo, paliko tokį didelį 
įspūdį, kad 1967 metais, kai jis baigė 
gimnaziją, ryšių su ja nenutraukė ir 
rimtai pradėjo rūpintis jos ateitimi. 

Anksti įsijungė į Įvairias 
organizacijas 

Atlikęs vokiečių kariuomenėje 
karinę prievolę, Andrius įstojo į Bo
nos (Bonna) universitetą, kuriame 

studijavo teologiją, Rytų Europos is
toriją ir Lietuvos istoriją pas tame 
universitete dėstantį prof. Zenoną 
Ivinskį. Studijas baigė 1978 m., išlai
kė pedagogo egzaminus, gaudamas 
valdišką statusą, keletą metų dirbo 
vokiečių mokyklose. Studijos užsi
tęsė dėl sveikatos, jis taip pat turėjo 
užsidirbti pragyvenimui. Pradžioje 
dirbo kas papuolė — sargu prie ba
seino statybų, vėliau, daug metų kaip 
taksistas. Gyvendamas Annaberg, 
Pabaltiečių krikščionių studentų na
muose, ilgą laiką buvo šios organiza
cijos tarybos ir valdybos narys. Jis 
taip pat įsitraukė į Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenės veiklą. Tarp 
1970-1972 m. buvo Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenės (VLB) jaunimo 
sekcijos pirmininku, „Jaunimo žo
džio" redakcijos nariu ir Vokietijos 
lietuvių jaunimo sąjungos (VLJS) 
steigėju. Kaip dažnai įprasta neap
mokamoje saviveikloje, jeigu sąžinin
gai dirbi ir rodai iniciatyvą, atsiranda 
ir daugiau pareigų! 

Gal viena iš atsakingiausių And
riaus užduočių buvo pirmininkavi
mas 1979 metų IV Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso ruošos komitete. 
Tas jaunimo suvažiavimas, vykęs prie 
Frankfurto, susilaukė keleto tūks
tančių lietuvių iš viso pasaulio kraš
tų. Sėkmingai užbaigęs Kongreso 
darbus, Andrius nuo 1979-1981 m. 
buvo VLB pirmininkas ir jo pastan
gomis buvo atgaivinti centriniai Va
sario 16-tos minėjimai, subūrę visur 
po Vokietiją išsisklaidžiusius lietu
vius. 

Rūpinosi gimnazijos finansine 
parama 

Nors su Lietuvių Bendruomene 
Andrius turėjo labai daug darbo, jį 
toliau domino gimnazijos reikalai. 
1972 m. jis tapo Vasario 16-sios gim
nazijos valdančios kuratorijos nariu, 

Šmitų šeima: (iš kairės) sėdi Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė ir Šmitas, stovi 
jų dukros Lina ir Daina — abi gimnazijos abiturientės. 

kuriai iki šios dienos priklauso. 
Gimnazijos finansinė padėtis nuo pat 
jos įsisteigimo buvo nuolat deficitinė 
ir mokykla daug metų gyveno skur
džiai. Dar bestudijuodamas, neturė
damas jokiu pažinčių, Andrius tapo 
gimnazijos „lobistu", pradėjo vaikš
čioti po Vakarų Vokietijos sostinės 
valdžios įstaigas, užmezgė ryšį su 
parlamentarais^ieškojo pinigų ir gim
naziją remiančių užtarėjų. Jauno stu
dento ryžtas belstis į svetimas duris 
buvo drąsus žygis, įrodantis jo as
mens ir charakterio brandumą. 

Septintajame dešimtmetyje An
driaus gyvenime ne tik figūravo stu
dijos ir lietuviška veikla, jam taip pat 
buvo lemta sutikti savo būsimą žmo
ną. 1978 m jis vedė iš JAV į gimnazi
ją atvykusią mokytoją ir bendrabučio 
vedėją Marytę Dambriūnaitę, kuri iki 
šios dienos yra jo ištikima draugė ir 
gyvenimo ramstis. Kartu jie susilau
kė dviejų dukrų, Linos ir Dainos, ku
rios neseniai tapo gimnazijos abitu
rientėmis. 

Paskirtas gimnazijos 
direktoriumi 

1981 metais Andrius buvo pa
kviestas dirbti Vasario 16-tos gimna
zijos .direktoriaus Jono Kavaliūno pa
vaduotoju, o kitais metais tapo šios 
gimnazijos direktoriumi. Nors gim
nazijoje tuomet buvo tik 57 mokiniai 
ir 124,000 Vokietijos markių skola, 
Andrius turėjo jai didelių planų. No
rėdamas pritraukti daugiau užsienyje 
gyvenančių lietuvių vaikų, jis sudarė 
planą garsinti gimnaziją. Taip pat 
patobulino mokinių laisvalaikio pro
gramą, pakėlė mokytojams algas ir 
užsibrėžė, kad per trejus metus pas
tatys berniukams naują bendrabutį, 
o po to sugrįš atgal į vokiečių gim
naziją mokyti, nes ten ilgainiui atly
ginimai geresni. 

Planai radikaliai pasikeitė, kai 
1984 metais sudegė pilis, kurioje 
buvo berniukų bendrabutis. Laimė, 
kad per gaisrą niekas nesusižeidė ir 
nežuvo. Staiga Andriui reikėjo ne tik 
tvarkyti gimnazijos einamuosius rei
kalus, bet taip pat vadovauti milijo
nus markių kainuojančioms staty
boms ir surasti joms lėšų. 1987 me
tais buvo pastatytas berniukų ben
drabutis, o 1989 metais užbaigtas pi
lies atstatymas. 

Lietuvai paskelbus nepriklau
somybę, Andriui nebuvo laiko pail
sėti ar net kito darbo ieškoti. Gimna
zija tapo Lietuvai svarbiu ryšių cen
tru, o Andrius pasižymėjo kaip gabus 
Lietuvos „atstovas", kuris sugebėjo 
dalykiškai informuoti vokiečių ži-
niasklaidą ir politikus apie Lietuvos 
padėtį. Taip pat jis tapo nepamaino
mu vertėju, į nepriklausomą Lietuvą 
lydėjęs dabartinį Vokietijos krašto 
apsaugos ministrą Franz Joseph 
Jung, Hessen finansų ministrą Kari 
Starzacher ir kitus. 

Gimnazijos pertvarkymas 

Lietuvai atsikuriant, Andriui vo
kiečių valdžia pranešė, kad Lietuvai 
tapus laisva, gimnazija daugiau ne
bus laikoma pabėgėlių mokykla ir iš 
pabėgėlių fondo jos remti daugiau ne
bus galima. Nors Vokietijoje imigran
tai ir svetimtaučiai gali turėti savo 
mokyklas, tačiau jų valdžia neremia. 

Neradęs tinkamo finansavimo 
Lietuvoje, Andrius pasiūlė sumanų 
planą - tapti vokiečių mokykla, bet 
išsireikalauti, kad joje būtų pilna li
tuanistinė programa, veiktų lietuvių 
organizacijos, būtų švenčiamos visos 
lietuvių šventės, o bendrabučiuose 
gyventų tik lietuviai. Gimnazijos var
das irgi liktų tas pats — lietuviškai 
vadintųsi „Vasario 16-osios gimnazi
ja", vokiškai „Lietuvių gimnazija". 
Vokiečių mokiniai padėtų išlaikyti 
gimnaziją ir tuo pačiu artimiau susi
pažintų su dauguma svetimų kraštų. 

Vokiečių valdžia šitokiam planui 
ilgai prieštaravo, bet pagaliau An
drius juos perkalbėjo ir 1999 metais 
gimnazija susilaukė valstybinio pri
pažinimo, kuris užtikrino jai tolimes
nį išlaikymą bei padidėjusį mokinių 
skaičių. Andriui savo dvidešimt pen
kerių metų darbą baigiant, gimnaziją 
lanko apie 200 mokinių, iš kurių 
maždaug pusė yra lietuviai, turi 21 
mokytojo etatą, šiais metais išleidžia 
22 abiturientus, kurie toliau studi
juos įvairiuose Lietuvos ir Vokietijos 
universitetuose. 

Kuklus, blaiviai mastantis ir 
visiems padedantis 

Kuklus ir nesiskundžiantis And
rius nesako, kad direktoriaus parei
gos nelengvos. Gimnazija — tai ben
drabučio mokykla, kuri, kaip nesi
baigianti jaunimo stovykla, veikia 24 
valandas per savaitę — beveik ištisus 
metus. Direktorius kasdien yra atsa
kingas už mokinių gerovę, auklėjimą, 
mokslą, finansus ir patalpų priežiūrą. 

Ilgus metus su Andriumi gimna
zijoje dirbusi mokytoja Bronė Lip-
šienė neseniai jį taip apibūdino: „Jis 
visada veikia ramiai, nesikarščiuo-
damas, sudėtingiausiose ir kritiš
kiausiose situacijose jis yra psicho
loginė atrama visiems: moka nura
minti, blaiviai žiūrėti į padėtį ir tikėti 
gimnazijos ateitimi... Andrius moka 
labai įvertinti kitus. Jis pastebi ir iš
skaičiuoja kitų žmonių darbus ir 
nuopelnus labai nuodugniai, ir ne tik 
tuos darbus, kuriuos žmogus atlieka 
dabar, o visa, ką jis yra atlikęs praei
tyje, ką kiti jau seniai užmiršo... 
'Ačiū' — nuolatinis Andriaus žodis." 

Andrius yra vienas iš tų išskirti
nių žmonių, kuris, kai sutinka žmo
gų, tuoj pastebi, kad jis gali būti ne-
privalgęs, išvargęs, reikalingas pa
galbos. Ne vienam žmogui, ištikus bė
dai, Andrius yra padėjęs — suradęs 
pastogę, sutvarkęs dokumentus, su
teikęs moralinę ir materialinę pa
ramą. 

Šiandien, Andrių sutikę, negali
me nepastebėti jo visuomet prie savęs 
nešiojamo deguonies aparato. Tai 
daugelį metų besitęsiančios sunkios 
sveikatą sekinančios nugarkaulio 
ligos rezultatas. Andrius neleidžia sa
vo ligai būti dėmesio centre, bet ryž
tingai toliau kas dieną eina į darbą, 
rodydamas mums visiems pavyzdį, 
kaip atėjus sunkumams, nenusivilti, 
dirbti ir toliau džiaugtis gyvenimu. 

Švęsdami Andriaus jubiliejų jo 
šeima, draugai, gimnazijos mokiniai, 
kolegos pasodins gimnazijos parke 
liepą. Kaip Andrius, kuris gimnazijo
je užaugo ir padovanojo savo gražiau
sius metus, linkiu, kad ta liepa pri
gytų ir daug daug metų žydėtų ir ža
liuotų. 
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Turi uždavinį ir jį atlieki 
Pokalbis su Andriumi Šmitų, 25-eri metai dirbančiu Vasario 16-osios gimnazijos direktoriumi 
— Su Vasario 16-tos gimnazi

ja esi susijęs nuo vaikystės — be
veik 50 metu. Baigei šią gimnazi
ją, tapai studentu, kas nulėmė 
neapleisti savo alma mater ir iki 
šios dienos rūpintis jos ateitimi? 

— Iš tikrųjų gimnazija yra mano 
antrieji namai — aš čia užaugau. To
dėl aišku, kad man gimnazijos rei
kalai visuomet labai rūpėjo. Dažnai 
čia lankiausi, stebėjau visa, kas vyks
ta, ir labai domėjausi gimnazijos rei
kalais. 

Mačiau, kad gimnazija atlieka la
bai didelį vaidmenį. Niekas tuo metu 
negalėjo siųsti vaikų į Lietuvą moky
tis, praktiškai tik lietuvių gimnazijo
je išeivijoje augantys lietuvių jaunuo
liai, ypač tautiškai mišrių šeimų 
vaikai, galėjo išmokti lietuvių kalbos. 
Todėl gimnazija, mano nuomone, bu
vo ypatingai svarbi ir ją reikėjo išlai
kyti. 

Be to, reikšdamasis lietuviškoje 
veikloje, palaikydavau ryšius su vo
kiečiais. Mačiau, kad vokiečiams gim
nazija padarydavo didelį įspūdį. 
Vokiečiai labai stebėdavosi, kaip mes, 
lietuviai, pajėgiame čia, išeivijoje, iš
laikyti tokią instituciją. Tai rodė 
jiems, kad mes, lietuviai, esame labai 
gerai organizuoti. Jie dažnai kviesda
vo mūsų gimnazijos ansamblį į įvai
rius pasirodymus, gimnazijos vado
vus ir darbuotojus į įvairius pokal
bius, diskusijas. Taigi, Lietuvai gim
nazija atlikdavo labai didelį propa
gandinį darbą. Geresnės atstovybės 
Lietuvos reikalams mes negalėjome 
turėti. 

— Gimnazijoje vadovauda
mas 25-erius metus daug pasie
kei. Kuriais atliktais darbais 
daugiausia džiaugiesi ir didžiuo-
• • • o 

jiesi? 
— Pirmiausia, iš viso džiaugiuo

si, kad gimnazija per visus tuos 25-
erius metus išliko. Tada džiaugiuosi, 
kad per tuos metus abiturientų laidos 
buvo žymiai didesnės, negu ank
sčiau. Per šį laiką išleidome per 200 
jaunuolių su brandos atestatu. 
Džiaugiuosi, kad daug lietuvių iš viso 
pasaulio, ypatingai iš Pietų Ame
rikos, galėjo čia išmokti lietuvių kal
bos ir vėl tapti lietuviais. Taip pat 
džiaugiuosi, kad pasisekė gauti val
stybinį pripažinimą — tokiu būdu 
gimnazijos pažymėjimai visur yra 
pripažįstami, mokiniai gali įgyti ne 
tik brandos atestatą, bet silpnesnieji 
gali po dvylikos metų gauti techninį 
išsilavinimą, eiti į koledžą. Yra labai 
svarbu, kad čia įgyti pažymėjimai vi
sur pripažįstami. Tai buvo mano 
didelis noras ir man pasisekė tai pa
daryti. Džiaugiuosi taip pat, kad per 
šiuos 25-erius metus pasisekė pa
statyti naują, gražų berniukų ben
drabutį, atnaujinti mergaičių ben
drabutį ir atstatyti pilį po gaisro. Tai 
buvo dideli darbai ir gerai, kad jie pa
sisekė. 

— Kurie momentai gimnazi
joje Tau buvo sunkiausi ir sudė
tingiausi? 

— Pats sunkiausias momentas 
buvo pirmieji metai, kai sudegė pilis. 
Aš tada ten prie pilies griuvėsių sto
vėjau ir galvojau: ar iš tikrųjų čia jau 
pabaiga? Ar pasiseks atstatyti, atgau
ti viską, ar gausim tam pinigų, kaip 
toliau dirbti, kai pastatų nėra? Bet 
pasisekė tai įveikti. Tai buvo labai 

sunkus dalykas. Naktimis nemiego
jau galvodamas, kaip čia iš viso to iš
lįsti. 

Kitas sunkiausias momentas bu
vo, kai gavau iš vokiečių centrinės 
valdžios pranešimą (Lietuva jau buvo 
atgavus nepriklausomybę — D. K.), 
kad gimnazijai parama iš pabėgėlių 
fondų bus nutraukta, kad iš federali
nės vokiečių valdžios negausime pi
nigų. Tada nebuvo aišku, kaip toliau 
gimnazijai vadovauti, reikėjo ją per
organizuoti, paverčiant ją privačia 
mokykla pagal Vokietijos normas — 
formaliai vokiška, privačia mokykla. 
Iš pradžių, kai gavau pranešimą pa
galvojau, kad čia jau beveik baigta. 
Latvių gimnazija užsidarė. Vengrų 
gimnazija stengėsi persiorganizuoti, 
bet irgi užsidarė. Mes kažkaip pa-
jėgėm išsisukti ir sutvarkyti taip, kad 
gimnazija toliau dirbtų. Tai buvo 
sunkus momentas, didelis darbas, bet 
mums pasisekė. 

— Lietuvoje ir išeivijoje yra 
žmonių, kurie teigia kad ši gim
nazija yra nereikalinga. Kaip Tu 
tokiems kritikams atsakai? 

— Kyla klausimas, ar išeivijoje 
lietuviška veikla iš viso yra reikalin
ga? Ar ji yra dabar tokia jau svarbi? 
Daug kas sako, jeigu išvykai iš kraš
to, tai pritapk ir gyvenk, o jeigu tu 
nori būti lietuviu, tai grįžk atgal į 
Lietuvą. Aš nesu tos nuomonės. Man 
atrodo, kad ir dabar lietuviška veikla 
išeivijoje labai svarbi, visos lietuviš
kos institucijos yra labai svarbios ir 
gimnazija taip pat atlieka didelį už
davinį. Ji yra „tiltas" tarp Vokietijos 
ir Lietuvos, patikslinant ne tarp Vo
kietijos lietuvių ir Lietuvos, bet tarp 
pačios Vokietijos ir Lietuvos. Vokieti
jos valdžia rodo didelį susidomėjimą, 
mus kviečia į visokius renginius. Mes 
tokiu būdu suvedam daug Vokietijos 
ir Lietuvos žmonių. Vien tik dėl to 
yra svarbu gimnaziją išlaikyti. Pa
vyzdžiui, vokiečiai išlaiko daugiau nei 
300 savo mokyklų užsienyje, kadangi 
jie įsitikinę, kad jos atneša ne tik 
didelę reklaminę naudą Vokietijai, 
bet per jas atsiranda svarbūs ryšiai 
su kitais kraštais, kitomis tautomis. 
Mes, lietuviai, turėtume ir mūsų gim
naziją taip vertinti. Ji padeda teigia
mai formuoti Lietuvos įvaizdį Vakarų 

1987 metais buvo pastatytas naujas berniukų bendrabutis. 

Europoje ir per ją užmegzti ryšiai čia, 
Vakarų Europoje, Lietuvai bus labai 
naudingi. 

— Tavo nuomone, koks yra 
šios gimnazijos Įnašas Lietuvai? 
Kur gimnazijos abiturientai? 

— Vokietijoje visi didieji vado
vaujami postai Lietuvių Bendruo
menėje yra buvusių mokinių ranko
se. Be jų lietuviška veikla būtų daug 
skurdesnė. Yra taip pat daug buvusių 
mokinių Lietuvoje, kurie ten nuva
žiavę susiranda svarbius ir įdomius 
darbus ir dirba Lietuvai. Taip pat, 
kaip jau minėjau, labai svarbu, kad ji 
padeda formuoti Lietuvos įvaizdį Vo
kietijoje. 

— Po keleto metų žadi pasi
traukti i pensiją. Kokią ateitį 
gimnazijai numatai? 

— Aš manau, kad ateitis labai 
teigiama. Svarbu, kad gimnazija sa
vyje neužsidarytų, nepasidarytų kaip 
kokia nors sala Vokietijoje, bet būtų 
ryšininkė tarp dviejų kraštų. Tuomet 
jos ateitis bus labai didelė ir svarbi. 
Taip pat Vokietijoje dabar yra daug 
gyvenančių lietuvių, kurie nori, kad 
jų vaikai išmoktų lietuviškai. Vis 
daugėja tokių vaikų, kurie Vokietijoje 
užaugę, atvyksta į gimnaziją jau pri
miršę lietuvių kalbą. Gimnazijai tai 
didelis uždavinys. Tad gimnazija savo 
ateitį turi. 

— Gimęs Vokietijoje, baigęs 
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Vasario 16-oji gimnazija iš paukščio skrydžio. 

joje universitetą, turėjai įvairių 
ir pelningesnių darbo pasiūly
mų. Ar gailiesi, kad didelę dalį 
savo gyvenimo atidavei gimnazi
jai? 

— Aš iš tikrųjų apie tokius daly
kus net negalvoju. Niekuomet negal
vojau gimnazijoje praleisti savo gyve
nimą. Kai nutariau ateiti čia dirbti, 
tai tik trejiems metams. Galvojau per 
tuos trejus metus pastatyti naują 
bendrabutį, kuris buvo reikalingas, ir 
išeiti. Bet taip greit dalykai 
Vokietijoje nevyksta. Per tuos trejus 
metus pasisekė įtikinti vokiečius ir 
gauti pinigų. O kai baigėsi treti 
metai, sudegė pilis. Statyba nepradė
ta, pilis sudegusi — kaip tu gali kitam 
direktoriui tokiu laiku perduoti tokį 
darbą, uždavinį? Tai neįmanoma, 
todėl turėjau ir nutariau likti. Darbą 
toliau tęsiau ir neieškojau kito. 
Pastatėme bendrabutį, atstatėme pilį 
ir prasidėjo Sąjūdžio laikai. Gimna
zija Sąjūdžio metu Vokietijoje atliko 
labai didelį vaidmenį, nes mes buvom 
pirmieji, kurie užmezgė ryšius tarp 
Lietuvos ir įvairių Vokietijos parla
mentarų ir institucijų. Vokiečiai žiū
rėjo į mus kaip į ambasadą. Čia ben
druomenė įkūrė Lietuvių informaci
jos centrą. Tuo metu gimnazijos va
dovybė ir vyresnių klasių mokiniai 
buvo taip įjungti į šį darbą, kad man 
net nebuvo laiko pagalvoti apie kokį 
nors kitą darbą kitur. 

— Kitaip sakant — nesigaili? 
— Ne. Darbas buvo įdomus, sun

kus. Žinoma, jis ne toks pelningas 
kaip kitur. Kitur aš būčiau daugiau 
uždirbęs ir užsitarnavęs didesnę pen
siją, nes paprastai mokytojai Vokieti
joje yra valdininkai valdiškose mo
kyklose ir gauna geras pensijas. To
kių dalykų mūsų gimnazijoje nėra. 
Kartais pagalvodavau, kam aš čia 
atėjau, ypač kai iškildavo pavojus 
gimnazijai užsidaryti. O tai buvo ne 
vieną kartą. Bet kai dirbi, kai ieškai 
išeičių, kai pasiseka, tai kažkaip apie 
visas karjeras, kurias gal galėjau 
kitur padaryti, net nebegalvoji. Turi 
uždavinį, atlieki ir, jeigu jis pasi
seka, tai iš tikrųjų esi labai patenkin
tas. 

— Andriau, ačiū už pokalbį, 
linkime Tau ir visai gimnazijai 
gražios ateities. 

Telefonu su Andriumi Šmitų, 
gyvenančiu Hūttenfeld, Vokietijoje, 

kalbėjosi Danguolė Kviklytė 
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NEKILNOJAMASIS TURTAS DRAUDIMO PASLAUGOS PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

GREIT PARDUODA 
rSB Į First Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

Audrius Mikulis 
Ist Choice Real Propertys 

Te/.; 630-205-9262 
E-mail: amikulls@usa.com 

Įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 
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RESIDENT1AL 
BROKfcRACfc 

V I D A M . 
SAKEVICIUS 

Real Estate Consultant 
Nekilnojamojo tur to 

pirkimas, pardaulmas 
7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

PRIEŽIŪRA 

V I S K A S K A S R E I K A L I N G A 
V Y R E S N I A M Ž M O G U I . . . 
Švara, šviežias maistas, gera 
pr iež iūra nuosavame name... 
1-773-744-6116 
1 630 445 5333 

GnM& a Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn. Elinois 60453 
Business 708-423-9111 

Voice Mail 708-233-3374 
Fax 708-423-9235 

Pager 312-707-6120 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

PARDUODA 

Priimsime gyvent i pr ie šeimos 
pagyvenusį žmogų, kuriam reikalin
ga pagalba. Nuosavas namas, atski

ras kambarys, šviežias lietuviškas 
maistas. Mažas užmokestis. Gyve

name Oak Lawn. Tel. 773-968-1639 

P A R D U O D A M A S 
„ C O N D O M I N I U M " 

2 mieg., 2 tualetų Pasaulio l ietu
vių centre. Kaina 1159,000 

Tel. 312-876-^687 
SIŪLO DARBĄ 

r SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

Spa Constant ine grožio salonui 
reikalingi terapistai, manikiūristai, 

estetikos specialistai, registratoriai. 
Privalo turėti leidimą. 

Reziume siųsti fax. 708-233-5944, 
tel. 708-805-2696 

S U N N Y H I L L S , FL 
P A R D U O D A M I N A M A I : 

• 2 namai ant Boat ežero k r a n 
to. 2 mieg. ir 2 vonios, valgomasis, ve
randa, garažas. $145,000 ir $149,000. 

• 3 mieg . 2 von ios . Be garažo, 
tik su vieta automobiliui $130,000. 

• Naujas, 2006 m. statybos: 4 
m i e g . 2 vonios 1500 kv. pėdu, gra 
nito virtuvė, didysis miegamasis su 
„jacuzzl", valgomasis. Kaina suma
žinta nuo $235,000 iki $225,000. 

• Naujas namas: 3 mieg. 2 v o 
n ios , 2 automobiliu garažas, 5 1/2 
acres, daug įvairiu vaismedžių, didy
sis miegamasis su „jacuzzi", vonia ir 
dūlu. $275,000. 

Bluevvater Propert ies LLC, 

tel. 850-773-3333, Genė. 

••• ĮVAIRUS"* 

* Mote r i s ieško darbo senelių 
priežiūroje su grįžimu namo. Tel. 708-
691-8650. 

* Moter is ieško žmonių priežiūros 
darbo gyventi kartu. Gali pakeisti 
darbo dienomis, savaitgaliais, išleisti 
atostogų. Legalūs dokumentai, patirtis, 

rekomendacijos, anglų kalba, nevairuo
ja. Tel. 708-271-5422. 

* Moteris ieško namų šeimininkės 
darbo su grįžimu namo. Gali prižiūrėti 
senelius, mėgsta gaminti skanų lietu
višką maistą. Tel. 630-706-0440. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6 2 1 6 VV. A r c h e r Ave . , Ch icago , IL 6 0 6 3 8 

T e l . 773 -581-8500 
• Lietuviška duona ir raguol iai 
• Vestuviniai ir įvairūs to r ta i 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• At idary ta 7 dienas per savaitę 
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai Ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 VV. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
sėst. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaiūenė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Evergreen Park, EL 60805 
Tel. 708-424-8654,773-581-8654 

•» — — « - — — — - • — — — — — - • — - • * 

STATE F A R M I N S U R A N C E I 
Automobilio, namų, ' 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL 

708-423-5900 

NAMŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

patogiu „lay-away" planu. 
Atliekame visus foto -
laboratorijos darbus. 

Darbo vai.: kasdien nuo 8 v.r. 
iki 6 v.v.; šeštadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 v.c.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedde Chicago, IL 60629 
Prekyba, Instaliavimas, aptarnavimas 
— Ucensed — Bonded— Insured 

2 4 
vai. per para 

7 dienos 
per savaite 

fREE 
ESTIMATE 

773 7784007 
773-531 1833 

NAMŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings", 

„soffits", „decks", „gutters",plokšti ir 
„shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912 

PASKOLOS ĮVAIRUS 

I N T E R B A N K 
MORTCACE COMPANY 

Paskolos nekilnojamam turtui 
Perfinansavimas „no closing costs" 

GEDIMINAS ZAREMBA 
630-915-8865 

Illinois Resldentla! Mortgagc brokcr /Bank 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 
Tel. 773-776-1486 

. autotradeusa. com 

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO. 
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES. 

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ! 
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192 

IGIAUSI AVIABILIETAI Į LIETUVĄ IR EUROPA 

mailto:amikulls@usa.com
http://www.racinebakery.com
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Iš Ateitininkų gyvenimo 
JAUNUČIŲ ATEITININKŲ 

STOVYKLA JAU PRASIDĖJO 
Nuo liepos 4 d. iki 15 dienos Dainavoje (Manchester, Michigan) prasidėjo 

jaunučių ateitininkų stovykla. Šiais metais joje dalyvauja 108 vaikai nuo 7 iki 
14 metų ir gražus būrys vadovų ir mokytojų. Stovyklą ruošia jaunučių centro 
valdyba, kurios pirmininkė ir stovyklos koordinatorė yra Laima Aleksienė. 

Dainos Čyvienės nuotraukose pirmos dienos akimirkos stovykloje. 

Nuotrauka iš A. Stellaccio asmeninio archyvo. 

DIEVO KARVUTĖ - TAI TAIP LIETUVIŠKA! 
DALIA CIDZIKAITĖ 

Cikagiškiams Anthony Stellaccio 
vardas jau gerai yra žinomas — be
veik prieš metus jis Balzeko muzie
juje skaitė paskaitą apie Lietuvos 
keramiką, šį pavasarį jis ir vėl sugrįžo 
į Čikagą ir jos apylinkes — Balzeko 
muziejų ir Maironio lituanistinę mo
kyklą Lemont — su nauja paskaita 
apie XX amžiaus Lietuvą ir jos ke
ramiką. Pasižvalgius po internetą, ne
sunku pastebėti, jog Stellaccio pas
kaitas apie lietuvišką keramiką skai
tė ir kitose Amerikos vietose: Illinois 
Wesleyan University, Bloomington, Ma-
ryland Institute College of Art Brown 
Center, Baltimore, MD, Archie Bray 
Resident Center, Helena, MT ir kitur. 
Tad kas yra tas lietuviškos keramikos 
Amerikoje ambasadorius? 

Anthony pažintis su Rytų Euro
pos, o vėliau ir Lietuvos, keramika 
prasidėjo jam studijuojant Maryland 
Institute Baltimore. Pasak Anthony, 
keramikos meną institute dėstęs pro
fesorius Doug Baldwin buvo vienas iš 
pirmųjų amerikiečių, kurie, Sovietų 
Sąjungai jau byrant, susidomėjo Rytų 
Europos keramikos tradicija. Būtent 
šis profesorius — prisimena jis, — ga
vo pinigų atsikviesti į institutą keletą 
keramikos menininkų iš Baltijos ša
lių, tarp kurių buvo ir Aldona Šal-
tenienė. 

Matyt, to užteko, kad kitų metų 
vasarą, paskatintas mamos draugės, 
tuometinės APPLE programos pre
zidentės Emilijos Sakadolskienės, 
Anthony nuspręstų važiuoti į Lie
tuvą. Tą vasarą netoli Klaipėdos jis 
porą savaičių mokė vaikus su spe
cialiais poreikiais. Anthony prisime
na, kad tos kelionės metu jis susitiko 

v 

su Aldona Salteniene ir, kaip jis pats 
sako, paragavo Lietuvos, jos kera
mikos meno, susipažino su keletu ke
ramikų. Nuo tada — tvirtina jis, —jo 
potraukis keramikai ir Lietuvai vis 
stiprėjo. 

Paklaustas, kodėl vis dėlto tas 
potraukis kilo ne graikų, italų ar is
panų, o lietuvių keramikai, Anthony 
sakė, jog lietuvių keramika yra įdomi 
ir įkvepianti nuo pačios savo pradžios 
iki galo. Juk, — dėstė jis, — liaudies 
puodų žiedime XX a. pradžioje 
atsispindi tas nuostabus lietuvių gy
venimo būdo ir pasaulėžiūros tęsti
numas. Mėginimas suprasti lietu
višką puodų žiedimą yra mėginimas 
suvokti kažką esminio ir univer
salaus apie žmonių istoriją. Anthony, 
besidomintis ne tik lietuvių kera
mika, kaip menu (be to, jis pats yra 
keramikas — D.C.), bet ir jos istorija, 
įsitikinęs, jog perėjimas nuo puodų 

l žiedimo prie profesionalios kera-
I mikos, kaip taikomojo meno rūšies, 

buvo dramatiškas, pagreitintas uni
kalių politinių, kultūrinių ir eko
nominių Lietuvos aplinkybių. Jau ne
kalbant apie naujų įdomių meni
ninkų atsiradimą — tvirtina Antho
ny. Pasak jo, sovietmečiu keramikai, 
norėdami išgyventi ir būti pripažinti, 
turėjo atsargiai laviruoti įvairių kliū
čių jūroje, kai tuo tarpu jų kūrybinės 
ir techninės galimybės buvo labai 
apribotos. Anthony tų keramikų ko
vos, jų kūrybinis pajėgumas įkvepia. 

Sugrįžtant prie XX a. ir Lietuvos, 
— toliau tęsė Anthony, — tas laikas 
talpina savyje tuos dalykus ir reiški
nius, kurie yra susiję ir aktualūs 
mūsų moderniam pasauliui bei mūsų 
moderniai istorijai. Tai egzistencinio 
patikrinimo metas, o Lietuva, jos 
kultūra yra labai unikalus ir žavingas 
atvejis visa tai tyrinėti. Maža to, lie
tuviška keramika visa tai ir atspindi. 

Po to pirmo karto Anthony 
Lietuvoje lankėsi dar keletą kartų. Jo 
paskaičiavimu, sudėjus visą laiką, 
kurį jis praleido Lietuvoje, turbūt 
išeitų treji metai. Jis neslepia, jog, 
nors tiek pats kraštas, tiek jo žmonės 
jam patiko, vis dėlto kai kurie atsi
minimai apie Lietuvą nėra tokie jau 
šviesūs. Ypač prisminimai apie pir
muosius metus, kuriuos jis praleido 
gyvendamas Dailės akademijos bend
rabutyje. 

Kalbant telefonu su Anthony, jis 
kartas nuo karto įterpdavo ir lietu
višką žodį. Paklaustas, ar sunku buvo 
išmokti lietuviškai ir kaip jis kalbos 
mokėsi, pašnekovas prisiminė, jog lie
tuvių kalbą rimtai pradėjo studijuoti 
Dailės akademijoje užsieniečiams 
skirtoje pradedančiųjų klasėje. Iki to 
laiko jo lietuvių kalbos mokykla buvo 
nugirsti pokalbiai gatvėje, pažintys 
su lietuviais, kurie, Anthony prisime
na, toleravo jų gimtosios kalbos ga
dinimą, tikėdamiesi, jog ilgainiui jis 
ją išmoks. Tiesa, dabar nemažai pa
galbos jis sulaukia iš draugės Rūtos, 
kuri, — sakė Anthony, — kartais net 
ištaiso jo lietuviškai parašytus elek-
troninius laiškus. ,,Žinoma, lietu
viškai šiek tiek pramokau ir iš knygų, 
ir nors mano lietuvių kalba vis dar 
yra nekokia, būdamas mieste jau
čiuosi visai gerai. Juk lietuvių kalba 
yra tokia sunki, girdėjau, kad egzis
tuoja apie 28 skirtingi būdai pasakyti 
„raudonas"'. Neklausiau, ar jis pa
tikrino šią, greičiausiai iš sutiktų 
lietuvių nugirstą „tiesą" apie lietuvių 
kalbos turtingumą, vis dėlto smalsu 
buvo sužinoti, ar jis turi jam labiau
siai patinkantį lietuvišką žodį. Pa
sirodo, kad taip. Tai — „Dievo kar
vutė". Tai taip lietuviška! — įsiti
kinęs lietuviškos keramikos ir lietu
vių kultūros apskritai paviliotas 
Anthony. 
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JONO KUPRIO PARODA VILNIUJE 
LAIMA APANAVICIENE 

Apie parodos sumanymą 

šinėjau su S. Kuliešiene, 
siuntinėjau aprašymus, 
žinutes apie Lietuvoje 
dar nežinomą fotografą, 
padariau su Jonu pasi
kalbėjimą, kuris buvo išs
pausdintas „Drauge", siun
čiau žinutes į lietuvišką 

Prieš dvejus metus Čiurlionio galerijoje Čika
goje rengtos Jono Kuprio parodos „Lietuviai Ame
rikoje" metu šovė į galvą mintis suorganizuoti Jo
no Kuprio parodą Lietuvoje. Pamaniau, kad ir 
Lietuvos žiūrovui būtų įdomu pamatyti, kaip gyve- spaudą Amerikoje. Jau 
na jų tautiečiai Amerikoje. Smagu nuotraukose kovo mėnesį laivu į Lie-
pažinti ir tuos, kurie gyvena Lietuvoje, tačiau vie- tuvą išsiuntėme keturias 
nu ar kitu metu lankėsi JAV Paklausiau Joną, ar dėžes nuotraukų, 
jis sutiktų dalyvauti tokioje parodoje. . Ir štai - liepos 4 d. 

- Būtų įdomu, - kaip visada kukliai atsakė Vilniuje įvyko Jono Kup-
Jonas, gal net netikėdamas, kad tokia paroda yra rio parodos atidarymas, 
galima. susilaukęs tikrai didelio 

- Ką daryti, kur kreiptis? - nedavė ramybės dėmesio. Iš M. Mažvydo 
galvoje kirbančios mintys. Čikagoje viešint Nacio- bibliotekos, kur vyko pa-
nalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotojui rodos atidarymas, gavo-
Vytautui Gocentui, užklausiau, kokiu keliu atren- me laišką ir nuotraukų, 
karna medžiaga parodoms bibliotekoje. Jis pasiūlė kuriuos ir siūlome savo 
kuo greičiau rašyti paraišką, mat greit vyksiąs bū- skaitytojams. 
simų parodų svarstymas. Ilgai nelaukdama ėmiau
si darbo - surašiau paraišką ir išsiunčiau į Vilnių. 
Greitai gavau atsakymą, kad paraiška priimta ir 
laukia svarstymo. 

Pereitų metų pabaigoje svečiavausi Vilniuje. 
Užsukau pas V Gocentą, ir jis mane nuvedė į paro
dų organizavimo centrą, kur supažindino su rengi
nių kuratore Sandra Kuliešiene. 

- Kaip gerai, kad atėjote, nereiks siųsti laiško. 
Ką tik grįžau iš posėdžio - nutarta priimti jūsų siū
lomą parodą, - tiesdama ranką prakalbo S. Ku
liešienė. 

Nemeluosiu - buvo labai smagu išgirsti šią 
naujieną. Pasiūliau parodą organizuoti Dainų 
šventės metu, kai į Lietuvą suvažiuoja daug išeivių. 
Mano pasiūlyta data buvo priimta. Parėjusi namo 
iš karto parašiau laišką J. Kupriui, pranešdama 
jam džiugią naujieną, o kai grįžau Čikagon, pra
sidėjo darbas - Jonas atrinko nuotraukas (iš viso 
Lietuvoje buvo eksponuota 81 nuotrauka), jas 
rėmino, darė katalogą būsimai parodai. Aš susira-
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Autografai parodos lankytojams 

Paroda at idarė Lietuvos spaudos fo tografu klubo prezidentas jonas Sta
selis, už j o parodos kura to re Sandra Kuliešiene ir Jonas Kuprys. 

nius) pristatė Jono Kuprio (Čikaga, JAV) fotografi
jų parodą „Lietuviai Amerikoje". 

Malonu buvo pristatyti pirmą sykį Lietuvą pa
siekusius vieninteliame lietuvių išeivijos dienrašty
je „Draugas" dirbančio fotografo Jono Kuprio dar
bus - 81-nos nuotraukos kolekciją. Šio kuklaus žmo-

v 

gaus ekspoziciją parodyti Vilniuje sumanė Čiurlio
nio galerijos Čikagoje vadovė Laima Apanavičienė. 
Nacionalinė biblioteka priėmė pasiūlymą surengti 
parodą Lietuvių dainų šventės 2007 proga. 

Autorius savo nuotraukose vaizduoja lietuvių 
išeivijos gyvenimą - renginius ir žmones - nuo 
1973 iki 2004 metų. Ši paroda — tai ne tik Čikagos 
lietuvių gyvenimo dokumentacija. Tai greičiau pa
ties fotografo asmeninis ryšys su tuo, kas jam buvo 
įdomu gyvenant tarp lietuvių Amerikoje. Svar
biausia — jis nori parodyti lietuvių išeivių siekį iš
likti lietuviais ir jų pastangas skelbti Amerikos vi
suomenei apie Lietuvos pavergimą. Parodoje — 
vaizdai iš senų Čikagos lietuvių gyvenamų rajonų, 

Ir dar. Jau gavome Pavergtų tautų parado epizodai, akimirkos iš Teat-
pasiūlymą šią parodą ro festivalių, Šokių švenčių bei naujai į Čikagą at-
parodyti kauniečiams, vykusių lietuvių rengiamų Joninių linksmybių. Sa-
Vadinasi mūsų darbas lia Amerikos lietuvių portretų ir mūsų iškilių poli-
nenuėjo veltui - paroda tiku, mokslininkų, menininkų apsilankymo Čika-
sudomino Lietuvos žmo- goję momentai. 
nes. Dėkoju visiems, pa- Parodos atidaryme kalbėjo Lietuvos spaudos 
dėjusiems suorganizuoti fotografų klubo prezidentas Jonas Staselis, vaisty
sią parodą, o J. Kupriui bės pareigūnas, poetas ir vertėjas Julius Jasaitis, 
linkiu įamžinti dar daug buvo perskaitytas Europos Parlamentaro nario 

J. Kuprio parodos atidaryme dalyvavo K. Motieka (centre 
žmona Marija Rože (viduryje). 

kairės) 

lietuviško gyvenimo aki 
mirkų. 

Parodos k u r a t o r ė s 
Sandros Kuliešienės 

žodis 

Čiurlionio 
Čikagoje ir Lietuvos na
cionalinė Martyno Maž
vydo biblioteka 2007 m. 
;opop 4 d . trečiadienį, 3 

vai p. p Nacionalinės 
bibliotekos Galerijoje 
Gedimino pr 51. Vii-

prof. Aloyzo Sakalo sveikinimas (jo biuras Vilniuje 
gražiai prisidėjo prie parodos atidarymo iškilmių 
organizavimo), padėkos žodį tarė autorius Jonas 
Kuprys. 

Galime pasidžiaugti, kaip rimtai Jonas Kuprys 
pasiruošė parodai: visi iškilmingame parodos ati
daryme dalyvavę svečiai - užsienio šalių ir Lietuvos 

galerija diplomatai, politikai, Kovo 11-sios Akto signatarai, 
dvasininkai, mokslininkai, gausus būrys fotografų 
ir dailininkų gavo dovanų specialiai šiai parodai iš
leistą katalogą - puikų informatyvų leidinuką. 

Artimiausioje ateityje fotografas ruošiasi iš
leisti didesnį savo nuotraukų albumą. 

Paroda veiks t ik iki liepos 28 d. 

Gausiai i parodos atidarymą susirinkę žiūrovai susidomėję stebėjo J. Kup
rio paroda. Žilvino Bieliausko nuotraukos Jonas Kuprys dėkoja gausiai i jo parodą susirinkusiems žiūrovams. 



DRAUGAS, 2007 m. liepos 7 d., šeš tadienis 15 

V I E N E R I Ų M E T Ų M I R T I E S S U K A K T I S 

Buvo dienos, kupinos pilnaties 
Buvo darbas, džiaugsmas ir sėkmė greta, 
Buvo įkvėpimo ir kūrybos metas 
Savęs aukojimas — kaip pareiga šventa... 

A t A 
STASYS J. BARAS 

solistas, 
visuomenininkas 

Su liūdesiu minime liepos 12 dieną — mūsų brangaus vyro, 
tėvelio, bočiaus ir uošvio vienerių metų mirties sukaktį. 

Prašome prisiminti a.a. Stasį Barą maldose ir mintyse. 

Liūdinti š e i m a 

Palaidotas Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Sekcija 62, blokas 
25, sklypas 12 

APIE ŠV BAZILIJŲ IR... 
Atkelta iš 3 psl. 

Šventoji Dvasia nušviečia žmo
gaus sielos grožį ir parodo kelią, kaip 
tapti iš Kristaus trykštančios meilės 
atvaizdu ir įrankiu. Esame kviečiami 
būti Kristaus meilės liudytojais. 

Ganytojas jaunimą paragino at
vykti kartu su savo draugais, kurie 
galbūt beveik nepažįsta tikrojo gy
venimo tikslo. Savo liudijimu pade
dame atrasti Dievo Dvasią, autentiš
ką grožį, gėrį ir tiesą. Būkite drąsūs 

liudydami! Stenkitės skleisti Kris
taus šviesą, kuri gyvenimui suteikia 
prasmę ir taip nesibaigianti laimė ir 
džiaugsmas tampa prieinami vi
siems, - kalbėjo Benediktas XVI. 
Nuoširdžiai pasveikinęs ir padrąsi
nęs jaunimą, jis taip pat padėkojo Au
stralijos valdžios ir bažnytinėms in
stitucijoms bei jaunimui, kuris sun
kiai darbuojasi ruošiant susitikimą. 

Pagal „Vatikano radiją" parengė 
N. Šmerauskas 

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 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

„Still Proudly Serving Lithuanian Families" 

HILLS 
FUNERAL HOME 

(Frank Leonard Bukauskas & Son — Directors) 
10201 S. Roberts Rd. 
Palos Hills, IL 60465 

Other Locations Available 
( 7 0 8 ) 5 9 8 - 5 8 8 0 

'Formerly oi Roseland" "Family Ovvned & Operated 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

A t A 
EMILIJA GRUŠIENĖ 

sulaukusi 96 metų amžiaus mirė 2007 m. birželio 28 d., St. 
Petersburg, Florida. Anksčiau gyveno Cape Cod, Mass. 

Nuliūdusi liko: dukterėčia Danutė Mažeikinė su šeima, pro-
sūnėnai Andrius ir Viktoras Barauskai su šeimomis. 

Velionė palaidota prie anksčiau mirusio vyro Stanislovo Grušo, 
Memorial kapinėse, St. Petersburg, FL. 

Dėkojame kun. Jonui Bacevičiui, kun. A. Brazauskui ir kun. dr. 
Matui Cyvui, aukojusiems laidotuvių Mišias, karsto nešėjams ir 
visiems, kurie dalyvavo atsisveikinime, šv. Mišiose ir palydėjo tetą į 
amžiną poilsį. Dėkojame visiems, aukojusiems šv. Mišioms ir lietu
viškoms organizacijoms. 

D a n u t ė Mažeikienė i r šeima 

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2007 m. liepos 5 d. namuose 
Melrose Park, IL, mirė 

A t A 
Mokytojas 

JONAS V RUGELIS 
Nuliūdę liko: žmona Ona, dukterėčia Birutė Rudinski, sūnėnai 

Jonas, Kazimieras, Tomas Rudaičiai ir jų šeimos. 
Palaidotas liepos 7 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Velionio atminimui prašome aukoti „Saulutei" arba „ Lietuvos 

Vaikų viltis" organizacijoms. 

Nul iūdus i šeima 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

j au daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. Jų 
laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose, 

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California Ave, Chicago, I L 60632 

1-773-523-0440; 1-708-873-0500 

Palos-Gaidas 
F U N E R A L HOME 

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir 
Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southvvest Hwy. 
Palos Hills, Illinois 

( 7 0 8 ) 9 7 4 - 4 4 1 0 

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home's 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1 - 7 0 8 - 4 3 0 - 5 7 0 0 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 
& ALL SUBURBS 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

•Marijampolės apskrities Vilka
viškio vyskupijojoje Avikilų kaime esan
tiems globos namams „Vaikų tėviškė" 
paremti šį sekmadienį, liepos 8 d., Švč. 
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidė
jimo parapijos Mozerio salėje (4420 S. 
Fairfield Ave.) po 10 vai. r. lietuviškų šv. 
Mišių ruošiami cepelinų pietūs. Visi, 
norintys padėti betėviams vaikams, 
prašomi paremti šį gerą tikslą. 

•Čikagos ir jos apylinkių Nekal
tojo Prasidėjimo Mergelės Marijos se
selių rėmėjai maloniai kviečia daly
vauti arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
paminėjime, kuris vyks š. m. liepos 
15 d. 10:30 vai. r. Švč. Mergelės Ma
rijos Gimimo parapijos bažnyčioje, 
Marąuette Park. Po šv. Mišių parapi
jos salėje kun. dr. Kęstutis Trimakas 
kalbės apie arkivyskupą J. Matulaitį. 
Bus kavutė. Maloniai kviečiame na
rius ir svečius dalyvauti minėjime. 

• J A V LB Lemonto apylinkė lie
pos 15 d. 12 vai. ruošia vasaros ge
gužinę. Kviečiame atvykti visus: ma
žus ir didelius, jaunus ir pagyvenu
sius pasilinksminti, pabendrauti gra
žiame Pasaulio lietuvių centro sode
lyje. „Bravo" šeimininkės vaišins ce
pelinais ir kitais gardumynais. Troš
kuliui numalšinti — gaivūs gėrimai. 
Muzikantas Edvardas pasiruošęs gro
ti „iki pirmųjų gaidžių". Smarkuoliai 
galės išbandyti savo sugebėjimus įvai-r 
riose varžytuvėse, gražiabalsiai - dai
nų konkurse, mikliakojai - šokių ma
ratone. Malonių staigmenų sulauks ir 
vaikučiai - juos linksmins išradingas 
klounas. Veiks turtinga loterija. 

•Ni jo lės Gaškaitės knygos „Pa
sipriešinimo istorija 1944-1953 me
tai" sutiktuvės vyks liepos 15 d. 12:30 
vai. p.p. Lietuvių dailės muziejuje 
(14911 127th Street, Lemont). Su
tiktuvėse kalbės buvęs partizanas Po
vilas Vaičekauskas. Partizanų eiles iš 
knygos skaitys Miglė Tauragytė. Įėji

mas nemokamas. Visi kviečiami. 

•ALRK Moterų sąjungos 3-oji 
kuopa liepos 21 d., šeštadienį, 1 vai. 
p. p. „Seklyčioje" rengia pabendravi
mo ir atsisveikinimo su kun. Arvydu 
Zygu pietus. Kviečiame visus - nares 
ir svečius - dalyvauti. Vietas prašome 
užsisakyti iki liepos 15 d. tel. 773-
582-7452 (A. Leščinskienė) arba 773-
434-6685 (A. Lawler). 

•JAV LB Vidurio Vakaru apygar
da liepos 29 d., sekmadienį, Pasaulio lie
tuvių centro sodelyje, Lemont ruošia 
metinę gegužinę. Pradžia 12 vai. p. p. 
Kviečiame atvykti. Visus džiugins ska
nus maistas, gaivus gėrimai ir skambi 
muzika. 

išARTimmu* 

• Lietuvių tautodailės instituto 
visuotinis metinis narių suvažiavi
mas Įvyks š. m. liepos 14 d., šeštadie
nį 11 vai. r. galerijoje, Neilson Park 
Creative centre, 56 Neilson Drive, 
Toronto, Ontario, Canada. Nariai 
kviečiami gausiai dalyvauti. Šiuo 
metu galerijoje veikia LT instituto 30 
metų jubiliejinė paroda. Kviečiame 
aplankyti šią tautinės dailės parodą, 
dėl informacijos kreiptis į LTI valdy
bos pirm. Aldoną Veselkienę. tel. 613-
359-6159. 

•Kviečiame šeimas, kurios įvai
kino vaikus iš Lietuvos (arba ruošiasi 
įsivaikinti) į gegužinę, kuri vyks š. m. 
rugpjūčio 10-12 dienomis Mill Hali 
miestelyje, Pennsylvania valstijoje, 
Karen ir James Tomalonių sodyboje. 
Galėsite susipažinti su kitomis šei
momis, pasidžiaugti gamta. Norin
tiems daugiau informacijos - ei. paš
tas RutaKS@aol.com arba tel. 301-987-
0322 (Rūta Kalvaitytė-Skučienė) bei 
ei. paštas: cedar-springs@comcast.net 
(James ir Karen Tomaloniai). 

„Draugo" knygynėlyje 

„Draugo" knygynėlyje pasirodė 
naujas (4) žurnalo „Lithuania today" 
numeris - kaip visada spalvingas, su 
gausybe nuotraukų ir įdomių straips
nių. Skaitantys šį žurnalą jau paste
bėjo, jog kiekvienas numeris turi te
mą, kuriai skiriama nemaža žurnalo 
puslapių. Šį kartą daug rašoma apie 

Graikiją - anot vieno straipsnio pava
dinimo - „Greece A to Z" - supažin
dinama su šios šalies istorija, išs
pausdintas pokalbis su graikų amba
sadoriumi Lietuvoje George Chris-
tofis, sužinosite, kur Vilniuje galite 
pasijausti kaip Graikijoje. 

Be šios temos laikraštyje daug 
kitų įdomių straipsnių - Sergej Mu-
ravjov pokalbis su Dariumi Kuoliu ir 
Birute Jatautaite ,,Civil Society in 
Lithuania"; įdomūs Ray Vyšniausko 
pamastymai straipsnyje ,,Who's who 
in the Zoo", Joe Grace rašinys apie 
susitikimą su Japonijos imperatoriu
mi Lietuvoje; politikos skyriuje rašo
ma apie Airijos prezidentės Mary 
McAleese ir Lietuvos prezidento Val
do Adamkaus susitikimą, patarimai 
norintiems užsiimti smulkiuoju ver
slu ir, žinoma, žinios iš sporto 
pasaulio. 

Žurnalo kaina — 6.50 dol. Leidinį 
galima įsigyti paštu, pridedant 9 proc. 
mokestį, užsisakant IL valstijoje. 
Persiuntimo kaina - 3 dol. 

Paruošė L. A. 

Ten kur lietus - Lietuva 

Lemont „Spindulys" 
sveikina visus iš lietingos Lietuvos! 

Pirmojoje repeticijoje, einant takeliu pasigirdo... „Bėkit i miškus!" 
Pylė kaip iš kibiro! Po akimirkos saulė kepina... po minutės - vėl liūtys! Ir 
taip kasdien - žinokit, orai labai trukdo. Aikštėse lieka ne balos, o 
ežerai, gatvėse - tvenkiniai tokie, kad automobiliui važiuojant, van
deninė gaidžio uodega pasirodo! 

šokame kas dieną - lyja ar nelyja. Stovi choreografai - šokių dienos 
baletmeisteriai ant pakylos ir per mikrofoną nurodinėja kryptis - kur 
sukti, kur nušokti, kur palygiuoti ir 1.1. Pajuokaujame, iš širdies padirbė-
jame ir grįžtame i bendrabučius poilsiui. 

Giminės klausia, kaip atrodo Kaunas. Atsakyti lengva - nedaug matau 
per troleibuso langą - iš Kęstučio gatvės iki Kauno pilies stotelės arba iki 
Saulėtekio stotelės - atrodo gerai.... Tiesa, dar matome Soboro bažnyčią 
pro bendrabučio langą.... 

Po liūčių pasirodo vaivorykštė. Vėl savaitės pabaigon kyla energija ir 
džiaugsmas... Rytoj šventė! 

Esame sveiki ir linksmai nusiteikę ! 
Lemont „Spindulys* 

„Spindulio" jauniai 

Birželio 3 d. Jaunimo centro 
kavinėje tėvas Antanas Gražulis, 
Si skaitė paskaitą „Nuotrupos iš 
pogrindžio Lietuvos spaudos veik
ios i r rodė skaidres. 

Tėvas A, Gražulis, SJ ir jo 
šeimos nariai su didžiuliu pasiau
kojimu ir rizikuodami savo laisve 
sovietmečiu rinko medžiagą ir 
atspausdino i 0.000 maldaknygių 
bei kitų leidinių. 

Zigmo Degučio nuotraukoje: 
kalba kun. Antanas Gražulis, SJ. 

SKELBIMAI 

Advokatas 
jonas Cibaitis 
Visos kriminalinės byios 
30 metų darbo patirtis 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

ToH free 24 hr. 888-7764742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

Advokatas 
Vytenis L ie tuvn inkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

„Draugo* knygynėlio adresas: 4545 W. 65rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

jmokejimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynęjas arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

mailto:RutaKS@aol.com
mailto:cedar-springs@comcast.net

