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•Iš ateitininkų gyvenimo (p. 2)
•LA LFB politinių studijų
savaitgalis (p. 4–5)
•S. Currier: lietuviška kilmė
atvedė į Kazachstaną (p. 5)
•Kur link eina Pietų Amerika
(II) (p. 7)
•Pensijos planavimas: pačių
pensininkų reikalas (p. 8–9)
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vės keleivis (p. 10)
•Išdavikų artelė (2) (p. 11)
•Renginių kalendorius (p. 14)
•Kūryba nematuojama tik
diplomais (p. 14)

Seimas atv∂rè keliâ LEO LT
sukùrimui

Vilnius, vasario 1 d. (ELTA) –
Seimas penktadienį patvirtino prieš-
taringai vertinamą LEO LT projektą.
Parlamentarai po audringų diskusijų
balsų dauguma pritarė Atominės
elektrinės įstatymo pataisoms, lei-
siančioms sudaryti naują atominę jė-
gainę statysiantį nacionalinį inves-
tuotoją, kuriame dalyvaus ir privatus
kapitalas. Už įstatymo pataisas bal-
savo 63 Seimo nariai, 11 buvo prieš,
trys susilaikė. Projektą parėmė dau-
guma valdančiųjų socialdemokratų,
socialliberalų, ,,pilietininkų”, vals-
tiečių liaudininkų ir opozicine save
laikančios Darbo partijos frakcijos
narių. Šeši iš septynių sąjungoje
esančių liberalcentristų balsavo
prieš. Konservatoriai, liberaldemo-
kratai ir dauguma Liberalų sąjūdžio
frakcijos narių balsavime nedalyva-
vo.

Naujoje Atominės elektrinės
įstatymo redakcijoje, kurią griežtai
kritikavo opozicijos atstovai, numa-
tyta, kad nacionalinis investuotojas
bus kuriamas kaip globojanti bend-
rovė. AB ,,Rytų skirstomieji tinklai”,
VST ir ,,Lietuvos energija” taptų an-
trinėmis LEO LT (Lietuvos elektros
organizacija) įmonėmis, o privačiai

Varys ñiemâ
iõ Lietuvos

Prasideda pasaulio lietuviukû
roko operos repeticijos

Morės deginimas.

Bibliotekininkai grasina streikais

bendrovei ,,NDX energija” turėtų
tekti 38,3 proc. globojančios bendro-
vės akcijų.

Valdantieji ir juos palaikę ,,dar-
biečiai” teigė, kad įstatymo pataisos
būtinos, siekiant nesužlugdyti atomi-
nės elektrinės statybų. Savo ruožtu
LEO LT priešininkai daugiausia nuo-

Neskaidriausias projektas. Alfa.lt nuotr.

gąstavo, kad nacionalinis investuoto-
jas nėra kategoriškai įpareigojamas
pastatyti Ignalinos atominę elektrinę
ir nutiesti elektros jungtis į Švediją ir
Lenkiją. Opozicija taip pat įtaria, kad
priimtas įstatymas prieštarauja
Konstitucijai. Nukelta į 6 psl.

Vilnius, vasario 1 d. (lietu-
viams.com) – Kai šįkart susitikau su
kompozitoriumi, prodiuseriu Gedi-
minu Zujumi, pamačiau jo akyse de-

gančią energiją ir norą veikti. Dar
stipresnę nei prieš pusmetį. Po kelio-
nių pas svetur gyvenančius lietuvius,
po gausybės laiškų, plaukiančių į jo
elektroninio pašto dėžutę atrodo, kad
G. Zujus dar labiau patikėjo savo su-
manymu apjungti viso pasaulio ta-
lentingiausius lietuviukus ir su dar
didesniu užsidegimu ėmėsi sumany-
mą įgyvendinti. Vasario 1 dieną
prasideda G. Zujaus projektas – įvai-
riose šalyse gyvenantys lietuviai vai-
kai pradeda mokytis, repetuoti roko
operą ,,Eglė žalčių karalienė”.

Nors repeticijos jau prasideda,
tačiau sumanytojas sako, kad tai jo-
kiu būdu nereiškia, jog norintys pri-
sijungti vaikai to jau nebegali pada-
ryti. Pasak G. Zujaus, ne tiek svarbu,
kada vaikas prisijungs, kiek svarbu jo
talentas. Prodiuseris nori surinkti
tikrai pačius geriausius, gabiausius
lietuviukus, kad galutinis rezultatas
tikrai niekam gėdos nepadarytų.

Nukelta į 6 psl.

Vilnius, 2008 m. vasario 1 d.
(alfa.lt) – Lietuvos bibliotekos – vie-
nos skurdžiausių Europos Sąjungoje,
o bibliotekininkų atlyginimai – vieni
mažiausių šalyje. Tai patvirtinta per
7–ąjį Lietuvos bibliotekininkų
draugijos (LBD) suvažiavimą Mari-

jampolėje.
LBD pirmininkė Vida Garunkš-

tytė pabrėžė, kad padėtis šalies bib-
liotekose primena 1936 metus. „Nors
praėjo septyni dešimtmečiai, beveik
niekas nepasikeitė. Taip ir neaišku,
koks Lietuvoje turėtų būti bibliotekų

Vilnius, 2008 m. vasario 1 d.
(alfa.lt) – Būrys Užgavėnių persiren-
gėlių ir folkloro ansamblių dainomis,
šokiais ir kitomis linksmybėmis varys
žiemą iš Lietuvos. Užgavėnių renginiai
sostinėje prasidėjo penktadienio va-
karą. Vilniaus įgulos Karininkų ramo-
vės salėje duris atvėrė šventinių kau-
kių paroda, kurioje galima išvysti ne
tik lietuvių, bet ir svečių iš Danijos ir
Latvijos kūrinių. Rengiamo ,,Etnoki-
no” seanso metu galima susipažinti su
Užgavėnių šventimo tradicijomis kito-
se Europos šalyse, o vakaronėje paska-
nauti kulinarinio paveldo patiekalų,
paklausyti muzikinių kolektyvų pasi-
rodymų. Šeštadienį į sostinės gatves
pabiro Užgavėnių persirengėliai. Šie-
met Užgavėnės švenčiamos vasario 5
dieną.

tinklas. Valstybė didina investicijas į
jų fondus, bet skiriamų pinigų nepa-
kanka, kad bibliotekos apsirūpintų
skaitytojų pageidaujama literatūra”,
– kalbėjo ji. Nukelta į 6 psl.

Gediminas Zujus.
Alfa.lt nuotr.
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kuris už savo nelaimę padavė kalti-
namuosius į teismą.

Antroji kalbėjo Rita Čiurlio-
nienė. Ji yra biologė, dirbanti Abbott
laboritorijose. Iš pradžių ji trumpai
mums paaiškino apie biochemijos
dėsnius ir kompiuteriu vaizdžiai pri-
statė ląsteles ir genus. Tada turėjo-
me progą pačios išbandyti keletą
įrankių, kurie yra naudojami tyrinė-
jimuose laboratorijoje, pvz. ,,pipette-
mans”. Buvo labai įdomu išmokti
apie to darbo procesus. Šitas darbas
mums atrodė labai komplikuotas —
jam reikia gerai pramokti biologijos
mokslus ir taip pat mokėti naudotis
kompiuteriais, bei ypatingais įran-
kiais.

Abu darbai atrodė labai įdomūs
ir šis susirinkimas padės man apsis-
pręsti, kokį darbą dirbsiu ateityje.
Ačiū ponioms Majauskienei ir Čiur-
lionienei!
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Artėjant Kalėdoms mes su atei-
tininkais kalbėjome apie Adventą ir
Dievulį. Išmokome, kad Adventas
yra meilės laikas. Meilė savo bro-
liams, sesėms ir tėveliams. Išmoko-
me, kad šiuo metu turime dalintis su
kitais, nors ir labai nenorėtumėm.
Mes taip pat išmokome, kad Dievulis
mus labai myli. Jis atidavė mums
savo sūnų Jėzulį.

Toks didelis būrys vadovų vadovavo Moksleivių ateitininkų sąjungos Žiemos kursuose gruodžio 26 – sausio 1 dienomis ALRKF
stovyklavietėje Dainavoje. Pirmoje eilėje: Aleksa Lukasiewicz, Laura Sirgedaitė, Milda Chmieliauskaitė, Ina Saliklytė, Viktutė Su-
šinskaitė. Antroje eilėje Dainė Quinn, Vaiva Laniauskaitė, Svaja Mikulionytė, Arija Kasputytė, Lina Bublytė, Aista Kazlauskaitė.
Stovi: kun. Sigitas Grigas, Jonas Korsakas, Tomas Kuras, Andrius Giedraitis, Danius Giedraitis, Matas Čyvas, Gytis Mikulionis, Algis
Aukštuolis, Tomas Quinn, Algis Grybauskas, Vitas Reivydas, Marius Tijūnėlis, Lukas Laniauskas, SJ.

Jaunučių susirinkime buvo pris-
tatyti įvairūs žmonių darbai. Kęstas
Juodwalis papasakojo mūsų būreliui
apie savo darbą. Jis yra ,,DEA” tar-
nautojas, dirbantis JAV narkotikų
tvarkymo įstaigoje. Jis mums parodė
šautuvus, neperšaunamas liemenes
ir antrankius. Mes visi labai norėjo-
me tuos įrankius pamatyti ir paliesti.
Ponas Juodwalis yra tarnavęs ka-
riuomenėje, bet nebuvo išsiųstas ka-
riauti į Iraką. Jis aiškino, kad dabar
jo darbas yra susekti ir suimti žmo-
nes, pardavinėjančius narkotikus. Jis
važiuoja kur jį siunčia viršininkas,
kad pagautų blogus žmones. Buvo

Siga Kisieliūtė

Mūsų ateitis
Čikagos Prano Dielininkaičio – Partizano Daumanto jau-
nieji ateitininkai pasakoja apie savo susirinkimus, vyks-
tančius kas mėnesį Ateitininkų namuose Lemonte.

sausio 13 d. — septinto ir aštunto sk.
mergaičių susirinkimas

Paulius Siliūnas

sausio 13 d. — šešto skyriaus ber-
niukų susirinkimas

Vidas Kulbis

gruodžio 2 d. — šešto sk. berniukų
susirinkimas

Daina Maleiškaitė

gruodžio 2 d. — pirmo skyriaus jau-
nučių susirinkimas

Susirinkimas buvo labai įdomus.
Susirinkom Ateitininkų namų rūsy-
je. Pradėjom susirinkimą malda, o po
to pasveikinom visus narius šį
mėnesį gimusius. Išsiskirstę į būre-
lius, diskutavome susirinkimo tema
— ,,Dievas gyvas manyje”. Vadovai
klausė klausimus, pvz.: ,,Ką daryti,
kai tavo draugas blogai elgiasi?”
,,Kaip žinome, kada gerai elgiamės,
kada blogai?” ir ,,Kaip elgtis, kad ne-
terštumėm gamtos?”. Mes į klausi-
mus atsakinėjome ir diskutavome
apie savo mintis.

Po diskusijų mūsų vadovas paro-
dė mums staigmeną. Jis buvo at-
vežęs jauną smauglį ir leido visiems
palaikyti. Smauglys buvo su juodais
ir raudonais dryžiais. Kai susirinki-
mas pasibaigė, visi užkandome ir
išvažiavom.

Čikagos 5 skyriaus jaunutės ateitininkės Vaida Narytė, Ieva Černavičiūtė, Ugnė Dinsmonytė ir Daina
Polikaitytė. Dainos Čyvienės nuotr.

Ieškom vadovų, mokytojų
ir darbininkų
Jaunųjų ateitininkų sąjungos
vasaros stovyklai Dainavoje
2008 m. liepos 12 - 19 d.
Jeigu domitės vadovauti JAS stovykloje,
prašome užpildyti prašymo formas iki
vasario 10 d. Visą informaciją rasite
http://ateitis.org/jas/2008/index.html

Kaip visados susirinkome Atei-
tininkų namuose, apačioje. Mes at-
šventėm visų vaikų gimtadienius
kurie buvo gimę sausio mėnesį. Šio
ateitininkų susirinkimo tema buvo
mūsų ateitis. Kiekvienas būrelis bu-
vo pasikvietęs du asmenis papasa-
koti apie savo profesijas ir ką jie
dirba.

Mūsų būrelį pirma aplankė
advokatė Daiva Majauskienė. Ji pa-
pasakojo, kaip reikia pasiruošti, no-
rint tapt advokatu. Tada ji paaiškino
skirtumus tarp kriminalinės ir civi-
linės teisės ir kaip Amerikos teisinė
sistema veikia. Ji mums papasakojo,
kokius skirtingus darbus ji yra
dirbusi kaip advokatė. Tada su ponia
Majauskiene suvaidinome teismą su
prokuroru, teisininku, liudininkais ir
teisėju. Buvo labai smagu. Aš vaidi-
nau advokatą atstovaujantį sudužu-
siam kiaušiniui ,,Humpty Dumpty”,

labai įdomu. Aš patenkintas, kad
ponas Juodwalis pagauna narkoti-
kų pardavėjus ir narkomanus, nes aš
nenorėčiau jų gaudyti! Ačiū, pone
Kęstai, kad atėjote į mūsų susirinki-
mą!
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DIEVAS ARTIMAS IR ŽMOGAUS
ŠIRDŽIAI, IR PROTUI

Šio trečiadienio audiencijoje po-
piežius Benediktas XVI grįžo prie
anksčiau pradėtų minčių apie šv.
Augustiną.

Šios dienos katechezė, — krei-
pėsi Ganytojas į dalyvius, — skirta
tikėjimo ir proto temai, nulėmusiai
šv. Augustino biografiją. Savo moti-
nos Monikos dėka Augustinas būda-
mas vaikas susipažino su krikščio-
nybe, tačiau paauglystėje jis nutolo
nuo šio tikėjimo, nes krikščionybėje
jam stigo racionalumo. Augustinas
norėjo tokios religijos, kuri būtų pro-
to ir tiesos įsikūnijimas. Dėl šitokio
radikalumo, Augustinas nutolo nuo
katalikų tikėjimo. Jo radikalumas
buvo toks didelis, kad jo netenkino ir
filosofijos, nevedančios prie tiesos
esmės, prie paties Dievo. Dievo bu-
vimą teigiančių kosmologinių hipo-
tezių Augustinui nepakako. Jam rei-
kėjo tikrojo gyvojo Dievo. Būtent dėl
to, – sakė Benediktas XVI, — Augus-
tino dvasinių ir intelektinių paieškų
kelias įdomus ir mums. Tai iš tiesų
vertingas tikėjimo ir proto santykis,
svarbus ne vien tikintiesiems, bet
visiems, tiesos ieškantiems žmonėms.
Šie du elementai, tikėjimas ir protas,
neturi būti supriešinami, bet privalo
vienas kitą papildyti. Atsivertęs į
krikščionybę Augustinas tvirtino, jog
tikėjimas ir protas – tai dvi jėgos, du
keliai, vedantys į pažinimą. Tikėjimo
ir proto susijungimą Augustinas iš-
reiškė iki mūsų dienų garsiomis fra-
zėmis: crede ut intelligas (tikėk, kad
suprastum) ir intellige ut credas
(suprask, kad tikėtum).

Šios dvi Augustino frazės labai
taikliai nusako tų dviejų elementų
tarpusavio ryšio problemą, įkūnytą
Bažnyčios gyvenime. Istoriškai šis
ryšys pradėjo formuotis dar prieš
Kristaus atėjimą. Jį matome jau žydų
tikėjimo ir graikų filosofijos susi-
tikime. Vėliau tą jungtį kartojo ir dar
plačiau išvystė daugelis krikščionių
autorių. Tikėjimo ir proto dermė pir-
miausia reiškia, kad Dievas nėra toli.
Jis nėra nutolęs nuo mūsų protavimo
ir nuo mūsų gyvenimo. Jei jo ieš-
kome, greit įsitikiname, kad jis yra
artimas kiekvienam žmogui, mūsų
širdžiai ir mūsų protui. Būtent šitą
Dievo artumą žmogui labai giliai
pajuto ir intensyviai išgyveno Augus-
tinas. Grįžk į save patį, — ragino
Augustinas. Ieškok ten, kur šviečia
proto šviesa.

Tikėjimo ir proto santykį Augus-
tinas analizuoja ne tik individo, bet ir
socialinėje žmogaus gyvenimo plot-
mėje. Žmogus, — sako Augustinas sa-
vajame „Dievo mieste”, — savo prigim-
timi yra sociali būtybė, bet dėl nuodė-
mės asociali. Iš šios padėties jį išvaduo-
ja Kristus. Niekas kitas, išskyrus
Kristų, negali žmogaus išvaduoti. Au-
gustinas surado Dievą ir visas jo gy-
venimas tapo nuolatine Dievo artu-

mo patirtimi. Ši patirtis, ir pirmiau-
sia — susitikimas su Dievu Asmeniu
Jėzumi, pakeitė Augustino gyvenimą
ir pakeičia gyvenimus visų, kam su-
teikiama malonė su Juo susitikti.

Žinia Gavėnios metui

Antradienį paskelbta Benedikto
XVI žinia vasario 6-ąją, Pelenų tre-
čiadienį, prasidėsiančios Gavėnios
proga. Ganytojas primena šv. Pau-
liaus Antrojo laiško Korintiečiams
žodžius: „Kristus dėl jūsų tapo varg-
dieniu” (2 Kor 8,9) ir siūlo atidžiau
pamąstyti apie išmaldą, kuri kartu su
malda ir pasninku yra atgailos ir arti-
mo meilės darbas. Primenama, jog
Gavėnia yra metas, kuriuo turime
gilintis į savo buvimo krikščioniu
prasmę ir vertę, naujai atrasti Dievo
gailestingumą. Jo atradimas ir mus
skatina būti gailestingais broliams ir
sesėms. Išmalda yra konkretus pagal-
bos vargstančiam žmogui būdas.
Išmalda mums padeda išsivaduoti iš
vergavimo materialinėms vertybėms,
negarbinti jų kaip stabų. Išmalda
mus moko dalintis su kitais žmo-
nėmis tuo, ką patys iš Dievo gerumo
turime. Mūsų turimos materialinės
gėrybės nėra vien mūsų nuosavybė.
Jos turi ir socialinę vertę. Dėl to,
dalindamiesi gėrybėmis su kenčian-
čiaisiais ir apleistaisiais, mes ne tik
liudijame artimo meilę, bet vykdome
ir teisingumą.

Evangelinė išmaldos prasmė ne-
siriboja tik paprasta filantropija. Juo
labiau ji negali būti paslėptas būdas
siekti asmeninių tikslų ar laimėti sau
kitų palankumą. Nuoširdus sprendi-
mas padėti kitam žmogui turi būti
priimtas „paslapčiomis”. Išmalda,
artinanti mus prie kitų žmonių, arti-
na ir prie Dievo. Ji gali tapti tikro
atsivertimo ir susitaikymo su Dievu
ir su aplinkiniais priemone. Ji per-
žengia vien „medžiagiškumo” ribas ir
skelbia tiesą apie mūsų pačių esmę:
mes esame sukurti ne sau patiems,
bet Dievui ir artimui. Išmalda mums
padeda pajusti, kad gyvenimo pilnat-
vė priklauso nuo meilės, padeda mums
susitaikyti su Dievu, nes, kaip tvirti-
na apaštalas Petras, „meilė uždengia
nuodėmių gausybę” (1 Pt 4,8). 

Gavėnios išmalda yra priemonė,
kurios dėka galime aiškiau suprasti
mūsų krikščioniškąjį pašaukimą.
Meilė įkvepia įvairius dalijimosi
būdus, priklausomai nuo kiekvieno
sąlygų ir galimybių, ir visą mūsų
gyvenimą paverčia dovana kitiems.
Gavėnia mus kviečia brandinti meilę
ir vargstančiuose žmonėse atpažinti
Kristų, kviečia asmeniškai ir ben-
druomeniškai sekti Kristų, būti jo
liudytojais, nes tik jame yra tikrasis
gyvenimas.

Pagal „Vatikano radiją“ parengė
N. Šmerauskas

Kas suka gyvenimo
laikrodį į priekį?

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Kartas nuo karto išeivijos spaudoje ir gyvenime  nubanguoja  kas nors
nelaukto, netikėto. Čia nekalbu apie kokius nors lietuvių pasieki-
mus sporto, literatūros ar mokslo pasaulyje. Džiaugiamės jais,

paplojame, bet liekame sėdėti. Kalbu apie ,,ant kojų” sukeliančius įvy-
kius, kur žmonės pasijaučia išjuokti, išprovokuoti ar dar kaip nors  užgau-
ti.  Kaip pavyzdžius galima paminėti Monikos Bončkutės ,,pilvažmogius”,
Dariaus Udrio norą į Lietuvių tautinių šokių šventę pakviesti kitataučius.
Tie, kurie jų mintims pritarė, o jų, atrodo, buvo mažuma, liko nuošalyje.
Tuo tarpu  įsižeidusieji tokiems ,,neklaužadoms” negailėjo įvairių epitetų,
sakančių apie jų nesubrendimą, reikalų nesupratimą, nekultūringumą,
tautinių vertybių pamynimą ir t.t. Nuomonių apsikeitimas tais reikalais
vis dar tęsiasi.

Ieškant didesnio supratimo, kartais reikia nuo įsiliepsnojusių jausmų
kiek atsitolinti ir į viską pažvelgti iš toliau. Prieš akis klausimas: ar to-
kius proveržius galima būtų išaiškinti kaip ,,kartų skirtumo” atvejus?
Kaip galvojama apie kartų skirtumus?   Kokios tų skirtumų teigiamos ir
neigiamos savybės? Į talką čia ateina prieš kurį laiką  tais klausimais su-
rengtas anketinis simpoziumas. Įdomumo dėlei pacituosiu keletą įdomes-
nių pasisakymų. Jų autorių vardus paliksiu paslaptyje, kad dėmesys būtų
sutelktas išsakomoms mintims, o ne  jų autoriams.

• ,,Kartų skirtumai gali būti kaip gaivinančio vėjo pustelėjimas, nu-
nešantis metų dulkes nuo politinio ar kultūrinio baldo.  Kartų konfliktas
gali pasitarnauti kaip peilis, išpjaunantis užsisenėjusį vėžį. Ateity kartų
skirtumai didės ta prasme, kad šiandieninis lietuviškas jaunimas vis dau-
giau tols nuo lietuviško gyvenimo ir taps jam abejingesnis.”

• ,,Kartų skirtumas yra būtinas visuomenėje.  Manau, kad mūsų išei-
vių gyvenime kartų įtampa yra viena iš pagrindinių savybių, išlaikančių
mus nuo sustingimo ir horizonto susiaurėjimo. Skirtumų pašalinti nega-
lima, jie egzistuoja ir egzistuos, bet jie turi būti abiejų šalių analizuojami.
Kitu atveju konfliktai sukelia per didelę baimę, kuri veda į vienos šalies
at(si)skyrimą nuo kitos. At(si)skyrimas, deja, yra geriausia dirva augti ir
klestėti visoms egomanijos rūšims.” 

• ,,Kai skirtumai vystomi bendradarbiavimo ir prasmingo dialogo
dvasia, jie yra naudingi, nes plečia akiratį ir skatina savo minčių ir pas-
tangų kritiką, netgi konkurenciją. Atviras konfliktas dažnai yra griaunan-
tis.  Bet yra  atvejų, kuomet konfliktai yra neišvengiami ir net naudingi.
Pvz., visuomeniniuose junginiuose konfliktai gali būti vienintelė išeitis orga-
nizacijos linijai ar vadovybei pakeisti (ypač kai vyresnieji, įsisenėję savo po-
zicijose, tolydžio tolsta nuo ‘vadovaujamos’ masės ir gyvenimo realybės).” 

• ,,Kartų skirtybės, apskritai imant, teigiamas dalykas. Jei jų nebū-
tų, kas varytų į priekį ir aukštintų gyvenimą?  Skirtybių apyskaitoje ir net
rungtyje vyksta vertybių derinimas, charakterių brandinimas ir šlifavi-
mas... Skirtumų nereikia vengti, nei jų skatinti, o balansuoti, moderuoti,
panaudojant bendram labui. Daugelis skirtybių yra teigiamos, jos derinti-
nos, nes  tai praturtina ir tobulina...” 

• ,,Teigiamos kartų  skirtumų savybės skatina pažangą, padeda indi-
vidui asmeniškai bręsti, surasti savąjį ‘aš’, savo tapatybę; parodo, kad
žmogus eina su gyvenimu. Kiekviena karta sukuria ką nors naujo, kas ją
skiria nuo praėjusios kartos. Neigiamos kartų skirtumų savybės trukdo
reikalingą dialogą tarp kartų; drumsčia šeimos bei bendruomenių ir net
ištisų tautų sugyvenimą, bendrą darbą daro neįmanomą; sukelia nuola-
tinę kovą tarp kartų, kur turėtų būti sugyvenimas, sutarimas, vienų
kitiems pagalba.” 

•,,Kartų  skirtumų neigiama savybė yra ta, kad  nesuprasti skirtumai
pasireiškia nesantaika.  Teigiama – skirtumai yra tautinio likimo sąlyga:
dalindamasi pažiūromis ir jausmais, nelaikydama kurios nors pažiūros
(nei savo, nei kito) ar laikysenos absoliučia, bendruomenė bręsta, svar-
biausia, turi sąlygas kurti ateičiai, priklausančiai tiems, kurie yra veiks-
mingai viltingi... Nežinau, ar įmanoma skirtybių vengti. Galima nepasi-
duoti ir neleisti (skirtingų pažiūrų asmenims ir sau) užsikirsti ar pasis-
lėpti už nuomonių sienos.” 

• ,,Visuomet žiūriu į naują kartą su viltimi  ir tikiuosi, kad ji bus žy-
miai gudresnė, negu mes.  Kad jie mokės protingiau ir nesavanaudiškai
žiūrėti  į lietuvišką veiklą ir geriau pasiruošti ateičiai, nei mes juos pa-
ruošėm.”

• ,,Kartos viena nuo kitos turi skirtis: pagal amžių yra kiti darbai, ki-
ta atsakomybė.  Neigiama kartų savybė yra amžini kaltinimai kitai kartai.”

• ,,Esu smarkiai nusistatęs prieš uniforminę vienybę. Ji taip pat yra
tiek žalinga, kiek ir tuščiaviduris, menkavertiškas, o dažnai net ir dirb-
tinas nesutarimas tarp kartų.”

Dabar galiu atskleisti šių įžvalgių pasisakymų autorius: 1.  J. Gaila, 2.
I. Gražytė,  3. L. Girnius, 4. S. Yla, 5. G. Kijauskas, 6. A. Saulaitis,  7. L.
Milukienė, 8. A. Namikienė, 9. J. Šoliūnas.  Tos nuomonės buvo išsakytos
ir išspausdintos ,,Aidai” žurnale 1970 m., nr. 6., t. y., prieš 37-erius  metus!

Tą  simpoziumą  tada  apibendrinau  teigdamas, kad kartų skirtumai
yra natūralus reiškinys. Sveiki skirtumai – tai stūmoklis pažangon.  Pas-
tebėta, kad neretai stokojama dialogo, nors nuo pamokslų sunkiau atsi-
sakyti. ,,Šiuo metu madinga kalbėti apie amžiaus kartų skirtumus arba
skirtumų vardan  visai nesusikalbėti..., bet rankas nusiplauti būtų emo-
ciškai frustruojantis bei intelektualiai neatsakingas žingsnis.” Per tuos
metus  per daug pažangos  kartų santykiuose gal nepadaryta. Tada išsaky-
tos pastabos, atrodo, tinka ir šiai dienai. Pranašiškai V. Kolyčius tame sim-

poziume teigė, kad kartų skirtumai daugiausia yra neigiami, tačiau ,,Gy-
venimas sustotų vietoje, nes vyresnioji karta, ypatingai išeiviai, dažnai ne-
pastebi, kad jų laikrodis jau seniai sustojęs.”

Jokiu būdu nenorėta visus išsibangavimus mūsų spaudoje išaiškinti
kaip neišvengiamus kartų skirtumus. Nors ir tariant, kad tuose ,,nuban-
gavimuose” galima įžiūrėti kartų skirtumus, tai jokiu būdu nesuteikia tei-
sės kitaip manančius kaip nors pajuokti ar iš jų pasišaipyti. Iš spaudos
arenoje ar visuomeninėje veikloje besireiškiančių tikimasi tam tikro sub-
rendimo, atsakomybės, visapusiško reikalų supratimo, pasiruošimo po-
kalbiui ir galimam  kompromisui.



4 DRAUGAS, 2008 m. vasario 2 d., õeõtadienis

LOS ANGELES LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ
POLITINIŲ STUDIJŲ SAVAITGALIS

JOLANTA BAÇIULYTÈ

Los Angeles Lietuvių fronto bi-
čiuliai (LA LFB) jau 43–čiąjį kartą,
šiais metais sausio 26-27 d., rinkosi į
tradicinį politinių studijų sambūrį Šv.
Kazimiero parapijos salėje. Dvi die-
nas trukusiame renginyje dalyvavo
visuomenininkai ir žurnalistai iš
Lietuvos ir išeivijos. Šiais metais
frontininkai ir svečiai kalbėjo tema –
Lietuvos laisvės ir demokratijos per-
spektyvos ir lietuvių tautos išlikimo
galimybės europinių globalizacijos ir
Rusijos ekonominių pinklių sūku-
ryje. 

LA LFB sambūrio pirmininkas
dr. Rimtautas Marcinkevičius kvietė
renginio svečius aptarti Lietuvos
laisvės ir demokratijos perspektyvas.
Sambūrio vadovas kalbėjo apie lietu-
vių tautos išlikimo galimybes ir svar-
bą XXI amžiuje. Renginyje viešėjęs
LRT žurnalistas iš Vilniaus Tomas
Dapkus skaitė pranešimą apie euro-
pinės globalizacijos pavojus Lietuvai
ir lietuvių tautai. Jis supažindino Los
Angeles lietuvius su dabartinės Lie-
tuvos politikos realijomis: Lietuvos
politinių jėgų krize ir valstybininkų
pinklių įtaka valdant valstybę bei
šiandieninių politinių jėgų vaidmeniu
užtikrinant lietuvių tautos išlikimą.
VU tarptautinių santykių ir politikos
mokslų studentė, žurnalistė Gabrielė
Vasiliauskaitė kalbėjo apie Rusijos
specialiųjų tarnybų ekonominės ir
politinės veiklos įtaką Lietuvos val-
džiai, jos pasekmes. Viešnia su Los
Angeles lietuviais diskutavo apie
Lietuvos ir lietuvių tautos išlikimo
galimybes Rusijos ir Europos valsty-
bių sankirtoje, apie šiandieninį jau-
nimą – ateities Lietuvos kūrėją. 

Iš NATO vadavietės Virginia val-
stijoje atvykęs buvęs lauko pajėgų
vadas generolas Arvydas Pocius skai-
tė paskaitą apie Lietuvos kariuo-
menės vaidmenį užtikrinant lietuvių
tautos išlikimą ir Lietuvių valstybės
laisvę. Generolas kalbėjo terorizmo
tema, supažindino lietuvių išeivius su
Lietuvos vaidmeniu antiteroristinėse
kovinėse užduotyse, galimomis pa-
sekmėmis bei grėsme Lietuvai ir jos
piliečiams. 

Žymus ekonomistas iš Kanados
prof. Valdas Samonis apibūdino už-
sienio investicijų, sovietinio paveldo
ir socioekonominės raidos Lietuvoje
kelius ir klystkelius. Ekonomistas iš-
kėlė opų klausimą dėl Lietuvos toli-

mesnės vystymosi (plėtros) strategi-
jos ir kvietė pasvarstyti, kaip baig-
sime antrąjį laisvės 20-metį— Euro-
pos baltarusiškame patvoryje ar mo-
dernioje valstybėje?

Politinių studijų savaitgalio metu
buvo paskelbti du šių metų Laisvės
premijos lauretai. Premijos įsteigėjas,
LA LFB pirmininkas dr. R. Mar-
cinkevičius 1,000 JAV dolerių premi-
ją įteikė Ramutei Žukaitei, New York
lietuvių bendruomenės apygardos
pirmininkei – už nenuilstamą kovą,
ginant lietuvių tautines ir dvasines
vertybes ir Valdui Vasiliauskui, ,,Lie-
tuvos žinių” vyr. redaktoriui – už
publicistiką, ginančią Lietuvos laisvę
ir demokratiją. Ankstesni Laisvės
premijos laureatai buvo per Sausio
13–osios įvykius žuvusi Loreta Asa-
navičiutė ir Baltarusijoje žuvęs sau-
gumo karininkas ir diplomatas Vy-
tautas Pociūnas. 

Laisvės premijos laureatė NY LB
pirmininkė Ramutė Žukaitė pasidali-
no savo patirtimi kovojant dėl vienin-
telės lietuviškos bažnyčios New York
– Aušros Vartų šventovės išsaugoji-
mo. Amerikos lietuvė, pasauliui iš-
garsinusi niekingą bažnyčios uždary-
mo istoriją, sambūrio svečiams pasa-
kojo apie lietuvių tautos paveldo
išlikimą išeivijoje, kovos priemones ir
būdus. Laikraštis ,,Amerikos lietu-
vis” 2007–ųjų gruodį išrinko Ramutę
labiausiai nusipelniusiu JAV lietuvių
bendruomenei Metų žmogumi.

Dalyviai.                                                                                                                                        Povilo Žemaitaičio nuotraukos

Prof. Valdas Samonis 

Politinių studijų savatgalio prezidiumas

LA LFB pirmininkas 
dr. Rimtautas Marcinkevičius

LA LFB vicepirmininkas
Algimantas Žemaitaitis

LRT žurnalistas
Tomas Dapkus

Šiųmetinė ,,Laisvės” premijos 
laureatė Ramutė Žukaitė

Žurnalistė iš Lietuvos
Gabrielė Vasiliauskaitė
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S. Currier: lietuviška kilmė mane
atvedė į Kazachstaną

AURELIJA TAMOÕIÙNAITÈ

Mes, lietuviai, esame išsibarstę
po visą pasaulį, tačiau turbūt vis tiek
nustembame, išgirdę apie mūsiškius
egzotinėse, tolimose ar ne taip popu-
liariose tarp lietuvių šalyse. Ameri-
kos lietuvis Stanley (Stasys) Currier
štai jau apie dešimtmetį gyvena ir
dirba Centrinėje Azijoje. Stasys ba-
kalauro laipsnį Rusijos ir sovietinių
studijų srityje įgijo University of Ca-
lifornia, San Diego, o magistro laipsnį
tarptautinio švietimo srityje – Har-
vard University. Šiuo metu jis dirba
American Councils Kazachstano sky-
riaus direktoriumi. Apie jo pasirinki-
mą vykti į Centrinę Aziją, patirtus
įspūdžius, įgytą patirtį, lietuvišką kil-
mę – šiame įdomiame pokalbyje
,,Draugo” skaitytojams.

– Stasy, kokie Jūsų ryšiai su
Lietuva?

– Mano mama yra lietuvė, todėl
aš labai vertinu savo lietuvišką kilmę.
Mano senelė Uršulė Astrienė yra ge-
rai žinoma lietuvių liaudies meni-
ninkė. Visiems savo vaikams ir anū-
kams ji įdiegė savo nepaprastą meilę
tėvynei. Man didelė garbė, kad buvau
pavadintas savo senelio Stasio Astro
vardu. 

Su Lietuva mane sieja ne tik
kilmė ar kultūriniai, bet ir akademi-
niai bei darbo ryšiai. Kalbos politika
Baltijos šalyse bei Centrinėje Azijoje
yra vienas svarbiausių mano moksli-
nių interesų. 1996 metais galėjau pa-
dirbėti Lietuvos ambasadoje, kurioje
man vadovavo Alfonsas Eidintas ir
Birutė Eidintienė. Iki šiol Eidintų
šeima yra mano labai geri draugai,
bendrauju ir su jų dukra Aiste Eidin-
taite-Semeškevičiene, gyvenančia Vil-
niuje.  

Galėčiau pridurti, kad mano ry-
šiai su Amerikos lietuvių bendruo-
mene yra tokie pat stiprūs kaip ir su
Lietuva. Mano mama Marytė ir teta
Alberta aktyviai dalyvauja San Fran-
cisco Lietuvių Bendruomenės veiklo-
je. Manau, kad dėdė ir teta, Vytautas
bei Gražina Kamantai, yra ryškūs
Amerikos Lietuvių Benduomenės
žmonės. Visi mano pusbroliai ir pus-
seserės bei aš augdami stovyklavome
Dainavoje, nepaisant atstumo tarp
California valstijos ir Michigan. Ma-
no abi seserys šoko tautinius šokius,
Monika – San Francisco, Bernadeta –
Boston ir Los Angeles. Monika taip
pat tęsia ir kulinarines tradicijas:
šeimos šventėms iškepa nuostabų
raguolį ir ,,Napoleoną”. Mano tėtis
yra šauniausias man žinomas ne-
lietuvių kilmės „lietuvis”: jis gali lais-
vai lietuviškai bendrauti su mano
senele, o paskutiniaisiais metais įval-
dė kugelio kepimo ir sūrių gamybos
meną, naudodamas autentiškus sūr-
maišius ir sluogą. 

– Ar dažnai aplankote Lietu-
vą? Koks įsimintiniausias prisi-
minimas, pirmąkart aplankius
senelių gimtinę?

– Pirmąkart Lietuvą aplankiau
1993 metais. Tai buvo mano pirma
kelionė į užsienį ir kaip 18-metis, tik
ką baigęs gimnaziją abiturientas,
galiu pasakyti, tai buvo lemtinga pa-
tirtis. Aš ne tik mačiau, kaip pasku-
tiniai Rusijos armijos likučiai paliko
Vilnių, bet taip pat turėjau galimybę
pamatyti popiežių Joną Paulių II, ku-
ris tuo metu lankėsi Baltijos šalyse.
Nuo tada turėjau nemažai galimybių
pakeliauti po šalį, aplankiau savo

senelės gimtąjį kaimą Bartninkus,
taip pat artimuosius Klaipėdoje. 1998
metais keturis mėnesius praleidau
mokydamasis lietuvių kalbos Vilniaus
universitete. Visada prisiminsiu tą
laiką, kai gyvenau Saulėtekio gatvės
bendrabutyje greta pirmosios studen-
tų grupės iš Kinijos, taip pat, kaip
lankydavau savo senelės seserį Anelę
ir ją vesdavausi sekmadieniais į Ka-
tedrą.  

Didžiausia staigmena 1993-iai-
siais man buvo rusų kalbos vartoji-
mas Vilniuje. Aš augau žinodamas
apie Sovietų Sąjungą, tačiau supra-
tau, kaip plačiai rusų kalba buvo var-
tojama neetninių lietuvių, tik tada,
kai pamačiau ženklus gatvėse kalba,
kuri man tuo metu buvo visiškai sve-
tima. Taip pat prisimenu, koks bu-
vau nustebęs, kai išgirdau kaip grei-
tai žmonės kalba lietuviškai. Aš visa-
da galėjau suprasti, ką mano mama
kalbėjo senelei, bet tai visiškai kita
patirtis nei ta, kai esi apsuptas gyvos
kalbos visuose jos vartojimo kontek-
stuose.

Paskutinį kartą Lietuvoje buvau
praeitą vasarą, aplankiau savo gimi-
naičius Vilniuje, o su seserimi Berna-
deta praleidome keletą nuostabių
dienų Palangoje.

– Mėgstate keliauti, kokias
šalis jau esate aplankęs?

– Pirmuosius metus koledže pra-
leidau studijuodamas rusų kalbą ir
kultūrą Sankt Peterburge, Rusijoje.
Taip pat metus pagal Japan Ex-
change and Teaching (JET) progra-
mą praleidau mokydamas anglų kal-
bą šiaurės Japonijoje. Kazachstane ir
Tadžikistane dirbu aštuonerius me-
tus. Pabaigęs mokslus turėjau daug
galimybių pakeliauti ir aplankyti
nemažai valstybių Europoje, Azijoje
ir Artimuosiuose Rytuose. 

– Kaip pradėjote dirbti Ame-
rican Councils? Kaip atsidūrėte
Kazachstane?

– Iš pradžių atvykau į Kazach-
staną 1999 metais kaip US Peace
Corps savanoris, nors šią šalį buvau
aplankęs dar kai mokiausi Sankt Pe-
terburge. Kartu tiek Peace Corps,
tiek IREX (International Research
and Exchanges Board), tiek ir Ame-
rican Councils Kazachstane dirbu jau
maždaug septynerius metus. 2005
–2006 metais dirbau Jungtinėse Tau-
tose Tadžikistane, tačiau 2006 me-
tais mūsų skyrius buvo panaikintas
dėl gana taikios Tadžikistano vidaus
politikos. Kai buvo paskelbtas kon-
kursas eiti American Councils direk-
toriaus pareigas Kazachstane, aš pa-
sinaudojau galimybe grįžti atgal ir

dirbti tarptautinio švietimo srityje,
kurią labai mėgstu.

– Ar lietuviška kilmė padėjo
Jums pritapti šioje posovietinėje
valstybėje?

– Mano lietuviška kilmė iš tiesų
ir buvo tai, kas mane atvedė į Ka-
zachstaną. Apie šią šalį pirmą kartą
išgirdau savo dėdės namuose Vilniu-
je. Mano senelės artimi giminaičiai
buvo tarp tų žmonių, kurie buvo Sta-
lino ištremti į Kazachstaną. Mano dė-
dė ten praleido 20 savo gyvenimo me-
tų: dirbo ir užaugino šeimą gyvenda-
mas maždaug 45 min. kelio nuo tos
vietos, kur aš savanoriavau su taikos
palaikymo grupe. Aš prisimenu dar
kaip šiandien: save sėdintį dėdės bute
Vilniuje, 1993 metais, geriantį arbatą
iš kazachiškų puodelių ir žiūrintį
nuotraukas iš tų vietų, kurios atrodė
kaip nepasiekiama svajonė, šiandien
tapusi mano kasdienybės dalimi. 

Kazachstanas ir Lietuva labai
panašios šalys daugeliu aspektų. Eko-
nominis abiejų šalių augimas per
paskutinius penkerius metus yra ne-
paprastas. Abiejų šalių maistas gana
panašus, toks pat sovietinės archi-
tektūros palikimas ir, žinoma, specifi-
nis mąstymo būdas, dar jaučiamas
abiejose šalyse. Tiesą pasakius, kai aš
kazachams pasakau, kad esu pusiau
lietuvis, jie iš karto atsako, kad aš esu
'svoi chelovek' (savas žmogus). Kaza-
chai apie Baltijos šalis visada atsilie-
pia labai šiltai, ir daugelis su didele
nostalgija prisimena laikus, kai galėjo
nuvykti prie Baltijos jūros sovieti-
niais metais. Įdomumo dėlei galėčiau
pridurti, kad dabar tiesioginiai skry-
džiai tarp Vilniaus ir Alma-Atos yra
perpildyti jaunų kazachų, kurie dirba
susisiekimo srityje.

– Kas Jus labiausiai žavi Ka-
zachstane? Kuo, Jūsų manymu,
ši šalis yra ypatinga, išsiskiria iš
kitų?

– Man Kazachstanas per šiuos
dešimtį metų tapo antraisiais na-
mais. Nesiruošiu čia pasilikti visam
laikui, tačiau išmokau iš šios šalies ir
jos žmonių labai daug. Tai ne tik la-
biausiai besivystanti ir auganti Cen-
trinės Azijos šalis, bet ir šalis, kurioje
yra daugiau nei 100 įvairių etninių
grupių, šalis, kur musulmonai ir
krikščionys gyvena taikingai vieni
šalia kitų. Šalis regione tampa labai
įtakinga ir tam, žinoma, įtakos turi
gausūs naftos ištekliai. Manau, kad
man įdomiausia šioje šalyje – galimy-
bė darbe bendrauti su įvairiausiais
skirtingais žmonėmis: nuo vidurinės
mokyklos moksleivio iki ministro. 

– Ačiū Jums už pokalbį.

Stanley Currier su bendradarbėmis švietimo mugėje Alma–Atoje.

Jaunimo simpoziumo dalyvės,
antros kartos lietuvaitės Aušra Venc-
kutė ir Vėjūnė Baltrušaitytė kalbėjo
apie vertybių svarbą išlaikant lietu-
vybę. Dr. Vytautas Vyšniauskas pasa-
kojo apie savo šeimos pastangas per-
duodant lietuviškas vertybes vai-
kams. Los Angeles parapijos klebo-
nas Stanislovas Anužis pabrėžė baž-
nyčios vaidmenį Lietuvos tęstinumo
išlaikyme. Politinių studijų savait-
galio diskusijose  dalyvavo ir aktyviai
besidarbuojantys Los Angeles fron-
tininkai: Žibutė Brinkienė, Antanas
Mažeika, Algimantas Žemaitaitis,
Juozas Pupius, Violeta Gedgaudienė
ir kt. 

Politinių studijų savaitgalio
svečiai dalyvavo dokumentinio filmo
,,Red Terror on Amber Coast” per-
žiūroje. Lietuvius įkvėpė filmo re-
žisieriaus amerikiečio kun. David
O’Rourke pastangos įamžinti sovie-
tinę Lietuvos okupaciją ir partizanų
rezistenciją. 

Generolas Arvydas Pocius

Kun. Stanislovas Anužis

LA LFB vicepirmininkė
Žibutė Brinkienė
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Antisemitizmu  kaltinanti
knyga kelia nuomoniû audrâ 

Vilnius, vasario 1 d. (Alfa.lt) –
Emigrantų srautas iš Lietuvos pri-
lygsta pabėgėlių srautams iš karo
apimtos šalies. Tokią žinią Čikagoje
išgirdo ir chemijos mokslų daktaras
Svajus Asadauskas. Tačiau ilgai nes-
varstęs jis nutarė grįžti į Lietuvą.

14 metų Jungtinėse Amerikos
Valstijose gyvenęs lietuvis baigė dok-
torantūrą, įgijo cheminės inžinerijos
daktaro laipsnį, 8 metus dirbo vok-
iečių bendrovės „Fuchs Lubricants”
padalinyje Čikagoje.

„Darbas buvo įdomus ir gerai
mokamas, tačiau komerciniai intere-

sai tapo svarbiausi. Nusprendžiau,
kad Lietuvai mano patirtis gali duoti
daugiau naudos. Vilniuje dirbu
Chemijos institute”, – „Vilniaus dien-
ai” pasakojo S. Asadauskas.

Anot jo, tėvynėje rasti darbą pa-
dėjo užsienio lietuvių mokslininkų fo-
rumas. S. Asadausko projektas gavo
Europos Sąjungos finansavimą
devyneriems metams.

Paklaustas, kokį įspūdį padarė
Vilnius, mokslininkas sakė: „Labai
geras įspūdis. Jaučiuosi iš JAV kaimo
atvažiavęs į Europos didmiestį.”

JAV mokslininkas grîžo 
î Lietuvâ  

Vilnius, vasario 1 d. ( Alfa.lt) –
Daugumai Antrojo pasaulinio karo
metu Nacistinės Vokietijos okupuotų
šalių iki šiol raudonuoti verčia vienas
gėdingas faktas – bendradarbiavimas
su naciais vykdant nusikaltimus,
skelbia „The Economist”.

Lenkijoje Antrasis pasaulinis
karas dažniausiai yra vaizduojamas
kaip vienas nuoseklus herojinis mū-
šis prieš šalį okupavusias svetimas jė-
gas – Rusiją bei Vokietiją. Tad kalbos
apie Lenkijos visuomenėje gyvuojantį
antisemitizmą, kuris ir skatino dalį
lenkų bendradarbiauti su naciais
vykdant žydų genocidą, sukelia ne-
menką sąmyšį.

Rašytojas Jan Tomasz Gross tokį
sąmyšį sukelia jau ne primą kartą.
Lenkijoje gimęs, o šiuo metu
Princeton universitete dėstantis is-
torikas 2001 metais išleistoje knygoje
„Kaimynai” pasakoja istoriją, kai
okupacijos metais vieno Lenkijos kai-
mo žydai buvo suginti į daržinę ir
gyvi sudeginti joje. Nusikaltimą,
istoriko teigimu, įvykdė ne Gestapo
pajėgos, o patys lenkai. Naujausia
knyga, pavadinta „Baimė: antisemi-

tizmas Lenkijoje po Aušvico” sukėlė
tikrą nuomonių audrą.

Knygoje aptariamas Kielcuose
įvykdytas pogromas, kai lenkai 1946
metų liepą nužudė daugiau nei 40
žydų. Viename iš knygos skyrių nei-
giamas populiarus mitas, kad būtent
žydai yra atsakingi už komunistinio
režimo primetimą lenkų tautai, kuri
šio režimo nepakentė iš esmės. Viena
iš labiausiai šokiruojančių minčių
skelbia, kad koncentracijos stovyklų
pragarą išgyvenę žydai, sugrįžę na-
mo, būdavo nužudomi vietinių lenkų,
kurie buvo užgrobę žydų turtą nuosa-
vybę. Teigiama, kad lenkai, kurie
Antrojo pasaulinio karo metais nuo
nacių slėpė žydus, pokario metais ne-
drįsdavo pripažinti šio fakto, nes bijo-
jo neigiamos tautiečių reakcijos.

Atsako tokia knyga ilgai laukti
neturėjo. Valstybės Istorijos instituto
vadovas Janusz Kurtoka pavadino J.
Gross „istorijos vampyru”. Buvęs
popiežiaus Jono Pauliaus II asmeni-
nis sekretorius Stanislaw Dziwisz
mano, kad J. Gross knyga pažadino
antisemitizmo demoną. 

Bibliotekininkai grasina streikais
Atkelta iš 1 psl. Neišgirdę

konkre-čių pažadų pagerinti bib-
liotekų padėtį, LBD suvažiavimo
dalyviai, atstovaujantys daugiau kaip
3 tūkst. šalies bibliotekų darbuotojų,
nutarė kreiptis į Vyriausybę,
politines partijas, valstybės valdymo
ir savivaldos institucijas. Jie paragino
valdžią užtikrinti tolygų valstybinių
bibliotekininkystės plėtros programų
įgyvendinimą apskrityse.

Valstybė ir kiti bibliotekų steigė-
jai turėtų rasti tiek lėšų, kad kasmet
tūkstančiui gyventojų bibliotekos
galėtų įsigyti 200–250 leidinių. Taip
pat prašoma iš esmės pakeisti bib-
liotekininkų darbo apmokėjimo sis-
temą, įvedant kvalifikacines kate-
gorijas, ir padidinti bibliotekininkų
atlyginimą iki vidutinio darbo
užmokesčio dydžio.

Britû televizija parodys 
sovietmeçio  Lietuvâ

Vilnius, vasario 1 d. (BNS) –
Didžiosios Britanijos televizija pris-
tatys britams Lietuvoje vykdomą pro-
jektą, kuriuo norima priminti ir
supažindinti su sovietmečio – 1984-
ųjų – kasdienybės tikrove.

Vasario 5-6 dienomis, Lietuvoje
lankysis vieno iš penkių didžiausių
Jungtinėje Karalystėje matomų tele-
vizijos kanalų ,,Channel 5” filmavimo
grupė. Britai rengs reportažą apie
,,Vilniaus – Europos kultūros
sostinės 2009” projektą ,,1984 -
išgyvenimo drama”, kuris vykdomas
buvusiame sovietiniame bunkeryje
netoli Vilniaus.

,,Britams labai įdomu pamatyti,
pajusti, ką mes išgyvenome ir kaip
gyvenome būdami Sovietų Sąjungos
dalimi. Atvykę į Vilnių, jie pirmiausi-
ai nori pamatyti KGB muziejų.
,,Išgyvenimo dramos” projektą šiuo
metu aktyviai pristatome Jungtinės
Karalystės žiniasklaidai įvairių
renginių metu ir jau yra nemažai
žurnalistų, planuojančių atvykti apie
jį parašyti. ,,Channel 5” komanda bus
pirmoji įspūdžius patirtus sovietini-
ame bunkeryje pristatysianti britų
žiūrovams”, – sako kelionę britų žur-
nalistams rengiančio Lietuvos turiz-

mo informacijos centro Londone
direktorė Indre Trakimaitė.

Projekto ,,1984 – išgyvenimo
drama” pagrindinė ašis – Lietuvos
sovietmečio laikotarpis, 50 okupaci-
jos metų, pasibaigusių 1990 metų
kovo 11-ąją.

Devintajame dešimtmetyje kaip
alternatyvi televizijos stotis atominio
karo atveju pastatytame bunkeryje
vykstantis projektas pristato totali-
tarinio režimo įtaką ne tik politini-
am, ekonominiam, kultūriniam, bet
ir kasdieniam žmonių gyvenimui.

,,Enciklopedinis praeities žinoji-
mas vargu ar sužadina žmogui prieš-
taringus išgyvenimus, vertinimo ir
pasirinkimo įtampą. ‘Išgyvenimo
dramoje 1984’ patirtos to laikmečio
situacijos, aplinkybės ir tikri įvykiai
paveiks ne tik protą, bet ir jausmus.
Patirtis formuoja vertybes, neleidžia
likti abejingam, skatina gyventi
išmintingai”, – teigia režisierius Jo-
nas Vaikus.

,,Channel 5” skelbia, jog jų žinių
laidų kasdienė auditorija – 3 milijon-
ai žiūrovų. Reportažą iš Lietuvos
ketinama rodyti vasario mėnesį tri-
jose vienos dienos šio kanalo žinių
laidose.

Atkelta iš 1 psl. Po balsavimo
So-cialdemokratų frakcijos seniūnė
Irena Šiaulienė teigė, kad įstatymas
padės Lietuvai įgyvendinti svarbius
energetikos projektus.

,,Manome, kad šio įstatymo priė-
mimas yra vienas iš svarbiausių šios
kadencijos darbų. Džiaugiamės, kad
įstatymas leidžia Lietuvai išlikti ato-
minės energetikos šalimi”, – sakė I.
Šiaulienė. Anot socialdemokratės,
nacionalinio investuotojo sukūrimas
suteiks Lietuvai naujų argumentų
galimose derybose su Europos Są-
junga dėl atominės elektrinės darbo
pratęsimo po 2009 metų.

Įstatymui pritarusių ,,darbiečių”
atstovas Pranas Vilkas pažymėjo, kad
šis Seimo žingsnis sudarys galimybę
įtraukti Lietuvos energetikos siste-
mą į Europos Sąjungos sistemą. So-
cialliberalas Vaclavas Karbauskis at-
kreipė dėmesį, kad nacionalinio in-
vestuotojo bendrovėje valstybė turės
kontrolinį akcijų paketą.

Tuo tarpu opozicijos politikai
LEO LT sukūrimui kelią atvėrusias
įstatymo pataisas pavadino ,,Lietuvos
energetine okupacija”. ,,Siūlau 2008
metų vasario 1 dieną paskelbti juodą-
ja penktadienio diena”, – pareiškė
frakcijos Tvarka ir Teisingumas (libe-
ralai demokratai) seniūnas Valenti-
nas Mazuronis.

Anot konservatorių vadovo An-
driaus Kubiliaus, įstatymas parodė,
kokios politinės jėgos iš tikrųjų su-
daro valdančiąją koaliciją. ,,Tenka ap-
gailestauti, kad tokiu svarbiu klau-
simu, kuris Lietuvai gali labai bran-
giai kainuoti, neužteko atsakomybės
toms partijoms, kurios pasidavė
socialdemokratų spaudimui”, – sakė
A. Kubilius, komentuodamas Darbo
partijos paramą LEO LT.

Atsižvelgus į opozicijos siūlymus
įstatymo pataisose buvo įtvirtinta,
kad nacionalinis investuotojas įgy-
vendina strateginį Lietuvos tikslą –
kompleksiškai integruoja Lietuvos
elektros energetikos sistemą į Euro-
pos Sąjungos sistemas ir elektros
energijos vidaus rinkas.

Per audringas diskusijas Seime
opozicinių frakcijų atstovai penkta-
dienį vėl teikė daugybę pasiūlymų to-
bulinti įstatymą. Kai kurie iš jų buvo
itin ,,originalūs”. Pavyzdžiui, Seimo
narys Jurgis Razma siūlė į įstatymo
preambulę įtraukti nuostatą, kad
įstatymas priimamas nepaisant Eu-
ropos Sąjungos energetikos politikos.

Įstatymo pataisos įsigalios, jei jų
nevetuos prezidentas Valdas Adam-
kus. Jei šalies vadovas įstatymą pasi-
rašys, opozicija žada kreiptis į Kons-
titucinį Teismą, kad šis patikrintų
teisės akto atitikimą Konstitucijai. 

Seimas atv∂rè keliâ 
LEO LT sukùrimui

Biblioteka.

Atkelta iš 1 psl.
Kompozitorius jau įkūrė savo Scenos
ir estetikos mokyklos mažus filialus
Čikagoje, kur visai neseniai lankėsi
tenykščių lietuvių kvietimu. Taip pat
filialai įsteigti Jungtinėje
Karalystėje, pradiniai steigimo dar-
bai atlikti Belgijoje (ten jau yra
pasiryžusi vaikus mokyti mokytoja).
G. Zujus labai norėtų už-megzti
ryšius ir su Ispanijos lietuviais, o Žil-
vino vaidmeniui svajoja     rasti lietu-
vių kilmės jaunuolį iš                Pietų
Amerikos. Paklaustas, o kaip gi su
Airijos lietuviais, prodiuseris patiki-
na, kad iškart po interviu su-sisieks
su bičiuliu Nojumi, gyvenančiu lietu-
vių pamėgtoje saloje, ir būtinai imsis
ieškoti talentingų vaikų ir ten.
Muzikos profesionalą džiugina ir
didelis Kanados lietuvių susido-mėji-
mas projektu, jau planuojamas viz-
itas į Torontą.

Savotiška generalinė Sigito Ge-
dos ir Laimučio Vilkončiaus šiuolai-
kinės roko operos „Eglė žalčių kara-
lienė” repeticija įvyks jau šią vasarą
Kaune. Veiksmas vyks Nemuno prie-
plaukoje, kaip tik tinkamoje aplinko-
je tokiai operai – vanduo joje vienas
pagrindinių akcentų. Be to, sumany-
mą žada padėti įgyvendinti ne tik
„Combo” su įspūdinga scena, ap-
švietimu, specialiaisiais efektais, bet
ir aviatoriai, motorizuoti laivai.

Tačiau G. Zujus nuramino, kad
„generalinė repeticija”, tikrai netu-
rėtų pranokti pagrindinio pasirody-
mo vyksiančio 2009 metais. Tuomet
įspūdingiausiu akcentu taps tai, kad
operoje vaidins vaikai ir jaunuoliai ne
tik būsiantys Lietuvoje, bet tuo pat
metu ir kitose šalyse, o juos bus gali-
ma matyti ekranuose, be to ir jie pa-
tys visą veiksmą stebės irgi savo
miestų aikštėse ar kitose vietose

Prasideda pasaulio lietuviukû 
roko operos repeticijos
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Aušra Radzeviçiùtè
geopolitika.lt

Kai garsiojo romano „Šimtas me-
tų vienatvės” veikėjas, vienas iš dau-
gelio pulkininko Aureliano Buendia
palikuonių Makondo bažnyčioje ban-
dė išsiaiškinti savo kilmę, senas kle-
bonas tik numojo ranka: čia žmonės
dažnai vaikus pavadina gatvių var-
dais. Kitokios istorinės atminties, su-
prask, šiuose kraštuose nėra.

Nuo tų magiškų laikų, be galo ta-
lentingai aprašytų Gabriel Garcia
Marquez, nutekėjo daug vandens, bet
Kolumbijos gyvenimo spalvos tikrai
nepasikeitė stulbinamai. Kelias de-
šimtis karų sukėlęs ir visus juos pra-
laimėjęs „knyginis” pulkininkas ras-
tų ką veikti ir šiandienėje Kolumbi-
joje, kur apie trečdalį šalies teritorijos
kontroliuoja prieš vyriausybę kovo-
jančios Revoliucinės karinės pajėgos
– Fuerzas armadas revoliucionarias
de Colombia (FARC).

Praėjusių metų pabaigoje į pa-
saulio žiniasklaidos akiratį Kolum-
bija pateko dėl jaudinančios įkaitų iš-
laisvinimo operacijos, kuri ant balto
žirgo užkėlė ne ką kitą, o įnoringąjį
Venesuelos prezidentą Hugo Chavez.
Minėtoji sukilėlių (arba teroristų)
organizacija FARC Kolumbijos džiun-
glėse kelerius metus laiko įkalinusi
apie 50 įtakingų įkaitų, tarp jų – ša-
lies reguliariosios armijos kariai, bu-
vę valdininkai, politikai ir užsienie-
čiai. Ir bene svarbiausias asmuo, nuo
2002 m. įkalintas Kolumbijos džiun-
glėse, – buvusi kandidatė į šalies pre-
zidentus, Kolumbijos bei Prancūzijos
pilietė Ingrid Betancourt, kurios iš-
laisvinimo klausimas skambėjo net
Prancūzijos vadovo Nicolas Sarkozy
rinkiminėse kalbose. Deja, politikė iš-
laisvinta nebuvo, tačiau „Raudonojo
Kryžiaus” globon FARC sutiko per-
duoti kitas dvi įkaites: buvusią I. Be-
tancourt padėjėją Clara Rojas ir
eksparlamentarę Consuelo Gonzalez
de Perdomo. Abi šios moterys iš dė-
kingumo krito į kojas Venesuelos pre-
zidentui H. Chavez, kuris, savo ruož-
tu, pasauliui išrėžė jausmingą kalbą

apie tai, kad nuo šiol FARC nebe-
reikia vadinti teroristine organi-
zacija, o sukilėliams nereikėtų grobti
įkaitų, nes tokia kova niekur neveda.

Politinių įkaitų drama Kolum-
bijoje vos netapo didelio tarpvalsty-
binio skandalo priežastimi. Šalies
prezidentui Alvaro Uribe Velez (vie-
nas iš tikrai nedaugelio Pietų Ame-
rikos vadovų, nesimpatizuojančių lo-

tynų amerikietiškam socializmui ir
siekiančiam palaikyti gerus san-
tykius su JAV) H. Chavez siūlymasis
tarpininkauti derybose su FARC su-
kėlė nemažai galvos skausmo. Ko-
lumbijos vadovas visiškai nenorėjo,
kad didysis kalbėtojas iš Venesuelos
visą šią padėtį išnaudotų savo ideolo-
gijos propagandai ir praėjusį rudenį
jam buvo atsakyta „ačiū, nereikia”.
Dalyvaudamas naujosios Argentinos
prezidentės Cristina Kirchner inau-
guracijoje, H. Chavez užsipuolė
Kolumbijos prezidentą A. Uribe, pa-
reikšdamas, kad nenori jo matyti
akyse ir kad nuo šiol Venesuela savo
eksporto srautus nukreips į Braziliją
bei kitas Lotynų Amerikos valstybes,
o su Kolumbija neturės jokių reikalų.
Laikinai net buvo atšauktas Venesu-
elos ambasadorius.

Šiaip ar taip, H. Chavez savo pro-
gos sulaukė ir bent dvi džiunglėse ka-
lintos moterys pagaliau sugrįžo į nor-
malų gyvenimą. Tačiau ir oficialiajai
Kolumbijos valdžiai, ir tarpininkams
dar lieka ne mažiau skaudus klau-
simas – I. Betancourt laisvė. Šios po-
litikės likimas tiesiogiai susipynęs su
dabartinio Kolumbijos prezidento A.
Uribe karjera: jie kartu 2002 m. ba-
lotiravosi į šalies vadovo postą.

Kolumbijos prezidentas A. Uribe
2002 m. gegužę surinko 53,6 proc.
rinkėjų balsų ir, būdamas nepriklau-
somas kandidatas, šalies gyvenime
pradėjo kokybiškai naują erą. Ilgus
metus Kolumbijoje valdžią dalijosi
dvi tradicinės partijos – liberalai ir
konservatoriai, kurie praėjusio am-
žiaus šešto dešimtmečio pabaigoje
net buvo susitarę kandidatus į prezi-
dento postą deleguoti pariteto pag-
rindais: ketverius metus liberalas,
ketverius metus – konservatorius. Ir
nors formaliai šis susitarimas 1974
m. nustojo galios, iš esmės niekas ne-
pasikeitė. Kuo skyrėsi šios dvi, rodos,
visiškai skirtingos partijos? Kaip
mėgsta sakyti patys kolumbiečiai:
skirtumas tik tas, kad liberalai ir
konservatoriai skirtingu metu vaikš-
to į sekmadienio pamaldas…

Iškėlęs šūkį „Tvirta ranka, dau-
giau širdies”, A. Uribe užsimojo įgy-
vendinti ryžtingas permainas. 2006
m., surinkęs jau per 60 proc. balsų, jis
buvo perrinktas antrai kadencijai. Jo
politinis kursas – neoliberalizmas ir
orientacija į laisvąją rinką. A. Uribe
pasisako už nedarbo ir skurdo maži-
nimą ekonomikos augimo sąskaita.
Jis pasiryžęs mažinti valdymo išlai-
das ir biudžeto deficitą, silpninti vals-
tybės įtaką verslui, įgyvendinti pen-
sijų pertvarką bei plėsti prekybą su
JAV.

Tačiau Kolumbijoje ne viskas gali
taip sklandžiai klostytis. Be jau minė-
tos sukilėlių organizacijos FARC, nuo
1964 m. šalį įstūmusios į  pilietinio
karo sumaištį, Kolumbijoje didelį
vaidmenį vaidina narkotikų karteliai,
kurių ne tik galia bei įtaka, bet ir
pats buvimas neabejotinai ardo vals-
tybės pamatus. Praėjusių metų lap-
kritį Europos narkotikų ir toksiko-
manijos priežiūros grupė paskelbė,
kad 2005 m. buvo konfiskuota 107 to-
nos kokaino, o pagrindiniai „balto-
sios mirties” tiekėjai į ES šalis – Ko-
lumbija, Bolivija ir Peru. Šis verslas
toks galingas, kad mažai ką stebina
net tai, jog kokainas iš Kolumbijos
gabenamas ne kurjerių skrand-
žiuose, o povandeniniais laivais. Kaip

Kur link eina Pietû Amerika? (II)

tik vienas toks praėjusį gruodį
nuskendo prie Kolumbijos krantų. Jo
triumuose buvo 12 tonų kokaino.
„Reuters” duomenimis, kasmet Ko-
lumbijoje kokaino gamyba viršija 500
tonų.

Kalbant apie Pietų Amerikos ša-
lių gyvenseną ir jų raidos kursą, ne-
galima nepaminėti ir kai kurių kul-
tūrinių socialinių bruožų. Vienas to-
kių – mačizmo tradicija, t. y. vyro va-
dovavimo įvaizdis, kuris apima pa-
nieką mirčiai, pavojams ir labai daž-
nai – moterims.  Tačiau šiandieninė
istorija ir šioje srityje rašoma jau „ki-
tokiu rašalu”. Bene geriausias pa-
vyzdys – Čilė, šalis, kuri, anot „Viki-
pedijos”, vystosi sparčiausiai iš visų
Pietų Amerikos valstybių ir kurioje
pastaruoju metu fiksuojamas ne tik
mažiausias korupcijos indeksas, bet
ir neprastėja gyvenimo lygis (BVP
augimas – 6,7 proc., infliacija – 2,3
proc.).

2006 m. Čilės prezidente tapo
Michelle Bachelet Jeria – turtingos
biografijos ir neeilinės charizmos mo-
teris. Jos šeimos istorija mena 1970
m., kai į valdžią Čilėje atėjo socialis-
tas Salvador Allende: dabartinės pre-
zidentės tėvas Alberto vadovavo pro-

duktų skirstymo komitetui. Po 1973
m. karinio perversmo, septyniolikai
metų atnešusio Augusto Pinocheto
diktatūrą, M. Bachelet šeimos laukė
persekiojimai ir susidorojimas. Tėvas
mirė kalėjime neištvėręs kankinimų,
o pati Michelle pateko į slaptąjį kalė-
jimą „Villa Grimaldini”, iš kurio, tar-
pininkaujant Australijai, vėliau buvo
paleista, bet priversta palikti šalį. Į
Čilę M. Bachelet grįžo 1979 m. ir net-
rukus aktyviai ėmė domėtis politika
bei tapo Socialistų partijos nare. 2000
m. buvo paskirta sveikatos ministre,
o po dvejų metų tapo pirmąja ne tik
šalyje, bet turbūt ir visame regione
gynybos ministre.

Sėkminga politinė Čilės prezi-
dentės karjera – ne vienintelis daly-
kas, kuris krinta į akis vertinant per-
mainas Pietų Amerikos valstybėse.
M. Bachelet išrinkimas šalies vadove
reiškia kone epochinį posūkį: tradi-
ciškai religingoje ir mačistinėje visuo-
menėje aukščiausios pareigos  atiteko
moteriai, kuri skelbiasi esanti agnos-
tikė, yra išsiskyrusi ir augina tris vai-
kus nuo trijų skirtingų vyrų. Ir tai at-
sitiko šalyje, kurioje iki 2004 m. ne-
buvo skyrybų įstatymo...

Čilės prezidentė Michelle Bachelet
Jeria. 

Kolumbijos gyvenimo spalvos tikrai nepasikeitė stulbinamai.
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

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

Dr. VILIUS MIKAITIS
Dr. ANDRIUS KUDIRKA
Dr. JUSTYNA STENGELE

Õeimos daktarai ir chirurgai
10811 W. 143rd St. Orland Park, IL 60467

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 708-460-2500
Valandos pagal susitarimâ

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

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

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

Trùkio, tulñies pùsl�s, krùties,
� ñarnyno, endokrinologinè ir
laparoskopinè chirurgija.
330000 BBaarrnneeyy DDrr..,, SSuuiittee AA

JJoolliieett,, IILL 6600443355
TTeell.. 881155--774444--00333300;; 

lliieettuuvviiõõkkaaii 881155--774444--88223300
wwwwww..cceenntteerrffoorrssuurrggeerryyaannddbbrreeaasstthheeaalltthh..ccoom

Chirurgai 

DDrr.. VViiddaa II..PPuuooddžžiiūnniieenn�
HHeeaalltthhyy CCoonnnneeccttiioonn

CChhiirroopprraaccttiicc && RReehhaabb CClliinniicc

Manualinè ir fizinè terapija, sporto
traumû specialistè, nugaros, kaklo ir
sânariû gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminû

patarimai.

1166554477 WW.. 115599 SSttrreeeett
LLoocckkppoorrtt,, IILL 6600444411 

TTeell.. 881155--883344--99007755//99007766
KKaallbbaammee lliieettuuvviišškkaaii

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road, 
TTeell.. 777733--558855--22880022

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

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

9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge

TTeell.. ((770088)) 663366--66662222
Holy Cross Hospital, #410S
TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Ginekologija

Stuburo ir skausmo ligos 

Chiropraktika ir 
manualinè terapija

Cardiac Diagnosis, LTD.
4901 W. 79th St.
Burbank, IL 60459

Tel. 708-424-2024
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Õirdies ir kraujagysliû ligos
Valandos pagal susitarimâ

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

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

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

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

Telefonas (708)-239-0909
� Manualinè terapija
� Chiropraktika
� Bioenergetinè kompiuterizuota îranga
� Kraujo tyrimai
� Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

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

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

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66 

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

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

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

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

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

663300--994411--22660099

Čia vieta Jūsų 
skelbimui!

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

JJOONNAASS VV..PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD
TTEERRRRII DDAALLLLAASS PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD

VVIIKK DDUUGGAARR,, MMDD
Illinois Pain Institute

Nugaros, sprando, galvos, sânariû,
sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû

skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.
EEllggiinn:: 884477--228899--88882222

MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

PENSIJOS PLANAVIMAS –
PAČIŲ BŪSIMŲ PENSININKŲ

REIKALAS
Išėjimas į pensiją daugeliui žmo-

nių kelia įvarius jausmus: greta su-
vokimo, kad pagaliau bus galima at-
sikvėpti ir likusią gyvenimo dalį pa-
miršti su darbu susijusius rūpesčius,
ne vieną aplanko ir liūdesio, nesau-
gumo jausmai. Jei liūdesys paprastai
kyla dėl pasikeitusios rutinos, ben-
dradarbių ilgesio, noro jaustis nuolat
reikalingam ir panašių dalykų, tai ne-
tikrumas dėl ateities pirmiausia per-
sekioja tuos, kurie dėl kokių nors
priežasčių nėra tikri dėl savo finansi-
nės padėties ir bijo ilgainiui tapti naš-
ta vaikams ar visuomenei.

Deja, visuomenės apklausos ro-
do, kad skaičiuoti pinigus, ypač tuos,
kuriais naudosis ateityje, mėgsta ne
tiek jau daug žmonių. Tik mažiau
kaip pusė darbingo amžiaus ameri-
kiečių daugiau ar mažiau žino, kiek
pinigų turėtų sukaupti nerūpestingai
senatvei. Nors daugelis žmonių skun-
džiasi, jog jų darbdaviai nesiūlo daly-
vauti 401 (k) tipo pensijos kaupimo
planuose, net ir tie, kurie turi tokią
galimybę, ne visuomet ja naudojasi.
Turint galvoje neaiškią valstybinių
pensijų (,,social security benefits”)
ateitį bei ilgėjančią vidutinę gyveni-
mo trukmę, tikėtina, kad privačių
fondų ištekliai būsimiesiems pensi-
ninkams taps dar labiau būtini, nei
iki šiol. Tad nuo ko pradėti planuoti
savo pensiją?

Pirmiausia, turite konkrečiai ži-
noti, kiek pinigų jums reikėtų, norint
patenkinti visus poreikius ir palai-
kyti esamą gyvenimo lygį, išėjus į pen-
siją. Manoma, kad, priklausomai nuo
pajamų lygio, kiekvienam dirbančia-
jam gali prireikti nuo 70 iki 90 proc.
dabartinio uždarbio. Ko gero, pensijo-
je praleisite bent 20 metų, taigi at-
sisėskite ir apytikriai paskaičiuokite,
kiek iš viso pinigų jums prireiks.

Toliau pagalvokite, kokiais ištek-
liais galėsite naudotis? Ar jau pradė-
jote kaupti savo pensinį fondą? Ar
pradėjo jį kaupti jūsų sutuoktinis (kai
kuriais atvejais net ir išsiskyrus su-
tuoktiniui paliekama teisė gauti dalį
kito sutuoktinio pensijų fondo)? Kiek
apskritai žinote apie tai, kaip pensi-
niai fondai yra kaupiami, ir ar žinote,
ko tikėtis?

Nors negalite daryti įtakos mig-
lotoms vyriausybės pastangoms gel-
bėti ,,Social Security” sistemą, iki šiol
teikusią eiliniam pensininkui apie 40
proc. metinių pajamų, ko gero, galėsi-
te paskirti šiek tiek laiko tam, kad iš-
studijuotumėte savo darbdavio siūlo-
mų pensinių planų galimybes. Jei jū-
sų darbdavys, tarkime, siūlo kokį
nors planą, į kurį pinigai gali būti
pervedami prieš pajamų apmokesti-
nimą (kaip 401 (k) ar pan.), nedvejo-
dami įsirašykite į šį planą ir pasisten-
kite įnešti tiek pinigų, kiek tik galėsi-
te. Atminkite, kad tokiu būdu ne tik
mokėsite mažiau mokesčių valstybei,

bet taip pat galėsite pasinaudoti ir
darbdavio indėliais, kurie jums už-
dirbs papildomų pinigų.

Jei dirbate mažoje kompanijoje,
kuri nesiūlo pensinių planų, belieka
arba bandyti darbdavį įkalbėti tai da-
ryti, arba  ieškoti kitų būdų kaupti iš-
teklius pensijai. Vienu jų galėtų būti
specialios asmeninės taupomosios
pensijų sąskaitos (Individual Retire-
ment Account, arba IRA). 

IRA pasižymi tuo, kad į sąskaitą
įnešti pinigai (už kuriuos tais metais
gaunamos mokesčių lengvatos) yra
nuolat joje saugomi ir tolydžio didėja,
,,uždirbdami” jums palūkanas. Kapi-
talo augimo IRA sąskaitoje dydį gerai
nusako šis pavyzdys. Per metus į IRA
tipo sąskaitą iki šių metų pradžios
buvo leidžiama įnešti iki 4,000 dole-
rių. Tokiu būdu, per penkerius metus
įnešus 20,000 ir pridėjus prie jų gau-
tas palūkanas (23,008 dol.), dar po
20-ties metų saskaitoje bus susikaupę
252,996 dol., o po kitų dešimties  –
jau 552,948 dol. 2008-aisiais, dėl di-
dėjančios infliacijos, į IRA per metus
bus leidžiama įnešti jau 5,000 dol.
(6,000, jei esate vyresni nei 49 metų
amžiaus). Manoma, kad ateityje ši
nustatyta suma turėtų dar labiau
pakilti. 

Kaip ir 401 (k) atveju, iš tradici-
nės IRA sąskaitos išimami pinigai
bus atitinkamai apmokestinami. Už
pernelyg ankstyvą  (anksčiau, nei
sulaukus 59 su puse metų amžiaus) ir
vėlyvą (vėliau, nei sulaukus 70,5) gre-
sia papildomos baudos. 

IRA gali atidaryti kiekvienas dir-
bantis asmuo, bet kuriuo metu, su są-
lyga, kad sąskaitos atidarymo metais
jis yra jaunesnis nei 70 metų. Vienas
asmuo taip pat gali turėti kelias IRA
sąskaitas skirtingose įstaigose (turin-
čios teisę atidaryti tokias sąskaitas
finansinės, brokerystės arba draudi-
mo įstaigos paprastai yra vadinamos
,,trustees” arba ,,custodians”). Reikė-
tų turėti omenyje, kad skirtingų
įstaigų siūlomos IRA gali šiek tiek
skirtis, ypač renkamų administra-
cinių mokesčių atžvilgiu. 

IRA savininkui mirus, sąskaitoje
esančius išteklius automatiškai pa-
veldi jo sutuoktinis, kuris nemoka pa-
pildomų paveldėjimo mokesčių. Kita
vertus, jei sutuoktinio nėra, už IRA
išteklių paveldėjimą bet kuriems ki-
tiems asmenims gali tekti mokėti di-
delius mokesčius.

Roth IRA sąskaita veikia pana-
šiai, kaip ir tradicinė IRA, tiek di-
džiausių leidžiamų metinių įnašų, tiek
išteklių augimo atžvilgiais. Tačiau jei
į paprastą IRA pinigus galima įnešti
tik iki 70 metų amžiaus, į Roth IRA
juos galima dėti visą gyvenimą. Roth
IRA atveju taip pat nėra nustatytas
amžius, kai tampa būtina pradėti iš-
iminėti sąskaitoje sukauptus pinigus. 

Nukelta į 9 psl.

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

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

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

DDrr.. AAUUÕÕRRIINNÈÈ SSCCHHNNEEIIDDEERR
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

TTeell.. 770088--559988--22113311
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

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

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos auglius,

� ñaizdas ir iõsiplètusias kojû venas.
Kosmetinè chirurgija.

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

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

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

Tel. 630-571-2630

Kryñiañodñio Draugas Nr. 031 atsakymai

VILNIUS 2008
SKRYDÑIAI  FINNAIR ir kitomis oro linijomis iõ
îvairiû  JAV miestû. Grupès ir pavieniai keliautojai.

PPIIGGIIAAUUSSIIOOSS KKAAIINNOOSS!!!!!!

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363
TTeell.. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS

WWeebb ssiittee:: www.vytistours.com

AATTSSTTOOVVYYBBÈÈ ÇÇIIKKAAGGOOJJEE
Rita Pençylien∂ tteell//ffaaxx 708-923-0280

EE--mmaaiill:: pencylar@comcast.net

Bronè Barakauskien∂ tteell.. 708-403-5717
FFaaxx 708-403-4414;  EE--mmaaiill:: mamabar3@aol.com

Ruošiame 2008 m. keliones 
î Õiluvos 400 metû jubiliejû.

D∂l informacijos skambinti Ritai Pençylienei

PENSIJOS PLANAVIMAS...

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 030 teisingai išsprendė 
ir mums atsakymusatsiuntė:

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

Ačiū Jums už atsiųstus teisingus atsakymus. Primename, kad juos mums
galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el.
paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. Lauksime!

Atkelta iš 8 psl.
Esminis skirtumas tarp IRA ir

Roth IRA yra tas, jog į Roth IRA pini-
gai įnešami jau po pajamų apmokes-
tinimo, tačiau nėra apmokestinamos
išmokos iš sukaupto fondo, jei sąskai-
ta buvo atidaryta prieš daugiau nei
penkerius metus. Kita vertus, už iš-
ankstinį pinigų išėmimą (nesulaukus
59,5) gresia baudos (taip pat, kaip ir
tradicinės IRA atveju). 

Norint iš anksto planuoti savo iš-
ėjimą į pensiją, būtina nusistatyti aiš-
kius finansinius tikslus ir jų nuolatos

siekti. Kokia bebūtų didelė pagunda,
niekuomet nesiskolinkite pinigų iš
pensinių fondų išteklių. Pagal gali-
mybes, domėkitės infliacijos ir inves-
ticijų rinkos svyravimais, būkite ak-
tyvūs savo ateities kūrėjai. Ir nepa-
mirškite pradėti kaupti išteklius kuo
anksčiau, jūsų pinigai augs tuo spar-
čiau, kuo daugiau laiko jiems paskir-
site. 

Pagal US Department of Labor
bei žiniasklaidos informaciją
parengė Vaida Maleckaitė

Vertikaliai:
1. Vėjais. 2. Cholina. 3. Ausinė. 4. Kupeta. 5. Vanduo. 7. Išlyga. 8. Ėriena.

13. Punskas. 14. Mašalas. 15. Kaskada. 17. Vikšras. 18. Karosai. 20. Roberts.
21. Kalanta. 22. Svajonė. 23. Zurba. 24. Farsi. 32. Opalas. 33. Trakai. 35.
Niuksas. 37. Petras. 38. Nosies. 39. Urėdas. 40. Astana.

Horizontaliai:
1. Vakcina. 4. Kavinė. 6. Undinė. 9. Jukonas. 10. Panika. 11. Irklai. 12.

Ipsilon. 13. Pamoka. 16. Žvakė. 19. Frakas. 25. Našus. 26. Užkarda. 27. Bulba.
28. Kulka. 29. Borisas. 30. „Rondo”. 31. Sostas. 34. Usnis. 36. Ispanė. 41. Re-
tušas. 42. Lėkštė. 43. Tatrai. 44. Dresūra. 45. Stigma. 46. Nilsas. 47. Sausuma.

Kryžiažodžio atsakymas: Karštas kraujas.

Skelbimû skyriaus tel. 773-585-9500

IEŠKO DARBO

* Moteris šeštadieniais gali išvalyti jūsų
namus. Tel. 708-220-3202.

* Moteris, gyvenanti Lockport, ieško darbo
iki pietų. Tel. 708-638-8823.

* Moteris ieško žmonių slaugymo darbo.
Gali pakeisti arba išleisti atostogų. Tel. 312-
492-8795.

* Moteris ieško rytinio darbo iki 2 v.p.p.
Tel. 312-479-2389.

Italijoje, Romos galerijoje „Tra-
ghetto”, atidaroma lietuvių tapytojo
Andriaus Zakarausko kūrybos paro-
da.

Vasario 2 d. prasidedančioje pa-
rodoje „Galimas mano revoliucijos
saulėlydis” dailininkas pristato nau-
jausius savo tapybos darbus, pieši-
nius bei „stiklo paveikslus”. Šis cik-
las – tai tragikomiškas pasakojimas
apie tapytojo ir tapybos situaciją
šiuolaikiniame mene, autoriaus san-
tykį su meno istorija bei asmenine
patirtimi.

Paroda Romoje – jau antrasis me-
nininko pasirodymas Italijoje. Pra-
ėjusiais metais galerijos „Vartai” jis

buvo pristatytas „Cornice” meno
mugėje Venecijos bienalės atidarymo
metu, pranešė Lietuvos ambasada
Italijoje.

26-erių A. Zakarauskas jau su-
rengęs daug parodų Lietuvoje, jo dar-
bai buvo pristatyti tarptautinėse
meno mugėse Vokietijoje, Austrijoje,
Italijoje. Išskirtinę A. Zakarausko
tapybą pastebėjo ir įvertino užsienio
meno specialistai, kolekcininkai, ga-
lerijų savininkai. Praėjusių metų lap-
kritį vienoje iš svarbiausių Berlyno
galerijų „Michael Schultz Contem-
porary” jis surengė pirmąją parodą
Vokietijoje.

Alfa.lt

Italijoje – lietuvių menininko Zakarausko
kūrybos paroda  

Sausio 15 d. prasidėjo didžiausia
lauko reklamos kampanija, kurios
metu dvylikoje Lietuvos miestų iš-
kabinta daugiau negu 1,600 reklamos
plakatų autobusų ir troleibusų
stotelėse bei vitrinose. Tai bendrovės
„Aviva Lietuva” reklama, kurios
sumanytoja – žiniasklaidos planavi-

mo įstaiga „Trendmark”.
Bendrovės „JCDecaux Lietuva”

direktorė Žaneta Fomova patvirtino,
kad tai – didžiausia lauko reklamos
kampanija, kokia tik yra buvusi
Lietuvoje ar Baltijos šalyse, užpildan-
ti daugiau kaip 70 proc. mažojo
reklamos formato tinklo. Delfi.lt

Lietuvoje – didžiausia lauko reklamos 
kampanija Baltijos šalyse
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ALBATROSAS — VANDENYNŲ ALBATROSAS — VANDENYNŲ 
ERDVĖS KELEIVISERDVĖS KELEIVIS

STASYS SURANTAS

Albatrosas yra tobuliausia gyva
skraidymo mašina šioje žemėje. Šis
paukštis yra lyg didelis, įtemptas
strėlių lankas, vėjai ir vėjeliai varo jo
kūną, kuris yra tarsi raketa. Albat-
rosas yra meno kūrinys ir neapsako-
mas keleivis. Tėvai albatrosai gali nu-
skristi daugiau kaip 10,000 mylių,
kad parūpintų maisto jaunikliui. Di-
džiųjų albatrosų išplėstų sparnų plo-
tis siekia vienuolika su puse pėdų, jie
gali nusklandyti šimtus mylių nesu-
plasnoję sparnais, jie perskrenda
jūras, vandenynus ir aplink visą
žemę. Penkiasdešimties metų albat-
rosas mažiausiai yra nuskridęs 3.7
mln. mylių.

Jeigu galėtumėte nukeliauti mi-
lijonus mylių, naudodami tik gamtai
švarią energiją, būtumėte kaip alba-
trosas. Jie moka išplėstus sparnus
taip surakinti, kad šie pasidaro lyg
sklandytuvai, kuriuos reikia tik val-
dyti. Sparnai pagauna vėją ir
paukščiai kyla aukštyn arba, naudo-
damiesi žemės trauka, palengva lei-
džiasi žemyn ir taip nuskrenda di-
delius nuotolius. Dauguma paukščių
kovoja su vėju, albatrosai jį išnaudo-
ja. Tai, galima sakyti, ir atskiria alba-
trosą nuo žuvėdrų. Jie skiriasi ne
vien tik kūno sudėtimi, bet ir protu.
Net ir pakeitus jų mąstymą, žuvėdros
niekada nesugalvotų skristi per
jūras, jos visada laikosi prie pakran-
čių ar prieplaukų.

Albatrosai perskrenda jūras ir
vandenynus vien dėl pusryčių, nusi-
leidžia ant žemės tik perėti ar susi-
draugauti su savąja ar savuoju drau-
gu, kuriems jie yra ištikimi. Žemė
jiems tik nepatogi vieta,  jie — prasti
pėstininkai. Filmuose niekada nepa-
matysite „žygiuojančių albatrosų”.
Bet, kai jie išskleidžia savo sparnus ir
palieka žemės trauką, mums jie pasi-
daro neapsakomai puikūs. Tai sunku
žodžiais nusakyti: grakštūs kaip an-
gelai ir labai patvarūs, visi jie (jų yra
daugiau nei dvidešimt skirtingų
rūšių) praleidžia mėnesius, o kai
kada net ir metus, nematydami že-

mės. Jie gali pakelti sunkiausias
gamtos sąlygas: didžiausius šaltus
vėjus, bangas ir kitus sunkumus. Jie
gyvena ten, kur sąlygos yra nepake-
liamos žmonėms. Nepaisant to,
žmonės juos pasiekia ir jų skaičius
mažėja, daugybė jų  įsipainioja į ilgus
žvejybos tinklus ar linijas su jaukų
kabliais. Nors dar yra likę nemažų
albatrosų kolonijų, Conservation of
Nature pranešė, kad albatrosams
gresia pavojus išnykti, daug kur sten-
giamasi jiems padėti, bet jų vis dar
daug žūva. Norint padidinti jų skai-
čių, reikia juos geriau apsaugoti,
kitaip jie turės susirasti kitą pasaulį,
į kurį net jų stiprūs sparnai nenuneš.

Falkland salyne, 51 laipsnio pietų
platumoje, Steeple Jason salos šiau-
rėje yra tiek daug albatrosų, kad jie
pilnai užpildo visas pakrantes. Tai
viena pagrindinių šių paukščių ko-
lonijų, nusitęsusi apie 2,5 mylios. Čia
apsistoja pirmą kartą grįžę jau su-
brendę paukščiai, kurie jūrose pralei-
do ketverius ar penkerius metus. Jie
sugrįžta čia poruotis. Stebėtojui ne-
lengva aprašyti jų papročius ar
žaidimus. Gyvenimo draugės išsirin-
kimas albatrosui yra labai svarbus,
nes nuo to priklauso, ar jų jauniklis
tiks ilgam mokymui ir turės drąsos
išskristi į plačius vandenis. Jų ben-
dradarbiavimas ir žaidimai rodo di-
delį prisirišimą visam likusiam gy-
venimui.

Albatrosų gyvenimo būdas, no-
rint išgyventi tik iš jūros, reikalauja
daug energijos. Jie padeda tik vieną
kiaušinį. Reikia vienerių metų už-
auginti ir išmokyti jauniklį. Po to
reikia dar vienerių atgauti savo svorį
ir tik po to jie vėl peri. Albatrosų yra
keletas skirtingų rūšių, dydžių ir
spalvų, bet visi jie gyvena šalto ir vė-
juoto klimato zonose. Jų skaičiui vi-
sur mažėjant, bandoma jiems padėti.
Pavyzdžiui, netoli Naujosios Zelan-
dijos Campbel saloje anksčiau buvo
įsikūrusi didelė albatrosų kolonija.
Apie XVIII a. ten atsirado ruonių me-
džiotojų, su jais atkeliavo žiurkės,
vėliau apie 1900 m. atvyko  žemdir-
biai, kurie  atsivežė  avis, karves, šu-

nis ir gaisrus. Daug kas mėgo alba-
trosų kiaušinius ir apie 1930 metus,
tiems žemdirbiams iškeliavus, al-
batrosų liko gal tik apie 650 porų. Iki
2001 m. Gamtos apsaugos departa-
mentas išnaikino žiurkes, kurios nai-
kindavo albatrosų kiaušinius, ir iš ki-
tų salų pradėjo grįžti maži jūros pau-
kščiai. Jau apie 1990 m. čia buvo apie
13,000 perinčių albatrosų porų.

,,National Geographic” rašytojas
ir nuolatinis keliautojas Carl Safina
rašo: „Albatrosų, kaip sirenų, grožis
atvilioja mane į vienišiausias šios
planetos vietas. Nors šiandien baisūs
vėjai ir trukdo mūsų suplanuotą žygį
į salos šiaurę, kur gyvena gausios
Campbel ir pilkagalvių albatrosų ko-
lonijos, vėjo verpetai dažnai nuverčia
mus, niekada vaikščiojimas manęs
taip neišvargino. Bet albatrosai
mėgsta vėją, o aš myliu albatrosus.
Čia arti vienas  kito molio lizduose
sėdi šimtai ar tūkstančiai apie mėne-
sio amžiaus jauniklių. Aš stebiu
tėvus, kurie atskrenda juos maitinti.
Tėvai suvirškina maistą ir paverčia jį
tirštu mišiniu, skysčiu, panašiu į
dyzelinį kurą. Kada tėvai atskrenda,
jaunikliai ištiesia savo snapus taip,
kad tėvai gali įšvirkšti maistą lyg į
benzino talpą. Maitinimas trunka tik
apie 15 minučių, bet tai suteikia apie
trečdalį jauniklių svorio. Po to tėvai

vėl išskrenda kelioms savaitėms ir
tūkstančiams mylių. Tas maistas
jaunųjų organizmuose pavirsta kau-
lais, raumenimis ir plunksnomis.
Jaunikliai greit auga, taip, kad kito
apsilankymo metu tėvai jų nepažįsta,
bet juos suranda pagal balsą ar
kvapą. Aš praleidžiu valandas stebė-
damas tai, nors žinau, kad mano
kelionė atgal bus nelengva – per
kalnus ir vėją.”

Midway Atole, kuris yra šiaurės
vakariniame Havajų archipelago ga-
le, nors turi tik 2,3 mylios žemės, yra
įsikūrusi didžiausia albatrosų koloni-
ja pasaulyje  – čia gyvena beveik pusė
milijono porų. 1909 m. siekiant su-
stabdyti japonų plunksnų medžioto-
jus, prezidentas Theodore Roosevelt
šias vietoves padarė gamtos apsaugos
zonomis ir išgelbėjo šiaurės Ramiojo
vandenyno albatrosus nuo išnaikini-
mo. Dabar Midway beveik visur jų
pilna, bet dar ir dabar kai kuriose
salose neišgirsite albatroso balso.
Midway Atole yra egzaminų vieta, čia
paaiškės, kurie iš tų jaunuolių yra
verti brandos atestato: ar jie turės
užtenkamai drąsos išskristi iš šios
ramios įlankos į plačius vandenynus
ir ilgai gyvens, ar pasiliks čia, ramio-
je įlankoje, ir palengva mirs iš bado
bei prisijungs prie nemažai jau ne-
gyvų albatrosų, iš kurių vieni turėjo
neišsivysčiusius sparnus ar kitus
nenormalumus, bet dauguma mirė
dėl netinkamo maisto, kokio nors
plastiko ar metalo gabalų, net žiebtu-
vėlių ir kitų dalykų, kuriuos jų tėvai
buvo prariję.

Albatrosai daugiausia lesa viso-
kias medūzas ir nekenkia žvejybai.
Žvejybos laivai dar visai neseniai su-
naikindavo labai daug – šimtus tūks-
tančių paukščių, daugiausiai tų,
kurie įsipainiodavo į ilgus, velkamus
tinklus arba labai ilgas linijas su
kabliais ir jauku. Dabar dedama daug
pastangų jiems padėti, yra nustatomi
reikalavimai žvejybos linijoms, ku-
rios leidžiamos giliau, sukurtos kitos
priemonės, kurios daug padeda ir
labai sumažino paukščių žudymą, kai
kur net iki 97 proc. Albatrosai yra
nebaikštūs ir draugiški paukščiai,
galima laisvai vaikščioti per jų ko-
loniją. Jie sėdi ant kiaušinių ir net
nesipriešina, jei ant kojos uždedamas
kaspinėlis, jie snapu tik pakutena
žmogaus ranką. Albatrosai gali apke-
liauti visur, iki pat žemės galo, bet
žmonijos pareiga yra, kad jie nepalik-
tų mūsų pasaulio.
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—  Gal partizanai, Sniečkau.
— Tas pats, banditai ar parti-

zanai. Lietuvos jiems prireikė... Bau-
dė komunizmo įgaliotinius, trukdė
bolševizmo darbą, slapstėsi pakrū-
mėse. Suradome Markulį ir tas
padėjo miškinius susemti. Profeso-
rius, mokslininkas... Pajuokaudami ir
jį vadindavome Judu. Tai kaip tavo
vardo nežinosiu?  Tik tasai Markulis,
Judas, mums daug vargo pridarė.
Kaišiojome jį visur, slapstėme, kad
kerštautojai nenugalabintų. Net
Maskvoje laikėme užkišę. Štai tau
Judas. Žinau tavo vardą, bet vaikys-
tėje girdėtą pasaką, kurioje buvai
įveltas, pamiršau. Pasakojo mama,
paminėdavo piemenys. Tačiau jau
tiek laiko nuo tada prabėgę.... Be to,
rūpėjo svarbesni reikalai.

— Istoriją girdėjai, taigi... Ji ne-
sudėtinga, bet šiurpi. Išdaviau savo
Mokytoją. Žmonės klaidingai įsikirto
ir iki šiandien kartoja, kad Judas už
pinigus parsidavė, už sidabrinius.
Grynas prasimanymas, Antanai.
Man buvo šis tas neaišku laisvos va-
lios reikaluose. Jo vis klausinėdavau,
apie kai kurias smulkmenas teirau-
davausi, bet jis neturėdavo laiko ir
neaiškindavo. Užsidegiau, pradėjau
abejoti, ar jis pats apie tai žino. O gal
net visas jo mokslas abejotinas? Susi-
graudinau, kad jam patikėjęs pralei-
dau tiek laiko, pasikarščiavau ir pa-
bučiavau jį po vakarienės, Romos ka-
reiviams matant. O pinigus rabinų
sinodas man prievarta įbruko, nepra-
šiau jų.

— Kokios laisvos valios ieškojai?
Kad darytum, kas į galvą ateina? To-
kios valios nėra. Daryk taip, kaip
sako partorgas. Kitokia valia Sibiran
ar kalėjiman veda. O dėl pinigų... Esi
žydas, tai nuo jų nebėgi. Žydams yra
duota laisva valia pinigus graibyti.
Mano viena žmona buvo žydė. Tiek
metų su ja praleidau, tačiau nesu-
prantu, kas jūs esate ir kas buvote.
Labai senais laikais dūmais į dangų
siuntėte ožius, avis, jaučius, net kup-
ranugarius. Tūkstančiais deginote, jų
krauju sinagogų sienas tepėte ir kal-
bėjote, kad tai malonus kvapas jūsų
Dievui. Pfui, baisi smarvė. O auksas
su sidabru visais amžiais prie žydų
delnų lipo. Todėl ir tau rūpėjo laisva
valia pinigams griebti.

— Trisdešimt sidabrinių, Anta-
nai, nedidelis daiktas. Tavo laikais už
juos tik moskvičių juodoje rinkoje
galėjai nupirkti, jei už rankos nesu-
griebtų koks enkavedistas.

— Pamiršk enkavedistus. Tik jie
ir tik jie. Visi šaukia, rūstauja, užtek-
tinai priekaištų jau prisiklausiau, —
Antanas Sniečkus susiraukė. —
Enkavedistų reikėjo liaudies saugu-
mui užtikrinti, tvarkai palaikyti. O
pats Mokytoją išdavei, tai bent karžy-
gys, — piktai nusišiepė Antanas.

— Išdaviau, — Judas nesispyrio-
jo. — Bet Mokytojas, mirčiai pas-
merktas, mane, mokinį, išgelbėjo nuo
amžinos žūties. Savo kančia nuvalė
silpnų, bet dorų žmonių nuodėmes,
įvykdytas nuo pasaulio pradžios.
Taigi ir mano.

— Dorų žmonių... Sunku man
susigaudyti. Tai pasmerktas, tai vėl
išgelbėtas, tai nuodėmė, tai amžina

žūtis. Turbūt tų laikų kalbą naudoji,
kai žydai Dievo garbei degino jaučius
ir baisiai teršė orą. Jei esi pasmerk-
tas, jau kaput, broleli. Tik Stalinas
būtų galėjęs išgelbėti, bet prie jo ne-
prileisdavo Berija. Nuodėmė, kiek
suprantu, yra kontrarevoliucija. Jei
dėl kontrarevoliucijos saugumas ką
čiups, tam ateis amžina žūtis Sibire.
Šitaip pasakok, kad kiekvienas su-
prastų.

— Tik bolševikiniame žargone,
pasirodo, susigaudai. Mano nuodėmė
buvo išdavimas, ne kontrarevoliucija.
Bet juoda atmatų skyle nenugarmė-
jau. Ir štai Mokytojo dėka jau du tūk-
stančius metų, žmonių būdu skai-
čiuojant, nusižeminęs čia laukiu,
kada pakilsiu Švieson, — Judas net
susigraudino, tačiau naujakurys An-
tanas nesiliovė teiravęsis:

— Kas yra ši skalbykla, kad per
du tūkstančius metų nespėjai išsi-
prausti?

— Pažinsi ir suprasi, — Judas
kalbėjo atlaidžiai. — Ir aš padėsiu
susigaudyti. Kaip tik šiuo tikslu tavęs
laukiau prie kelio. Palikai Turniškėse
medžiotojo mantą su dvivamzdžiu, su
bebro kepure, su auliniais batais ir
kailio pamušalo paltu, po žeme paki-
šai savo apsenusius bolševikinius
palaikus ir laimingai atsidūrei Skais-
tykloje. Išsivalysi, Antanai. Tik krau-
juotų rankų čia nenumazgosi. Jos
sunyks Rasų kapinėse, kur tu kaip
dvokalas tarp rožių tinki. Nevartyk
dabar rankų, nežiūrinėk. Jų čia nėra.
Nėra rankų, nėra veido, nėra tavęs ir
manęs. Skaistykloje išlaikome tik
turėtas išvaizdas, kad būtų lengviau
prisiminti įvairius gyvenimo netobu-
lumus ir juos apmąstyti. Medžiagos,
Antanai, čia neatsinešėme.

Staiga pradėjo temti. Iš niekur
nieko. Balkšvi dūmai, rodėsi, virto
suodžiais. Pasigirdo šiurpą keliantis
ūžimas. Net ėmė gelti dantis, o ausy-
se tarytum sukosi tūkstančiai ratų.
Antanas tokios skausmingos baimės
dar nebuvo pergyvenęs. Net Stalino
žvilgsniai tiek nesukrėsdavo. Atsi-
gręžė Judo pusėn, atsisuko į keltą,
kuriuo čia atsibeldė, nes kaip tik iš
ten plito nerimą keliantis griausmas.
Tarsi į gabalus byrėdama sudrebėjo
visa ši Judo pirtis, aukštumoje pa-
sirodė žiežirbų apsuptas juodas ka-
muolys. Kaukdamas bei šnypšdamas
smigo žemyn ir dingo kažkokioje
bedugnėje. Sniečkus stovėjo lyg suak-
menėjęs, o kai šiek tiek atlyžo, trū-
kinėjančiu balsu užklausė:

— Kas čia?
— Auka pražūčiai.
— Kokiai?
— Amžinai. Tai pasmerktojo ke-

lionė nebūtin.
— Pasmerktojo... Su tokiu triukš-

mu keliauja visi paleistuviai, vagys,
žmogžudžiai, apgavikai, visi pagal
kunigų sąrašus. Ramybės čia negali
būti, kai toks judėjimas pašalyje.

— Ne visi audringai išvyksta, tik
patys didieji. Panašu kaip Vilniuje,
tavo išgyventose iškilmėse. Gatvės
viduriu žingsniuodavo draugas sekre-
torius, jo priekyje trenkdavo orkest-
ras, šaligatviuose šaukdavo minia. 

Tęsinį skaitykite ateinantį šešta-
dienį, vasario 9 d.

IŠDAVIKŲ ARTELĖ
VYTAUTAS VOLERTAS

Nr. 2

,,Anicetas Simutis. 60 metų
Lietuvos diplomatinėje tarnyboje”,
Lietuvos gyventojų genocido ir rezis-
tencijos tyrimo centras, Vilnius, 2007
m., 463 psl.

Retas lietuvis nėra girdėjęs Ani-
ceto Simučio vardo. Jis nuėjo ilgą ir
nelengvą  gyvenimo kelią. Unikali A.
Simučio diplomatinė veikla – nuo
1936 iki 1991 m. jis be pertraukos
dirbo Lietuvos generaliniame konsu-
late New York. Kažin, ar rastume dar
pasaulyje žmogų, tiek ilgai išdirbusį
diplomatinėje tarnyboje.

Knygoje pateikta nemažai doku-
mentų, kurie pagal pobūdį suskirs-
tyti į keturias dalis. Kiekvienoje daly-
je jie išdėstyti chronologine tvarka.
Knygos dalyje ,,Straipsniai, kalbos”
išspausdinti buvusio diplomato straips-
niai ir kalbos, daugiausia rašyti ir pa-
sakyti įvairiomis progomis dar prieš
karą Lietuvoje. Daugelis straipsnių
pasirašomi slapyvardžiu. 

Įdomu pavartyti skyrių ,,Laiš-

kai”. Tai paties diplomato rašyti laiš-
kai ir laiškai, kuriuos jis gavo  dau-
giausia iš kolegų diplomatų. Pir-
masis skyriuje publikuojamas laiškas
datuotas 1940 m., paskutinis – 1989
m. vasario 8 d. Kitas skyrius – ,,At-
mintinės, kelionių aprašymai”– tai
diplomato įspūdžiai iš daugybės ke-
lionių, ataskaitos apie generalinio
konsulato darbą, buvusių susitikimų
aprašymai. Išsamiausia medžiaga šia-
me skyriuje yra apie privačią A. Simu-
čio kelionę į Pietų Ameriką 1956 m.

Paskutinis skyrius ,,Formalūs
raštai” pradedamas S. Lozoraičio ir
K. Bizausko 1936 m. sausio 2 d. įsa-
kymu dėl A. Simučio paskyrimo į Lie-
tuvos generalinį konsulatą New York
ir baigiamas paties A. Simučio 1991
m. rugsėjo 30 d. raštu Tautos fondo
tarybos pirmininkui J. Valaičiui dėl
paramos Lietuvos misijai prie JTO.
Tai daugiausia formalūs dokumentai
ir raštai apie A. Simučio gyvenimo ir
karjeros momentus.

Visi knygoje spausdinami doku-
mentai turi redakcinę antraštę ir le-
gendą. Redakcinėje antraštėje nuro-
domas dokumento autorius, doku-
mento sudarymo data, turinys, adre-
satas; legendoje – dokumento origi-
nalumas ir jo parašymo būdas.

Knygos sudarytojai – Rimantas
Morkvėnas ir Laima Vincė Sruoginis
–  atliko milžinišką darbą, paruošda-
mi knygą apie neeilinę asmenybę A.
Simutį. Ačiū reikia pasakyti visiems
prisidėjusiems prie šios istorinės kny-
gos išleidimo – atsakingai redaktorei
Daliai Kuodytei, recenzentams dr.
Arvydui Anušauskui (Lietuvos gy-
ventojų genocido ir rezistencijos tyri-
mo centras) ir dr. Arūnui Streikui
(Vilniaus universitetas), apipavida-
lintojui Romui Duboniui ir visiems
kitiems, paskyrusiems daug savo
darbo valandų.

,,Draugo” knygynèlyje

Juozas Daumantas ,,Partizanai”
Juozo Daumanto knyga ,,Par-

tizanai” 2005 metais buvo išleista
penktą kartą. Tai dar kartą rodo, kad
lietuviai domisi savo krašto istorija.
Ši knyga tai tikras istorinis šaltinis
partizanų kovoms Lietuvoje pažinti. 

Knygą, kaip istorijos šaltinį, su-
daro trys sluoksniai: asmeniniai par-
tizano Juozo Daumanto – Juozo Luk-
šos prisiminimai, įspūdžiai ir, žino-

ma, informacija, partizaninės veiklos
medžiaga, rinkta visoje Lietuvoje ir
kartu su J. Lukša patekusi į Vaka-
rus, jo rašinys-raktas ,,MGB pinklės
rezistencijoje” ir galiausiai knygos
leidėjų priedai.

Knygoje atskleidžiamas partiza-
nų organizacinis augimas, santykis
su taikiais gyventojais ir priešu, idea-
lai ir politinės-ideologinės nuostatos.
Prisiminimai apima ketverius metus
– 1944–1948 m. Knygoje daug nuo-
traukų.

J. Daumanto  ,,Partizanus už ge-
ležinės uždangos” 1950 m. Čikagoje
išleido Lietuvių katalikų spaudos
draugija 500 egz. tiražu. Spaudė
,,Draugo” spaustuvė. Knyga tapo bib-
liografine retenybe. Tad buvo išleisti
ir kiti leidimai. Kiekvienas leidimas
buvo papildytas vis nauja medžiaga.
Pvz., penktajame leidinyje įdėti atsi-
minimai apie Juozą Lukšą ir jo šei-
mą. ,,Priedų” pabaigoje pateikiama
išsami J. Lukšo-Daumanto bei ,,Par-
tizanų” bibliografija.

Knyga išversta į užsienio kalbas.
Angliškoji laida buvo palankiai įver-
tinta. Penktą leidimą išleido Lietuvos
politinių kalinių ir tremtinių sąjunga
ir Lietuvos gyventojų genocido ir re-
zistencijos tyrimo centras. 

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

,,Anicetas Simutis. 60 metų Lietuvos
diplomatinėje tarnyboje”
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

AAuuddrriiuuss  MMiikkuull iiss

Tel.: 630-205-9262
E-mail: amikulis@usa.com

Įvvaaiirruuss nneekkiillnnoojjaammaass ttuurrttaass::
* Nemokamas îkainavimas
* Nemokama rinkos analizè
* Pirkimas
* Pardavimas
* Surandame
optimaliausiâ finansavimâ

1st Choice Real Propertys

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 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 sâñiningai patarnauja
îvairiû nuosavybiû pirkime ir par-
davime mieste ir priemiesçiuose.

Accent
Homefinders

DRAUDIMO PASLAUGOS

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

Praõykite Rasos — kalba lietuviõkai
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL

708-423-5900

NAMÛ REMONTO IR 
STATYBINÈS PASLAUGOS

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

ÍildymasÍildymas
ÍaldymasÍaldymas

66555566 SS.. KKeeddzziiee CChhiiccaaggoo,, IILL 6600662299
PPrreekkyybbaa,, iinnssttaalliiaavviimmaass,, aappttaarrnnaavviimmaass
—— LLiicceennsseedd —— BBoonnddeedd—— IInnssuurreedd

FREE
ESTIMATE

24
val. per parå

773-778-4007
773-531-1833

7 dienos
per savaitê

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

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

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

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

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

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

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

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

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

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

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

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

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

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

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

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

•••ÎVAIRÙS•••

•••ÎVAIRÙS•••

Spa Constantine groñio salonui
reikalingi terapistai, manikiùristai,
estetikos specialistai, registratoriai.

Privalo turèti leidimâ. 
Reziume siûsti fax. 708-233-5944, 

tel. 708-805-2696

Aptarnaujame Čikagą ir jos apylinkes 
daugiau kaip 25 metus

INDEPENDENT REALTORS
OF ILLINOIS INC.

Reda Blekys
708-299-6622

Peter Paulius
708-214-5284

Greitai, kokybiškai, prieinama
kaina atliekame elektros, ,,plum-

bing”, medžio darbus. Tvoros,
grotos, dažymas, virtuviû, ,,base-
ment” îrengimas, cemento lieji-

mas, stogû taisymas. Kokybè
garantuota. 773-550-3404

SIÙLO DARBÂ

RESIDENTIAL
BROKERAGE

RReeaall  EEssttaattee CCoonnssuull ttaanntt

VVIIDDAA MM..  
SSAAKKEEVVIICCIIUUSS

NNeekkiillnnoojjaammoojjoo ttuurrttoo 
ppiirrkkiimmaass,, ppaarrddaavviimmaass

770088--888899--22114488

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055

RIMAS
STANKUS

• Çikagoje ar priemiesçiuose
• Greitas ir sâñiningas patarnavimas
• Nuosavybiû îkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolâ
• Pensininkams nuolaida

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEÑTI 
AUTOMOBILIUS IÕ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNÇIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIÛ REMONTÂ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

HONIG – BELL

Always with FlowersAlways with Flowers
– Visada šviežios egzotinès ir aukšto stiliaus aranžuotès
– Vestuvinès ir proginès kompozicijos
– Laidotuviû krepšeliai, vainikai, vazoninès gèlès
– Atributikos pokyliams nuoma
– Bažnyçiû, pokyliû saliû dekoravimas
– Gèlès visoms progoms î Lietuvâ

Pristatymas 7 dienas per savaitê
Çikagoje, JAV, Lietuvoje 

ir visame pasaulyje

1120 State St., Lemont, IL
Tel. 630 257 0339; 888 594 6604
www.alwayswithflowers.com
www.alwayswithflowers.net

teleflora
FTD

PRIEŽIÙRA

LIETUVIŠKI
,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, žemos kainos

Tel. 708-207-5023
708-387-2067

PARDUODA

Algis Luneckas praneša, kad
pradės pildyti mokesčių formas
nuo vasario 9 d. – advokato  V. Lie-

tuvninko įstaigoje, 4536 W. 63rd
St., Chicago, priešais „Draugą”.

Tel. 773-284-0100 dėl susitarimo.

MOKESÇIÛ PASLAUGOS

Parduodami 36 tomai ,,Lietuvių
Enciklopedijos”, išleistos 1959 m.

Bostone. Kaina 500 dol. 
Parduodami ir atskiri tomai. 

Tel. 773-585-9500

* Reikalinga anglų kalbos mokytoja Brigh-
ton Park rajone. Tel. 773-387-7232.

* Pirksiu nebrangų, gerai važiuojantį auto-
mobilį. Tel. 708-220-3202.
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RENGINIŲ KALENDORIUSRENGINIŲ KALENDORIUS

2008 METAI2008 METAI
VASARIS

Vasario 2 d., šeštadienį:
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
vyks tradicinis užgavėnių ,,Šiupi-
nys”. Ruošia Mažosios Lietuvos lietu-
vių draugija Čikagoje. Skambinti tel.:
630-969-1316. Pradžia 6 val. v.

Vasario 3 d., sekmadienį: Pa-
saulio lietuvių centro Bočių menėje, Le-
mont, IL ,,Vaiko vartai į mokslą” ren-
gia metinį veiklos pranešimą lietuvių
visuomenei. Pradžia 12:30 val. p. p.

— Pirmoji FSS Čikagos skyriaus
sueiga įvyks Pasaulio lietuvių centro
posėdžių kambaryje, Lemont. Pra-
džia 1 val. p. p.

— JAV LB Los Angeles Lietuvių
Bendruomenė kviečia į Marijos Kru-
poves koncertą ,,Vilniaus dainos”,
kuriame skambės Lietuvos tautinių
mažumų muzika. Renginys vyks Šv.
Kazimiero parapijos salėje (3855
Evans St., Los Angeles, CA). Pradžia
7 val. v. 

— Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre atidaroma Lituanistikos tyri-
mo ir studijų centro paroda. Pradžia
7:30 val. v.

Vasario 5 d., antradienį: Pa-
saulio lietuvių centro Moterų rengi-
nių komitetas kviečia paragauti Už-
gavėnių blynų. Pradžia 5 val. v.

Vasario 9 d., šeštadienį: Lie-
tuvių dailės muziejuje (14911 127th
St., Lemont) įvyks šių metų Tarp-
tautinio Čiurlionio pianistų konkurso
laimėtojo Edvino Minkštimo koncer-
tas. Koncertą ruošia ,,Saulutė”. Pra-
džia 6 val. v. 

Vasario 10 d., sekmadienį:
Lietuvos Nepriklausomybės pagrindi-
nis Vasario 16-osios minėjimas įvyks
Maria gimnazijos salėje (6727 S. Ca-
lifornia Ave., Chicago). Rengia ALT’o
Čikagos skyrius. Pradžia 1 val. p. p. 

Vasario 16 d., šeštadienį: Jau-
nimo centro kavinėje įvyks tradicinis
Vasario 16-osios minėjimas. Tema
,,Vasario 16-oji ir šiandieninė Lie-
tuva” kalbės adv. Povilas Žumbakis.
Rengia Jaunimo centro valdyba ir
Moterų klubas. Pradžia 3 val. p. p.

— Vasario 16-osios proga LR gen.
konsulatas Čikagoje kviečia atvykti į
parodos „Pirmoji banga” atidarymą,
kuris vyks Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje (6500 South Pulaski Rd.,
Chicago). Paroda veiks iki š. m. kovo
2 dienos. Tel.: 773-582-6500. Pradžia
6 val. v. 

Vasario 17 d., sekmadienį: LB
Lemont apylinkė kviečia į Nepriklau-
somybės dienos minėjimą, kuris
įvyks PLC Fondo salėje (14911 127th
St., Lemont, IL). Pagrindinį praneši-
mą skaitys LR gen. konsulas Čikago-
je Arvydas Daunoravičius. Pradžia
12:30 val. p. p. 

— Amerikos Lietuvių Taryba,
JAV LB Boston apylinkė, Tautinės
Sąjungos Boston skyrius kviečia į
90–ąsias Lietuvos Nepriklausomybės
metines.  Prelegentas – LR ambasa-
dorius JAV Audrius Brūzga. Pradžia
10:30 val. r. Šv. Petro lietuvių baž-
nyčioje, S. Boston.

Vasario 22 d., penktadienį:
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave., Chicago)
įvyks parodos–konkurso, skirto Čiur-
lionio galerijos 50-mečiui paminėti,
atidarymas. Mecenatė — dailininkė
Magdalena Birutė Stankūnė-Stankū-
nienė. Pradžia 7:30 val. v. 

Vasario 24 d., sekmadienį:

Lietuvos Dukterų metinis draugijos
susirinkimas vyks ,,Seklyčioje” (2711
W. 71st. St., Chicago). Pradžia 2 val. p. p. 

KOVAS

Kovo 1 d., šeštadienį: Švč.
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasi-
dėjimo vienuolyne, Putnam prasidės
vienos dienos Gavėnios rekolekcijos,
kurias ves vienuolyno kapelionas
kun. Arvydas Žygas.  Kaina 60 dol.
Tel.: 860-928-7955. Pradžia 9 val. r. 

Kovo 1-2 d.: Jaunimo centro
didžiojoje salėje rengiama Pavasarinė
mugė. Kovo 1 d., šeštadienį, nuo 10
val. r. iki 3 val. p. p., kovo 2 d., sek-
madienį, nuo 10 val. r. iki 2 val. p. p.
Tel.: 708-447-4501 (Milda Šatienė)
arba 708-636-6837 (Anelė Pocienė).
Organizuoja Jaunimo centro valdyba
ir Moterų klubas.

Kovo 2 d., sekmadienį: Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont įvyks
pietūs. Rengia Pasaulio lietuvių cen-
tro Moterų renginių komitetas. Pra-
džia 12 val. p. p.

— Balzeko muziejaus Moterų
gildija kviečia į a. a. Ramutės Pliop-
lytės velykinių kiaušinių parodą.
Renginys vyks Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejuje, pradžia 1 val. p. p. 

Kovo 8 d., šeštadienį: Prieš-
mokyklinio amžiaus vaikų tėveliai
kviečiami atvykti į darželio ,,Žibu-
rėlis” atvirų durų dieną Pasaulio
lietuvių centre, Lemont. Vaikai pri-
imami nuo 3 metukų. Tel.: 630-257-
8891. Pradžia 9 val. r. 

— Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje vyks velykaičių marginimo
užsiėmimas. Pradžia 11 val. r. 

Kovo 9 d., sekmadienį: Pasau-
lio lietuvių centre, Lemont įvyks tra-
dicinė Čikagos lietuvių skautų Kaziu-
ko mugė. Daugiau informacijos: Auš-
ra Jasaitytė-Petry tel.: 708-349-8436;
el. paštu: ausra67@sbcglobal.net.

Kovo 13–14 d.: Lietuvos Res-
publikos garbės konsulate (44 Co-
coanut Row T-12, Palm Beach, FL)
rengiamas piliečių priėmimas kon-
suliniais klausimais. Priiminės LR
gen. konsulato New York konsulas
Algimantas Misevičius. Registruotis
el. paštu pas Jolitą Dromaitaitę:
lithuaniancenter@gmail.com arba
tel.: 561-309-6708.

Kovo 14–16 d.: Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vie-
nuolyne, Putnam vyks kovo  rekolek-
cijos, kurias ves vienuolyno kape-
lionas kun. Arvydas Žygas.  Kaina su
nakvyne 120 dol., be nakvynės 70 dol.
Tel.: 860-928-7955. Pradžia penkta-
dienį 6:30 val. v.

Kovo 29 d., šeštadienį: Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejus kvie-
čia į  Ellen Heck parodos atidarymą.
Pradžia 7 val. v. 

Kovo 30 d., sekmadienį: Pa-
saulio lietuvių centro Moterų ren-
ginių komitetas kviečia į Atvelykio
stalą, kuris įvyks Pasaulio lietuvių
centre, Lemont. Pradžia 12 val. p. p.

BALANDIS

Balandžio 6 d., penktadienį:
rengiamas LB Lemont apylinkės
metinis susirinkimas.

— Pasaulio lietuvių centre, Le-
mont įvyks Los Angeles dramos sam-
būrio spektaklis ,,Reikia arklio”.
Rengia ,,Margutis II”.

Balandžio 20 d., sekmadienį:

Pasaulio lietuvių centre, Lemont
įvyks ,,Durnelių” pietūs. Rengia Pa-
saulio lietuvių centro Moterų ren-
ginių komitetas. Pradžia 12 val. p. p.

— Hilton Oak Lawn viešbutyje
įvyks Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejaus Moterų gildijos 40–oji jubi-
liejinė vakarienė. Pradžia 1 val. p. p.

Balandžio 25–27 d.: Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje vyks fi-
latelijos ir numizmatikos paroda
,,LITHPEX XXX”. Ją rengia fila-
telistų draugija ,,Lietuva”. Atidary-
mo pradžia balandžio 26 d., šeštadie-
nį, 10 val. r. 

Balandžio 27 d., sekmadienį:
Lietuvių operos tradicinė šventė.
Verdi operos ,,Traviata” spektaklis
įvyks Morton gimnazijos salėje, 2423
S. Austin Blvd. Cicero, IL 3 val.p. p. 

GEGUŽĖ

Gegužės 2 d., penktadienį:
Čiurlionio galerijoje įvyks Giedros
Mažrimienės tapybos darbų parodos
atidarymas. Pradžia 7:30 val. v.

Gegužės 3 d., šeštadienį: Lie-
tuvių tautinis ansamblis ,,Grandis”
rengia metinį koncertą Pasaulio
lietuvių centre, Lemont. Pradžia 6:30
val. v.

BIRŽELIS

Birželio 14 d., šeštadienį: Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje
įvyks Arūno Baltėno parodos atidary-
mas. Pradžia 7 val. v. 

LIEPA

Liepos 6 d., sekmadienį: Los
Angeles įvyks XIII-oji Tautinių šokių
šventė.

RUGPJŪTIS

Rugpjūčio 17 d., sekmadienį:
Visi kviečiami į gegužinę Pasaulio

lietuvių centre, Lemont, kurią rengia
Pasaulio lietuvių centro Moterų ren-
ginių komitetas. Pradžia 12 val. p. p.

RUGSĖJIS

Rugsėjo 26–28 d.: Akademinis
skautų sąjūdis Carmelite Spiritual
Center, Darien, IL, rengia Studijų
dienas.

SPALIS

Spalio 10-12 d.: Jaunimo cen-
tre, Čikagoje įvyks XII Teatro festi-
valis. Jį organizuoja JAV LB Kultūros
taryba.

Spalio 18 d., šeštadienį: Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont įvyks
sukaktuvinis PLC 20 metų pokylis.
Pradžia 6 val. vakare.

Spalio 25 d., šeštadienį: Wil-
lowbrook pokylių salėje įvyks ,,Drau-
go” metinis pokylis.

— Akademinio skautų sąjūdžio
metinė šventė įvyks Ateitininkų
namuose.

LAPKRITIS

Lapkričio 9 d., sekmadienį:
Pasaulio lietuvių centro Moterų
rengimo komitetas kviečia į Madų
parodą, kuri įvyks Pasaulio lietuvių
centre, Lemont. Pradžia 12 val. p .p.

Lapkričio 26-30 d.: Pasaulio
lietuvių centre, Lemont įvyks XIV
Mokslo ir kūrybos simpoziumas.

GRUODIS

Gruodžio 6–7 d.: Pasaulio lietu-
vių centro Moterų renginių komite-
tas kviečia visus į Kalėdinį bazarą.
Pradžia 9 val. r.

Gruodžio 21 d., sekmadienį:
Pasaulio lietuvių centre, Lemont
ruošiami Kūčių valgiai. Juos rengia
PLC Moterų renginių komitetas.
Pradžia 12 val. p. p.

Dainuoja solistė Nida Grigalavičiūtė ALT’o organizuotame Vasario 16-osios
minėjime 2007 metais.  Jono Kuprio nuotr.

Jeigu norite, kad Jūsų ruošiamas renginys patektų į ,,Draugo” ,,Renginių
kalendorių”, siųskite informaciją redakcijai adresu: 4545 W. 63rd Street, Chi-
cago, IL 606029 arba el. paštu:  dalia.cidzikaite@gmail.com. Redakcija



— Ar nesunku, tiek metų pra-
gyvenus Amerikoje, groti lietu-
vių kompozitorių kūrinius? Ar
kitos šalies kultūrinė aplinka
neuždeda ,,antspaudo” interpre-
tuojant, sakykim, kad ir lietuvių
kompozitorių kūrinius?

— Oho! Aš jau spėjau pasenti!
Berods, Amerikoje gyvenau tik 4 me-
tus. Čiurlionis buvo didis, genialus
kompozitorius ir jo kūryba – persem-
ta humanistinės minties šviesos, per-
žengiančios tautiškumo ribą. Vėlgi,

kiekvienas kompozitorius siekia savo
muzika panaikinti kalbos bei kul-
tūros barjerus. Muzika niekad nebus
politinis įrankis ir neverta jos prie-
vartauti.

— Tu nemažai laiko gyveni
užsienyje, nors kasmet koncer-
tuoji Lietuvoje. Kaip manai, ar
Lietuvos valdžia užtektinai
rūpinasi kultūra, švietimu, o gal
valdžia visai į tuos reikalus
neturėtų kištis? 

— Kultūra rūpintis per daug neį-
manoma ir tai, manau, galėtų būti ne
tik Lietuvos valdžios šūkis.

— Nespėjo pasibaigti vienas
konkursas, o jau ruošiesi daly-
vauti prestižiniame Ferenc Liszt
konkurse, kuris š. m. balandžio
mėn. vyks Ultrecht, Olandijoje.
Kaip ruošiesi šiam konkursui?
Ar kūrinius konkursui (jame
pianistai skambins tik F. Liszt
kūrinius) pasirenka patys atlikė-
jai, ar juos pasiūlo rengėjai? 

— Koncerte skambinsiu Ferenc
Liszt kūrinių programą, kurią pasi-
rinkau pats, remdamasis gana griež-
tais konkurso organizatorių pateik-
tais kriterijais. Keletą šių kūrinių iš-
girs ir būsimo koncerto Lemonte
klausytojai.

— Ačiū už sugaištą laiką,
kurio, žinau, turi labai mažai.
Linkiu stiprybės ruošiantis F.
Liszt konkursui.

— Ačiū Jums.

Kalbino 
Laima Apanavičienė
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Kūryba nėra matuojama tiktai diplomaisKūryba nėra matuojama tiktai diplomais
Edvinas Minkštimas jau pažįsta-

mas čikagiečiams. Savo labdaros kon-
certais jis žinomas ne tik Čikagoje,
bet ir kituose JAV Lietuvių Bendruo-
menės oganizuojamuose renginiuose.
Šį kartą Edvinas atvyksta dalyvauti
Lietuvos vaikų globos ,,Saulutė” or-
ganizuojamame labdaros koncerte.
Tuo pačiu jis mielai sutiko atlikti
nedidelę programą ir Vasario 16-osios
minėjime Maria gimnazijoje vasario
10 d. Prieš atvykstant į Čikagą
pakalbinome E. Minkštimą.

— Ne taip seniai koncertavai
Lietuvių dailės muziejuje, Pasau-
lio lietuvių centre, Lemonte su
tenoru Edmundu Seiliumi. Šį
kartą skambės Tavo solinis reči-
talis. Kas skatina dalyvauti lietu-
viškos bendruomenės veikloje,
juk turi galybę kitų pasiūlymų ir
darbų?

— Didžiausia kiekvieno muziko
svajonė yra pelnyti pasaulinį kūrybos
pripažinimą, tuo pačiu garsinant ir
savo šalies vardą. Valstybės ir jų vaid-
muo istorijoje pirmiausia matuo-
jamos kultūriniais pasiekimais.
Džiaugiuosi savo veikla prisidėdamas
prie Lietuvos vardo garsinimo pa-
saulyje, lietuviškos muzikinės tradi-
cijos puoselėjimo ir Amerikos lietuvių
bendruomenės veiklos.

— Sveikinu Tave, tapusį
Tarptautinio Mikalojaus Kons-
tantino Čiurlionio pianistų ir
vargonininkų konkurso laurea-
tu. Taip pat buvai apdovanotas
specialiu prizu už įspūdingiausią
M. K. Čiurlionio kūrinių inter-
pretaciją. Kodėl Tavo asmeninis
kelias į šį konkursą buvo ,,toks
ilgas”, kodėl anksčiau jame
nedalyvavai?

— Mane daugelis įkalbinėjo daly-
vauti šiame konkurse, pats ypatingai
nesiveržiau, tačiau ir dalyvauti ne-
pabijojau. Kūryba nėra matuojama
tiktai diplomais, tačiau malonu, kad
buvau įvertintas pirmąja premija.
Laimėtas konkursas gimtoje šalyje
bus vienas iš brangiausių prisimini-
mų, tikiuosi, ilgame kūrybiniame ke-
lyje. Kartu malonu pažymėti, kad

Čiurlionio konkursas jau nuo 1995-
ųjų metų yra Pasaulinės muzikos
konkursų federacijos narys. Prie to
labai daug prisidėjo mano dėstytoja
prof. Veronika Vitaitė.

— Kita maloni žinia, kad
Lietuvos muzikų rėmimo fondo
Lietuvos pedagogo premija buvo
įteikta prof. Veronikai Vitaitei.
Juk neretai būna taip, kad mo-
kiniai skina laurus, o jų pedago-
gai užmirštami. Ką Tau asme-
niškai davė bendradarbiavimas
su profesore V. Vitaite? 

— Profesorės įtaka man — didžiu-
lė, pasireiškusi nuo pat pirmųjų pa-
mokų, man būnant 10 metų. Jos atsi-
davimas, darbas ir meilė muzikai
įkvėpė mane ir, nepaisant sunkumų
šeimoje bei materialinių nepriteklių,
skatino siekti užsibrėžtų tikslų.
Džiaugiuosi, kad jos nuopelnai buvo
tinkamai įvertinti. Profesorė – Lie-
tuvos pianizmo siela, ir jos mokiniai
bus geri to liudininkai.

Skelbiama Lietuvos atstovės atranka 
į tradicinį vyšnių žydėjimo festivalį Washington, DC

Balandžio 6–12 d. Washington,
DC vyks kasmetinis vyšnių žydėjimo
festivalis, kuris rengiamas jau nuo
1949 metų ir simbolizuoja Japonijos
ir JAV draugystę.  

Festivalyje dalyvauja visų JAV
valstijų ir užsienio šalių ambasadų
atstovės (princesės), kurios atrenka-
mos į festivalį už pasiekimus mokslo
srityje, dalyvavimą pilietinėje, sociali-
nėje ir tarptautinėje veikloje. Festi-
valio dalyvės paprastai lankosi JAV
valdžios įstaigose – Baltuosiuose rū-
muose, Kongrese, lanko mokyklas,
dalyvauja princesių parade Washing-
ton, DC, lankosi Japonijos ambasado-
je ir kituose renginiuose. 

Kandidatėms keliami reikalavi-
mai:

– 19-23 metų amžiaus (kandidatė
turi būti netekėjusi);

– labai geros lietuvių ir anglų k.
žinios; 

– dalyvavimas visoje festivalio
programoje (balandžio 6-12 d.);

– turėti nedidelių lietuviškų do-
vanų kitoms princesėms;

– turėti tautinius rūbus;
– susimokėti kelionės į Washing-

ton išlaidas;
– susimokėti apgyvendinimo Wa-

shington išlaidas.
Kandidates, norinčias dalyvauti

atrankoje, Lietuvos Respublikos am-
basada Washington prašo iki vasario
11 d. atsiųsti savo biografiją (anglų
k.) ir motyvacinį laišką (lietuvių k.)
adresu: culture@ltembassyus.org

Atkreipiame dėmesį, kad LR am-
basada Washington atrinks ir Vyšnių
žydėjimo festivalio organizatoriams
pateiks vieną kandidatę. Išsami in-
formacija apie atranką ir festivalį
skelbiama tinklalapyje: 

www.statesocieties.org 
ir 
www.nationalcherryblossom-

festival.org 
LR ambasados 

Washington inf.

2008 m. vasario 9 d. 6 val. v. Lietuvių dailės muziejuje, 
14911 127th Street, Lemont, 

įvyks šių metų Tarptautinio Čiurlionio pianistų konkurso
laimėtojo Edvino Minkštimo koncertas. 

Koncertą organizuoja Lietuvos vaikų globos būrelis
,,Saulutė”.

Edvinas Minkštimas Lietuvių dailės muziejuje koncertavo 2007 m. ba-
landžio mėn.                                                          Laimos Apanavičienės nuotr.

Pirmosios vyšnios Washington, DC miestui buvo padovanotos 1912 metais.
Dabar kasmet festivalio metu pražysta 3,000 vyšnių. 
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LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto 

apylinkèse ir priemiesçiuose. Patarnavimas 24 val.

• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632   

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

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

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

,,Still Proudly Serving Lithuanian Families”

HILLS
FUNERAL HOME

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

Other Locations Available
(708) 598-5880

“Formerly of Roseland”     “Family Owned & Operated”

A † A
LIUDUI VENCLOVUI

mirus, žmonai RITAI, dukroms VIKTUTEI ir AUDRAI,
sūnui LIUDUI su šeimomis ir visai jų giminei bei
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Nijolė Raišytė ir Romas Zdanys
Vidmantas Raišys

Viktoras ir Laurie Raišys
Rasa Raišytė ir Steve Liffick

A † A
BRONEI NAINIENEI

mirus, jos šeimai ir vyrui BRONIUI NAINIUI, tuome-
tiniui PLB pirmininkui, „Saulutės” pradininkui 1993
m. reiškiame nuoširdžią užuojautą.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis

Eilėraštis iš Igno Raudonio poezijos knygelės. Eilėraštį atsiuntusi
Violeta A. Tribandienė-Gwynn sako, jog autorių sutiko 2000-siais me-
tais Lietuvoje, sanatorijoje. Negalią turinčio Igno paties išleistoje kny-
gelėje apie šimtas eilių. 

IGNAS RAUDONIS

LEISK PASISEMTI

Leisk pasisemti tavojo gerumo
Ir svarbų žodį patalpint širdy.
Leisk pasibelsti į šventovės rūmą,
Mums dovanotą šiam sunkiam kely.

Leisk dar pažvelgti į tave pagarbiai
Ir nusilenkti, nerimo pilni —
Išeiname kas sau į vėją žvarbų,
Gyvendami tavąja viltimi.

Ir brausimės per sutemą taip nykią,
Po kojom žemė tarsi duburys,
Bet nepalūžę mes ir nesutrikę, —
Tavieji žodžiai meile mums nušvis.

Ramins jie, šildys mažą ir senelį,
Nes tai iš Testamento nuostabaus
Ir neklaidžiai parodys tikrą kelią
Valingo Dievo kūrinio — žmogaus.
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�JAV LB Lemont apylinkės Soc.
reikalų skyrius praneša, kad vasario
10 d. organizuojamas autobusas į
Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklau-
somybės minėjimą, kuris 1 val. p. p.
vyks Maria gimnazijos salėje, Čikago-
je. Nuo PLC išvykstame 12:15 val. p.
p. Kaina – 10 dol. asmeniui. Norint
ušsisakyti vietas, skambinti R. Kro-
nui tel. 630-968-0184. 

�Lietuvos valstybės atkūrimo
dienos – Vasario 16-osios proga Lie-
tuvos Respublikos generalinis konsu-
latas Čikagoje vasario 16 d., šeštadie-
nį, 6 val. v. maloniai visus kviečia at-
vykti į parodos „Pirmoji banga” ati-
darymą, kuris vyks Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje,  6500 South Pu-
laski Rd., Chicago. Telefonas pasitei-
ravimui: 773-582-6500. Paroda Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje
veiks iki š.m. kovo 2 dienos. 

�JAV LB Lemont apylinkės val-
dyba maloniai kviečia visuomenę į
Nepriklausomybės dienos minėjimą,
kuris vyks vasario 17 d. 12:30 val. p.
p. PLC Fondo salėje, 14911 127th St.,
Lemont, IL. Pagrindinį pranešimą
skaitys LR Generalinis konsulas Či-
kagoje Arvydas Daunoravičius. Me-
ninę programą atliks dūdų orkestras
,,Gintaras”, solistės Genovaitė Bi-
genytė, Nijolė Penikaitė ir tautinių
šokių grupė ,,Spindulys”.

�Vasario 22 d., penktadienį, 7:30
val. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre, 5620 S. Claremont Ave., Chi-
cago, IL 60636, vyks parodos-konkur-
so, skirto Čiurlionio galerijos 50-me-

čiui, atidarymas. Bus paskelbti kon-
kurso nugalėtojai. Rėmėja – žinoma
išeivijos dailininkė Magdalena Stan-
kūnienė. Maloniai kviečiame daly-
vauti parodos atidaryme.

�Lietuvos Dukterų metinis drau-
gijos susirinkimas įvyks š. m. vasario
24 d. 2 val. p .p. ,,Seklyčioje”, 2711 W.
71st St., Chicago. 

�Pavasarinė mugė vyks Jauni-
mo centro didžiojoje salėje kovo 1 d.,
šeštadienį, nuo 10 val. r. iki 3 val. p. p.
ir kovo 2 d., sekmadienį, nuo 10 val. r.
iki 2 val. p. p. Mugėje galėsite įsigyti
įvairiausių gėrybių. Prekiautojai sta-
lus gali užsisakyti paskambinę tel.:
708-447-4501 (Milda Šatienė) arba
tel.: 708-636-6837 (Anelė Pocienė).
Rengia Jaunimo centro valdyba ir
Moterų klubas.

�Priešmokyklinio amžiaus vai-
kų tėvelių dėmesiui! Kviečiame at-
vykti į ,,Žiburėlio” atvirų durų die-
ną, kuri vyks šeštadienį, kovo 8 d., 9
val. r. Pasaulio lietuvių centre, Le-
mont. Vaikai priimami nuo 3 metu-
kų. Informuosime apie registraciją
ateinantiems metams. Tel. pasiteira-
vimui:  630-257-8891.

�Čikagos lietuvių skautų tradi-
cinė Kaziuko mugė įvyks š. m. kovo 9 d.,
sekmadienį, PLC, Lemont. Kviečiame
visus skautus, tėvelius bei skautų rė-
mėjus apsilankyti ir paremti šią lietu-
višką jaunimo organizaciją. Dėl infor-
macijos, prašome kreiptis į Aušrą Jasai-
tytę-Petry tel. 708-349-8436 arba el.
paštu: ausra67@sbcglobal.net.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

Specialistas. 
Raõtinès Çikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
Visos kriminalinès bylos
30 metû darbo patirtis

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

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

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

•„Saulutė” Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir invali-
dams vaikams, daugiavaikėms šei-
moms bei studentams Lietuvoje.
Aukojo: Birutė  Petrušaitienė $430
tęsiant mergaitės metinę paramą,
Vladė Siliūnienė $50, dr. Rasa
McCarthy $200. Labai ačiū. „Sau-
lutė” (Sunlight Orphan Aid), 414
Freehauf St., Lemont, IL 60439,
tel. (630) 243-7275. Aukos nurašo-
mos nuo mokesčių.

•Pagerbiant Oną Narbutienę
jos 80-to gimtadienio proga, jos sesuo
Vida Maleiškienė įteikė „Saulutei”
$220, kuriuos suaukojo giminės vie-

toje gėlių. „Saulutė” sveikina Oną
Narbutienę ir dėkoja už prasmingą
dovaną.

• A. a.  Andriaus Racevičiaus
atminimui buvo suaukota „Saulutei”
$430. Aukojo: Ramunė Račkauskas
$100, Janina Racevičius $100, Jonas
Rapšys $50, Jolita Mazurkiewicz
$50, Aldona Juozevičius $30, Alek-
sas Lauraitis $25, Asta ir Vytautas
Reitneriai $25, Liudas ir Dalia  Šle-
niai $25, Regina Sventickas $25.
„Saulutė” dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams Lie-
tuvoje ir reiškia nuoširdžią užuojautą
a.a. Andriaus Racevičiaus šeimai bei
artimiesiems.

Nauji metai Draugo fonde
2008 m. sausio 17 d. Draugo

fondo taryba (dr. Ona Daugirdienė,
Rūta Jautokienė, dr. Augustinas
Idzelis, Vytenis Lietuvninkas, Vac-
lovas Momkus, dr. Algis Norvilas,
Marija Remienė, tėvų Marijonų at-
stovas kun. Viktoras Rimšelis, ekso-
fficio ,,Draugo” direktorių tarybos
pirmininkas Saulius Kuprys ir iž-
dininkas Leopoldas von Braun) su-
sirinko apžvelgti praėjusių metų
pasiekimus ir numatyti tolimesnę šių
metų veiklą.  

Posėdžio metu Marija Remienė
buvo perrinkta DF tarybos pirmi-
ninkės pareigoms dvejų metų kaden-
cijai, apžvelgti DF rudens vajaus
rezultatai. Su šimtine į DF įsijungė
nedidelis naujų ,,Draugo” skaitytojų
skaičius. Asmuo, paaukojęs tik vieną
šimtinę dolerių, dar netampa DF pil-
nateisiu nariu, jis negali balsuoti
narių suvažiavime. Tad kviečiame
šimtininkus pridėti dar vieną šimtinę
ir tapti pilnateisiu Fondo nariu.

Labai svarbus buvo DF iždininko
Leopoldo von Braun pranešimas.
2007 m. vajai rodė 50,122.98 dol. įna-
šą,  tačiau DF teko išmokėti honora-
rams 15,000 dol.; ,,Draugo” leidybai
— 105,000 dol.; DF vajaus išlaidoms
(paštas, popierius, vokai) — 3,137.74
dol. Negalime džiaugtis akcijų inves-
tavimu. Nors DF investavimas tvar-

komas sumaniai, viskas priklauso
nuo biržos, kuri 2007 m. buvo nera-
mi. Investavimo dividendai uždirbo
21,410.45 dol. Kaip ir kitiems fon-
dams, taip ir DF, tenka naudoti  pini-
gus ,,Draugo” paramai iš pagrindinio
kapitalo. Paskutinė suvestinė rodė
790,149.93 dol. DF pagrindinio kapi-
talo. Fondas administruojamas sava-
norių, jokių papildomų išlaidų admi-
nistracijoje nėra.

DF taryba nuo kovo mėnesio
nutarė skelbti pavasario vajų. Kas
dar nespėjo įnešti šimtinių į ,,Drau-
go” šimtmetį — šimtininkų vajus
tęsiasi. Nutarta skelbti 500 dol. spe-
cialų vajų. Šeimos narių ir draugų
gimtadienių, vardadienių, sukaktu-
vių, vedybų ar mokslų užbaigimo pro-
gomis vietoj dovanos prašome pa-
aukoti 500 dol., kad jubiliatas taptų
,,Draugo” šeštadienio ar kitos dienos
laidos mecenatu. Mecenatas bus
įamžintas ,,Drauge”, įdedant jo nuo-
trauką ar nuotraukas ir, pagal norą,
jo ar jos aprašymą. 

Nedaug kas iš pirmųjų ,,Draugo”
prenumeratorių tikėjosi, kad ,,Drau-
gą” skaitys ir po 100 metų bei ten ras
savo pavardes. Tikime, kad ,,Drau-
gas” gyvuos dar daug metų ir po mū-
sų kartos.

Draugo fondo info.

Mūsų bendruomenės narys, 12 metų
Rokas Bagdonas, susirgo retai pasitaikančia
liga – kaulų vėžiu. Šiuo metu jis yra gydomas
Children Memorial Hospital. 

Būsime dėkingi, jeigu paremsite Roką ir
jo šeimą, kovojančius su šia sunkia liga. 

Norintys padėti berniukui bei jo šeimai
gali siųsti čekius Jolantos Bagdonienės ar
Dariaus Bagdono vardu adresu: 13839 Le
Claire Ave., Crestwood, IL 60445. 

Taip pat pinigus galima pervesti tiesiai į
,,Chase” banko sąskaitą 729009597, Jolantai
Bagdonienei.

VASARIO 16-OSIOS PROGA — ŠV. MERGELĖS  MARIJOS  
GIMIMO  PARAPIJOS PIETŪS

ALT’as  kiekvienais  metais  ruošia  Vasario  16–tos Nepriklausomybės
atgavimo paminėjimą Maria gimnazijos salėje. Šiais  metais minėjimas
įvyks vasario 10 d. 1 val. p. p. Pagrindinis  kalbėtojas bus Amerikos  ka-
riuomenės  gen.  mjr. Jonas  Algirdas  Kronkaitis.

Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo parapija, esanti arti Maria  gim-
nazijos  susirinkimų salės, norėdama palengvinti minėjimo lankytojams
suspėti  į  labai  įdomų  gen. mjr. J. A. Kronkaičio  pranešimą, ruošia  pietus
su karšta  kava. Parapijos  salė  bus  atidaryta tuoj po  9 val. ir 10:30 val.  šv.
Mišių. Pietų metu  bus  paminėtas  klebono Anthony Markus  gimtadienis.
Kviečiame visus pasinaudoti šia paslauga ir taip paremti  parapiją.

Parapijietis Antanas  Paužuolis

Su 1,000 dolerių: 
Dr. Mindaugas ir dr. Austė

Vygantai, garbės nariai, iš viso
2,000 dol., Winnetka, IL

Su 100 dolerių:
Vytautas Bikulčius, iš viso 100

dol., Sunnyvale, CA

Su 50 dolerių:
Dr. Rimas ir dr. Elona Vaišniai,

garbės nariai, iš viso 1,100 dol.,
North Haven, CT

Su 20 dolerių:
Petras ir Ona  Jasulaičiai, iš viso

620 dol., Chicago, IL

Kalėdiniai įnašai Draugo fonde:

DF taryba nuoširdžiai dėkoja visiems aukotojams.


