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M. Gorbaçiov
ragina
pertvarkyti
Rusijâ

NATO šaliû ministrai nesusitarè
dèl Ukrainos ir Gruzijos narystès

Vilnius, kovo 7 d. (Balsas.lt) –
Prabėgus vos dienai po to, kai Rusijos
prezidento rinkimuose, kaip ir lauk-
ta, pergale džiaugėsi Dmitrij Medve-
dev, pasaulinės žiniasklaidos dėmesys
nuo įvykių Rusijoje netikėtai nukry-
po į Armėniją. Mažiausiai 8 žmonės
žuvo per saugumo organų bei opozi-
cionierių, protestuojančių prieš esą

suklastotus Armėnijos prezidento
rinkimus, susirėmimus.

Ilgą laiką Armėnija retai patek-
davo į pasaulinės žiniasklaidos pusla-
pius ir mažai kas domėjosi įvykiais
šioje šalyje. Tačiau tai, kas vyksta Ar-
mėnijoje šiandien, turės pasekmių ne
tik visam Kaukazo regionui, kuris
yra itin reikšmingas užtikrinant

energetinį Europos saugumą, bet ir
pačiai Rusijai. Istorija apie suklasto-
tus rinkimus, korumpuotus pareigū-
nus ir nužudytus protestuotojus ypač
nemaloni Rusijai. Tiek Rusija, tiek
Vakarai turi bendrą tikslą siekti sta-
bilumo Armėnijoje. Tad reikia užtik-
rinti Rusijos bei Vakarų bendradar-
biavimą sprendžiant šią problemą.

Surengti referendumą paskatino artėjanti energetikos krizė.

Vilnius, kovo 7 d. (Balsas.lt) –
Buvęs Sovietų Sąjungos vadovas Mi-
chail Gorbačiov teisina dabartinį
Vladimir Putin režimą bei ragina bū-
simąjį Rusijos prezidentą Dmitrij
Medvedev šalyje imtis demokratinių
pertvarkymų.

Anot Nobelio taikos premijos
laureato, D. Medvedev pergalę ir di-
delį rinkėjų aktyvumą lėmė dabarti-
nio prezidento Vladimir Putin popu-
liarumas ir parama. M. Gorbačiov įsi-
tikinęs, kad naują prezidentą išsi-
rinkusi Rusija turi galimybę pasinau-
doti pastaraisiais metais pasiektais
laimėjimais bei pertvarkyti savo pra-
monę, valstybės valdymą, ekonomi-
ką, švietimo ir sveikatos apsaugos
sistemas, ir, svarbiausia, sumažinti
atotrūkį tarp turtingųjų ir vargšų.

„Sveikintina, kad V. Putin ir D.
Medvedev paskutinėmis rinkimų
kampanijos dienomis daug dėmesio
skyrė būtent šioms problemoms. Aš
neturiu abejonių, kad jie padarys vis-
ką, kas įmanoma, tačiau norint įgy-
vendinti duotus pažadus reikia at-
naujinti visų lygių valdininkiją,
kviesti jaunus žmones, keisti dabarti-
nių pareigūnų darbo įpročius. Jei tai
nebus padaryta, neįgyvendintų paža-
dų nepaslėps jokios viešųjų ryšių ak-
cijos”, – teigia M. Gorbačiov.

„Minėtos problemos gali būti iš-
spręstos Nukelta į 6 psl.

Briuselis, kovo 7 d. (,,Inter-
fax”–BNS) – NATO šalių užsienio
reikalų ministrai per susitikimą
Briuselyje nepajėgė prieiti prie vienos
nuomonės dėl Gruzijos ir Ukrainos
prisijungimo prie Narystės veiksmų
plano (NVP). Konsultacijose dalyva-
vę diplomatai sako, kad šiam tarpi-
niam Ukrainos ir Gruzijos siekio pri-

sijungti prie NATO žingsniui griežtai
nepritarė kelios šalys, ypač – Vokieti-
ja ir Prancūzija.

Tačiau taškas šiuo klausimu dar
nepadėtas. ,,Mes tęsiame konsultaci-
jas, – pareiškė JAV valstybės sekreto-
rė Condoleezza Rice. – Sprendimas
nebus priimtas iki NATO vadovų su-
sitikimo balandį Budapešte”.

Prisijungimas prie NVP yra pir-
masis žingsnis ilgame kelyje į galimą
narystę NATO. Kijevo ir Tbilisio pra-
šymus leisti prisijungti prie NVP or-
ganizacijos nariai vertina nevieno-
dai. Dauguma buvusių socialistinės
stovyklos šalių juos remia, bet kiti
NATO nariai mėgina surasti būdų,
kaip suteikti vilčių Ukrainai ir Gru-
zijai ir drauge nepaaštrinti santykių
su Rusija.

Britanijos užsienio reikalų minis-
tras David Miliband pareiškė, jog
,,mes norime įsitikinti, kad pagalbos
ranka ištiesta”. Washington pozicija,
sprendžiant Nukelta į 6 psl.

Nerimsta ginçai dèl Ignalinos AE

Armènijoje vèl atsinaujino neramumai

Vilnius, kovo 7 d. (ELTA) – Ini-
ciatyvinė grupė, siūlanti surengti re-
ferendumą dėl Atominės elektrinės
uždarymo atidėjimo bei galimybės pi-
liečiams patiems paleisti Seimą, jau
gali pradėti rinkti šią iniciatyvą re-
miančių piliečių parašus. Per atei-
nančius 3 mėnesius, iki birželio 7 d.,
turės būti surinkta 300 tūkst. pilie-
čių parašų, kad referendumas įvyktų.

Vienas iš iniciatyvinės grupės ko-
ordinatorių, Liberalų sąjūdžio vado-
vas parlamentaras Eligijus Masiulis
mano, kad referendumas galėtų įvyk-
ti kartu su Seimo rinkimais šių metų
spalio 12 d. Politiko teigimu, surengti
referendumą paskatino artėjanti
energetikos krizė, kuri turės labai di-
delių pasekmių ne tik kiekvieno žmo-
gaus kišenei, bet ir visos valstybės

ekonomikai. ,,Mūsų tikslas – privers-
ti Lietuvos Vyriausybę panaudoti vi-
sas galimybes deryboms su Europos
Sąjunga ir neleisti Vyriausybei toliau
imituoti darbo, kai sprendžiasi šaliai,
visam regionui ir konkrečiai kiekvie-
nam žmogui labai svarbūs klausi-
mai”, – sakė E. Masiulis.

Lietuvos socialdemokratų sąjun-
gos vadovas Arvydas Akstinavičius
teigė, kad tai svarbi problema ne tik
pramonei, verslui, bet ir kiekvienam
vartotojui. ,,Tai yra Lietuvos energe-
tinio nepriklausomumo klausimas.
Jeigu mes 2009 m. pabaigoje uždaro-
me Ignalinos atominės elektrinės
(IAE) antrąjį bloką, tai, kai nėra tiltų
į Vakarus, nėra pasiruošta kitoms ga-
limybėms, mažų mažiausia 6–8 me-
tams Lietuva atsiduria energetinėje
tuštumoje ir prisiriša prie vienos val-
stybės – Rusijos. Remiantis specialis-
tų skaičiavimais, kurie yra labai ne-
palankūs ir nemalonūs, uždarius an-
trąjį IAE bloką vienos kilovatvalan-
dės kaina iš karto išaugtų dvigubai ir
kainuotų mažiausiai 60–80 centų už
kilovatvalandę”, – pažymėjo A. Aksti-
navičius. Nukelta į 6 psl.
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Šaltą šeštadienio vakarą, sausio 26 d., į Kanados
Toronto Prisikėlimo parapijos kavinę susirinko apie
70 Toronto ateitininkų sendraugių bei svečių

turiningam vakarui. Vitas Underys iš Detroito pristatė
vaizdo filmą apie draugijos ,,Viltis” darbus Lietuvoje. Vė-
liau girdėjome dainuojančių Underių programą.

Vakarą pradėjo Rūta Rygelienė, pristatydama toron-
tietį, Vincą Kolyčių, kuris papasakojo savo atsiminimus
apie ateitininkų filosofą, Antaną Maceiną minint jo
šimtąjį gimtadienį. Rūta tada supažindino susirinkusius
su pagrindiniu vakaro kalbėtoju atvykusiu su žmona
Taura iš Detroito, JAV — Vitu Underiu, kuris jau 8 metai
iš eilės vasarą vyksta kaip savanoris dirbti Lietuvoje. Jis
skiria savo laiką vaikams su negalia, dirbdamas ,,Vilties”
draugijoje. Tą vakarą jis parodė vaizdajuostę, jautriai pri-
statydamas jų kasdieninį gyvenimą Lietuvoje. Apibūdino
kaip juos teigiamai paveikia ir pastumia pirmyn ,,Vilties”
vasaros stovykla Palangoje. Čia vasaromis Vitas dirba
reabilitacinį darbą. Vitas turi magistrą švietimo srityje,
specialybė — darbas su vaikais su negalia. Nuolatinai jis
darba Michigan valstijos švietimo sistemoje, o dalį vasaros
praleidžia Lietuvoje. ,,Vilties” draugijos paruošta vaizda-
juostė parodė šių vaikų ir jų tėvų padėtį ir kiek daug ga-
lima pasiekti savanoriškai dirbant. Tai buvo ,,maistas
protui ir sielai”!

Pertraukos metu vakaro organizatorės Laima
Underienė, Rūta Rusinienė, Rūta Rygelienė ir Gabija
Petrauskienė su kitų pagalba, išnešiojo užkandžius:
dešras, sūrius ir lietuvišką juodą duoną su arbata bei
kava, o ,,barmenai” Marius Rusinas ir Rimas Petrauskas
pavaišino dalyvius gardžiu vynu. Vilijos Bijūnaitės puiki-
ai gamtos dovanomis (beržo tošimi, konkorėžiais, eglių
bei pušų šakelėmis) papuoštas stalas neilgai priglaudė
moterų suneštus saldumynus — jie greitai dingo!

Kūnui pasisotinus, prasidėjo neeilinė ir įdomi kavinės
stiliaus dainų ir muzikos programa, kurią atliko dainuo-
jantys Underiai! Tai pirmas kartas kai Toronto padangė-
je viešai publikai savo puikiais balsais ir kūrybiniais ta-
lentais pasirodė broliai Ramūnas ir Vitas Underiai,
Ramūno ir Laimos Underių duktė Vaiva ir sūnus Linas.
Jiems gitara ir armonika pritarė draugas Stasys Kuliavas.
Tiek žodžio, tiek muzikos kūryba jie praturtino šį vakarą,

pakeldami mūsų mintis bei sielas virš kasdienybės, leido
paskrajoti vaizduotei nešant į jaunystės, meilės, draugys-
tės išgyvenimus ir prisiminimus. Tai tikrai penas sielai!
Tikimės ateityje dažniau išgirsti puikiai atliktos savos
kūrybos rinkinius. Gal ateityje prisijungs ir daugiau kū-
riančių ir dainuojančių draugų — tai graži pradžia, kuri
turėtų išsivystyti į turiningą ,,tradiciją”. Gal teks ,,Dai-
nuojančius Underius” su draugu vėl išgirsti 2010 metais
Toronte vyksiančioje Išeivijos dainų šventėje!

Dalyvavusieji nesigailėjo, kad nepabūgo šalčio, džiaug-
damiesi turiningai praleidę vakarą jaukioje kavinės
aplinkoje, tarp draugų ir pažįstamų. Šį kartą vakaronę
kartu su mumis praleido dvi viešnios, atvykusios iš Det-
roito. Rengėjos tikisi kitą kartą susilaukti dar daugiau
senų draugų iš kitų telkinių. Smagu atnaujinti ryšius –
prisiminti gražiai praleistą kartu laiką. Iki pasimatymo!

Gabija

Iõ Ateitininkû gyvenimo
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Toronto Sendraugių ateitininkų vakaronė-
je sausio 26 d. dainų programos atlikėjai:
(priekyje) Vaiva Underytė, (antroje eilėje)
Stasys Kuliavas, Linas, Ramūnas ir Vitas
Underiai.

Nuotrauka: Blythe Underienės

Toronto
ateitininkų
sendraugių

vakaronė
Pagalba vaikams su negalia Lietuvoje

Pasirodė dainuojantys Underiai
su draugu

Meninės programos atlikėjai Toronto sendraugių ateitininkų vakaronėje sausio 26 d. Pranciškonų Prisikėlimo parapijos kavinėje.

Registracija į Jaunųjų ateitininkų
stovyklą prasideda kovo 21 d.

Visą stovyklinę informaciją ir registracijos anketas
rasite tinklavietėje www.ateitis.org arba
http://ateitis.org/jas/2008/index.php

Jei turite klausimų, rašykite JAS CV pirmininkei
Laimai Aleksienei laleksa@ameritech.net

JAS stovykla
liepos 12-19 d. Dainavoje
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POPIEŽIUS LEONAS DIDYSIS
Benediktas XVI tęsia Bažnyčios

Tėvų, iš toli šviečiančių šviesulių
pristatymą bendrosiose audiencijose,
šį trečiadienį jis kalbėjo apie popiežių
Leoną Didįjį, kuriam 1754 m. popie-
žius Benediktas XIV suteikė Bažny-
čios daktaro vardą. Leono Didžiojo
pontifikatas truko nuo 440 iki 461 m.

Leonas Didysis tikrai buvo vie-
nas iš didžiausių popiežių, – sakė
Ganytojas, pabrėžęs, kad jis labai
prisidėjo prie Apaštalų Sosto Romoje
autoriteto sustiprinimo. Neatsitikti-
nai vėliau Leono vardą pasirinko dar
12 popiežių. Leonas Didysis yra ir
pirmasis popiežius, kurio pamokslai,
skirti tikintiesiems, pasiekė mūsų
laikus ir verčia spontaniškai pagal-
voti apie dabartines trečiadienio
audiencijas, pastaraisiais dešimtme-
čiais tapusias įprastiniu Ganytojo
susitikimo su tikinčiaisiais būdu.

430 metais, – tęsė Benediktas
XVI, – Leonas tapo Romos Bažnyčios
diakonu, vėliau vaidino joje reikšmin-
gą vaidmenį. Todėl 440 m. Vakarų
imperiją valdžiusi Galla Placidia pa-
siuntė su taikos misija Leoną į Galiją,
kurioje tuomet susiklostė nerami
padėtis. Būtent misijos Galijoje metu
Leoną pasiekė žinia, kad mirė po-
piežius Sikstas III ir kad jis yra iš-
rinktas jo įpėdiniu. Leonui grįžus iš
Galijos, 440 m. rugsėjo 29 d. buvo
surengtos apeigos, po kurių naujasis
popiežius oficialiai pradėjo savo 21-ių
metų pontifikatą. Jam mirus 461 m.,
buvo palaidotas greta apaštalo Pet-
ro. Šiandien Leono Didžiojo relikvijos
saugomos viename iš Šv. Petro bazi-
likos altorių.

Laikai, kuomet gyveno popiežius
Leonas, buvo labai sunkūs, – sakė
Benediktas XVI. Besikartojantys bar-
barų įsiveržimai, Vakaruose nuolatos
silpnėjantis imperatoriaus autorite-
tas, ilga socialinė krizė privertė Ro-
mos vyskupą prisiimti svarbią už-
duotį visuomeniniuose ir politiniuose
įvykiuose. Ypač nuskambėjo vienas
452 m. epizodas, kai popiežius, kartu
su patarėjais, Mantujos mieste susi-
tiko su Atila, galingu hunų vadu, ir
atkalbėjo jį nuo įsiveržimo, jau nu-
siaubusio Italijos šiaurę, į pietines
Italijos vietoves. Šis įvykis žmonių at-
mintyje liko ilgam ir dar labiau padi-
dino Romos Sosto svarbą. 

Su tokia pat drąsa, bet ne taip
sėkmingai, po 3 metų Leonas bandė
sustabdyti Genzericho vadovaujamus
vandalus, 455 m. pavasarį. Vandalai
užėmė neginamą Romos miestą ir
plėšė jį dvi savaites, Leonui galint tik
stebėti. Vis dėlto jis išsiderėjo, kad
Romos miestas nebus padegtas ir kad
nebus nuniokotos Šv. Petro, Šv. Pau-
liaus ir Šv. Jono bazilikos bei kad ne-
bus liečiami jose prisiglaudę Romos
gyventojai.

Leoną pažįstame taip pat ir iš jo
nuostabių, puikia ir aiškia lotynų kal-

ba parašytų pamokslų. Šiuose teks-
tuose atsiskleidžia jo kilnumas, tar-
navimas tiesai ir meilei. Iš jų mato-
me, kad popiežius mokėjo būti arti
Romos miesto žmonių, kenčiančių
nuo skurdo ir plėšimų, gyvenančių
gilios imperijos krizės metu. Leonas
skatino ir rengė karitatyvinius dar-
bus artimui, susiejo pasninkavimo
praktiką su išmalda. Leono pamok-
sluose ypač pabrėžiama, kad krikš-
čioniška liturgija nėra tik praeities
įvykių atminimas, tačiau neregimos
tikrovės atsivėrimas ir veikimas ti-
kinčiojo gyvenime dabar, esamuoju
laiku. Šis mokymas tinka ir mums.

Leono rankai priklauso svarbus
dokumentas, pasiųstas į Chalcedono
susirinkimą, vykusį 451 m. ir spren-
dusį teologines priešpriešas apie
Kristaus prigimtį. Šiame svarbiame
doktrininiame tekste Leonas išpažino
tikėjimą, kad Kristus yra Dievas ir
žmogus tuo pat metu, „svetimas
nuodėmei, bet ne žmonių giminei”. Iš
šio ir iš kitų tekstų, iš įvairių veiks-
mų matome, kaip Leonas suvokė
savo, kaip apaštalo Petro įpėdinio,
išskirtinę paskirtį bei atsakomybę
tiek Romos imperijos vakarinėje, tiek
rytinėje dalyje. Ši užduotis buvo skir-
ta visos Kristaus Bažnyčios vienybei,
tokia pat popiežiaus paskirtis išlieka
ir šiandien.

Kauniečiai kultūrų bendrystės
programoje Italijoje

Trečiadienio bendrojoje audienci-
joje dalyvavo 25 mokinių ir 5 mokyto-
jų grupė iš Kauno Julijanavos vidu-
rinės mokyklos. Kauno mokiniai ir
mokytojai kartu su savo bendraam-
žiais iš Italijos Avezzano ir Trasacco
miestelių mokyklų dalyvavo tarpkul-
tūrinio apsikeitimo programoje.
Bendroji audiencija prasidėjo Šv.
Petro bazilikoje, kur grupė iš Kauno
bei kitos jaunimo grupės buvo pris-
tatytos popiežiui Benediktui XVI.
2008-ieji yra paskelbti Europos kul-
tūrų bendrystės metais. Būtent kul-
tūrų bendravimui tenka vis svarbes-
nė užduotis siekiant įvardyti Europos
tapatybę ir jos gyventojų pilietišku-
mą. Šiais metais visų Europos Bend-
rijos valstybių gyventojai yra skatina-
mi pažinti kultūros paveldo turtus ir
mokytis iš kitų kultūrų tradicijų.

Kauno Julijanavos vidurinės mo-
kyklos ir jų italų draugų projekto
„Keliauti po kitą šalį: stereotipai ir
tikrovė” tikslas ir yra geriau pažinti
vieni kitų kultūrą, tradicijas, papro-
čius, istoriją, kalbą. Atliekant šį pro-
jektą yra teikiamas didelis dėmesys
krikščionybei, kuri istoriškai yra
vienas iš Europą vienijančių veik-
snių.

Pagal „Vatikano radiją“ parengė
N. Šmerauskas

,,Visos gyvenimo viltys
išsipildė”

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Tokiu teiginiu baigiamas Jono A. Patriubavičiaus straipsnis apie dr.
Adolfą Damušį, išspausdintas ,,Lietuvos aido” 1998 m. birželio 13
d. elektroninėje laidoje, skirtoje jo 90 gimtadieniui. Pasilaikiau tą

aprašymą, prie jo pridėdamas lipduką su užrašu – ,,Panaudoti su laiku –
apie dr. A. Damušį”. Praėjo beveik 10 metų. Neseniai paminėjome dr. A.
Damušio mirties penkmetį, mirė jis 2003 m. vasario 27 d. Lietuvoje. Taip
pat šįmet prisimename jo 100 gimtadienį – gimė 1908 m. birželio 16 d.
Toscicoje, Baltarusijoje. Dr. Damušio gyvenimo apybraižai pasinaudosiu
biografiniu žinynu ,,Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai” (Mokslo ir en-
ciklopedijų leidybos institutas, Vilnius, 1998).

,,Damušis, Adolfas, chemijos inžinierius, visuomenės veikėjas. Ph.D.
(1940). 1920 su tėvais grįžo į Lietuvą. 1928 baigęs Panevėžio gimnaziją, įs-
tojo į Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Technikos fakultetą, kurį 1934
baigė, įgydamas chemijos technologo specialybę. Nuo 1930 įsijungė į vi-
suomeninę veiklą; 1930–31 Moksleivių ateitininkų sąjungos, 1933 Stu-
dentų ateitininkų sąjungos pirmininkas. 1931 suimtas ir 6 mėnesius ka-
lintas Varnių koncentracijos stovykloje. 1934 dirbo VDU Technikos fakul-
teto laborantu, 1935 asistentu, 1937–38 studijavo Vokietijoje. Vasaromis
tyrinėjo kreidos ir kalkinio akmens pritaikymą spec. cemento gamybai.
VDU gavęs daktaro laipsnį, jame dėstė; docentas; Neorganinės chemijos
katedros vedėjas, 1942 – Technologijos fakulteto dekanas. 1941 dalyvavo
antisovietinėje veikloje ir buvo vienas Birželio sukilimo organizatorių. Bu-
vo Laikinosios vyriausybės narys, antinacinės rezistencijos dalyvis, vie-
nas Vyriausiojo Lietuvių Išlaisvinimo komiteto organizatorių, 1943–44 vi-
cepirmininkas. 1944 nacių suimtas ir iki 1945 kalintas Vokietijoje.”

Žinyne toliau rašoma, kad 1947 dr. Damušis persikėlė į JAV. 1948–57
dirbo Sherwin-Williams bendrovėje Cleveland, Ohio valstijoje. Tuo pačiu
metu aktyviai dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo veikloje. Iki
1952 vadovavo Ateitininkų federacijai. 1948–52 Amerikos lietuvių Romos
katalikų federacijos vicepirmininkas, nuo 1954 – pirmininkas. Jo iniciaty-
va ir ALRKF pritarimu 1955 prie Manchester, Michigan, įsteigta jaunimo
stovykla ,,Dainava”. Buvo jos vadovas ir tvarkytojas. 1957–73 dirbo BASF
Wyandotte bendrovėje Detroit. Tyrinėjo polimerų sintezę. 1973–82 Det-
roit universiteto profesorius, Polimerų tyrimo instituto vicedirektorius.
Nuo 1983 gyveno Chicago, Illinois. 1997 su žmona pedagoge Jadvyga grįžo
į Lietuvą. Parašė knygas: ,,Sealants” (1964), ,,Lietuvos gyventojų aukos ir
nuostoliai Antrojo pasaulinio karo ir pokario 1940–1959 metais” (1988,
1991, Lietuvoje), ,,Lietuvos rezistencija prieš sovietus ir nacius” (1994,
anglų kalba). JAV ir kitose šalyse paskelbė virš 30 patentuotų išradimų,
studijų iš polimerinės chemijos, straipsnių visuomenės ir politikos klausi-
mais. JAV LB Kultūros fondo, Lietuvių katalikų mokslo akademijos
narys, LF bendradarbis. 1981 apdovanotas prof. Stasio Šalkauskio premi-
ja, 1995 – III laipsnio Vyčio kryžiumi.

Grįžtu prie J. Patribavičiaus straipsnio ir jo ištraukų. ,,Adolfo Damu-
šio gyvenimas kaip ąžuolo, kuriam likimas lėmė būti Lietuvos žemėje
ilgai, kad galėtų stebėti, kaip buvo prarasta nepriklausomybė ir kaip vėl
atgauta: kelios rusų okupacijos, vokiečių okupacija, Pirmasis pasaulinis
karas, Antrasis pasaulinis karas, šaltojo karo pabaiga. Kas iš lietuvių gali
pasakyti, kad visos iškilios naujosios Lietuvos istorijos datos – 1918 m.
Vasario 16-oji, 1941 m. Birželio 23-ioji, 1990 m. Kovo 11-oji – yra jo auto-
biografijos faktai? Ponas Adolfas Damušis gali. Jis savo darbais ir dvasia
daug prisidėjo, kad šios datos būtų ir mūsų gyvenimo dalimi.” 

Toliau straipsnyje dr. A. Damušis  kalbinamas apie veiklą su ateiti-
ninkais, jo dienas Smetonos režimo Varnių koncentracijos stovykloje. Pa-
klaustas, už ką 1931 m. buvo uždarytas į koncentracijos stovyklą, jis no-
riai prisiminė, kad Smetonos režimas buvo autoritarinis ir tas, kas jam
nepritarė, turėjo veikti pogrindyje. Jis buvo Moksleivių ateitininkų sąjun-
gos pirmininkas, o ši  sąjunga Smetonos valdymo laikais buvo uždrausta.
Prisiminė, kad su tos stovyklos komendantu Saladžium buvo kaip drau-
gai. Vėliau, per 1941 m. birželio sukilimą, pats dr. A. Damušis Saladžių
išlaisvino iš NKVD kalėjimo ir jam teikė visokeriopą paramą. 

Jis prisiminė tų dienų jaunimą, klausdamas, kodėl tų dienų vaikai ir
jaunuoliai buvo tokie patriotai ir elgėsi kaip piliečiai, stengėsi daugiau
duoti Tėvynei, o ne iš jos imti? Į tą klausimą tuoj pat ir atsako: ,,Todėl kad
jie buvo auklėjami idealistine dvasia. Mokytojai buvo idealistai. Ir valdžios
vyrai buvo idealistai, gal ir teikdavo kokių privilegijų savo draugų grupei,
bet kad atvirai vogtų...” Šioje pokalbio vietoje dr. A. Damušis ilgai tylėjo,
paskui pridūrė, kad toks dvasios nuopolis atsirado dėl 50 metų prievarta
diegto ateistinio materializmo. 

Toliau skaitome apie pirmąjį Raudonosios armijos tanką, dr. A. Da-
mušio pamatytą ant Vilijampolės tilto 1940 m. birželio 15 dieną. Su so-
vietų atėjimu sužlugo jo ir jo draugų viltys naujai įsteigtame fabrike ga-
minti chemikalą – persilį. Dr. A. Damušis tapo rezistentu, vienu iš Lie-
tuvių aktyvistų fronto vadovų. Jis smulkiai prisiminė 1941 m. birželio 23-
ją, kada radijo stotyje buvo paskelbta, jog Lietuva atkuria nepriklau-
somybę. Radijo stoties viršininku sovietmečiu buvo NKDV agentas Juo-
zas Banaitis. Karui prasidėjus jis štabui įsakė sudaužyti radijo stoties
įrengimus. Tai aktyvistai buvo numatę ir atitinkamai pasiruošę. Banaičiui
stebint, buvo sudaužytos tik tos radijo siųstuvų lempos, kurias buvo gali-

ma greitai pakeisti. Banaičiui  pasitraukus su bėgančiais rusais, lempos
buvo pakeistos ir radijas pradėjo vėl veikti. Birželio 23 d. be paliovos buvo
skaitomas pranešimas, kad atkuriama Lietuvos nepriklausomybė.

,,Apie Kovo 11-osios nepriklausomybės atkūrimo aktą p. Damušis su-
žinojo pakeliui į Lietuvą. Kad taip bus nujautė, tai nebuvusi didelė staig-
mena. Visos gyvenimo viltys išsipildė. Paklaustas, ar mano, kad ir visų
Lietuvos žmonių viltys išsipildė, sakė, kad reikia paklausti pačių žmonių.
Lietuvoje per dideli socialiniai kontrastai, valdžia turi dirbti taip, kad tie
kontrastai nebūtų tokie ryškūs, kad Lietuva būtų visiems kaip gera moti-
na. Tačiau ir mes turime būti jai geri, išmokti patys sau padėti, pridūrė p.
Damušis.” 
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KOKIOJE VALSTYBĖJE GYVENU 
ARBA KAIP NEPALIKTI LIETUVOS

LILITA TOLMAÇIENÈ
Specialiai ,,Draugui” iõ Lietuvos

Lietuvos spauda, radijas ir televi-
zija neretai nagrinėja lietuvių emi-
gracijos temą. Šia tema jau rašomi
moksliniai darbai ir net numatoma,
kada paskutinis lietuvis turėtų palik-
ti Lietuvą, jei emigracija ir toliau
vyks tokiu greičiu. 

Šiandien akivaizdu, kad ir po
aštuoniolikos nepriklausomybės me-
tų vis nemažėja norinčių viską palik-
ti ir pradėti gyvenimą iš naujo sveti-
moje šalyje. Išvykusiųjų atsiliepimai,
laiškai bei straipsniai, deja, daugiau-
sia byloja ne tėvynės naudai. Kodėl
šiandien Lietuva ne vienam yra ta-
pusi pamote su akmeniu? Juk pa-
saulio valstybių bendruomenėje Lie-
tuva yra laikoma demokratine vals-
tybe su galiojančia Konstitucija ir
teisėsauga, Lietuva yra Europos
Sąjungos ir NATO narė, pripažinta
pasaulyje. Tokia Lietuva iš tolo. O
kokia ji man, mano šeimos žmonėms,
kurie dar gyvena čia ir yra šios vals-
tybės piliečiai? 

Liūdna, bet juo toliau, juo labiau
tenka suprasti, kad Lietuvoje ne tik
nesaugu, bet darosi pavojinga gyven-
ti. Vien svarbiausius gyvenimo pag-
rindus analizuojant, galima rasti
daugybę liūdnų pavyzdžių, kurie
neleidžia normaliai gyventi ir jaustis
saugiam.

Pirmiausia, Lietuvoje neginama
ir nesaugoma žmogaus sveikata ir gy-
vybė. Jokiu būdu neteigiu, kad Lie-
tuvoje nėra gerų gydytojų, kurie ir
esamomis sąlygomis daro stebuklus.
Bet iš patirties žinau, kad, neduok
dieve, susirgti prieš savaitgalį ar per
kokias šventes. Sulaukti tinkamos
medicininės pagalbos nedarbo dieno-
mis yra laimės ir sėkmės dalykas.
Suprantama, niekas nenori dirbti per
šventes ar išeigines dienas. Bet juk
nelaimė ar liga neklausia, kada jai
ateiti. Tokiu atveju tiesiog lieki pats
kaltas, kad susirgai ir trukdai gydyto-
ją, nors jis pagal darbo grafiką yra
darbe ir privalo dirbti. Mūsų šeimoje
buvo trys atvejai, kai skubios ir rim-
tos pagalbos reikėjo savaitgaliais ir
per Kovo 11-osios – Lietuvos neprik-
lausomybės atkūrimo, šventę. Kaip
būtų liūdna tai prisiminti ir rašyti,
tinkamos pagalbos tada nesulaukė-

me. Vienu atveju nebuvo gydytojos,
kitą kartą, kol ligoninėje sekmadie-
nio naktį pakviestas gydytojas teikėsi
ateiti, artimo žmogaus būklė negrįž-
tamai ir beviltiškai pablogėjo. O juk
buvome ligoninėje. Trečiu atveju sa-
vaitgalį nebuvo gydytojo, galėjusio
tinkamai nustatyti diagnozę. Buvo-
me gydomi visai ne taip, kaip tu-
rėjome būti gydomi. 

Per visą tą laiką būdama šalia sa-
vo artimiausių žmonių ligoninėse
supratau ne vieną tiesą. Liūdniausia,
kad esant ligoninėje ir neturint asme-
niškai  pažįstamo gydytojo, sunku su-
laukti tinkamos pagalbos ir gydymo.
Didžiausia laimė yra turėti daktarą
savo šeimoje ar giminėje. O šiaip bū-
nant ligoninėj ir matant, kad pagalba
nėra tokia, kokia galėtų būti, tenka
kankintis ir galvoti, kaip pasimaloni-
nus gydytojui, kaip jam į kišenę
įkišus mažiausiai šimtą litų.

Be to, atsidūrus ligoninėje, dau-
gelį dalykų būtina žinoti pačiam. Me-
dicinos seselė, atnešusi vaistus, nepa-
sakys jums, kokie tai vaistai, koks jų
šalutinis poveikis. Paduoda keletą
tablečių ir iš karto liepia jas išgerti.
Kol tik buvau šalia savo sunkiai ser-
gančių žmonių, nuolat pati ieškojau
vaistų vartojimo instrukcijų, skambi-
nau namiškiams, kad ieškotų infor-
macijos internete, kad žinotume, ko
mums tikėtis ir kaip elgtis. Išgyvenau
ir priekaištus, kad neva, nepasitikiu
gydytojais. Bet juk aš turiu teisę ži-
noti, kokius vaistus vartojame ir koks

jų šalutinis poveikis. Deja, Lietuvoje
dar yra gydytojų, kurie mano, kad
ligonis nieko neturi klausinėti, o tik
vykdyti gydytojo nurodymus ir
viskas.  

Kitas dalykas, dėl ko Lietuvoje
nesaugu gyventi, tai finansinio sau-
gumo stoka, bankų savivalė ir nesi-
skaitymas su klientais. Buvau tiesiog

apstulbusi, kai atėjusi į vieną skandi-
navų banko skyrių, sužinojau, kad
mano trumpalaikė terminuoto indė-
lio sąskaita pakeista be mano žinios
ir sutikimo. Bankui pakeitus trumpa-
laikių indėlių laikymo tvarką, banko
darbuotoja pati perrašė sutartį, pa-
keitė sąskaitos numerį, o man atėju-
siai beliko tik pasirašyti. Įdomu,

kokioje normalioje valstybėje banko
sąskaitos keičiamos be kliento žinios?
Kai papriekaištavau dėl tokio sąs-
kaitos pakeitimo, darbuotoja atsakė,
kad bankas negali visų klientų infor-
muoti apie pasikeitimus, o iki pa-
saulio bankų tvarkos Lietuvoje dar
labai toli. Nėra ką ir bepridėti. Kiek-
vienu atveju, atėjusi į banką, savo
dokumentus paduodu su vienintele
mintimi: ar vis dar yra mano pinigai.
Stoviu ir su baime laukiu tas kelias
sekundes, kol banko tarnautoja su-
randa mano sąskaitas kompiuteryje.
Žinau, kad jei mano pinigų ar sąs-
kaitų nebebūtų, aš niekaip negalė-
čiau įrodyti, kad jas turėjau ir kad
pinigų nepasiėmiau. Panašių atvejų,
kai pinigai, žmonėms nežinant, dingo
iš sąskaitų, Lietuvoje pasitaikė, ir
žmonės turėjo eiti „kryžiaus kelius”
įrodinėdami savo tiesas. 

Lietuva skelbiasi esanti teisinė
valstybė. Deja, taip gali galvoti tik
žmonės nesusidūrę su teismais ir jų
beprecedentiniais sprendimais. Lie-
tuvoje teismų procedūros gali per-
žengti visas proto ir logikos ribas.
Lietuvoje galima paprasčiausiai ištai-
syti, subraukyti dokumentą, per-
piešti namo ar sodybos planą, pridėti
tai, ko nėra, arba nubraukti tai, kas
yra. Ir jokiame teisme jūs neįrody-
site, kad dokumentas suklastotas.
Čia galima nupirkti ir įregistruoti

pastatą, kurio nėra ir niekada nebu-
vo. Tokį nesamą turtą galima „tvar-
kyti”, „rekonstruoti” ir teisme įro-
dyti tokių veiksmų teisėtumą. Turint
niekinę pirkimo-pardavimo sutartį
galima laimėti ir Aukščiausiajame
Lietuvos teisme, nes niekas neįrodys,
kad jūs „nupirkote” pastatus, kurių
nebuvo. Rašau atsakingai ir iš patir-
ties. Reikalui esant, galėčiau pateikti
ir numerį bylos, kurioje sprendimą ir
nutartį Lietuvos Aukščiausiasis teis-
mas priėmė remdamasis niekada
nebuvusių pastatų pirkimo-pardavi-
mo sutartimi. 

Tad apie kokį teisingumą ir apie
kokį piliečio saugumą galima kalbėti,
jei net aukščiausioji Lietuvos teisinė
įstaiga remiasi suklastotais doku-
mentais? Pagal tokią „metodiką” ga-
lima įrodyti ką tik panorėjus. Kas gali
užtikrinti, kad žmogaus namas, bu-
tas ar žemė, kurios savininkas jis yra,
rytoj jam dar priklausys? Juk re-
miantis tokia niekinių dokumentų
pripažinimo praktika, panorėjus gali-
ma panaikinti žmogaus nuosavybės
teises ir jo butą ar namą parduoti ar
paprasčiausiai atimti. Ir žmogus ne-
įrodys, kad tai teisėta jo nuosavy    bė. 

Liūdna konstatuoti, bet šiandien
Lietuvos teismuose tebegalioja pažin-
čių, papirkinėjimo ir kyšininkavimo
tradicija. Kaip kitaip galima paaiš-
kinti bylos eigoje ištaisytų ar suklas-
totų dokumentų atsiradimą ir jų pri-
pažinimą kaip tikrų ir teisingų. Kal-
bant apie „teisinę” valstybę ir pri-
vačios nuosavybės apsaugą Lietuvoje,
peršasi viena liūdna išvada. Geriau-

sia Lietuvoje neturėti nieko – kaip
tarybiniais visuomeniniais laikais.
Graudu, bet šiuo atžvilgiu saugiausi
yra vargšai ir gatvės elgetos. Iš jų nie-
ko niekas neatims, nes visa jų nuo-
savybė – palaikiai drabužiai bei lazda
ir ant žemės padėta skardinė su bal-
tais centais. Tokia yra Lietuvos tei-
sinė realybė šiandien. 

Sveikatos apsauga, finansinis
saugumas ir objektyvi teisėsauga yra
kiekvieno žmogaus, valstybės piliečio
kokybiško gyvenimo pagrindas. Kaip
nebūtų gaila, šiandieninėje Lietuvoje
kaip tik šiose srityse daug neteisybės
ir nepagarbos žmogui. Blogiausia,
kad susidūrus su apgaule ir akivaiz-
džiu pasityčiojimu ir pažeminimu
nėra kur kreiptis pagalbos. Šiandie-
ninėje Lietuvoje žmogaus negina nie-
kas. Pagalbos sulauksite tik tuo atve-
ju, jei esate garsus ir žinomas žmogus
arba jei jums reikalingose įstaigose
turite savų ar pažįstamų.

Tai kaip gyventi tokioje šalyje,
kur nėra paprasčiausio gyvenimo
saugumo užtikrinimo? Kaip atsilai-
kyti prieš kasdieninį orumo ir gyve-
nimo niekinimą? Kiekvienas turime
vieną gyvenimą. Vieną gyvenimą turi
ir mūsų vaikai, kurių vaikystė ir
jaunystė jau pažeista aplinkui vyrau-
jančios neteisybės. Ar dar yra kokių
galimybių nepalikti Lietuvos? 

Kodėl šiandien Lietuva ne vienam yra
tapusi pamote su akmeniu?

Jono Kuprio nuotraukose Vilnius 2007 metais.
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LABAI VERTINU SAVO SENELIŲ LIETUVIŠKĄ KILMĘ 
Pokalbis su Grand Rapids lietuvių Šv. Petro ir Povilo parapijos klebonu kun. Dennis W. Morrow

Vakarinėje Michigan valstijos da-
lyje esančiame Grand Rapids mieste
yra prieš 104 metus įsteigta lietuvių
Šv. Petro ir Povilo parapija. Nuo  1993
metų rudens jai vadovauja energin-
gas, darbštus, draugiškas ir nuošir-
dus lietuvių kilmės klebonas kunigas
Dennis W. Morrow. Jis yra Grand Ra-
pids vyskupijos kancleris ir notaras
(Chief Notary), vyskupijos tribunolo
vedėjas (Adjunct Judicial Vicar), vys-
kupijos ir parapijos archyvaras,
Grand Rapids miesto policijos ir gais-
rininkų kapelionas, vienas iš nedau-
gelio kunigų vyskupijoje galintis  au-
koti lotynų kalba Mišias. Moka arba
supranta 10 kalbų: anglų, lietuvių, lo-
tynų, latvių, italų, lenkų, ispanų,
prancūzų, vokiečių ir graikų, išmokęs
ir senovės slavų kirilikos raidyną.  Jis
būna užimtas 24 valandas per 7 sa-
vaitės dienas. Dažnai jį matome per
televiziją ar skaitome laikraščiuose
apie jo rūpestį  sužeistais nelaimėse
žmonėmis  ar nuo gaisro nukentėju-
siais, nes policija ir gaisrininkai jį vi-
suomet greitai iškviečia. Jis yra Lie-
tuvių Bendruomenės narys, aktyviai
dalyvauja LB apylinkės susirinki-
muose ir renginiuose, yra Lietuvių
Fondo narys ir visada parapijiečiams
bei miesto gyventojams primena apie

lietuvišką Šv. Petro ir Povilo parapi-
jos istoriją.

Kai „Draugo” vyriausia redakto-
rė dr. Dalia Cidzikaitė paprašė ma-
nęs pasikalbėti  su mūsų parapijos
klebonu ir atsiuntė klausimus  su juo
susitarėme vienos valandos interviu.
Kartu su vyru Vytautu nuvažiavome į
kleboniją ir net nepajutome, kaip ten
išbuvome apie keturias labai įdomias
valandas. Išgirdome ir sužinojome
daug dalykų apie tą nuostabų žmogų,
jo gyvenimą, šeimą, plačią giminę ir
patirtį. Ypač daug išgirdome apie
įdomią Grand Rapids lietuvių istoriją
nuo 1885 metų.  Nemoku ir neįmano-
ma visko gerai atpasakoti, vis dėlto
perduosiu dalį kun. Dennis Morrow
atsakymų. 

– „Draugo” skaitytojams bū-
tų įdomu daugiau sužinoti apie
Jūsų lietuviškas šaknis.     

– Mano motina Marian yra lietu-
vė Turskaitė, tėvas Clarence W. Mor-
row  iš seniau Ohio valstijoje gyvenu-
sių amerikiečių šeimų, kilusių iš ang-
lų, airių ir škotų.   Motinos tėvai, ma-
no seneliai, buvo Juozapina Mikulė-
naitė (jos šeima kilusi iš Pakalnių) ir
Vladas Turskas (jo šeima buvo kilusi
iš Varėnos). Močiutė Mikulėnaitė gi-
mė 1904 m. Rygoje, su tėvais atplau-
kė į Ameriką 1908 m., mūsų parapijo-
je Grand Rapids 1922 m. ištekėjo  už
Vlado Tursko  ir čia 1998 m. mirė.
Mano močiutės giminės yra iš Mi-
kulėnų (Pakalnių ir Veiverių apy-
linkių) ir Telyčėnų šeimų.  Promo-
čiutė Agota Telyčėnaitė (gimė 1876
m. Tverečiuje) 1885 m. Lietuvoje iš-
tekėjo už Prano Mikulėno ir jie 1908
m. atvyko į Ameriką, apsigyveno
Grand Rapids, dirbo baldų fabrike,
1915 m. promočiutė Agota mirė.
Prosenelis P. Mikulėnas taip pat buvo
ūkininkas Scottville, MI.  Jis 1922 m.
Detroite vedė Magdaleną Tėberis ir
jie sugrįžo į Lietuvą 1938 m.,  kur
1947 m. tragiškai žuvo. Senelio Vlado
Tursko tėvai, mano proseneliai, buvo
Rožė Diksa (gimusi 1873 m. Kaune)
ir Domininkas Turskas (gimęs 1873
m. Varėnoje). Jie susituokė Lietuvoje
1899 m. ir 1900 m. atplaukė  į Ame-
riką,  apsigyveno Pittston, PA, kur
dirbo anglies kasyklose iki 1919 m.,
kol persikėlė gyventi į Grand Rapids
ir čia abu proseneliai mirė (1954 ir
1959 m.).  Senelis Vladas gimė 1902
m. Pittston, PA, o mirė 1966 m.
Grand Rapids, MI.

Mano motina Marian gimė 1924
m. Grand Rapids lietuviškoje Turskų
šeimoje, o  aš gimiau  1948 m. ge-
gužės 3 d.  Su seneliais Turskais kal-
bėjau ir susirašinėjau lietuviškai iki
pat jų mirties. 

– Iš kur Jūsų pašaukimas
būti kunigu?

– Iš tikrųjų, kai buvau vaikas, no-
rėjau būti policininku arba ugniage-
siu, nes mano tėvas ir senelis buvo
ugniagesiai. Mano giminės buvo labai
religingi, gyveno, praktikavo krikš-
čionišką gyvenimą ir gerbė kunigus.
Kai lankiau katalikišką pradžios mo-
kyklą, tai Mišias ten laikydavo vienas
monsinjoras, kuris buvo labai geras
mokiniams ir mums buvo didelis pa-
vyzdys. Taip 1962 m. pradėjau lan-
kyti St. Joseph Seminary „High
School” mokyklą, ruoštis kunigystei,
ir studijas baigęs 1975 metais buvau
įšventintas kunigu.  

1968–1970 metais Baltimore Se-
minary studijų metu man didelį  įspū-
dį paliko Baltimorės Šv. Alfonso lietu-
vių parapijos klebonas Monsinjoras
Liudvikas Juozapas Mendelis. Aš ga-
lėjau kalbėti ir suprasti lietuviškai,
bet man buvo sunku skaityti ir rašyti
lietuviškai. Monsinjoras man davė
lietuvišką Mišiolą ir patarė kasdien jį
skaityti. Išmokau. Todėl ir dabar per
mūsų parapijos Mišias kiekvieną sek-
madienį aš sakau kai kurias maldas ir
skaitau Evangeliją lietuviškai.   

Metus laiko praleidau studijuo-
damas Romoje. Ten susipažinau su
prelatu Ladu Tulaba, vyskupu Anta-
nu Deksniu ir kitais lietuviais kuni-
gais. 1979–1981 metais lankiau   Wa-
shington, DC, tai ten bendravau  su
dominikonu kun. dr. Tomu Žiūraičiu,
lankiau dr. Stasį Bačkį ir jo žmoną
Lietuvos ambasadoje, kitus lietuvius.
Iš mūsų pačių Šv. Petro ir Povilo
parapijos yra kilęs gilios atminties
arkivyskupas Kazimieras (Charles)
Salatka, kuris buvo įšventintas vys-
kupu maždaug tuo laiku, kai aš pra-
dėjau mokytis St. Joseph Seminary.
Visi jie stiprino mano kunigišką
pašaukimą ir lietuvišką patirtį.

– Kokie  Jūsų įspūdžiai iš ke-
lionių į Lietuvą?

– Pirmoji kelionė su turistų
grupe iš Boston į okupuotą Lietuvą
įvyko 1984 metais. Keliavome iš
Bostono per Frankfurtą į Varšuvą.  Iš
ten važiavome traukiniu į Vilnių.  Aš

keliavau  kaip mokytojas, neturėjau
kunigo drabužių, bet vežiau knygų.
Vienoje knygoje buvo 1918 metų
Lietuvos Nepriklausomybės aktas su
jį pasirašiusių signatarų biografi-
jomis. Prie sienos mūsų lagaminus
tikrino ir visas mano knygas atėmė.
Lietuvoje būdamas negalėjau lankyti
giminių, nuotaika buvo liūdna, ma-
tėsi okupuoto krašto sunkus gyveni-
mas. Grįžtant atgal į Varšuvą prie
sienos man atidavė anksčiau atimtas
knygas, o mes išsivežėme rublius
kaip suvenyrus. 

Antrą kartą keliavau jau į Nepri-
klausomą Lietuvą 1995 metais, kai
Lietuvių Bendruomenės Grand Ra-
pids apylinkė padovanojo man tą ke-
lionę mano kunigystės 20 metų jubi-
liejaus proga. Nuotaika buvo kita, ir
žmonės galėjo visiems garsiai skųstis,
kokia bloga dabar jų valdžia. Tai reiš-
kė, kad jie buvo tikrai laisvi.  Panašiai
kaip pas mus Amerikoje. Daugiau su-
žinojau apie prosenelių Mikulėnų tra-
giškas mirtis 1947 metais Lietuvoje,
daug ką pamačiau ir sužinojau apie
gimines. Mačiau, kad reikalinga mū-
sų parama kai kuriems vargstan-
tiems lietuviams. 

Kartą per mėnesį mūsų parapijo-
je turime specialią rinkliavą Lietuvos
Katalikų Bažnyčiai paremti ir kas
metai pasiunčiame surinktas aukas
vyskupo Pauliaus Baltakio vadovau-
jamai Lietuvių Religinei šalpai
Brooklyn, NY. 

– Žinant Jūsų lietuvišką veik-
lą, įdomu būtų sužinoti, kodėl
šalia kunigo pareigų jų imatės?

– Labai vertinu savo prosenelių ir
senelių lietuvišką kilmę, jų gerą
būdą, darbštumą ir tą dvasią, kurią
jie man man paliko per jų pasako-
jimus ir per jų pačių gyvenimo pa-
vyzdžius. 

– Kaip gimė mintis išleisti
knygą apie Grand Rapids lietu-
vius, kas joje  yra Jums bran-
giausia? 

– Vienas iš Grand Rapids lietu-
vių, būtent Edward Victor Gillis
(Edis Gylys), labai kruopščiai surinko
daug naudingos istorinės  medžiagos
apie lietuvius imigrantus šiame
mieste nuo maždaug 1885 m. iki 1950
metų. Jo tėvai buvo Bartalomėjus
Gylys, į Grand Rapids atvykęs 1904
metais, o motina Kotrina Stasiūnaitė,
atvykusi        Nukelta į 10 psl.

Klebonas kun. Dennis W. Morrow su Gražina ir Vytautu Kamantais prie
lietuvių Šv. Petro ir Povilo bažnyčios.  

Lietuvių Šv. Petro ir Povilo  bažnyčia Grand Rapids, MI  įsteigta 1904 metais.

600 metų Lietuvos krikšto jubilie-
jaus proga dailininko Jurgio Daug-
vilos sukurtas lietuviškas kryžius
pastatytas Šv. Petro ir Povilo para-
pijos lietuvių kapinėse Grand Ra-
pids, MI.
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NATO šaliû ministrai nesusitarè
dèl Ukrainos ir Gruzijos narystès 

Pagerbti kultùrai ir menui 
nusipelnê ñmonès

Vilnius, kovo 7 d. (Balsas.lt) –
Nors dirbančių moterų pasaulyje
daugėja, daugeliui sunku gauti darbą
ir tenka gyventi skurde, praneša Tar-
ptautinė darbo organizacija (TDO).

Per praėjusį dešimtmetį dirban-
čių moterų pagausėjo 200 mln. ir
2007 m. jų skaičius pasiekė 1,2 mlrd.
ir sudaro 40 proc. pasaulio darbuoto-
jų (dirbančių vyrų yra 1,8 mlrd.). Ne-
darbas tarp moterų siekia 6,4 proc., o
tarp vyrų – 5,7 proc. Tyrimas rodo,
kad daugiausia moterų dirba paslau-
gų sektoriuje – 46,3 proc., o žemės
ūkyje – 36,1 proc.

Tačiau turėti darbą – nereiškia
išvengti skurdo, rašoma TDO tyrime.
Vis daugiau moterų įsijungia į dar-
buotojų, tačiau skurstančiųjų gretas.

Šiandien pasaulio moterys sudaro 60
proc. darbuotojų, kurių atlyginimas
yra mažesnis nei 1 JAV doleris per
dieną (apie 2 litus).

Statistikos departamento išanks-
tiniais duomenimis, šių metų pra-
džioje Lietuvoje gyveno 1 mln. 797
tūkst. 600 moterų – beveik 230 tūkst.
daugiau negu vyrų.

Moterų verslininkių yra mažiau
negu vyrų, bet jų dalis didėja. 2007
m. smulkių ir vidutinių įmonių vers-
lo sąlygų tyrimo duomenimis, mote-
rys sudarė 31 proc., 2006 m. – 26
proc. visų verslininkų.

Moterų vidutinis valandinis
darbo užmokestis buvo 19,3 proc.
mažesnis negu vyrų.

Pasaulyje dirba vis daugiau moterû

Jungtinès Tautos îspèja dèl
pasauliniû maisto kainû

Nerimsta aistros dèl Ignalinos AE

Vilnius,  kovo 7 d. (ELTA) – Vy-
riausybėje pagerbti Vyriausybės kul-
tūros ir meno premijų laureatai. Pre-
mijas įteikė Ministras Pirmininkas
Gediminas Kirkilas.

Už nuopelnus Lietuvos kultūrai
ir menui premijos įteiktos muzikolo-
gui Algirdui Jonui Ambrazui, daili-
ninkei Minai Babenskienei, kompozi-
toriui Algimantui Antanui Bražins-
kui, rašytojui Vytautui Jurgiui Bub-

niui, dailininkui Kostui Dereškevi-
čiui, vargonininkui Leopoldui Myko-
lui Digriui, choreografei Birūtai
Komskienei, menotyrininkei Ingridai
Korsakaitei, režisieriui, dailininkui
Vitalijui Mazūrui, smuikininkui Eu-
genijui Paulauskui, fotomenininkui
Vaclovui Straukui. Premijos dydis –
44,200 litų. Jos skiriamos komisijos,
kurios pirmininkas – poetas Justinas
Marcinkevičius, siūlymu.

Vilnius, kovo 7 d. (Balsas.lt) –
JT Pasaulio maisto programos
(WFP) vadovė Josette Sheeran įspė-
jo, kad pagrindinių maisto kainų kili-
mas gali tęstis iki 2010 metų.

Anot J. Sheeran, pagrindinė inf-
liacijos priežastis yra dėl neigiamų
klimato kaitos padarinių kylančios
kuro ir grūdų kainos. Ji taip pat įspė-
jo, kad WFP dėl lėšų stygiaus svarsto
galimybę normuoti pagalbą maistu.
Didžiausią susirūpinimą kelia tai,
kad kai kurių maisto produktų kai-
nos pernai pakilo net 40 proc., taigi
WFP nerimauja, jog dėl to patys ne-
turtingiausieji pirks mažiau maisto
arba bus priversti pasitikėti tik tei-
kiama pagalba.

Kalbėdama Europos Parlamento
spaudos konferencijoje, J. Sheeran
sakė, kad maisto tiekimo projektams
šiemet agentūra turėjo skirti papildo-
mus 244 mln. eurų. Be to, dar 81
mln. eurų reikalinga maisto gabeni-
mui. J. Sheeran teigė nematanti grei-

to sprendimo iš susidariusios padė-
ties. „Su didelėmis maisto kainomis
turėsime kovoti dar bent porą metų,”
– sakė ji. Pasak J. Sheeran, pasauli-
nės maisto atsargos kaip dabar yra
pasiekusios žemiausią lygį per pasta-
ruosius 30 metų.

Dar viena aukštų maisto kainų
priežastis – biokuro gamyba, kuriai
reikalingi pasėliai. Dėl šios priežas-
ties brangsta tokie produktai, kaip,
pavyzdžiui, palmių aliejus. J. Shee-
ran teigimu, šalių Vyriausybės priva-
lo „atidžiau pažvelgti į sąsają tarp
biokuro gamybos ir maisto kainų au-
gimo bei svarstyti galimybes pakeisti
padėtį”.

WFP praneša, kad pasaulinių
maisto kainų kilimas didžiausios
reikšmės turės Zimbabvėje, Eritrėjo-
je, Haityje, Džibutyje, Gambijoje,
Tadžikijoje, Togoje, Čade, Benine,
Birmoje, Kamerūne, Nigeryje, Sene-
gale, Jemene ir Kuboje.

Premjeras Gediminas Kirkilas (dešinėje) premiją įteikia rašytojui Vytautui Bub-
niui.                                           Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Atkelta iš 1 psl.          iš visko,
kur kas lankstesnė. ,,JAV visada
princi-pingai pareiškė, kad narystę
NATO lemia šalies pasirengimo lygis.
Vadi-nasi, kai šalis nepasirengusi
vienai ar kitai stadijai, NATO turi
taikyti jai atvirų durų politiką”, –
susitikimo iš-vakarėse sakė C. Rice,
nepateikdama aiškaus atsakymo.

Lietuvos užsienio reikalų minist-
ras Petras Vaitiekūnas susitikime pa-
rėmė Gruzijos ir Ukrainos eurointe-
gracinius siekius, pasiūlydamas joms
suteikti Narystės veiksmų planus
(NVP) NATO susitikime Bukarešte
šių metų balandžio mėn. P. Vaitiekū-
nas pareiškė paramą ,,Vilniaus de-
šimtuko” narių – Albanijos, Kroatijos
ir Makedonijos – siekiams įstoti į
NATO. Ministras siūlė sąjunginin-
kėms atsižvelgti į kandidačių pasiek-
tą pažangą ir pakviesti jas į NATO
Bukarešte.

Lietuvos diplomatijos vadovas
pasveikino NATO rengiamą Visapu-
sišką strateginį politinį karinį planą
Afganistanui. Toks planas padės Af-
ganistano gyventojams perimti vis

daugiau iniciatyvos, užtikrinant sau-
gumą ir atkuriant savo valstybę. Mi-
nistras pabrėžė, kad Lietuvos civili-
nis ir karinis indėlis į operaciją Afga-
nistane nuo 2005 metų nuolat auga.
Ministras atkreipė sąjungininkų dė-
mesį į neatidėliotiną poreikį išspręsti
NATO ir ES veiksmų koordinavimo
klausimą, ypač Kosove.

NATO užsienio reikalų ministrų
susitikimo išvakarėse ministras P.
Vaitiekūnas sukvietė Estijos, Bulga-
rijos, Latvijos, Lenkijos užsienio rei-
kalų ministrus ir aukštus JAV admi-
nistracijos pareigūnus į neformalią
Gruzijos draugų grupės vakarienę.
Susitikimo dalyviai tarėsi, kaip pa-
dėti Gruzijai pasiekti strateginį tikslą
– spartesnę integraciją į NATO. Su-
tarta tęsti paramą ir koordinuoti
praktinius veiksmus, kurie padėtų
Gruzijai gauti Narystės veiksmų pla-
ną Bukarešto susitikime. Tai jau ant-
ras Lietuvos pasiūlymu surengtas
Naujųjų Gruzijos draugų grupės susi-
tikimas. Pirmasis įvyko 2007 m. rug-
sėjo mėnesį Vilniuje. 

M. Gorbaçiov ragina 
pertvarkyti Rusijâ 

Atkelta iš 1 psl.
Referendume siūloma atsiklausti
piliečių dėl to, kad Ignalinos atom-
inės elektrinės antrojo bloko darbas
būtų pratęstas iki 2015 m.
Referendume taip pat pi-liečių
sprendimui būtų pateiktas
Konstitucijos pataisos projektas, ku-
riame numatoma, kad pirmalaikiai
Seimo rinkimai skelbiami, jeigu refe-
rendumu to pareikalauja Lietuvos pi-
liečiai. 

Tuo tarpu Estijoje taip pat nety-
la ginčai, susiję su padėtimi Lietuvos
energetikos sistemoje. Energetikos
įmonė „Eesti Energia” teigia neva at-
virose Lietuvos ir Latvijos rinkose su-
sidurianti su kliūtimis, todėl grasina
per teismą reikalauti atlyginti už pa-
pildomas išlaidas šiose rinkose.

„Šiuo metu ženkliai remiame
Lietuvoje ir Latvijoje parduodamą
elektros energiją. Jei derybomis nera-
sime išeities, neatmetame galimybės
pinigus susigrąžinti per teismus”, –
sakė „Eesti Energia” energijos preky-
bos padalinio vadovas Janus Arukaev.
„Eesti Energia” projektų vadovas, at-
sakingas už užsienio rinkas, Raul
Kivari sakė, kad, pavyzdžiui, Lietu-
voje elektros ir tinklo mokesčiai „Lie-
tuvos energijai” yra mažesni nei
„Eesti Energia”.

Latvijoje „Eesti Energia” turi
kiekvienam vartotojui įrengti skaitik-
lį, kuris kainuoja 900 eurų. Abiejose
šalyse importuojama elektros energi-
ja iš pradžių turi būti parduota auk-
cione vietos energetikos įmonėms, vė-
liau iš vietinės įmonės vėl nupirkta ir

Atkelta iš 1 psl.        tik tikro-
je de-mokratinėje valstybėje, piliet-
inėje vi-suomenėje, kur valdžia
atskaitinga žmonėms, o žmonės nebi-
jo imtis nau-jų pasiūlymų”, – pridūrė
buvęs So-vietų Sąjungos pertvarkų
vadovas.

M. Gorbačiov atmetė galimą kri-
tiką, kad Rusijai reikia ne demokrati-
jos, o tvirtos rankos politikos. Anot
jo, stipri valdžia be žmonių paramos
būtų neįgali, o V. Putin žmonės remia
dėl teisingai jo įvardytų poreikių –
Rusijos atstatymo ir pastovumo.

Norint sukurti veiksmingą vals-
tybės valdymą būtina pakeisti tiek
prezidento, tiek parlamento, tiek kitų
pareigūnų rinkimų tvarką, toliau
rašo M. Gorbačiov. Jis siūlo įvesti
mišrią parlamento rinkimų sistemą,
kad žmonės galėtų balsuoti ne tik už
partijų sąrašus, bet ir už atskirus
kandidatus, palengvinti galimybę
naujoms partijoms patekti į parla-
mentą bei sugrąžinti gubernatorių

rinkimus. Dabar juos tiesiog paskiria
pats šalies prezidentas.

Komentuodamas Rusijos užsie-
nio politiką M. Gorbačiov teigia, kad
reikia persvarstyti ir požiūrį kai ku-
riais klausimais, ir patį politikos sti-
lių, o užsienio partneriai turėtų būti
supratingesni. „Kai kurios valstybės
mus kaltina esamomis ir įsivaizduo-
jamomis problemomis, užuot objekty-
viai jas išnagrinėjusios. Dalis Vakarų
spaudos taip pat apsėsta antirusiškų
stereotipų ir kritikuoja viską iš eilės”,
– piktinosi M. Gorbačiov.

Buvęs Sovietų Sąjungos vadovas
į šią kritiką pateikia tokį atsakymą –
,,nepaisant sudėtingos istorijos Rusi-
ja yra labiau demokratiška nei jūs
manote. Rusų tauta patyrė 250 metų
mongolų valdymą, carų vergovę, de-
šimtmečius komunistinės nelaisvės.
Mūsų žmonės mokosi iš praeities. Jie
priims teisingus sprendimus. Tam
reikia laiko, tačiau Rusija turi tik
vieną ateitį – demokratiją.”

www.draugas.org
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Antanas Dzermeika
Balsas.lt

10 sandėrių, kurie savo laiku dre-
bino Lietuvą ir kėlė aistras. Tuo pa-
čiu tai proga susimąstyti, kiek vals-
tybė prarado dėl neskaidrių sandė-
rių, neišmanančių, o gal ir korum-
puotų pareigūnų kaltės. Sandėriai
pateikti daugmaž chronologine tvar-
ka.

1. „Baltijos” laivų statykla. Ma-
noma, kad jai buvo pritaikyta būdin-
ga EBSW susivienijimo privatizavi-
mo schema. Vyriausybei pritariant
valstybinė „Baltijos” laivų statykla
padidino įstatinį kapitalą, parduoda-
ma naujai išleidžiamas akcijas kitoms
įmonėms. Kadangi „Baltijos” laivų
statykla buvo neprivatizuojama įmo-
nė, jos akcijas buvo leidžiama pirkti
tik valstybinėms įmonėms. 1993 m.
rudenį 419,000 Lt statyklos akcijų
įsigijo  valstybinė Kauno ketaus lie-
jykla, tačiau ji iš tiesų priklausė
EBSW susivienijimui. 1994 m. Vy-
riausybė panaikino AB  „Baltijos” lai-
vų statyklos specialų statusą ir leido
įmonę privatizuoti.

2. „Alytaus tekstilė”. Parduota
1998 m. Honkongo įmonei „Asean In-
terests Limited”. Įmonė žadėjo  dide-
les, net 240 mln. Lt, investicijas bei
3,5 tūkst. darbo vietų išsaugojimą, ta-
čiau savo pažadų neįvykdė. Įmonei
grimztant į bankrotą vyriausybė per-
ėmė įmonės valdymą. Gelbėjimo pla-
nas nepavyko. Vyriausybė nusprendė
dar kartą įmonę, turinčią 42 mln. Lt
skolų, privatizuoti ir pardavė akcijas
aukcione. Jas įsigijo 4 fiziniai asme-
nys, o dėl to labiausiai nukentėjo
įmonės darbuotojai, praradę garanti-
jas. Įmonė greitai bankrutavo galuti-
nai.

3. AB ,,Mažeikių nafta”. AB
,,Mažeikių naftos” privatizavimo is-
torija šalyje sukėlė daugybę aistrų ir
turėjo nemažų politinių padarinių.
Parlamentinės komisijos, tyrusios šį
privatizavimą, išvadose pažymima,
jog valstybei nutarus „atiduoti” „Ma-
žeikių naftos” akcijas ne konkurso
tvarka strateginiam investuotojui
„Williams International”, valstybė iš
šio sandorio negavo jokių lėšų. Tuo
tarpu „Williams”, jos antrinės įmo-
nės bei kiti juridiniai asmenys per
1998–2002 m. gavo valdymo mokes-
čio per 220 mln. Lt, už perparduotas
akcijas „Yukos” – 10 mln. JAV dol.,
palūkanų už paskolą – 21,6 mln. JAV
dol, be to, „Williams International”
neužmokėjo 75 mln. JAV dol. už vek-
selį, kuris „Mažeikių naftoje” buvo
numatytas kaip nepiniginis įnašas.
Projektą ligi šiol ginantieji pabrėžia,
jog jokia kita privatizuota įmonė ne-
mokėjo tiek mokesčių į biudžetą, bei
atmeta teiginius, jog privatizuota ne-
sėkmingai.

4. ,,Lietuvos energijos” sandėris
su Baltarusija. 1999 m. Valstybės
kontrolės kvotos skyrius iškėlė bau-
džiamąją bylą bendrovei „Lietuvos
energija” už lėšų iššvaistymą dideliu
mastu. Beveik per metus Baltarusijai
bendrovė patiekė elektros energijos,
kurios vertė – 360 mln. Lt, o į „Lie-
tuvos energijos” sąskaitą buvo per-
vesta mažiau nei 8 mln. Lt. Tyrimo
metu paaiškėjo, kad Lietuvos ener-
getikų sutartis su baltarusiais – išties

,,geniali”:  Lietuva įsipareigojo tiekti
elektros energiją, tačiau nebuvo nu-
matyta jokių baudų, jei baltarusiai už
ją nesumokės. Lietuva patyrė ne tik
didžiulius tiesioginius nuostolius, bet
ir nemokama elektros energija prisi-
dėjo prie kaimyninės šalies ūkio kon-
kurencingumo augimo. Atskira isto-
rija susijusi su tuo, kaip Lietuvos vy-
riausybė mėgino parduoti šią Balta-
rusijos skolą privačiam verslui. Gene-
ralinė prokuratūra bylą nutraukė dar
1999 m., o Valstybės kontrolė dar il-
gai atliko tyrimus. Visi tyrimai pasi-
baigė kaip įprasta – kaltieji surasti
nebuvo.

5. AB „Lietuvos kuras” – įmonė
parduota už 1 Lt 1999 m. Nyderlan-
dų ,,Kopcke International Holdings
B.V.” ir ,,D.C. Berkel B.V.” bendrijai.
Tiesa, tuo metu valstybės įmonė tu-
rėjo  124 mln. Lt skolų, o įstatyminis
kapitalas siekė tik 62,1 mln. Lt. Dė-
mesio verti žingsniai nustekenant
pelningu verslu, degalų prekyba, be-
siverčiančią įmonę. Minima, kad
1992–1993 m. tuometinė Vyriausybė
nupirko Lietuvai neva labai reikalin-
gų tepalų, kurių, kaip  pasirodė, nie-
kam nereikėjo.  Kitas žingsnis buvo
,,Lietuvos kuro” sąskaita lengvatinė-
mis sąlygomis aprūpinti šalies žem-
dirbius degalais. Pati įmonės parda-
vimo už 1 Lt sutartis taip pat įdomi.
Pasak Seimo Antikorupcijos komisi-
jos patarėjos, pagal ją pirkėjas įsipa-
reigojo per 5 m. nuo sutarties suda-
rymo investuoti į privatizuotą bend-
rovę 20 mln. JAV dol., tačiau kitas su-
tarties punktas suteikė pirkėjui teisę
pačiam nustatyti kasmetinių investi-
cijų dydį ir tokiu būdu atleido pirkėją
nuo ilgalaikio investavimo į bendro-
vės turtą ir baudų mokėjimo. 2001-
04-29 AB ,,Lietuvos kuras” pagal
bendrovės kreditoriaus UAB ,,Baltic
Petroleum” ieškininį pareiškimą iš-
kelta bankroto byla. Įmonei bankru-
tuojant Valstybės turto fondo dar-
buotojų veiksmai buvo suvaržyti su-
tarties nuostatų. Tokį sutarties teks-
tą patvirtino atsakingos valstybės in-
stitucijos: Privatizavimo komisija,
Viešo konkurso komisija, Valstybės
turto fondo valdyba bei Vyriausybė.

6. AB Lietuvos jūrų laivininkystė
(LISCO). „Vakarų ekspresas” prime-
na, kad dėl LISCO privatizavimo
2000 m. kilo baisus triukšmas visoje
Lietuvoje, kai iš pradžių buvo pasira-
šyta akcijų pirkimo-pardavimo su-
tartis su Olandijoje įregistruotu su-
sivienijimu „B. B. Bredo B. V.” Jis rei-
kalavo 10 geriausių LISCO laivų per-
duoti Maršalo salose įregistruotoms
dukterinėms įmonėms. Buvo įtaria-
ma, kad vėliau laivai būsią užstatyti
bankams ir už gautą kreditą perka-
mos LISCO akcijos. Skubiai pertvar-
kius LISCO buvo įsteigtos dvi bend-
rovės: AB „LISCO Baltic Service”
(LBS) ir AB „Lietuvos jūrų laivinin-
kystė” (LJL). LBS, kuriai atiteko vis-
kas, kas geriausia, įsigijo Danijos
įmonė „DFDS Tor Line”, o LJL, ku-
riai liko visos buvusios „Laivininkys-
tės” skolos ir seniausi laivai, liko val-
stybei.  Jai teko sumokėti netgi išlin-
dusias 1996 m. skolas dėl nesumokė-
tų baudų už laivų ekologinius pažei-
dimus.

7. AB „Alita”. 2003 m. nuspren-
dus privatizuoti AB „Alita”, privati-
zavimo konkurse užsiregistravo 4 da-

10 sandèriû, kurie sukrètè Lietuvâ�
lyviai: įmonės vadovų susivienijimas
„Invinus”, Italijos verslininkas Lui-
giterzo Bosca, UAB „Eugesta” ir
UAB „Vinvesta” , UAB „Mineraliniai
vandenys”. Privatizavimo konkurso
laimėtoju pripažintas L. Boska, kuris
už įmonės akcijas pasiūlė per 90 mln.
Lt. Valstybės turto fondas paskelbė
esą L. Boska neatvyko pasirašyti ak-
cijų pirkimo-pardavimo sutarties
projekto ir iš konkurso jį pašalino.
Kitiems konkurso dalyviams pasi-
traukus, jo laimėtoju paskelbtas
,,Invinus”, kuris iš pradžių konkurse
buvo likęs paskutinėje, ketvirtoje,
vietoje. Generalinė prokuratūra ir
Seimo Antikorupcijos komisija įspėjo
Vyriausybę, kad susivienijimą „Invi-
nus” pripažinus antrosios vietos lai-
mėtoju galėjo būti pažeisti teisės ak-
tai, o valstybei padaryta žala, tačiau
privatizavimas buvo tęsiamas. 2006
m. Aukščiausiasis Teismas nuspren-
dė, kad didžiausią kainą už AB „Ali-
ta” siūlęs L. Boska buvo neteisėtai
pašalintas iš šios bendrovės privati-
zavimo, o Valstybės turto fondas pri-
valo atlyginti jam dėl to patirtus 1,7
mln. Lt nuostolių. 2007 m. Konstitu-
cinis Teismas patvirtino, kad Vyriau-
sybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutari-
mas pritarti „Alitos” privatizavimui
prieštarauja Konstitucijai. 2006-10-
26 laikinoji Seimo komisija nustatė,
kad privatizuojant „Alitą” valstybei
padaryta 35,905 mln. Lt žala, o atsa-
komybę už tai turi prisiimti buvęs
premjeras Algirdas Brazauskas, bu-
vęs ūkio ministras Petras Čėsna ir
buvęs Valstybės turto fondo vadovas
Povilas Milašauskas. 2007 m. mėgin-
ta organizuoti nepasitikėjimą Konsti-
tuciją pažeidusiems ministrams, bet
ji nepavyko.

8. AB ,,Lietuvos dujos”. Po A.
Brazausko Vyriausybės derybų 2004
m. „Lietuvos dujos” buvo parduotos –
tiek „Gazprom”, tiek ir Vokietijos su-
sivienijimas „Eon Ruhrgas” gavo po
34 proc. akcijų, už kurias sumokėjo
po 100 mln. Lt. Nepraėjus nė me-
tams, 2005 m. vidury naujieji „Lietu-
vos dujų” savininkai perkainojo ben-
drovės turtą – tuomet paskelbta, kad
po turto indeksacijos įmonės įstatinis
kapitalas ir įmonės valdomo turto

vertė siekia beveik 2 mlrd. Lt. ,,Lie-
tuvos dujų” turimas 2 mlrd. Lt vertės
turtas ir dar verslas, kurio apyvarta
per metus viršija 600 mln. Lt, buvo
parduotas tik už 200 mln. Lt, arba
maždaug 10 kartų mažiau, nei yra
turto vertė. Įvertinant dar ir AB
„Lietuvos dujų” verslo vertę, išeitų,
kad „Lietuvos dujų” vertė yra ne ma-
žesnė kaip 3 mlrd. Lt, kuriuos prem-
jeras A. Brazauskas laisva ranka per-
rašė pirkėjams iš užsienio.

9. Vakarų skirstomieji tinklai
(VST) ,,Leo LT” projekto dalininkų –
„VP Market” savininkų įsteigta ben-
drovė „NDX energija” 2003 m. pa-
baigoje laimėjus konkursą sumokėjo
apie 700 mln. Lt už privatizuojamų
Vakarų skirstomųjų tinklų akcijas.
Vyriausybei nutarus, sandoryje galėjo
dalyvauti tik stambusis Lietuvos ka-
pitalas, tačiau pramonininko Bronis-
lovo Lubio valdoma „Achemos gru-
pė” pasiūlė kiek mažiau. „NDX ener-
gija” greitai atsiėmė 400 mln. Lt var-
totojų sąskaita, naudodamasi įstati-
nio kapitalo mažinimu ir po to didi-
nimu bei galimybėmis didinti kainas
vartotojams pačiai elektrai nebrang-
stant. Išsimokėję dividendus „NDX
energijos” savininkai greitai atsiėmė
įdėtus pinigus.

10. „Leo LT”. Dėl naujos Atomi-
nės elektrinės statybos Vyriausybė
yra suderėjusi, kad gigantas „Leo
LT” būtų kuriamas prie naujai įs-
teigtos įmonės prijungiant tris įmo-
nes: valstybės bendroves „Lietuvos
energiją” bei Rytų skirstomuosius
tinklus, taip pat „Vilniaus prekybos”
savininkams per bendrovę „NDX
energija” priklausančią VST. Nauja-
me darinyje valstybė turėtų 61,7
proc. akcijų, o „NDX energija” – 38,3
proc. akcijų. Derybininkai visų trijų
įmonių vertę buvo nustatę 8,1 mlrd.
Lt. Iš jų „Lietuvos energijos” dalis –
31,4 proc., Rytų skirstomųjų tinklų
dalis – 33,8 proc., o VST dalis – 34,8
proc. Konkursas parenkant privatų
partnerį nebuvo rengiamas, be to, pa-
sirinktas neskaidrus nacionalinio in-
vestuotojo kūrimo kelias sunešant
akcijas, o ne grynus pinigus.

Straipsnis sutrumpintas
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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

FEDERALINIŲ MOKESČIŲ
DEKLARAVIMAS 2008-IAIS: 

PAGRINDINIAI POKYČIAI  IR NAUJIENOS 
(2 DALIS)

Prieš pradedant pildyti federali-
nių mokesčių deklaracijas (,,tax re-
turns”), vertėtų žinoti, jog, palyginti
su praeitais metais, šiemet pasikeitė
kai kurios taisyklės bei reikalavimai
mokesčių mokėtojams:

• Sugriežtinta tvarka deklaruo-
jant aukas labdaringiems tikslams.
Nuo šių metų, norint nurašyti nuo
mokesčių pinigų sumas, paaukotas
labdarai, nepriklausomai nuo auko-
tos sumos bus privaloma pateikti
raštišką aukos įrodymą – banko
sąskaitos išrašą, išgryninto čekio
kopiją arba laišką iš organizacijos,
kuriai aukota (su nurodyta aukos
suma bei aukojimo data). Tuo pačiu
bus taikomi griežtesni reikalavimai
norintiesiems nurašyti nuo mokesčių
aukas įvairiems fondams, veikian-
tiems pagal aukotojų valią (,,donor
advised funds”).

• Nustatyta uždirbamų metinių
pajamų riba, nuo kurios atskaitomas
,,Social Security” mokestis, 2007-ai-
siais siekė 97,500 dolerių. Medicare
mokesčių atskaitymui didžiausia pa-
jamų riba, kaip ir anksčiau, nebuvo
taikoma.

• Padidintos didžiausios apmo-
kestinamų metinių pajamų ribos no-
rintiesiems nurašyti nuo mokesčių
pernai sumokėtas studento paskolos
palūkanas (,,Student Loan Interest
Deduction”) ir/arba prašyti su aukš-
tojo mokslo siekimu susijusio mokes-
čių kredito (,,Hope” ir ,,Lifetime
Learning”). Šiemet minėtas palūka-
nas bus leižiama nurašyti nuo mokes-
čių asmenims, kurių apmokestina-
mos metinės pajamos yra mažesnės
nei 70,000 dol. (140,000 dol. sutuokti-
niams, pildantiems bendras deklara-
cijas). Beje, leidžiama nuo mokesčių
nurašyti palūkanų suma palaipsniui
mažės, jei metinės apmokestinamos
pajamos viršija 55,000 dol. (atitinka-
mai, 110,000 dol.). Į ,,Hope” ir ,,Life-
time Learning” kreditus galės pre-
tenduoti asmenys, kurių apmokesti-
namos metinės pajamos nesiekia
57,000 dol. (114,000 dol. sutuokti-
niams, pildantiems bendras deklara-
cijas). Atitinkamai, priklausančio
kredito suma palaipsniui mažės, me-
tinėms apmokestinamoms pajamoms
viršijant 57,000 dol. (atitinkamai,
94,000 dol.).

• Nustatyta mažiausia uždirba-
mų metinių pajamų riba norintie-
siems prašyti papildomo mokesčių
kredito už vaikus (,,Additional Child
Credit”) šiemet padidinta iki 11,750
dol.

• Palyginti dideles pajamas gau-
nantys asmenys, kaip ir anksčiau,
gali netekti dalies mokesčių lengvatų
– vadinamųjų ,,itemized deductions”

(kuomet vietoj numatyto standarti-
nio nuskaičiavimo, nurašomų nuo
federalinių mokesčių pajamų dydis
yra mokėtojo pasirenkamas pagal
tam tikrus kriterijus). Tačiau šiemet
didžiausia apmokestinamų metinių
pajamų suma, leidžianti taikytis į vi-
sas priklausančias lengvatas, padi-
dinta iki 156,400 dol. (visoms mokes-
čių mokėtojų kategorijoms, išskyrus
sutuoktinius, pildančius deklaracijas
atskirai, kuriems nustatyta 78,200
dol. riba). Kaip ir anksčiau, asme-
nims, kurių apmokestinamos meti-
nės pajamos viršija nustatytą ribą,
suteikiamos ,,itemized deductions”
palaipsniui mažės.

• Didžiausias įvaikinimo atveju
teikiamas mokesčių kreditas (,,Adop-
tion Credit”) 2007-aisiais padidintas
iki 11,390 dol. Iki tokios pat sumos
buvo padidinta ir didžiausia nurašo-
mų nuo mokesčių pajamų, gaunamų
naudojantis darbdavio įsteigta para-
mos įvaikinantiems programa, riba.
Šios ribos palaipsniui mažėja, jei as-
mens, prašančio įvaikinimo kredito,
apmokestinamos metinės pajamos
yra tarp 170,820 dol. ir 210,820 dol.
Asmenys, kurių apmokestinamos me-
tinės pajamos siekia 210,820 dol. ir
daugiau per metus, įvaikinimo kredi-
to prašyti negali. 

• 2007-aisiais padidinta didžiau-
sia ilgalaikės globos draudimo (,,long-
term insurance”) įmokų suma, kurią
galima nurašyti nuo mokesčių kaip
medicinines išlaidas. Ši suma, kaip ir
anksčiau, priklausys nuo mokesčių
mokėtojo amžiaus: jei asmenims, dar
nesulaukusiems 40 metų amžiaus,
bus leidžiama nurašyti viso labo 290
dol., tai 71-erių ir vyresniems – net
3,680 dol.

Pažymėtina, kad kai kurios anks-
čiau taikytinos mokesčių lengvatos
šiemet panaikintos. Tai pirmiausia
pasakytina apie lengvatas, skirtas
2005-aisiais siautėjusio uragano Kat-
rina (drauge ir vėlesnių uraganų Rita
bei Wilma) aukoms. Nebebus teikia-
mas ir mokesčių kreditas elektri-
niams automobiliams (,,Electric Ve-
hicle Tax Credit”), įsigytiems ir pra-
dėtiems naudoti vėliau nei 2006-aisiais. 

Pabaigai, nederėtų pamiršti, jog
visoms vėliau nei 2007-ųjų kovo 15
dieną pateiktoms mokesčių dekla-
racijoms IRS nutarė taikyti padidin-
tas baudas už sąmoningą klaidingos
ir melu paremtos informacijos teiki-
mą. Nustatyta bauda už melagingas
deklaracijas – 5,000  dol. (neskaitant
baudų, ir taip numatomų įstatymo už
minėtą veiklą).

Pagal IRS ir TaxAlmanac.com
informaciją parengė 

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

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

Kryñiañodis Draugas Nr. 034

Vertikaliai:
1. Kinijos meškiukai, gyvenantys bambukų miškuose. 2. V. Žalakevičiaus

filmas „Vienos dienos …”. 3. Pati pradžia, užuomazga, pradinis elementas,
pradas. 5. Kelnės iš tam tikro standaus audinio. 6. Mokymo bei auklėjimo
įstaiga. 7. Nedegama metalinė spinta vertybėms laikyti. 8. Drąsa, narsumas.
9. Sporte – bausmė už taisyklių nesilaikymą. 10. Upė Šiaurės Lietuvoje, Mū-
šos dešinysis intakas. 11. „Klajoklė” antonimas. 18. Priemonė atvirais galais
rankoms apsaugoti nuo šalčio. 19. Konditerijos gaminys iš riešutų masės su
cukrumi. 20. Nuo nemigos vartojamas augalas. 21. Skaidrus įvairių spalvų
brangakmenis. 22. Didelis ritinio pavidalo indas. 23. Ilgi plaukai ant arklio
sprando. 24. Azijos tautų grupė, kalbanti giminingomis kalbomis. 25. Linų ar
kanapių šiaudų šapeliai. 27. Paskutinė graikų abėcėlės raidė. 28. Mudu …
(abu). 33. Dalyko pagrindas. 34. Lietuvos televizijos kanalo TV3 žaidimas
„Taip … ne”. 39. Moteris, kuri pareiškia teisme ieškinį. 40. Sporto komandos
vadovė. 42. Lietuvos krantus skalaujanti jūra. 43. Beržinių šeimos drėgnų
vietų medis. 44. Mokėjimas gaminti dirbinius rankomis. 45. Daiktai, kuriuos
„medžiojo” Ostapas Benderis. 46. Rusų daugkartinio naudojimo kosminis
laivas. 47. Latvių dainininkė … Vaikulė. 48. Žmogaus jėga, pajėgumas. 49.
Vaizduotės sukurtas paveikslas.

Horizontaliai:
1. Kopėčių skersinis, laiptas. 4. V. Žalakevičiaus filmas „… nori būti

žmogumi”. 8. Švedų išradėjas, kurio vardu įsteigta premija. 12. Policijos sky-
riaus būstinė. 13. Avių jaunikliai (be lyties skirtumo). 14. Truputį raudonas,
apyraudonis. 15. Aguonų neprinokusių galvučių sudžiovintos sultys. 16. „Lab-
daringa valgykla” paukšteliams žiemą. 17. Pietų Amerikos upė. 20. Muziki-
niai rašmenys. 23. Ekvadoro sostinė. 26. E. Kučinsko albumas „… ir mano
dalia”. 28. Milijoninis Indijos miestas. 29. Atsikišusi nugaros dalis. 30. Vie-
naląstis šakniakojis pirmuonis, neturintis pastovios formos. 31. Verksmas. 32.
Kuri greit susierzina, nekantri, pikta. 33. Dzeuso skydas, dievų globos ir rūs-
tybės simbolis. 35. P. Amerikos indėnų gentis, gyvenusi Peru. 36. JAV kosmi-
nių tyrimų centras. 37. Dėžė, į kurią metami balsavimo biuleteniai. 38. Dai-
nininkė … Pilvelytė. 41. Tropikų ir subtropikų gandriniai paukščiai. 45.
Automobilio dėžė keleiviams ar kroviniui. 50. Žvejybos priemonė. 51. Žuvų
plaukmenys. 52. Trobesys pašarui, javams laikyti. 53. H. Beecher-Stowe
romanas „Dėdės Tomo …”. 54. Iš tam tikrų šaknų pagaminti prieskoniai, daž-
nai išspaudžiantys valgantiems ašaras. 55. Mechanizmas velenams sujungti.
56. Geltonai žydinčios dirvų piktžolės. 57. Plėviasparnių būrio geliantis
vabzdys.

Accounting
Income TAX Consulting
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Atkelta iš 5 psl. keturiais metais
vėliau. Jie susituokė Šv. Petro ir Po-
vilo lietuvių bažnyčioje 1911 metais.
Ši knyga parodo, kaip nauji imig-
rantai savo sunkiu darbu, darbštu-
mu, atsivežta kultūra, meile šeimai ir
giminei, tradicijomis ir religingumu
siekė pagerinti šeimos ir vaikų gyve-
nimą, prisidėti prie naujo krašto,
miesto gerovės ir jo augimo. Autorius
savo žodyje kvietė lietuvius didžiuotis
jų praeitimi, kultūra, kalba ir garbin-
gu darbu. Buvo bandyta  gauti para-
mos parašytai knygai išleisti iš
„Draugo”, iš Lietuvių Fondo ir Lie-
tuvių studijų ir tyrimo centro Čikago-
je, bet nepavyko. Pagaliau The Grand
Rapids Historical Commission sutiko
išleisti „Growing Up in Old Lithua-
nian Town” knygą. Gaila, kad ji pasi-
rodė 2000 m. tik po autoriaus Ed-
ward V. Gillis mirties (1999 m.). Apie
išleistą knygą vėliau „Drauge” gra-
žiai atsiliepė Petras Petrutis.

– Ką  galvojate apie lietuvius
Amerikoje?

– Mano močiutės ir senelio karta
buvo giliai tikinti Katalikų Bažnyčia,
jos mokslu ir tikėjimo tiesomis. Jiems
lietuviška parapija buvo svarbi. Jų
gyvenimas buvo tuo pagrįstas. Jie
kartu dirbo, kartu gyveno ir kartu
veikė. Kai tikėjimas sumažėja, dalis
katalikiškos tautinės kultūros dings-
ta. Antros, trečios, ketvirtos ir kitų
kartų lietuviai palikuonys atkrito
nuo savo parapijų ir organizacijų, iš-
sikėlė kitur. O naujų neatsiranda. Jei
jie ir jų šeimos būtų pasilikę tikin-
čiais ir praktikuojančiais nariais sa-
vose parapijose, gal nebūtų sulaukę
daugelio lietuvių parapijų uždarymo,
dėl ko vėliau ieškoma kaltininkų ki-
tur. Nereikėtų tada pavėluotai ko-
voti prieš lietuvių įsteigtų ir pasta-
tytų, bet nelankomų ir neremiamų
bažnyčių uždarymus. 

– O lietuviška parapija
Grand Rapids?

– Jos istorija įspūdinga. Prieš 100
metų mūsų parapijos pirmasis kle-
bonas Wenceslaus V. Matulaitis (1904
– 1912).  Buvo labai tautiškai susipra-
tęs lietuvis ir aktyviai dalyvavęs tuo-
metinėje lietuviškoje veikloje. Jis la-
bai rūpestingai vedė parapijos krikš-
to, vestuvių ir laidotuvių knygas.  Jo-
se įrašydavo ne tik jų vardus ir pa-
vardes, bet iš kur Lietuvoje jie buvo
kilę, kas buvo jų tėvai, ir kitas žinias
apie šeimas. Tai didelis istorinis tur-
tas, kurį dabar, kai surandu laiko,
perrašau į kompiuterį.  Parapijai tada

priklausė apie 500 lietuvių šeimų.
Per praėjusį šimtmetį turėjome 10
klebonų ir 36 padėjėjus arba vikarus.
Veikė daug lietuviškų organizacijų.
Nuo 1907 metų  veikia parapijos mo-
kykla. Parapija ir jos mokykla užau-
gino 9 kunigus, vieną arkivyskupą, 7
vienuoles ir daug gerų asmenybių.
Nuo 1907 iki 1928 metų turėjome
vienuoles Domininkones, jas pakei-
tė Pranciškones vienuolės iš Pitts-
burgh, PA,  ir  pas mus buvo iki 2003
m.  Antrojo pasaulinio karo metu 450
karių tarnavo JAV kariuomenėje, 15
iš jų buvo „Gold Star” herojai. Keli
tūkstančiai parapijiečių palaidoti nuo
1914 metų Šv. Petro ir Povilo kapinė-
se. Bet tai graži praeities istorija.  Da-
bar labai sumažėjo lietuvių ir jų orga-
nizacijų skaičius.   Labai mažai krikš-
tynų, daug mirčių, mažai lietuvių li-
ko, naujų neatsiranda. Mums reikia
energingų žmonių, kurie tęstų tėvų ir
senelių darbus, Bažnyčios bei šios pa-
rapijos palikimą. Pakvietėme Užsie-
nio lietuvių katalikų sielovados vado-
vą prelatą kun. Edmundą Putrimą
aplankyti mūsų parapiją jam patogiu
laiku, panašiai kaip anksčiau mus
aplankė vyskupas Paulius Baltakis. 

– Ar tenka ,,kovoti” su lietu-
vių kalba ?

– Vis rečiau ir rečiau tenka ja kal-
bėti, bet stengiuosi jos neužmiršti ir
kalbėti. Per sekmadienines Mišias
skaitau Evangeliją ir kai kurias Mišių
dalis lietuviškai. Su lietuviais parapi-
jiečiais kalbamės lietuviškai. Nesa-
kau pamokslų, kad nepadaryčiau
klaidos, kurią padarė vienas mano
pažįstamas lietuvių kilmės ameri-
kietis kunigas, kai jis bažnyčioje per
pamokslą apie mirtį kalbėjo apie
„pastipusius žmones”.  

– Koks Jums gražiausias lie-
tuviškas žodis?

– Sunku atsakyti.  Bet yra daug
įdomių žodžių. Man žodis „šluota”
skamba panašiai ką su ja darome.
Arba įdomiai skamba žodis „mur-
mėti, murma”.

Čia pokalbį turėjome užbaigti,
nes klebonas kun. Dennis W. Morrow
turėjo eiti  vakarinėms pamaldoms į
mūsų parapijos bažnyčią. Padėkojo-
me už pokalbį ir džiaugėmės, kad tu-
rime gerą kleboną vienoje iš nedauge-
lio išlikusių lietuviškų bažnyčių Ame-
rikoje. Šiais metais mūsų klebonas
švenčia savo 60-ties metų prasmingo
gyvenimo jubiliejų.

Kalbėjosi 
Gražina Kamantienė      

Po Mišių klebonas Dennis W. Morrow susitinka su parapijiečiais. Parapijos
šeimų centre kalbasi su Barbara Lukiene.

POKALBIS SU KLEBONU 
KUN. DENNIS W. MORROW

FIL. RITONÈ RUDAITIENÈ

Neseniai išleista knyga „Tai ma-
no Lietuva…’’ yra dr. Leono Kriau-
čeliūno gyvenimui ir darbams prisi-
minti skirtas amžinai išliekantis pa-
minklas. Tačiau ji yra ir padėka veik-
liems išeivijos lietuviams, kurie kartu
dirbo ir skynė kelią Tėvynės neprik-
lausomybei atgauti. Knygą sudarė
Irena Kriaučeliūnienė, redagavo žur-
nalistė Audronė Škiudaitė.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas buvo
veterinarijos gydytojas, bet labai
plačiai reiškėsi lietuviškoje visuome-
ninėje veikloje. Jis buvo keturių JAV
LB Tarybų narys, vadovavo JAV LB
Kultūros fondo vajui, dirbo Vyriau-
siame Lietuvos išlaisvinimo komi-
tete, Amerikos lietuvių taryboje,
BALFe, įkūrė (kartu su žmona)
Montessori vaikų namelius, vėliau
pavadintus ,,Kriaučeliūnų vaikų na-
meliais”, rėmė ,,Dainavos’’ ansamblį,
buvo III Amerikos ir Kanados lietu-
vių tautinių šokių ir IV Pasaulio
lietuvių tautinių šokių rengimo ko-
mitetų pirmininkas, vadovavo ALTo
suruoštos Genocido parodos komite-
tui, reiškėsi Neo-Lituanų ir Lietuvos
vyčių veikloje. Buvo labai dosnus
aukotojas įvairiems Lietuvos laisvini-
mo reikalams, gabus ir sumanus
organizatorius, įvairių renginių pir-
mininkas.

Šalia lietuviško švietimo, visuo-
meninio ir politinio darbo Kriauče-
liūnams labiausiai – rūpėjo lietuviš-
kas jaunimas ir jo išlikimas sąmo-
ningais lietuviais. Daugelį metų Či-
kagos skautės ir skautai stovyklavo
trumpalaikėse stovyklose, gražioje dr.
Kriaučeliūno sodybos gamtoje. ,,Su
dideliu malonumu, – rašė v. s. Vladas
Vijeikis, – jis stebėjo skautes ir skau-
tus ir matė juose būsimus gerus lietu-
vius.”

Knyga „Tai mano Lietuva…’’ yra
ne tik dr. Leono Kriaučeliūno daugia-
lypės veiklos, bet ir 1968–2007 metų

išeivijos lietuvių labai reikšmingos
veiklos veidrodis.

Leidinys – geros kokybės, 430
puslapių. Daug spalvotų nuotraukų,
straipsnių ir aprašymų ištraukų apie
to laikotarpio renginius ir įvykius,
išspausdintus spaudoje. Įdomu vėl
paskaityti ir tuos įvykius prisiminti,
o dar daugiau – savo jaunimui ir gi-
minėms Lietuvoje padovanoti, su
mūsiškės veiklos ,,viršūnėmis” ir at-
liktais darbais supažindinti.

Knygą, išrašius 20 dol. čekį
,,Lithuanian Jesuits” vardu, galima
įsigyti Pal. Jurgio Matulaičio misijos
raštinėje, Lemonte, IL. Visos pajamos
skiriamos Kauno Jėzuitų gimnazijos
neturtingiems mokiniams paremti.
Daugiau informacijos galima gauti
pas Ireną Kriaučeliūnienę (tel. 630-
734-9626).

Dr. Leono Kriaučeliūno knygą –
„Tai mano Lietuva” bus galima įsi-
gyti Čikagos lietuvių skautų ruošia-
moje tradicinėje Kaziuko mugėje pas
Skautus akademikus. Mugė įvyks š.
m. kovo 9 d., sekmadienį, Pasaulio
lietuvių centre, Lemonte.

DR. KRIAUČELIŪNAS 
IR ČIKAGOS SKAUTAI

Lietuvos regionû margumynai

Klaipėdoje griūva paskutinis teatras
Ketvirtadienį uostamiestyje kul-

tūros ministrui Jonui Jučui ir Klai-
pėdos merui turėjo būti pristatyta
parengta Muzikinio teatro galimybių
studija bei investicinis naujo pastato
statybos projektas. Tačiau ministro
apsilankymas dėl užsitęsusio miesto
Tarybos posėdžio buvo atidėtas. Tuo
tarpu dabartinis teatro pastatas jau
yra avarinės būklės ir šilumininkai
dėl visiško vamzdžių nusidėvėjimo
grasina atjungti šildymą.

Kritinė dabartinio Muzikinio
teatro situacija nėra naujiena nei eili-
niams žiūrovams, nei miesto valdžiai,
nei Kultūros ministerijai, tačiau pas-
tarosios laikysena dėl naujo teatro
statybos nėra aiški, rašo ,,Vakarų
ekspresas”.

,,Mūsų situacija yra dar blogesnė
nei Klaipėdos dramos teatro. Muzi-
kinis teatras nuo pat jo įkūrimo
pradžios yra įsikūręs tipiniuose so-
vietmečio kultūros rūmuose, kurie
buvo pastatyti 1964 metais. Iki šiol
nė karto nėra atliktas šio pastato ka-
pitalinis remontas. Pastatas yra viso-
mis prasmėmis nusidėvėjęs”, – sakė
Klaipėdos valstybinio muzikinio teat-
ro vadovas Ramūnas Kaubrys.

Klaipėdos valstybinį muzikinį
teatrą jo darbuotojai lygina su ka-
lėjimu. ,,Mūsų valstybė labai rūpi-
nasi, kad nusikaltimus padariusių
žmonių gyvenimo sąlygos atitiktų
Europos standartus, tačiau niekam
nerūpi, kokiomis sąlygomis dirba
teatrai. Mums Europos standartai
netaikomi”, – sakė Klaipėdos valsty-
binio muzikinio teatro vadovo pa-
vaduotoja Inga Gelžinytė, rodydama
teatro patalpas.

Kiekvienam praeiviui akis bado
ir klaiki Klaipėdos valstybinio mu-
zikinio teatro išorė, nuo kurios gaba-
lais byra tinkas. ,,Pro pastato sienas
sunkiasi vanduo. Sienos pelyja, byra
vidaus tinkas. Jeigu bus išjungtas
šildymas – situacija visai komplikuo-
sis”, – tvirtino I. Gelžinytė.

Pagal UAB ,,Investicijų ekspre-
so”  atliktą studiją, naujo, modernaus
Klaipėdos valstybinio muzikinio
teatro pastato statybai reikėtų 1 ha
žemės ploto ir 127 milijonų litų. Ga-
limi studijoje nurodomi finansavimo
šaltiniai – valstybės lėšos ir lėšos,
gautos pardavus turimą Klaipėdos
valstybinio muzikinio teatro pastatą.

ELTA
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Sekundėlę ar dvi pasižiūrėti,
pasidžiaugti brandžiu socializmu,
ūžiančiais traktoriais valstybiniuose
ūkiuose, teatruose sėdinčiais ir nieko
nesuprantančiais kolchozų pirmū-
nais, pirtyse su merginomis besivolio-
jančiais pusgirčiais partorgais ir
kitokiais orgais. Tik sekundėlę aki-
mis nuvesti komunizmo rojų... Gal su
Judu pasitarti, su tuo basakoju? At-
siskirdamas sakė, kad Sniečkus jo
paieškotų arti kelio, jei iškiltų koks
reikalas.

Kad nors skubomis prabėgti virš
Vilniaus, kur likusieji džiūgauja. O
gal netinkamai eina komunizmo ke-
liu? Ar tai ne rūpestis, ar ne reikalas?

Sniečkus, vadovaudamasis nuo-
jauta, pasuko kelto pusėn. Čia toks
vienodumas, be ženklų ir kelių, be
takų ir pėdų juose, kad tik spėliojimai
gali tinkamą kryptį nurodyti. Ir
Sniečkui stebuklingai nurodė. Ilgai
blaškytis nereikėjo, kol šalimais atsi-
rado iš ūkanų išniręs Judas. Lyg nu-
švitęs, lyg savo apsiausto palas šva-
riai išsiskalbęs, tačiau kojos kaip bu-
vo basos, taip ir liko. Nedelsęs pasi-
teiravo jis  Sniečkaus:

— Kas dabar tave prislėgė?
Ir išdėstė Antanas savo norą.

Kalbėjo nuolankiai, nusižeminęs, lyg
ne Sniečkus būtų, o koks nusikaltęs
traktorininkas. Judas jį perspėjo:

— Sakyk tiesiai, nesaldžialiežu-
vauk.

Sakė tiesiai ir pasiraivydamas,
kol pasakė savo norą. O Judas lyg
sukriko, lyg susirūpino:

— Mažai man čia yra likę, tavo
atvykimas žymi mano iškeliavimą.
Pažinau laisvos valios ir proto ryšį.
Švieson vartai atverti. Manęs čia jau
nematysi, vienumoje klajosi, kaip kiti
nelaimingieji klajoja. O tavo prašy-
mas... Gal. Būk, lūkuriuok, suras, kai
reikės.

Nelauktai taip nusiplieskė visa
aplinka, kad Sniečkus net susirietė
akis dangstydamasis. Apsupo lyg bai-
mė, lyg džiaugsmas, nusiaubė keisti
šiurpuliai, kad jis pats nežinojo, kaip
galvoti. Tačiau nesuvirpėjo iš išgąs-
čio, nešūktelėjo dėl palietusios kaž-
kokios laimės tik visą nupylė šaltas—
karštas jautulys, o kai atsigavęs apsi-
žvalgė, Judo jau niekur nebuvo. Vėl
tvyrojo ūkanos bei irzli ramybė.

Sniečkus suprato, kad Judas
iškeliavo į aukštybių aukštybes. Mo-
kytojo išdavikas nuėjo pas išduotą
Mokytoją. Stebuklas ir mįslė, paslap-
tis ir nesąmonė. Bolševikų tvarka
tokių keistenybių nežinojo. Kas išda-
vė revoliuciją, tokį revoliucija pa-
krikštijo paraku. Liko galvoje skylė,
kad išsiveržtų ten sukaupti nuodingi
garai.

Sniečkui atėjo tobula vienatvė ir
užsisklendimas savyje. Nebuvo kuo
domėtis, dingo bet koks smalsumas.
Buvę pažįstami? Kur jie ir kas iš jų?
Poetę jau sutiko, apie Paleckį girdėjo,
tačiau Sniečkus prarado bet kokius
pojūčius buvusiai ir esamai aplinkai,
tarsi niekas niekados nebūtų egzis-
tavę. Liko bekraštė prieblanda ir jis.
Eiti ir stoviniuoti, svarstyti ir nesu-
prasti? Svarstyti apie patį save ir ne-
suprasti savęs? Jausti kažkokį kartėlį
sau pačiam ir praeičiai? Gal iš nuobo-

dulio pasikarti, kaip Judas kažkada
pasikorė? Bet čia juk nėra kaip kar-
tis. Ant šešėlio — tokia Antano pa-
dėtis dabar — kilpa nesilaiko. Nebu-
vo ir alyvmedžio šakos, nebuvo sidab-
rinių, nebuvo aukštųjų sinodo rabi-
nų, net Stalino nebuvo. Buvo tik
pilkšvas rūkas, baisi vienatvės kančia
ir Sniečkus. Nei būties, nei kokio
nors laukimo. Tik desperacija. Miela,
nes vienintelė šiame rūke.

Eiti ar stoviniuoti? Kur eiti, ko
stoviniuoti... Gal svarstyti. Gal mąs-
tyti apie kuklumą, kurio gyvenime jis
nesuskubo pažinti? Apie gailestį,
užuojautą? Apie viską, ko jam stigo?

Šioje desperacinėje tuštumoje jis
staiga gavo žinią — pakelti žvilgsnį.
Ir atsivėrė didžiulis ekranas be jokių
rėmų ir apribojimų. Mėlynas dangus,
žali miškai su krūmais, plotų plotai
arimų ir javų. Taip išsiilgta, taip mie-
la po murkdymosi rūkuose... Ir Vil-
nius. Štai kažkada buvusi katedra,
štai pilies bokštas. Bet... Klysta regė-
jimas, drumsčiasi išmintis? Ar tai ne
prakeiktos spalvos virš bokšto? Tos
spalvos, dėl kurių kiekvieną vasario
mėnesį reikėdavo įspėdinėti saugu-
mą? Geltona? Taip, be abejonės gel-
tona. Ir žalia žemiau jos, tokia, lyg
prieš pašalą želmuo vėjelyje virpėtų.
Tada raudona...

Subjuro Sniečkaus nuotaika, bet
jis sukaupė dėmesį ties buvusia kate-
dra, virtusia meno galerija ir kon-
certų sale. Štai ir ten nesąmonė —
puikuojasi šventųjų statulos, aukštu-
moje iškeltos. O jas buvo nusodinę,
kad liaudies nepykintų. Antanas ma-
to Lenino bulvarą, bulvaras yra, tai
jau gerai. Ir didingi KGB rūmai su
įkalinimo bei kankinimo celėmis sto-
vi. Bet koks ten sunkiai įžiūrimas
užrašas? Vietoje Lenino atsirado Ge-
diminas? Viskas sujaukta, supainio-
ta, viskas erzina ir pykina. Jei ne pa-
dangės mėlynumas, jei ne išsitempusi
Neries juosta, tvarkingai krantinėse
įtiesta, Sniečkus suktų žvilgsnį Kau-
no link, kontrų lizdo pusėn.

Ana, kiemelyje vyrai tariasi,
automobilį apstoję. Vienas karščiuo-
jasi ir šaukia:

— Jei vėl kada tą velnio išperą
pamatyčiau, parodyčiau, iš kur kojos
dygsta. Bet kaip šėtoną sutiksi? Iš
Gudijos atsivilko ir apmovė. Nei var-
do, nei pavardės. Snukį taip numaz-
gočiau, kad nė vieno danties neliktų.
Gražus automobilis, tiesa, ir į priekį
gerai važiuoja, bet atgal — nė krust.
Įsiskverbiau čia, o atgal gatvėn iš-
traukti neina. Kažkas užkliuvę, nors
verk. Matote, koks prakeiktas Judo-
šius pinigus išlupo. Bjauresnis už
patį šėtoną.

Judošius? Sukluso Sniečkus, net
pasistiepė ir palinko keikūno pusėn.
Judošius — reiškia, Judas. Tai jo
draugas, kuris su žaibais į aukštybes
nusidangino. O Lietuvoje apie tai ne-
žino. Ten jis liko Judošius kaip šė-
tonas. Buvo Judas ir liko Judas, pato-
gus žodis kietai nusikeikti.

Apsidžiaugė Sniečkus, užsikvato-
jo ir juokėsi, kratėsi, net rankomis
suplojo. Bet štai kažkas palietė jo petį
ir suragino:

— Eime. Esi perkeliamas į kitą
artelę,  iš Išdavikų į Paskutiniųjų.

IŠDAVIKŲ ARTELĖ
VYTAUTAS VOLERTAS

Nr. 7

— Kodėl perkeliamas, kas nuti-
ko?

— Čia džiaugtis negalima, buvai
įspėtas, žinojai. O štai nuo tavo juoko
net migla virpa. Eime į tau skirtą
naują vietą.

— Kas tie paskutinieji?
— Vardas pasako. Iš čia tol ne-

išeisi, kol Visatoje egzistuos nors

viena molekulė medžiagos. Paskuti-
niai iš čia, bet pirmieji į Teismą.

Sniečkus tame didžiuliame ekra-
ne dar spėjo pamatyti virš dirvų pa-
kilusį vyturį ir nugirsti jo čirenimą.
Tada išnyko žemės žaluma ir padan-
gės mėlis.

Pabaiga.

Literatūra dažnai žygiuoja 
istorijos prieky

Šiame ,,Draugo” numeryje bai-
giame spausdinti per keletą šešta-
dienių ėjusią Vytauto Volerto apysaką
,,Išdavikų artelė”, kuri, viliamės, su-
silauks ne tik skaitytojų dėmesio, bet
ir vertinimo. Ta proga kalbiname kū-
rinio autorių.

– Gerbiamas Vytautai, prisi-
pažinsiu, kad mane nustebino ir
šiek tiek sutrikdė pagrindinio
veikėjo – Antano Sniečkaus –
pasirinkimas. Kodėl būtent šį
asmenį iš dar ne tokios tolimos
Lietuvos istorijos pasirinkote?

– Čia ne Sniečkus yra pirmoje
vietoje. Man rūpėjo Dievo atlaidumas
ir žmogaus laisvos valios ryšys su
protu bei instinktais. Sniečkus pasi-
rinktas todėl, kad ne vienas skaityto-
jas jį pažįsta. Tokiu būdu išvengiama
ilgų veikėjo apibūdinimų.

– Ar Jūs domitės būtent šiuo
Lietuvos istorijos tarpsniu? Jei
taip, kodėl?

– Domiuosi. Juk mano gyveni-
mas telpa šiame tarpsny.

– Neretai Lietuvoje pasigirs-
ta nuomonė, kad į tokią netolimą
Lietuvos praeitį, pavyzdžiui, Lie-
tuvos 50-ties okupacijos metų
laikotarpį, dar sunku pažiūrėti iš

laiko perspektyvos ir tinkamai ją
įvertinti. Jūsų šis kūrinys, atro-
do, sako ką kita?

– Pirma, žiūriu ne iš laiko per-
spektyvos, bet iš šiandienos. Antra,
ne istoriją rašau. Trečia, literatūra
dažnai žygiuoja istorijos prieky.

– Antanas Sniečkus pakliūva
į keistą vietą, kuri Jūsų kūrinyje
prilygsta pragarui. Kaip ir kodėl
pasirinkote tokią metaforą?

– Sniečkaus į pragarą nenusiun-
čiau. Pragaras, mano manymu, yra
amžina žūtis, o Sniečkus čia egzistuo-
ja. Ar tai ne Dievo atlaidumas?

– Ar prieš sėsdamas rašyti,
specialiai domėjotės Sniečkaus
valdymo laikotarpiu, ar skaitėte
kokias nors knygas?

– Specialios literatūros neskai-
čiau. Užteko tų žinių, kurios yra per-
smelkusios kiekvieną lietuvį, net ir
bolševikinį komunistą, matantį ir
girdintį.

– Vienoje scenoje  Sniečkus
susitinka ir su  Salomėja Nėrimi.
Atrodo, nebijote ir vėl kalbėti
apie daugeliui lietuvių vis dar
skaudų Nėries gyvenimo tarps-
nį? Be to, Jūsų paties nuos-
prendis Nėriai nėra paglostan-
tis?

– Salomėjos Nėries, poetės, čia
neliečiu. Ji minima dėl „Stalino sau-
lės” parbraškinimo Lietuvon. Žino-
ma, tai labai apgailėtina, bet nepa-
glostoma.

– Kokios reakcijos tikitės iš
būsimų skaitytojų? Kaip manote,
kokių pagrindinių priekaištų ar
pagyrimų susilauksite?

– Įvairios. Būsiu eretikas, užsi-
spyrėlis, atlaidus nusikaltėliams, da-
vatka. Juk kiekvienas viešas žodis,
tartas ar parašytas, sulaukia įvairių
atsiliepimų.

— Ačiū už pokalbį.

Kalbino Dalia Cidzikaitė

Vytautas Volertas

LIETUVIŲ KALBA
Liepos 6–12 d. — Šeimų stovykla
Liepos 13–27 d. —  8–16 m. vaikams
Liepos 27–rugpj. 2 d. —  Tęsinys 13–16 m. vaikams
Rugpj. 24–31 d. — Aštuonios Meno Dienos

Neringoje Suaugusiems

LIETUVIŲ KILMĖS STOVYKLAUTOJAMS
ANGLŲ KALBA

Birželio 28 — liepos 2 d.  — Šeimų stovykla
Rugpj. 11 d. — 3–16 d. 7-16 m. vaikams
Rugpj.16–23 d. — Tęsinys 13–16 m. vaikams

info@neringa.org  *  www.neringa.org  *  978-582-5592
Neringa Inc. su Nek. Pr. Marijos Seserimis organizuoja ir praveda 

stovyklas ,,Neringos” stovyklavietėje Vermonte

,,Neringos” Stovyklos
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

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•••

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

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

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

FTD

PRIEŽIÙRA

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

PARDUODA

MOKESÇIÛ PASLAUGOS

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

Bostone. Kaina 500 dol. 
Parduodami ir atskiri tomai. 

Tel. 773-585-9500

Algis Luneckas daug metų
sąžiningai užpildo mokesčių formas.

Dėl susitarimo, prašau skambinti
773-284-0100, 

4536 W. 63rd St., Chicago.
(Advokato V. Lietuvninko įstaigoje,

priešais „Draugo” redakciją).

Parduodu vieno miegamojo butâ
Vilniuje naujai pastatytame name.

Tel. Čikagoje:
708-717-3738

PARDUODA

Cook buffet style Lithuanian and
American foods for up to 100 hotel

guests at the Franciscan Guest
House, Kennebunk, Maine of the
St. Casimir Province. An 8 month

position that could grow to year
round. Must help with housekeeping
in fall/spring seasons, and have valid

work authorization and some 
english. Housing provided. 

www.franciscanguesthouse.com
email: guesthousehiring@yahoo.com 

or call 207-967-4865.

Always with FlowersAlways with Flowers
Gèlès visoms progoms JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje

•••ÎVAIRÙS SKELBIMAI•••

* Mokytoja gali dirbti šeštadieniais ir
sekmadieniais: prižiūrėti vaikus, senelius
arba atlikti kitus darbus. Kalba lietuviškai,
rusiškai, turi rekomendacijas. Nebrangi-
ninkė. Tel. 630-863-6610.
* Moteris, turinti legalius dokumentus,
rekomendacijas, patirtį, kalbanti ang-
liškai, ieško darbo prižiūrėti pagyvenusius
žmones. Gali gyventi kartu, išleisti atos-
togų ar bet kurią savaitės dieną. Ne-
vairuoja. Tel. 708-843-1320.
* Moteris šeštadieniais gali padėti sut-
varkyti jūsų namus. Tel. 708-220-3202.
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MADOS, MADOS, MADOS

2008-ŲJŲ PAVASARIS
Tarsi susitarę mados kūrėjai

renkasi  margaspalvius audinius,
pranašaudami pavasarį ir kartu su
juo – naujus pavasarinius mados
vėjus. Tai kas gi naujo madų pa-
saulyje įvyko, kol mes visi daugiau ar
mažiau žiemojome?

Spalvų rojus

Spalvų ryškumas ir intensyvu-
mas – turbūt pagrindinė šių metų
pavasario madų naujovė. Jeigu ga-
lima išvardyti visus egzotinius vai-
sius, tai būtent jų spalvos ir yra ma-
dingos: kivi, apelsinų, mango, bana-
nų, papajos, vynuogių ir pan. Ma-
dingi ne tik vienspalviai, tačiau ir
gėlėti audiniai, prie kurių derinamos
rankinės, bateliai. Missoni siūlo
nuostabias, lengvutes natūralaus šil-
ko sukneles, palaidines, margintas
didžiuliais gėlių žiedais. Margaspal-
vių gėlių motyvus renkasi daugelis
garsiausių pasaulio kūrėjų: Ralph
Lauren, Marc Jacobs, Michael Kors ir
kiti.  

Siluetų įvairovė, 
paryškintas liemuo

Madingos pūstos, kelius siekian-
čios suknelės, smarkiai įliemenuotos
ar tiesiog palaidos, primenančios
palaidines. Suknelių  liemuo ryškina-
mas kitos spalvos diržais, kaspinais,
skarelėmis, siauručiukais dirželiais.

Rankovių ilgis – šiek tiek žemiau
pečių, trijų ketvirčių, ilgos  rankovės
atraitotos, jos lygios arba pūstos.

Švelnus kritimas

Tai galima pasakyti ir apie kel-
nes, ir apie sijonėlius, ir apie liet-
palčius. Ilgų, lengvai krintančių kel-
nių siluetas, prie kurių derinamas tos
pačios spalvos švarkelis ar palaidinė –
savimi pasitikinčios, mėgstančios
paprastą eleganciją moters vaizdinys.
Tokią moterį  būtent ir nori matyti
Calvin Klein 2008 metų pavasarį.
Kostiumėliui siūlomas ne tik lengvas
audinys, tačiau ir ,,lengva” spalva,
tokia kaip sidabriniai melsva. 

Kas anksčiau atrodė 
neįmanoma

Derinami skirtingų paviršių ir

raštų audiniai. Jeigu sijonėliui ren-
kamasi gėlių raštai, tai palaidinė gali
būti ornamentuota ir kitaip puošta,
tačiau išlaikomas  bendras siluetas, ku-
ris pabrėžiamas (daugiausia ties lie-
meniu) įmantriu dirželiu ar kaspinu.

Liemenės

Labai madingos įvairių siluetų,
ilgių, spalvų liemenės, margintos tau-
tiniais motyvais, siuvinėjimais, ap-
likacijomis. Kai kurie madų kūrėjai
liemenę siūlo nešioti net ant suk-
nelės, tai suteikia rūbui savitumo,
jaunatviško žavesio. Trumpučiukai
ar įliemenuoti švarkeliai derinami
tiek su trumpesniais  trapecijos silue-
to, tiek su pūstais ar smarkiai prie
kūno prigludusiais ir vos kelius sie-
kiančiais sijonėliais. Amerikiečių
mados kūrėjai kostiumėliui suteikia
vadinamą ,,Chick” stilių, bandydami
pamėgdžioti garsias kino žvaigždes.

Priedai, rankinės, avalynė

Jeigu jau prabilome apie kino
žvaigždes, tai šiais metais madingos
įvairių rūšių ir stilių skrybėlaitės:
nuo ,,cilindrų” iki plačiabrylių. Ne-
didelės pirštinaitės taip pat suteiks
teatrališkumo ir moteriško žavumo.

Avalynė, kaip ir rūbai, spalvinga,
su grubia pakulne. Madingos pra-
kirptos noselės.  Moterys, kurios pir-
menybę teikia patogumui, taip pat
atras savo vietą šių metų madų pa-
saulyje, nes daugelis mados kūrėjų
net ir prie labai elegantiškų kostiu-
mėlių siūlo lengvą, žemakulnę, gana
sportišką avalynę. Didžiulės ranki-
nės, kurios buvo labai madingos ir
pernai, taip pat vyrauja šių metų pa-
vasario kolekcijoje, tik gal renkamasi
ryškesnės spalvos. Madingos vokelius
primenančios rankinės.

Tad šių metų pavasarį mados
kūrėjai siūlo sutikti džiaugsmingai
nusiteikus, pasitelkiant į pagalbą
margaspalvius, gėlėtus audinius ir
renkantis lengvai krentančius, mote-
riškumą pabrėžiančius siluetus.

Pagal ,,Bazzar” parengė
Aušrinė Kinka

Rimanto Kinkos nuotraukos

Kiekvienais metais Jūrų mu-
ziejuje gyvenanti Baltijos pilkoji
ruonė Zunda mažylio susilaukdavo
tradiciškai Tarptautinę moters dieną
– kovo 8-ją. Šiemet jos mažylis gimė
keliomis dienomis anksčiau.

Lietuvos jūrų muziejaus darbuo-
tojai pagal snukučio formą spėja, jog
Zundai gimė patinėlis. Jūrų žin-
duolių ir paukščių skyriaus vedėjas
Arūnas Grušas teigė iš pradžių neri-
mavęs dėl ruoniuko likimo, šis jau-
niklis – pats mažiausias iš visų Zun-
dos palikuonių.

„Tačiau Zunda, kaip tikrai paty-
rusi ir rūpestinga mama, nedavė ma-
žyliui ramybės ir vis ragino maitintis.
Taip jis per keletą dienų ir sustip-
rėjo”, – sakė A. Grušas.

Lietuvos jūrų muziejaus darbuo-

tojų duomenimis, Baltijos pilkajai
ruonei Zundai – 20 metų, o jos gyve-
nimo draugas ir vaikų tėtis Molas –
metais vyresnis.

Anot muziejaus atstovų, savo
mažylį Zunda labai saugo ir maitina
kas 3 valandas. Ruonių pienas ypač
kaloringas – 80 proc. riebumo. Sotus
pienas ir švelnus gelsvas kailiukas
mažyliams padeda nesušalti.

Muziejaus naujagimiams vardus
tradiciškai renka visos Lietuvos vai-
kai. Gegužės 16-ąją – Tarptautinės
muziejų dienos išvakarėse bus su-
rengtos iškilmingos ir linksmos var-
dynos. Tad Jūrų muziejus jau laukia
gražių vardų, tiksiančių ruoniukams
ir pingvinukams.

„Vakaro žinios” 

Lietuvos regionû margumynai

Jūrų muziejuje gimė dar vienas ruoniukas

Ruonė Zunda šįmet jauniklį atsivedė nesulaukusi Moters dienos. 
Eltos nuotr.

Panevėžyje ir vėl steigiama aukštoji mokykla
Panevėžyje vėl atgaivinti planai

steigti aukštąją mokyklą. Savo veiklą
atnaujino miesto savivaldybės 2004
m. sudaryta savarankiškos aukšto-
sios universitetinės mokyklos steigi-
mo darbo grupė. Tačiau kada gali
būti įsteigta savarankiška univer-
sitetinė mokykla, negalėjo pasakyti
nė vienas darbo grupės narys.

Mintis turėti aukštąją univer-
sitetinę mokyklą Aukštaitijos sosti-
nėje sustiprėjo Lietuvai atgavus ne-

priklausomybę. Pasak savarankiškos
aukštosios universitetinės mokyklos
steigimo darbo grupės vadovo mero
pavaduotojo Petro Luomano, reikia ir
toliau tęsti pradėtą darbą bei
nenuleisti rankų.

Aukštosios universitetinės mo-
kyklos steigimo klausimas kovo mė-
nesio pabaigoje bus svarstomas Pa-
nevėžio apskrityje regiono plėtros
tarybos posėdyje.                     

ELTA

Šiaulių „Aušros“ muziejui – 85-eri
Šiaulių „Aušros” muziejus kovo

7 d.  Ch. Frenkelio viloje surengė mu-
ziejaus įkūrimo 85 metų jubiliejaus
šventę. Šventės svečiams buvo pa-
rengta įspūdinga programa – visų už-
baigtų tvarkyti Ch. Frenkelio vilos
salių ir naujausios ekspozicijos pris-
tatymas.

Provincijos dvaro ekspoziciją
užbaigia naujai įrengtas Dvaro valgo-
masis bei Rytų meno galerija, atnau-
jintos Karalių, Portretų, Paveikslų
galerijos, Biblioteka, Geltonoji (mo-
ters) ir Žalioji (vyro) svetainės.

Autentiška secesijos stiliaus vilos
vidaus puošyba supa kuriamą dvaro
kasdienybės prabangą, kurioje – Pak-
ruojo dvaro savininkui baronui fon
Roppui priklausęs XIX a. I pusės Sev-
ro (Prancūzija) porceliano manufak-
tūroje sukurtas pietų servizas šimtui
asmenų, didžiausia Lietuvoje japonų
graviūrių kolekcija, Vakarų Europos
tapytojų drobės, V. Smakausko tapy-

tas didžiausias Lietuvoje autentiško
ūgio karaliaus Stepono Batoro port-
retas ir daugelis kitų dvaro kultūros
atmosferą kuriančių daiktų.

Kita ekspozicijos dalis nukelia į
praeities miestą, kuriame žiūrovus kvie-
čia vienintelė Lietuvoje retro kino sa-
lė „Kapitol”, Šiauliuose žinoma Br.
Šapiro laikrodžių ir juvelyrinių dirbi-
nių parduotuvė ir dirbtuvė, Vilniaus
gatvės, grįstos autentišku tašytų
akmenų grindiniu, panorama ir kt.

Muziejaus bičiuliams paruošta
staigmena – netradicinis šmaikštus
kalendorius su šiandienos „Aušros”
muziejaus darbuotojų portretais
prieškario Viekšnių fotografo Jono
Kinčino negatyvų montažuose.

Muziejus buvo įkurtas 1923 m.
kovo 11 d. Šiaulių apskrities valdybos
ir pavadintas pirmojo lietuviško laik-
raščio „Aušra” vardu. Šiandien „Auš-
ros” muziejus – vienas iš didžiausių
Lietuvoje.                                   LRT
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,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629   Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

,,Draugo” knygynèlyje

LR GENERALINIAME KONSULATE NIUJORKE 
ATIDARYTA EGLĖS VERTELKAITĖS DARBŲ PARODA
Lietuvos generaliniame kon-

sulate Niujorke kovo 4 dieną atidary-
ta grafikės Eglės Vertelkaitės darbų
paroda. Parodoje eksponuojami nau-
jausi darbai iš ciklų „Dainuojanti
moteris”, „Besisukanti mergina”,
politinio atspalvio turintis naujausias
darbas „Šokis” ir bendrame Lietuvos
užsienio reikalų ministerijos ir
„Vartų” galerijos projekte eksponuo-
tas darbas „Peteriui Beardui: apie
Afriką”. 

Eglė Vertelkaitė – viena koncep-
tualiausių Lietuvos grafikių. Jos dar-
bai nesunkiai atpažįstami iš horizon-
talaus formato – pasirinkti motyvai
kaip aidas atsimuša į paveikslo kraš-
tą ir pasikartoja kitame kūrinyje. E.
Vertelkaitė subtiliai sujungia „aukš-
tąjį” meną ir buitinius ar net kičinius
motyvus – rožės, širdys ir vyno taurės
šalia egzistencinio nerimo persmelk-

tų personažų tik paaštrina drama-
tizmą. Įdomu, kad E.Vertelkaitės dar-
buose galima atpažinti Amerikos
meno pasaulio kultines asmenybes –
Cindy Sherman, Man Ray, Marce
Duchamp ir iš Diane Arbus fotografi-
jos nužengusią kardų rijikę.

Parodą surengė Lietuvos gene-
ralinis konsulatas Niujorke kartu su
šiuolaikinio meno galerija „Some-
thing Unexpected”, įsikūrusią Nayak
mieste, esančiame netoli Niujorko.
Galerijai vadovauja fotomenininkė iš
Lietuvos Aurelija Čepulinskaitė-Jara.
Nuo 2007 metų galerijoje surengtos
jau penkios šiuolaikinio Lietuvos me-
no parodos. E. Vertelkaitės parodos
organizavimą parėmė Lietuvos kul-
tūros ministerija ir Lietuvos institu-
tas. 

LR generalinio konsulato 
Niujorke informacija

Fotomenininkė, šiuolaikinio meno galerijos ,,Something Unexpected” di-
rektorė  Aurelija Čepulinskaitė-Jara ir Lietuvos Respublikos generalinis
konsulas Niujorke ambasadorius Jonas Paslauskas.     Dinos Kopilevič nuotr.

LIETUVOJE PASIRODĖ 
,,MUZIKOS KALENDORIUS”

Leidinyje minima nemažai JAV lietuvių
EDVARDAS ŠULAITIS

Vilnietis muzikologas Vaclovas
Juodpusis atlieka tikrai naudingą ir
dėmesio vertą darbą – jis paruošė ir
išspausdino jau 18-ąjį ,,Muzikos ka-
lendorių”, leidžiamą kasmet nuo pat
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
Vilniuje.

Kalendoriuje perteikiamos Lietu-
voje bei užsienyje gyvenančių lietuvių
ir kitų valstybių muzikos darbuotojų
– kompozitorių, atlikėjų, pedagogų –
gyvenimo, taip pat muzikos kūrinių
atlikimo sukaktys 2008-aisiais. Kai
kurie iš jų palydimi trumpų komen-
tarų.

Šis kalendorius šiemet yra  prap-
lėstas, nes jame spausdinami straips-
niai apie 2007 m. amžinybėn iškelia-
vusius muzikus. Tokių čia nemažai:
lietuvių liaudies dainų harmonizuo-
tojas Pranas Tamošaitis (1931–2007),
Vytautas Strolia (1928–2007), Algir-
das Brazis (1915–2007). Pastarie-
siems dviem JAV gyvenusiems mu-
zikos srities darbuotojams skirtas
bendras straipsnis, pavadintas „Vy-
tautas Strolia ir Algirdas Brazis išėjo
pavasarį”.

Taip pat čia kiek ilgesniais
straipsniais pažymimi Pranas Stepu-
lis, Aldona Pakalnytė-Zujeva, Ona
Narbutienė ir Leonas Povilaitis.

Kalendoriaus pirmame puslapyje
rašoma apie Lietuvos himno autorių,
pasireiškusį muzikos srityje dr. Vincą
Kudirką, kurio 150 m. gimimo sukak-
tis bus minima 2008 m. gruodžio 31
d. (mirė 1899.12.16).

Verčiant kalendoriaus puslapius,
sužinome, kad šių metų sausio 1 d.
suėjo 115 metų, kai  gimė  (Paaudru-
vėje, Šiaulių apskr.) chorvedys, var-
gonininkas ir kompozitorius Juozas
Bertulis (mirė Čikagoje 1969.09.13).
Sausio 2 d. suėjo 85 m., kai Kaune
gimė smuikininkas ir kompozitorius
Vytautas Jančys (mirė Čikagoje 1990.
12.01). Sausio 3 d. buvo dešimtmetis
nuo JAV lietuvaitės Josephina Mile-
riūtės–Miller mirties (gimusi Čika-
goje 1915.02.12). Sausio 6 d. suėjo 25
m. nuo žinomo kompozitoriaus ir
dirigento Juliaus Gaidelio mirties (gi-

męs Daugėliškio valsčiuje 1909.04.05).

Daug dėmesio skirta 
JAV lietuviams muzikams 

Šiame leidinyje stengtasi skirti
daugiau vietos ir JAV dirbusiems mu-
zikos pasaulio asmenims.

„Kadangi mano senelis, mamos
tėvas, praėjusio šimtmečio pradžioje
gyvenimą užbaigė tolimojoje Ameri-
koje, dabar vis mintimis norisi nuk-
lysti į šį žemyną ir artinti Lietuvai
ten dirbusius ir dirbančius lietuvius
muzikus – juk esame viena tauta”, –
taip savo dėmesį JAV lietuviams
pateisina kalendoriaus sudarytojas.
Iš tiesų, šio leidinio puslapiuose ran-
dame daugiau negu šimtinę JAV gy-
venusių ar gyvenančių mūsų tautie-
čių, kurie vienaip ar kitaip yra susiję
su muzikine veikla. Pavyzdžiui, čia
minimas ir šių eilučių autorius po
spalio 15 d. data. Rašoma, kad tada
sueis 80 m. kai Kybartuose  gimė žur-
nalistas, daug dėmesio skiriantis mu-
zikos reikalų nušvietimui JAV spau-
doje, kompozitoriaus Vlado Jakubėno
draugijos pirmininkas Edvardas
Šulaitis.

V. Juodpusis taip pat teigia, kad
jau dabar muzikiniai faktai pradėti
kaupti 2009 metų kalendoriui, kuris
turėtų pasirodyti apie šių metų
Kalėdas.

Leidinys turi 160 puslapių, gra-
žiu, spalvotu viršeliu, kurį sukūrė
dailininkai Dalia ir Romas Duboniai.
Šiemet yra sudaryta pavardžių ro-
dyklė, kas palengvina rasti norimų
asmenų aprašymus.

2008 m. muzikos kalendoriaus iš-
leidimą rėmė Lietuvos kultūros ir
sporto rėmimo fondas bei Vilniaus
miesto savivaldybė. Išleido Lietuvos
muzikų rėmimo fondas. Spausdino
UAB „Logotipas” Vilniuje.

Leidinio autorius V. Juodpusis
laukia žinių ir pastabų, ką reikėtų
minėti 2009 metų kalendoriuje. Jam
galima rašyti adresu: A. Goštauto g. 4
– 3, Vilnius LT – 01106, Lithuania
arba el. paštu: liuciva@gmail.com
Tokias žinias ir pastabas autorius
prašo jam siųsti kaip galima greičiau.

Visais laikais ir visose kultūrose
aiškiaregiai buvo ir garbinami, ir kei-
kiami. Netgi šiandien, kai beveik vi-
sus atsakymus galima surasti kom-
piuteryje, žmogus negali atsispirti
mediumams, regėtojams ir aiškiare-
giams. 

Mūsų knygynėlyje – Francine
Hornberger knyga ,,Žymiausi pasau-
lio aiškiaregiai”. Joje autorė pateikia
pasakojimus apie žymiausius pasau-
lio aiškiaregius – nuo biblinių prana-
šų Elijo ir Izaijo iki šių dienų gar-
senybių, tokių kaip John Edward ir
gyvūnėlių aiškiaregė Sonia Fitz-
patrick. Kia kurie iš jų buvo nuosta-
būs pranašautojai, kiti savo galias
naudojo apgavystėms ir sukčiavi-

mams, dar kiti padėjo atskleisti nu-
sikaltimus, guodė nuliūdusius ar
dvasiškai vadovavo.

Krikščionybė smerkia ,,dvasinių
galių” idėją, tačiau buvo popiežių,
pripažinusių aiškiaregių sugebė-
jimus.

Ir šiais laikais vieni domisi tais
žmonėmis, kiti smerkia magija užsi-
imančius žmones. ,,Nesvarbu, kurio-
je barikadų pusėje stovite. Jūs galite
susipažinti su pateikta informaci-
ja, ją pasverti ir nuspręsti, kaip elg-
tis. Galvokite ir apie tai, kad yra
neapčiuopiamų dalykų ir visais lai-
kais gyvenusių ‘nejutiminių mokyto-
jų’, tapusių žinomais dėl jiems su-
teiktų ‘dovanų’, kurias jie naudojo

Žymiausi pasaulio aiškiaregiai
kilniems, o kartais gėdingiems tiks-
lams”, – rašo knygos autorė įva-
de.

Knygą išvertė R. Bylienė, išleido
leidykla ,,Dajalita” 2007 m.

Knygos kaina  — 17 dol. Knygą
galima įsigyti paštu, pridedant 9 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Persiuntimo kaina – 5 dol. Persiun-
čiant daugiau knygų, už kiekvieną
papildomai siunčiamą knygą – 2.5 dol.
siuntimo mokestis.

Prieš perkant prašome paskam-
binti administracijai tel. 773-585-
9500.

Paruošė L. A.

Kleofa  Gaizauskas, gyvenanti S. Pasadena, FL, pratęsė „Draugo”
prenumeratą dar metams ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums
dėkojame.

J. Palshis, gyvenantis Palos Hills, IL, pratęsė „Draugo” metinę
prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką. Dėkojame Jums.

Jonas Tamulis, gyvenantis Joliet, IL, pratęsė „Draugo” metinę pre-
numeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums ačiū.
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PAGUODOS TELEFONAS 1-866-438-7400
Skambinkite nemokamai

kiekvienâ ketvirtadienî, 
nuo 6 val. v. iki 9 val. v. (Çikagos laiku)

JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS

Konfidencialumas
garantuojamas

• 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”

Brangiai mūsų pusbrolio a. a. Leono Prapuolenio našlei
A † A

BIRUTEI PRAPUOLENIENEI

po sunkios ligos mirus 2008 m. vasario 24 d., jų sūnų
ŠARŪNO, PATRIMPO, ŠVIEDRIO ir jų šeimų skausmu
dalinasi

Aldona, Aurelijus, Jurgis ir Marijus

Vokiečiai netoli Čekijos sienos ieško 
nacių paslėptų lobių

Vokietijos valdžios pareigūnai
vasario pabaigoje pradėjo kasinėji-
mus atokiame pietryčių Vokietijos
pakraštyje, kur, kaip jie tikisi, yra
užkastas stambus lobis, nacių paslėp-
tas per Antrąjį pasaulinį karą.

Pradėta kasti šalia Doičnoidorf
kaimo netoli sienos su Čekija, kur
lobio medžiotojai pranešė praėjusią
savaitę detektoriumi aptikę bran-
giųjų metalų maždaug 20 metrų po
žeme.

Lobio paieška prasidėjo radus
karo laikų „Luftwaffe” piloto užrašų
knygelę, kurioje buvo pažymėta, kad
šiame rajone buvo paslėpta kelios to-
nos brangenybių, sakė kaimo meras.

„Žmones ši tema žavi. Ten yra
Antrojo pasaulinio karo laikų objek-
tų, – pasakojo televizijoje meras. –
Gerai, kad kalbame apie tai, nes
karas nėra užversta knyga, be to tai
suteikia mums galimybę pažadinti
praeitį”.                                    BNS

Margumynai

80-metis pamėgino apiplėšti banką  
Danijos Viborgo mieste 80-metis

vietos gyventojas sugalvojo apiplėšti
banką apsiginklavęs vandens pistole-
tu. Garbaus amžiaus plėšikas banke
priėjo prie kasos, nukreipė į darbuo-
toją žaislinio pistoleto vamzdį ir labai
mandagiai pareikalavo atiduoti jam
palyginti nedidelę pinigų sumą – apie
4,000 eurų (13,800 litų).

Pensininkas, norėdamas nura-
minti kasininkę, greičiausiai nesu-

pratusią, kad jai grasinama žaisliniu
ginklu, pasakė, kad jis žmonių nežu-
do ir jo bijoti nereikia. Gavęs pinigus
jis išėjo iš banko ir netrukus buvo su-
laikytas policijos.

Nusikaltėlį uždarė į areštinę.
Sužinojęs, kad čia praleis artimiau-
sias dvi savaites, senolis net apsi-
džiaugė – pasak jo, po to, ką padarė,
jam gėda grįžti namo.

BNS

Aštuonmetis išlaikė egzaminus į universitetą
Brazilijos spauda praneša, kad

aštuonmetis berniukas Joao Vivtor
Portellinha sugebėjo išlaikyti stoja-
muosius egzaminus į vieno Brazilijos
universiteto teisės fakultetą.

Nors dar pradinėje mokykloje
besimokantis berniukas egzaminus
išlaikė, studijuoti universitete jam
neteks, nes Brazilijos įstatymai nu-
mato, kad studijas universitete gali-
ma tęsti tik po vienuolikos mokslo

metų praleistų mokykloje.
Ši žinia sukrėtė Brazilijos švieti-

mo sistemos atstovus ir sukėlė abe-
jonių dėl priėmimo į aukštąsias mo-
kyklas tvarkos bei egzaminų koky-
bės. Valdininkų teigimu, ši istorija
liudija, tik tai, kad aukštojo mokslo
studijų kokybė šalyje prastėja, o egza-
minų reikalavimai yra pernelyg
menki.

DPA, Bernardinai.lt

Kostiumą mėginęs pavogti vokietis 
pamiršo pakabą 

Vienas pagyvenęs vokietis, kuris
apsivilko vogtą kostiumą po savo dra-
bužiais, buvo sučiuptas pardavėjų,
nes pamiršo nukabinti kostiumą nuo
pakabos, pranešė policija.

Vyriškų drabužių parduotuvės
vakariniame Vokietijos Acheno mies-
te pardavėja pastebėjo atsikišusią

pakabą, kai vyriškis jai pasakė nu-
sprendęs nieko nepirkti.

„Tik prisisegęs ženklą ‘Sulaiky-
kite mane, aš esu vagis!’, jis būtų
pasirodęs dar neprofesionaliau”, –
savo pranešime juokėsi policija.

BNS

Sprendimas mesti rūkyti vokiečiui 
atnešė milijonus

Vieno Bavarijos gyventojo prieš
trejus metus priimtas sprendimas
mesti rūkyti ir už sutaupytus pinigus
pirkti loterijos bilietus pavertė jį mi-
lijonieriumi. Šią savaitę vyras loteri-
joje laimėjo 1,17 mln. eurų.

Vyras kol kas negalėjo pasakyti,
kur išleis laimėtus pinigus, tačiau
prasitarė, kad norėtų apsilankyti ge-
rame restorane ir ten pavakarieniau-
ti.

DPA, Bernardinai.lt
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�Dvasinio ugdymo ir paramos
grupė kviečia visus, kurie nori įsijun-
gti į grupės veiklą. Grupėje mes ska-
tiname ir padedame vienas kitam pa-
žvelgti ir įsigilinti į save, suprasti vi-
dinius veiksnius, kurie lemia mūsų
požiūrį į aplinką ir į artimą. Mūsų
tikslas – padėti jums surasti atsa-
kymą į rūpimus dvasinius ir egzisten-
cinius klausimus, kurie užplūsta
kiekvieną žmogų gyvenimo lūžių ir
radikalios kaitos metu. Renkamės
kiekvieną sekmadienį 1 val. p. p. Zio-
no liuteronų bažnyčioje, 9000 S. Me-
nard Ave., Oak Lawn, IL 60453. Tel.
pasiteiravimui: 708-422-1433, arba
773-983-6517. Užsiėmimus nemoka-
mai veda kun. Valdas Aušra. 

�Kovo 9 d., sekmadienį, Vytauto
Didžiojo rinktinės ir Generolo Teodoro
Daukanto kuopos šauliai visus kviečia į
šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Pūtvio ir
Kovo 11-osios minėjimą. Šventė pra-
sidės 10 val. r. šv. Mišiomis Švč. Mer-
gelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
bažnyčioje (Brighton Park). Po pamal-
dų, 12 val. p. p. Šaulių namuose, 2417
W. 43th St., – minėjimas, koncertas, pa-
bendravimas prie kavutės. Bus rodo-
mas generalinio konsulato Čikagoje do-
vanotas dokumentinis filmas ,,Atgal į
žemėlapį”.

�Čikagos lietuvių skautų tradi-
cinė Kaziuko mugė įvyks š. m. kovo 9
d., sekmadienį, PLC, Lemont. Kvie-
čiame visus skautus, tėvelius bei
skautų rėmėjus apsilankyti ir pa-
remti šią lietuvišką jaunimo organi-
zaciją. Kreiptis į Aušrą Jasaitytę-
Petry tel.: 708-349-8436 arba el.
paštu: ausra67@sbcglobal.net.

�Fotografijų parodos, skirtos
Lietuvos ir JAV diplomatinių santy-
kių aštuoniasdešimt penkerių metų
sukakčiai, atidarymas vyks š. m. kovo
11 d., antradienį, 7 val. v. Balzeko lie-
tuvių kultūros muziejuje. Adresas:
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL.
60629. Ją Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo dienos – Kovo 11-osios
– proga ruošia LR generalinis konsu-
latas Čikagoje kartu su Balzeko lietu-
vių kultūros muziejumi. Telefonas

pasiteiravimui: 773-582-6500. Paroda
veiks iki  kovo 26 d. 

�Los Angeles Dramos sambūrio
spektaklis, turėjęs  įvykti PLC, Lemon-
te balandžio 6 d., dėl  tuo pačiu metu
centre ruošiamo kito renginio nukelia-
mas į Jaunimo centrą. Komedija ,,No-
riu arklio”  įvyks balandžio 6 d., sek-
madienį, 2 val. p. p. Jaunimo centre.
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, IL) viešbu-
tyje balandžio 20 d., sekmadienį,
įvyks Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejaus Moterų gildijos 40–oji jubi-
liejinė vakarienė. Pradžia 1 val. p. p.

�Balandžio 25–27 dienomis Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje vyks
filatelijos ir numizmatikos paroda
LITHPEX XXX. Ją rengia filatelistų
draugija ,,Lietuva”. Parodos atidary-
mas bus balandžio 26 d., šeštadienį,
10 val. r. Tel. pasiteiravimui: 773-
585-8649 (J. Variakojis).

�Š. m. kovo 11 d. 12 val. p. p.  Mia-
mi, FL, Tarptautinės kruizinės laivy-
bos parodos (Seatrade Cruise Ship-
ping Convention) metu vyks Lietu-
vos Klaipėdos uosto stendo atidary-
mas ir Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienos paminėjimas, ku-
riuose dalyvaus LR susisiekimo mi-
nistro Algirdo Butkevičiaus vadovau-
jama delegacija bei LR ambasadorius
JAV Audrius Brūzga. Maloniai kvie-
čiame dalyvauti.

�Beverly Shores Lietuvių klubo
rengiamas Vasario 16-osios minėji-
mas įvyks kovo 16 dieną, sekmadie-
nį. Šv. Mišios 1 val. p. p. Šv. Onos baž-
nyčioje. 2 val. p. p. Vasario 16-osios
dienos minėjimas. Pagrindinė kalbė-
toja ,,Draugo” vyr. redaktorė Dalia
Cidzikaitė. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

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

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

DR. KAZYS MARTINKUS
MEMORIAL SCHOLARSHIP FUND

A. a. biochemijos dr. Kazio Martinkaus (1953-1984) atminimui 1985 m.
įsteigtas jo tėvų, sesers ir artimų draugų stipendijos fondas, kuriuo gali
pasinaudoti visi lietuviai studentai, siekiantys magistro arba daktaro laips-
nio tiksliųjų mokslų srityje – vėžio ligų tyrimo sričių (pvz.: farmakologijos,
biochemijos ir pan.). Norintys pasiteirauti ir gauti prašymų formas, pra-
šome kreiptis:

Kristina Martinkute
Dr. Kazys Martinkus Memorial Scholarship Fund

7120 S. Richmond
Chicago, IL 60629-3011, USA

el. paštas: Krism516@yahoo.com

Užpildytos formos turi būti grąžintos iki birželio 15 d.

Lietuvių operos spektaklis G. Verdi ,,La Traviata” 
įvyks balandžio 27 d. Morton mokyklos salėje 

(2423 S. Austin Blvd., Cicero) 
Bilietus į Lietuvių operos spektaklį galite nusipirkti: siuntinių persiunti-

mo įstaigoje ,,Atlantic”, įsikūrusioje šalia ,,Seklyčios” (2719 W. 71st St.,
Chicago), parduotuvėje ,,Lietuvėlė” (5741 S. Harlem Ave., Chicago). Sek-
madienį, kovo 9 d. – skautų Kaziuko mugėje, PLC, Lemont.

Bilietus prašome įsigyti iš anksto, nes spektaklio dieną prie įėjimo į
salę bilietai bus 5 dol. brangesni.

Pasaulio lietuvių centro Moterų renginių komitetas rengia Atvelykio
vaišes kovo 30 d., sekmadienį, 12 val. p. p. Visi nuoširdžiai kviečiami smagiai

praleisti popietę. Vietas užsisakyti galite Tel.: 708-448-7436 (Aldona.)

Philomene M. Vilutis, gyvenanti  Frankfort, IL, užsisakė
„Draugą” skaityti dar metams. Kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė
ir 50 dol. auką. Nuoširdus ačiū.

Birutė Cypas, gyvenanti Rochester, NY, pratęsė „Draugo” prenu-
meratą dar metams ir kartu atsiuntė 70 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėko-
jame.

•„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir invali-
dams vaikams, daugiavaikėms šei-
moms bei studentams Lietuvoje. Au-
kojo: dr. Remigijus ir Aldona Gaškos
$10,000 studentų paramai, Rimas ir
Viktutė Siliūnai $100, Jonas ir Ona

Treškos $25, Birutė Kožicienė $100,
Marytė Černiūtė $100. Labai ačiū.
„Saulutė” (Sunlight Orphan Aid)
414 Freehauf St., Lemont, IL
50439, tel. (630) 243-7275 arba
(630) 243-6435. Aukos nurašomos
nuo mokesčių.

Mieliems skaitytojams primename,
kad naktį iš šeštadienio į sekmadienį

keičiasi laikas. 
Neužmirškite persukti savo laikrodžio

rodyklių viena valanda į priekį.


