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Íiame
numeryje:

Valiut¨ santykis
1 USD — 2.20 LT
1 EUR — 3.45 LT

•Iš ateitininkų gyvenimo
(p. 2)
•Du atsakymai į Dunčių at-
virą laišką (p. 4)
•Ištisos lietuvių imigrantų
kartos tapatinasi su Sinc-
lair lietuviais (p. 5, 11)
•A. Šleževičius: ,,Vyriausy-
bės atsistatydina arba yra
atstatydinamos” (p. 7, 10)
•Ką naujo žada USCIS? (p.
8)
•Gandrai — geradariai (4)
(p. 11)
•Mūsų šeimose (p. 13)

Prasidèjo
scenos meno
festivalis

Vilniuje kalbama apie
Lietuvos ir Lenkijos santykius

Vilnius, balandžio 4 d. (BNS) –
Užsienio reikalų ministerija (URM)
sveikina Europos Komisijos (EK) sie-
kį tęsti glaudžius tarpusavio santy-
kius su šalimis, kurios yra išreišku-
sios norą bei turi reikiamų gebėjimų.

EK šią savaitę paskelbė oficialų
pranešimą ,,Europos kaimynystės po-
litikos įgyvendinimas 2007 metais” ir
išplatino ataskaitą apie Europos Są-

jungos kaimynystės politikoje daly-
vaujančių šalių – Armėnijos, Azerbai-
džano, Egipto, Gruzijos, Izraelio, Jor-
danijos, Libano, Moldovos, Palesti-
nos, Sirijos, Tuniso ir Ukrainos –
vykdomas pertvarkas.

Pranešimas, anot URM, atspindi
Lietuvos nuostatą aktyviai remti to-
lesnį Ukrainos, Moldovos bei Pietų
Kaukazo valstybių santykių su ES

stiprinimą.
,,Labai svarbu ir ateityje tinka-

mai įvertinti rytinių ES kaimynių da-
romą pažangą, įgyvendinant Kaimy-
nystės veiksmų planą. Savo ruožtu
šios šalys turėtų ir toliau aktyviai
vykdyti vidaus pertvarkas ir stiprinti
dvišalius santykius su ES”, – sako už-
sienio reikalų ministras Petras Vai-
tiekūnas

,,Vilniaus dešimtuko” šalys įrodė, kad jos netylės demokratinių valstybių saugios
ateities užtikrinimo klausimais. ELTA nuotr.

Vilnius, balandžio 4 d. (Balsas.
lt) – Balandžio 3 d. Kaune jau trisde-
šimtą kartą prasidėjo scenos meno
festivalis „Lietuvos teatrų pavasa-
ris”. Festivalį pradeda sezono įvykiu
vadinamas Jono Vaitkaus spektaklis
„Patriotai”.

19-os vakarų jubiliejinis festiva-
lis vyks iki balandžio 27 d. Žiūrovai
pamatys naujausius profesionalių
teatro trupių iš visos Lietuvos vaidi-
nimus. Festivalyje bus rodomi Jono
Vaitkaus, Kosto Smorygino, Gyčio
Padegimo, Gintaro Varno, Aido Gi-
niočio ir kitų režisierių darbai. Nuo
jų neatsiliks ir jaunosios kartos teat-
ro kūrėjai – Justas Tertelis, Artūras
Areima, Agnius Jankevičius, taip pat
Klaipėdos universiteto menų fakulte-
to studentai.

„Šioje plačioje visos šalies teatrų
pastatymų panoramoje atspindimi
visi žanrai: komedija, tragedija, sa-
tyra, drama. Pirmą kartą festivalyje
dalyvaus ir nevalstybiniai teatrai”, –
sakė festivalio vadovė Gintarė Alek-
sandravičienė.

Paskutinės „Teatrų pavasario”
dienos vėl sutaps su festivaliu „Kau-
nas Jazz”. Problemų gali kilti norin-
tiems pamatyti kai kuriuos spektak-
lius. Tiek džiazo, tiek teatro emocijų
pasiilgę žiūrovai tikriausiai keiksnos
„Teatrų pavasario” organizatorius,
nes daugiau nei dešimtmetį tuo pačiu
laiku vykstantis festivalis „Kaunas
Jazz” yra pakankamai trumpas, kad
su juo būtų galima „prasilenkti”.

Vilnius, balandžio 4 d. (ELTA) –
Seime vyksta Lietuvos ir Lenkijos
Seimo narių asamblėjos sesija ,,Nuo
Liublino unijos iki Lisabonos sutar-
ties”. Jos tikslas – diskutuoti svar-
biais dvišaliais, regioniniais bei tarp-
tautiniais klausimais, plėtoti Lietu-
vos ir Lenkijos valdžios bendradar-

biavimą.
Sesijos išvakarėse buvo įteiktos

asamblėjos premijos. Šį kartą premija
įteikta žurnalistams, prisidėjusiems
prie Lietuvos ir Lenkijos santykių
plėtojimo, Editai Degutienei, Algi-
mantui Degučiui ir Gdansko univer-
siteto prof. Dariusz Szpoper.

Asamblėjos premijos įteiktos žurnalistams Algimantui Degučiui ir Editai Degu-
tienei. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

,,Vilniaus dešimtuko” dvasia – gyva

Europos Komisija siekia suartèti su kaimynais

Vilnius, balandžio 3 d. (ELTA) –
Bukarešte įvykęs NATO viršūnių su-
sitikimas parodė, kad ,,Vilniaus de-
šimtuko” dvasia yra gyva. Lietuvos
delegacija iš esmės buvo viena iš va-
dovių žūtbūtiniame mūšyje dėl Uk-
rainos ir Gruzijos geopolitinės atei-
ties, pareiškė Seimo Užsienio reikalų
komiteto narys Emanuelis Zingeris.

Deja, pasak jo, senoji ES valstybė
Vokietija ir kai kurios kitos šalys pa-
rodė, kad Ukrainą ir Gruziją buvo

numatyta palikti geopolitiniame įša-
le. ,,Išankstinis nenoras padėti iš-
laisvinti šias šalis iš ankstesnio sovie-
tinio pavergimo saitų liekanų rodo,
kad NATO ir ypač būsima ES archi-
tektūra saugumo klausimais negali
būti patikėta šalims, kurios remiasi
tik ’real politique’ teorija”, – pažymi
Seimo narys.

,,Politinė jau įteisinta korupcija
darant įtaką ES ir NATO pozicijoms
iš už organizacijų ’politinio užribio’

esančios valstybės, vartojant sunkius
išorinius energetinių šaltinių sver-
tus, valstybių narių ištąsymas po vie-
ną ir įklampinimas į paralyžiuojančią
politinę priklausomybę – deja, šie
veiksniai veikė ir per šį susitikimą”,
– apgailestauja E. Zingeris.

Anot jo, koks įmanomas ES ir
NATO vieningumas ir tarpusavio pa-
sitikėjimas, kai už energetinius mai-
nus, esančius už šių organizacijų ri-
bų, įkeičiamos valstybių nuostatos
svarbiausiais demokratinių vertybių
klausimais? ,,Ar tokį NATO dabar, o
ateityje ir ES saugumą įsivaizduoja
Vokietija ir kitos Ukrainą ir Gruziją
neparėmusios valstybės narės? –
klausia Seimo Užsienio reikalų
komiteto narys. Šio šalys, anot jo, sa-
vo požiūrį parodė pirmomis NATO
viršūnių susitikimo dienomis Buka-
rešte, bet svarbi naujiena demokrati-
jos pasauliui yra ta, kad šios nuosta-
tos paskutinėmis susitikimo valando-
mis buvo pakeistos.

,,Tad ’Vilniaus dešimtuko’ Są-
jūdžio dvasia ir gilus už nekintančios
demokratinės erdvės ribų likusių val-
stybių palaikymas niekada neleis
naujoms ES Nukelta į 6 psl.
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Kun. Stasys Yla su dailininke Zita Sodeikiene aptaria ben-
dro darbo pasekmes — knygą ,,Lietuvių šeimos tradicijos”,
Čikagos Jaunimo centro kavinėje, 1978 m.

Nuotrauka Jono Kuprio

Kovo 8 d. Ateitininkų sendraugių
sąjungos centro valdyba rin-
kosi savo penktajam posėdžiui,

kuriam pirmininkavo CV pirmininkė
Janina Udrienė.

Buvo persvarstyti anksčiau pada-
ryti įsipareigojimai ir duoti suglausti
pranešimai apie atliktus darbus.
Sendraugių pasiruošimo įžodžiui pro-
grama buvo galutinai perredaguota ir
išsiųsta sendraugių skyriams, Šiau-
rės Amerikos ateitininkų tarybai
(ŠAAT) ir Petrui V. Kisieliui, pasiruo-
šimo įžodžiui programos pradininkui.
Aptarta galimybė, kad gali atsirasti
pavienių asmenų, gyvenančių toliau
nuo turimų sendraugių skyrių, norin-
čių paruoštą programą išeiti neaki-
vaizdiniu būdu. Suinteresuotieji
kviečiami kreiptis į Janiną Udrienę:
udrys@sbcglobal.net.

Pranešta, kad ŠAAT rūpesčiu su-
daromas paskaitininkų sąrašas jau
artėja prie pabaigos ir bus prieina-
mas sąjungų valdyboms, stovyklų ir
kursų organizatoriams. Teko patirti,
kad jau turima apie 60 asmenų, suti-
kusių savo patyrimu ir žiniomis da-
lintis su kitais.

Buvo pasidžiaugta, kad į ŠAAT
posėdžius kviečiami ir sąjungų pir-
mininkai ar jų atstovai. Nėra klausi-
mo, kad tai prasmingas žingsnis, ku-
ris paspartins informacijos apsikeiti-
mą ir glaudesnį bendradarbiavimą.
Taip pat buvo aptarti sendraugių ry-

šiai su studentais. Jų valdybai para-
šytas sveikinimas ir pasisiūlyta ar-
čiau bendrauti, ypač rūpinantis, kad
studijas baigusieji natūraliai pereitų į
sendraugių gretas. Viena mintis buvo
sendraugių stovyklos metu suruošti
simpoziumą, kur moksleivių, studen-
tų ir sendraugių atstovai galėtų ap-
tarti kritiškus iš sąjungos į sąjungą
perėjimo tarpsnius. Tas perėjimo til-
telis nėra nei platus, nei gerai žino-
mas. Tuose perėjimo tarpuose vis nu-
byra organizacijai daug žadančių na-
rių. Kitas giminingas siūlymas vasa-
ros stovyklos vieno popiečio progra-
mai, kuria pasirūpintų sendraugių
CV, lietė pokalbį apie sendraugių in-
dėlį įvairioms amžiaus grupėms jų
kasdieniniame gyvenime.

Baigiami paruošiamieji darbai
pasitinkant Gediminą Mikelaitį su
paskaitomis apie kun. Stasį Ylą. (žr.
žemiau)

Ramunė Kubiliūtė aptarė pernai
vykusias sendraugių stovyklas Dai-
navoje ir Kennebunkport. Sendrau-
giai skatinami tose stovyklose kuo
gausiau dalyvauti. Birutė Bublienė
referavo ŠAAT sudaryto komiteto
darbus ,,Ateities” žurnalo 100 metų
jubiliejui paminėti. Pats minėjimas
numatomas 2011 metais. Komitetas
jau yra gavęs daug ir įvairių pasiū-
lymų. Išlaikant planavimo tęstinu-
mą, sudaryto komiteto sudėtis liks
tokia pat, nors iki jubiliejaus iškilmių
bus naujos ŠAAT rinkimai.

Praleiskime
vasarą

Dainavoje
Jaunųjų ateitininkų
stovykla, liepos 12-19
Pasižiūrėję į Ateitininkų
tinklalapyje www.ateitis.org
rasite registracijos anketas ir
bendrą informaciją apie
stovyklą. Jei turite klausimų,
rašykite JAS CV pirmininkei
Laimai Aleksienei
laleksa@ameritech.net

Moksleivių stovykla,
liepos 19-27
Registracija prasidės balandžio
15 d. ir tęsis iki gegužės 15 d.
Visą stovyklos informaciją ir
registracijos anketas rasite
moksleivių tinklalapyje:
www.mesmas.org
Jei turite klausimų, rašykite
MAS CV pirmininkei Dainei
Quinn DLNQ@aol.com

Kun. Yla buvo profesorius, teologas, mokytojas,
rašytojas, jaunimo auklėtojas, palikęs visiems
lietuviams taurios asmenybės pavyzdį. Šiais

metais švenčiame 100 m. nuo kun. Ylos gimimo.
Paminėti šią ypatingą progą ir patirti jo didelį įnašą
kultūrinėje, dvasinėje bei visuomeninėje plotmėje,
kviečiame visus pasiklausyti svečio iš Lietuvos Ge-
dimino Mikelaičio paskaitų apie kun. Stasį Ylą.
Kviestas prelegentas jau yra paruošęs du kun. Ylos
darbų rinkinius ir atvažiuoja šį pavasarį į Putnam
sutelkti daugiau medžiagos, kad galėtų išleisti mo-
nografiją apie jo gyvenimą.

Paskaitų tvarkaraštis:

balandžio 13 — Cleveland
balandžio 20 — Detroit
balandžio 26 — Chicago
gegužės 3 — Toronto

Dėl paskaitos konkretaus laiko ir vietos, prašome
pasitikrinti su vietinėmis sendraugių valdybomis.

Dr. Mikelaičio mokslinį darbą remia Lietuvos Respub-
likos Kultūros ministerija, o trumpas viešnages po JAV
koordinuoja Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba ir
Sendraugių centro valdyba.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti

Keturiuose miestuose bus
minimas kun. St. Ylos
šimtmečio jubiliejus

Ateitininkų
sendraugių sąjungos
Centro valdybos darbai

Romualdas Kriaučiūnas

Valdybos iždininkas Eugenijus
Šilgalis atsiųstame pranešime teigia,
kad iki šiol metinio nario mokesčio
įplaukos yra gautos tik iš Cleveland
skyriaus. Nario mokesčio dalies, pri-
klausančios Centro valdybai, laukia-
ma iš Detroit, Los Angeles ir Chicago
sendraugių skyrių.

Ateitininkų sendraugių sąjungos
posėdžių protokolus galima skaityti
tinklalapyje www.ateitis.org

Antras š. m. ,,Ateities” numeris
jau keliauja pas skaitytojus.

Kviečiame prenumeruoti.
Prenumeratos kaina 32 JAV dol. Dėl
prenumeratos JAV kreipkitės į Laurą
Lapšytę, 2444 9th Street, Apt. 1,
Boulder, CO 80304. El. p. lapsyte@
yahoo.com
Dėl prenumeratos Kanadoje kreip-
kitės į Vincą Kolyčių, 86 Glenholme
Ave, Toronto, Ontario M6H 3B1 Ca-
nada. El. p. vincask@hotmail.com
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TIK DIEVO GAILESTINGUMAS
GALI SUSTABDYTI BLOGĮ

Trečiadienio rytą popiežius Be-
nediktas XVI Šv. Petro aikštėje cele-
bravo Mišias, kuriomis buvo paminė-
tos Dievo Tarno popiežiaus Jono Pau-
liaus II mirties trečiosios metinės.
Drauge su Ganytoju Mišias koncele-
bravo dešimtys kardinolų ir vyskupų,
tarp jų ir Vilniaus arkivyskupas
Audrys Juozas Bačkis ir Telšių vys-
kupas Jonas Boruta. Dalyvavo ir Lie-
tuvos evangelikų liuteronų bendruo-
menės vadovas vyskupas Mindaugas
Sabutis. Šiomis Mišiomis buvo taip
pat pradėtas Pirmasis pasaulinis
apaštalinis Dievo gailestingumo kon-
gresas, kuris Romoje vyks iki sekma-
dienio.

Balandžio 2-osios data įspausta
Bažnyčios atmintyje kaip Dievo
Tarno Jono Pauliaus II iškeliavimo iš
šio pasaulio diena, — kalbėjo Gany-
tojas. Su jauduliu atsimename tą šeš-
tadienio vakaro valandą, kai Šv. Petro
aikštėje besimeldžiančių žmonių mi-
nia sutiko žinią apie jo mirtį. Ištisas
kelias dienas Vatikano bazilika ir
aikštė buvo tapusios pasaulio širdimi.
Nesuskaitomas srautas piligrimų,
tarsi tekanti upė, ėjo į baziliką mel-
stis prie pašarvotų palaikų, o laidotu-
vių diena virto dar vienu liudijimu
didžiulės pagarbos ir meilės, kurios
jis buvo nusipelnęs tarp tikinčiųjų ir
viso pasaulio žmonių.

Kaip anąkart prieš trejus metus,
taip ir šiandien, gyvename Velykų
laikotarpio dienomis, — sakė Bene-
diktas XVI. Bažnyčia giliai pasinėrusi
į Viešpaties Prisikėlimo slėpinį. Iš tie-
sų, visą mano garbiojo pirmtako gy-
venimą ir ypač jo Petro tarnystę nu-
šviečia prisikėlęs Kristus. Jis jį karš-
tai tikėjo, su juo artimai bendravo.
Tarp daugybės kitų žmoniškų ir
antgamtinių savybių, jis turėjo nepa-
prasto dvasingumo ir mistikos do-
vaną. Užtenka tik prisiminti, kaip jis
meldėsi: jis tiesiog pasinerdavo į Die-
vą ir tarsi pasitraukdavo iš pasaulio.

Jono Pauliaus II žemiškas gyve-
nimas užgeso antrojo Velykų Sekma-
dienio išvakarėse, tą dieną, kurią „lai-
mingą Viešpats padarė”. Velykinio
veiklumo buvo kupinas visas Jono
Pauliaus II gyvenimas. Visu gyveni-
mu atsiliepęs į Viešpaties kvietimą,
jis negalėjo nedalyvauti dieviškojo
Mokytojo ir Išganytojo kančioje ir
mirtyje. Sekdamas Kristaus pėdomis,
drauge su Juo jis nešė ir kryžių. 

Jonas Paulius II: „Nebijokite!”

Jonas Paulius II išėjo palikęs di-
džiulį dvasinį palikimą, kurį apiben-
drinus būtų galima aptarti vienu
žodžiu, kuris nuo pirmųjų pontifikato
dienų buvo popiežiaus gana dažnai
kartojamas: „Nebijokite!”. Šis krikš-
čioniškos vilties kupinas šauksmas
skambėjo kaip daug naujo žadanti
programa: „Nebijokite, atverkite, pla-
čiai atverkite Kristui duris!” Dievo
tarnas popiežius Jonas Paulius II ypač
mėgo jį priminti jaunimui, ir ne tik.

1993 metais lankydamasis Lietu-
voje, jis tą patį, jau testamentiniu
tapusį ir viltimi drąsinantį kvieti-
mą pakartojo Vilniaus universitete,
kreipdamasis į Lietuvos akademinį ir
kultūros pasaulį, dalyvaujant Kultū-
ros ministrui, universiteto rektoriui,
šimtams dėstytojų, kultūros ir meno
atstovams: „Jūsų universitetas tam-
pa reikšmingu simboliu. Jis įkurtas

geografiniame centre Europos, pa-
šauktos į vis artimesnę vienybę, kad
pasitarnautų pasaulio taikai. Šis
uždavinys gerai atitinka jos tūkstant-
metės kultūros tradiciją. Senas ir
gilus Europos ryšys su krikščionybe
taip pat stiprina taiką. Dabar Baž-
nyčia iš savo pusės labiau nei bet ka-
da yra pasiryžusi dėti į naująją Euro-
pos ateitį savo seną ir visuomet naują
dalį. Tai Kristaus „Dievo su mumis”,
„Dievo su žmogumi” liudijimas. Tai
Dievo, kuris apsireiškė Sūnaus kry-
žiuje, Sūnaus, kuris tapo žmogumi,
paskelbimas. Tai Dievo — Meilės —
skelbimas.

Šios meilės paskatintas ir atvy-
kau pas jus. Sujaudintas žvelgiu į jū-
sų akis, pažinusias ašaras. Jūsų as-
menyje apglėbiu visus ilgai kentėju-
sius brolius. Bet pirmiausia trokštu
kartu su jumis žvelgti į ateitį, į mūsų
laukiantį pažangos ir taikos kelią.

Nebijokite, Bičiuliai, atverti durų
Kristui! Jis pažįsta žmogaus širdį ir
moka atsakyti į skaudžiausius jo ne-
rimo klausimus. Jis kviečia mus kar-
tu darbuotis ir kurti tikrai laisvą, vie-
ningą žmoniją” (Iš Dievo tarno popie-
žiaus Jono Pauliaus II kalbos, saky-
tos susitikime su kultūros ir mokslo
darbuotojais Vilniaus universiteto šv.
Jonų bažnyčioje, 1993 rugsėjo 6 d.).

Atminimo vakaras 
Karol Wojtyła atminimui

Jono Pauliaus II mirties trečiųjų
metinių išvakarėse Romos Švč. Mer-
gelės Marijos Užupyje bazilikoje buvo
surengtas Dievo Tarno garbei skirtas
susitikimas. Prisiminimais apie Die-
vo Tarną dalijosi buvę artimi jo ben-
dradarbiai ir ilgojo pontifikato liudy-
tojai: Krokuvos kardinolas Stanisław
Dziwisz, kardinolas vikaras Romos
miestui Camillo Ruini, Jono Pauliaus
II beatifikacijos ir kanonizacijos bylos
postulatorius Slawomir Oder, istori-
kas Andrea Riccardi.

Bene svarbiausias susitikimo įvy-
kis buvo ilgamečio Jono Pauliaus II
sekretoriaus Stanisław Dziwisz prisi-
minimų knygos „Gyvenimas su Ka-
roliu” naujo leidimo italų kalba pris-
tatymas. Susitikimo dalyviai klausėsi
knygos skaitymų ir žiūrėjo ištraukas
iš naujo filmo, sukurto pagal kard.
Dziwisz prisiminimų knygą. Joje
prisimenamos paskutiniosios Jono
Pauliaus II Velykos ir po savaitės jo
iškeliavimas amžinybėn Dievo gailes-
tingumo sekmadienio išvakarėse.

Sugrįžęs iš ligoninės į Vatikaną
prieš 2005 metų Velykas, Jonas Pau-
lius II pirmą kartą nuo pontifikato
pradžios nevadovavo Velykų apei-
goms. Prasidėjo jo agonija, asmeninis
Jono Pauliaus II Kryžiaus kelias jį
atvedęs iki mirties 2005 metų balan-
džio 2 dieną. Buvęs popiežiaus sekre-
torius pasakoja: „Buvo 21 val. 37 mi-
nutės. Pastebėjome, kad Šv. Tėvas lio-
vėsi kvėpavęs. Kaip tik tuomet pama-
tėme ten pat stovėjusiame ekrane,
kaip jo geroji, dar kurį laiką pulsa-
vusi, širdis nustojo plakti. Daktaras
Buzzonetti (asmeninis popiežiaus
gydytojas) pasilenkė virš jo ir kiek
pakėlęs žvilgsnį sušnabždėjo: ‘Su-
grįžo į tėvo namus!’ Tą akimirksnį
kažkas iš esančiųjų kambaryje su-
stabdė sieninio laikrodžio rodykles. O
mes tarsi būtume vieningai sutarę,
užgiedojome padėkos himną ‘Te

Balandžio mėnesio
mintys apie pinigus

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Kasmet balandžio mėnesio pradžioje daugelio mintys ir veiksmai
sukasi apie pinigus, mat artėjama prie metinių pajamų mokesčių
atsiskaitymo termino. Šįmet prie to  dar prisideda vienkartiniai

600.00 dol. federalinės valdžios išmokėjimai mokesčių mokėtojams. Tuo
norima grąžinti milijardus dolerių į pavargusios ekonomikos apyvartą. Vis
dažniau girdimi atsiliepimai, kad iš to nieko gero nebus, nes pati federali-
nė valdžia yra paskendusi didelėse skolose, kur metiniai skolų procentai
sudaro milžiniškas sumas. Neva išdalinsimus bilijardus reiks skolintis iš
Kinijos ir jai mokėti procentus už paskolą, tuo tik padidinant infliaciją.

Šį rytą el. paštu gavau satyrinį bendralaiškį, kur irgi kalbama apie
prezidento Bush ,,dovaną” mokesčių mokėtojams. Viliamasi, kad visi tie
pinigai bus išleisti ką nors perkant.  Paminima daugybė galimybių. Jeigu
tuos gausimus pinigus išleisime ,,Wal-Mart” parduotuvėje, tie pinigai nu-
keliaus į Kiniją. Jeigu už tuos pinigus pirksime benzino, pinigus gaus ara-
bų kraštai. Jei pirksime kompiuterį, viskas eis Indijai. Jei sugalvotume
nusipirkti vaisių ir daržovių, iš to naudos turės tik Meksika, Honduras ir
Guatemala. O kas laimėtų, jeigu nupirktume automobilį? Taip, Japonija!
Pinigėliai, išleisti šlamštukams, nutekės į Taiwan ir t. t.

Kas būtų, jeigu 10 proc. JAV priskaičiuojamų lietuvių kilmės mokes-
čių mokėtojų savo gausimus 600.00 dol. nukreiptų lietuviškiems reika-
lams? (Kartais išpūstai didžiuojamės, kad turime apie milijoną lietuvių
Amerikoje.) Tokiu atveju, bent ant popieriaus, iš tų 10 proc. susidarytų
nereali 60,000.000 dol. suma. Tai per daug! Nežinotume, ką daryti. Proga
susikuklinti. O kiek lėšų būtų sukelta, jeigu tik vienas procentas  – 10,000
lietuvių – tuos 600.00 dol. susemtų lietuviškiems reikalams?  Vis tiek su-
sidarytų 6 milijonai dolerių. Tai irgi nereali suma, nes niekada JAV lietu-
viai per porą mėnesių nėra tiek  sukėlę bet kokiam reikalui. Padėtį švel-
ninti talkon bėgtų realistai, sakydami, kad to lietuvių kilmės asmenų mi-
lijono neturime, o jei ir turėtume, tai jų didelė dalis yra arba vaikai, arba
nedirbantys, arba jau pensininkai, o kur dar šykštuoliai? Taigi, Kriaučiū-
nas niekus kalba arba nevykusiai kažką bando provokuoti.  

Rimčiau pažiūrėjus, tie būsimi 600.00 dol. bus tik lašelis jūroje ir  mū-
sų finansiniuose įpročiuose. Neseniai paskelbta ,,Securian Financial Ser-
vices” užsakyta studija rodo, kad 80 proc. šio krašto gyventojų turi sko-
lų. Į tas skolas neįskaičiuojamos paskolos namams. Buvo apklausinėti as-
menys iš keturių amžiaus grupių, siekiant sužinoti jų nuomonę ir patirtį,
susijusią su asmeninėmis skolomis. Dažniausiai turimos skolos susikau-
pė dėl automobilių, kreditinių kortelių išlaidų, asmeninių paskolų, paimtų
iš namų paskolų sąskaitų, ir užsitrauktų paskolų mokslui. Buvo rasta,
kad kuo jaunesnė grupė, tuo ji daugiau turėjo skolų. Dauguma atsakovų
prisipažino, kad daug jų skolų  buvo jų kontrolėje. Du iš trijų prisipažino,
kad  jų skolų priežastimi buvo jų pačių finansinis neatsakingumas. 

Tuo pačiu metu kylančios  švietimo, medicinos išlaidos ir dar nese-
niai namų kainos viršija infliacijos rodiklį. Ką reikėtų daryti? Nėra pap-
rasto atsakymo ar recepto. Vartotojams siūloma į išlaidas nežiūrėti, kaip į
tam tikros sumos mėnesinį išsimokėjimą. Perkant automobilį, pardavė-
jas dažniausiai kliento klausia, kokią mėnesinę skolą jis norėtų užsitrauk-
ti, o ne kiek pinigų norėtų už automobilį išleisti. Tačiau nereikia leisti
skolintojui nutarti, kiek mes sugebame išleisti. Reikia pratintis ne tik sko-
las mokėti, bet ir dalį uždarbio sutaupyti. Gal svarbiausia yra pergalvo-
ti būtinų išlaidų ir norimų smagumų kategorijas. Didėja gyvenamųjų na-
mų plotas.  Centriniu būdu šaldomas oras namuose, kabelinė televizija bei
internetas tapo gyvenimo būtinybėmis.  Pavasarinės  studentų atostogos
Karibų salose tapo būtinybe, už kurią sumoka tėveliai. Susikūrėme privi-
legijuotųjų mentalitetą. Vis daugiau ir daugiau susikrauname materiali-
nių gėrybių, bet dėl to mūsų laimės rodiklis nekyla. Mokslininkai vėl ir vėl
atranda, kad pasitenkinimas ir laimė kyla duodant, o ne kraunant sau.

Dabar grįžkime prie anksčiau išsakytos minties. Ką daryti su gausia-
mu taip vadinamu Bush čekiu? Daug negalvodami jį galime atiduoti Kini-
jai, arabų kraštams, Indijai, Japonijai ar Meksikai. Aišku, galime čekį iš-
keisti ir gautus žaliukus įdėti į po lova laikomą batų dėžutę. Arba čekį ga-
lime paskirstyti lietuviškiems reikalams gyvenamame krašte ar Lietuvo-
je. Turime įvairių  jaunimo, sporto bei visuomeninių organizacijų, religi-
nių bendruomenių bei lietuviškų bažnyčių, mokslinių įstaigų ir archy-
vų. Turime karitatyvines bei šalpos organizacijas. Turime visus lietuvius
apimančią Lietuvių Bendruomenę, nemažai gražų ir prasmingą darbą
dirbančių fondų. Daug negalvojant paminėtini: Lietuvių Fondas, Tautos
fondas, Draugo fondas, Vydūno Fondas, Ateitininkų Šalpos fondas, Dai-
navos stovyklos Fondas, PLB fondas ir daugybė  kitų, ne mažiau svarbių
organizacijų.

Berašydamas save įtikinau, kad savo čekį paskirstysiu keletai šių lie-
tuviškų grupių. Nutariau eiti ir aukų parinkti iš savo žmonos. Bush čekis
bus vienas mums abiems. Jau grįžęs po pasitarimo galiu pranešti, kad jos
pirmas impulsas buvo gausimus pinigus, savo dalį, dėti į batų dėžutę.
Kiek daugiau pasvarsčiusi nutarė prisidėti prie mano ketinimo. Kas
dar norėtų prisidėti?

Deum’ (‘Tave, Dieve, garbiname’), ne
‘Requiem’ (‘Ažinąjį atilsį’), kaip
padėką Dievui už mums suteiktą
malonę — už Šv. Tėvo Jono Pauliaus
II asmenį, už Karol Wojtyła.” Dau-

geliui riedėjo ašaros, bet jos buvo
drauge ir liūdesio, ir džiaugsmo
ašaros. 

Pagal „Vatikano radiją“ parengė
N. Šmerauskas
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Atsakymas į Vitalijos ir
Jono Dunčių atvirą laišką

PLB vadovybei
REGINA NARUŠIENÈ, J.D.
Pasaulio Lietuviû Bendruomenès
valdybos pirmininkè

Susumuojant  Dunčių laiškas tei-
gia, kad:

1. Nėra aiškūs Tautinių mažumų
ir išeivijos departamento (TMID)
principai, pagal kuriuos yra skirsto-
mos Lietuvos lėšos.

2. Pasaulio Lietuvių Bendruome-
nės (PLB) vadovybė visų „mūsų var-
du ubagauja”, prašydama pinigų dar
vienai televizijos laidai kurti, už tai
jau prarasta dviguba pilietybė. Lietu-
vos akyse mes esame amoralūs gob-
šuoliai.

3. Daug žmonių Lietuvoje yra
vargšai. Lietuva gyvena ties skurdo
rizikos riba.

Mūsų Rusijos caro ir Sovietų
okupacijų laikų lietuviai emigravę į
JAV buvo dosnūs, garbingi bei pasi-
aukojantys asmenys. Lietuva tuomet
buvo okupuota. Su ja jokių oficialių
ryšių nebuvo. Dabar Lietuva laisva.
Lietuvos Respublikos Konstitucija 13
straipsnyje teigia: „Lietuvos valstybė
globoja savo piliečius užsienyje.” Da-
bar mūsų visų pareiga yra išvystyti
tuos ryšius tarp mūsų ir tėvynės. Tuo
tikslu Lietuvos Vyriausybė bei Sei-
mas kuria įvairias strategijas, kaip
tuos ryšius kuo teisingiau įgyvendin-
ti.  Kaip dalį tokios Lietuvos strategi-
jos Vyriausybė sukūrė programą, tei-
kiančią užsienio lietuviams paramą. 

Tautinių mažumų ir išeivijos de-
partamentas (TMID) buvo sukurtas
prie Vyriausybės, siekiant įgyvendin-
ti tokį sprendimą ir teikti tokią
paramą. Pagal TMID’o teikiamą in-
formaciją, departamentas „formuoja
ir įgyvendina valstybinį ryšį su už-
sienyje gyvenančiais lietuviais”
(www.tmid.lt). Šis departamentas
rengia įvairias programas ir „kon-
troliuoja, kaip naudojamos joms skir-
tos Lietuvos Respublikos biudžeto
lėšos”. Departamentas nustato lėšų
skirstymo reikalavimus, gaires, prin-
cipus bei atsiskaitymus departamen-
tui pagal jų „Projektų atrankos kon-
kursų nuostatus”. Pastebėjusi, kad
paramos prašymai nėra patys geriau-
si, PLB yra susitarusi su TMID’u,
kad  nuo 2007 m. visos paraiškos turi
būti patvirtintos ar nors suderintos
su atitinkamo krašto Lietuvių Bend-
ruomene. TMID’o nuostatus galite
rasti jų svetainėje adresu: www.
tmid.lt/index.php?page_id=638.
Apsilankę ten galite rasti sąrašą pro-
jektų, kuriems 2008 m. TMID’as pa-
skyrė lėšas. Tą skirstymą atlieka
TMID’o koordinacinė taryba.

PLB susideda iš atskirų kraštų
bei valstybių bendruomenių. Šiuo lai-
ku PLB priklauso 37 kraštų bendruo-
menės. Kiekvieno krašto LB yra sa-
varankiška ir veikia pagal savo nuos-
tatus ir to krašto reikalavimus.

Nei PLB, nei jos pirmininkė, nei
vadovybė nėra „ubagavę”. PLB pa-
teikia kai kuriuos prašymus TMI-
D’ui, kuriems  neturi lėšų pati finan-
suoti, jei tie projektai, PLB valdybos
nuomone, yra reikalingi siekiant įvyk-
dyti PLB užduotis. Mano žiniomis,
niekas iš mūsų neubagavo JAV Lie-

tuvių Bendruomenės vardu.

Dunčių pareiškimas, kad mes
praradome pilietybę dėl TV laidos
JAV yra baisus ir neteisingas teigi-
nys. Toks be pagrindo pareiškimas
tik kursto blogą JAV lietuvių įvaizdį.
Pagal plačią Lietuvoje gyvenančių as-
menų apklausą, daugiau nei 88 pro-
centai Lietuvos lietuvių remia mūsų
teisę išlaikyti savo prigimtinę piliety-
bės teisę. Toks Dunčių pasakymas
yra neatsakingas.

Taip, Lietuva kaip tauta nėra
turtinga. Mes turime su tuo skaitytis.
Daug žmonių išvyko ir išvyksta iš
Lietuvos dėl buvusių ar net dabarti-
nių sąlygų. Lietuva stengiasi palaiky-
ti ryšį su išeivija, paremti mūsų mo-
kyklas ir mūsų kultūrinius renginius.
Tos lėšos, kurios yra mums skiriamos
Vyriausybės, neišgelbės Lietuvos eko-
nomikos. Priežastys dėl Lietuvos eko-
nomikos padėties yra visai kitos. Ar
mes prašysime lėšų ar ne, parama vis
tiek bus paskiriama tiems, kurie pa-
teiks TMID’ui prašymus ir paramos
tikslu tos lėšos kiekvienu atveju bus
išdalintos. Tai nereiškia, kad mes tu-
rėtumėme prašyti lėšų kiekvienam
projektui, nesvarbu, ar mes patys ga-
lime jį finansuoti ar ne. Turime save
apriboti, žinodami dabartines sąlygas.

Laiške iškeltas televizijos laidų
JAV finansavimo reikalas. Viena iš
laisvos valstybės pareigų yra sudary-
ti pasaulio lietuviams kuo geresnes
sąlygas gauti iš Lietuvos juos domi-
nančią informaciją. Svarbu kreipti
didesnį dėmesį į pačių laidų turinį.
Mums reikia mūsų vaikams ir jau-
nimui skirtų programų, vietinių
žinių bei pilietinę tapatybę stipri-
nančių laidų. Jau daugiau nei 12
metų veikianti ne pelno siekianti lab-
daros  korporacija JAV (non-for pro-
fit charitable corporation) ALTV,
transliuojanti  lietuviškas programas
Čikagos apylinkėje, prieš daugiau nei
5 metus pradėjo ruošti projek-
tą, dabar vadinamą „TV Lituanica”
transliuoti programas iš Lietuvos per
palydovą. Tikslas buvo ir yra rodyti
rinktines, geriausias Lietuvos TV
transliuotojų laidas, taip pat ir ALTV
programas per palydovinį kanalą
visoje Amerikoje ir su laiku kituose
kraštuose. „TV Lituanica” pagrindi-
nis siekis yra toliau išlaikyti švie-
tėjišką ir kultūrinę veiklą tarnaujant
kuo platesniam išeivijos lietuvių ir
visų, besidominčių Lietuva, žmonių
ratui. Lietuvos finansinė parama
šiam projektui duoda tik dalinį pag-
rindą transliacijų pradžiai. Visas pag-
rindines lėšas „TV Lituanica” trans-
liuotojai turės užsidirbti iš prenume-
ratos ir kitų šaltinių. Šis projektas
yra JAV Lietuvių Bendruomenės ir
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės re-
miamas pagal tų Bendruomenių prii-
mtas rezoliucijas. 

Raginu visus dėti pastangas iš-
saugoti mūsų tautiškumą ir tam tiks-
lui vėl pasiaukoti bei lėšas aukoti. Pa-
gal Lietuvių Chartą tauta yra pri-
gimtoji žmonių bendruomenė. Niekas
negali būti prievartaujamas nutrauk-
ti savo ryšį su Tautine bendruomene.
Ugdykime savo tautybę bendromis
jėgomis.

DANGUOLÈ NAVICKIENÈ
JAV LB Tarybos pirmininkè

Sveikinu Vitaliją ir Joną Dunčias
už jų susirūpinimą vargstančiais Lie-
tuvos žmonėmis. Iš pirmo žvilgsnio ir
atrodo, kad per TMID’o paramą išei-
vijai nukenčia šie nelaimingi Lietu-
vos gyventojai. Norėčiau pristatyti
argumentą, kuris turėtų nuraminti
juos ir kitus, panašiai susirūpinusius.

Tautinių mažumų ir išeivijos de-
partamentas prie Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės (TMID) buvo įsteig-
tas prezidento A. Brazausko laikais,
be kitų uždavinių rūpintis išeivijos ir
Lietuvos mažumų tapatumu. Kaip
teigia  Dunčios, pinigai remti TMID’o
misiją ateina iš Lietuvos žmonių su-
rinktų valstybinių mokesčių. Tenka
klausti, kodėl išeivija ir tautinėmis
mažumomis rūpinasi tas pats depar-
tamentas? Ar netiktų geriau turėti
du skirtingus departamentus? Mano
nuomone, nebūtinai, kadangi iš es-
mės problemos panašios. Lietuva turi
savo mažumas, o išeivijoje mes esame
mažuma su panašiais tapatybės išlai-
kymo norais ir problemomis. Supras-
damas vienų mažumų norus bei sun-
kumus, suprasi visų.

Mes, JAV lietuviai, nors ir daug
geriau gyvename negu broliai Lietu-
voje, vis tiek išgyvename visuomenės
pavojuje patirtį. Mūsų vaikai nutau-
tėja, bendruomenės išsisklaido, pasi-
ilgstame gimtojo žodžio ir pamiltos
kultūros. Ironiška, mes tiems reika-
lams aukojame daug mažiau, negu
paramai Lietuvai. Kiek iš mūsų gali
pasigirti, kad dosniai remiame savo
apylinkių ar JAV LB visuomeninę,
kultūrinę bei švietimo veiklą? Kada
paskutinį kartą išrašėme čekį JAV

LB Švietimo tarybai arba tiesiogiai
savo apylinkės lietuviškai mokyklai?
Kiek iš mūsų planuoja dosniai remti
tą mūsų visų mylimą Lietuvių tau-
tinių šokių šventę? Niekas savaime
neatsitinka. Reikia finansinės para-
mos. Pinigų trūksta ne tik mažiau-
sioms krašto LB apylinkėms, bet ir
Krašto valdybai. Vargsta lietuviškos
mokyklos. Daugelis mūsų džiaugiasi
LB darbais nepagalvodami, kad mūsų
visų pareiga tuos darbus dosniau
remti, duoti rengėjams laisvę su-
rengti kokybiškus renginius, įsteigti
geresnes lietuviškas mokyklas.

Ginkdie, nesiūlau sumažinti pa-
ramos Lietuvai.  Prašau tik perspek-
tyviau įžvelgti į pinigų tekėjimą tarp
lietuviškų visuomenių. Lietuvos žmo-
nių mes neskriaudžiame. Vien Kali-
fornijos lietuviai suaukojo daugiau
pinigų Lietuvos socialiniams patar-
navimams per pereitus metus negu
TMID paskyrė visos Amerikos lietu-
viams. Ta parama eina tiesiai pas
tuos sunkiai gyvenančius Lietuvos
piliečius, apeinant visas biurokrati-
jas. O dar yra Čikaga, Detroitas ir kiti
Lietuva besirūpinantys lietuvių tel-
kiniai. TMID, prašydamas JAV LB
Krašto valdybos patvirtinimo, kad
pateiktas prašymas naudingas ir ati-
tinkantis TMID’o misijai, tuo ne-
paverčia JAV LB kažkokiu Lietuvos
vargdienių skriaudėju ar kurstytoju.
Anaiptol, duoda mums progą ben-
dradarbiauti, užtikrinti, kad parama
bus atsakingai panaudota tų prašyto-
jų, kurie labiausiai jos verti. Prašau
visų tautiečių daugiau rūpintis savo
bendruomenės reikalais, kad nerei-
kėtų prašyti pagalbos iš Lietuvos,
nepamirštant ir Lietuvos vargdienių.
Meilė prasideda namie.

Atsakymas į V. ir J. Dunčių
atvirą laišką
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IŠTISOS LIETUVIŲ IMIGRANTŲ KARTOSIŠTISOS LIETUVIŲ IMIGRANTŲ KARTOS
TAPATINASI SU SINCLAIR LIETUVIAISTAPATINASI SU SINCLAIR LIETUVIAIS
DALIA CIDZIKAITÈ

Turbūt nedaugelis žino, jog pra-
ėjus dvejiems metams po prof. Gied-
riaus Subačiaus knygos apie Upton
Sinclair lietuvius ,,Upton Sinclair:
The Lithuanian Jungle” (Rodopi,
2006) pasirodymo, University of
Illinois at Chicago profesorius ėmėsi
naujo projekto — filmo apie Sinclair
romaną ,,Jungle” filmavimo. Kovo
viduryje įvyko pirmieji filmavimo
darbai.

Sinclair romanas — lyg tikras
detektyvas

Projektas prasidėjo gana netikė-
tai. Subačius savo knygoje analizavo,
kaip ir kodėl Sinclair savo herojais
pasirinko lietuvius, kaip panaudojo
lietuvius ir jų kultūrą. Profesoriaus
bičiulis prof. Randy Richards, dėstan-
tis St. Ambrose University (Iowa),
vos perskaitęs knygos rankraštį,
pakvietė Subačių į savo universitetą
paskaityti paskaitų apie tai. Mat tiek
jis pats savo verslo etikos paskaitose
(beje, skaitomose ne tik St. Ambrose,
bet ir Vilniaus universitete), tiek jo
universiteto anglistai ir istorikai stu-
dijuoja romaną ,,Džiunglės”. Tą pačią
paskaitą su skaidrėmis UIC profeso-
rius skaitė kelis kartus skirtingoms
auditorijoms, ir prof. Richards ėmė
juokauti – medžiaga labai vizuali ir
pasakojimas atrodąs kaip tikras
detektyvas, iš to galėtų išeiti filmas!
,,Iš pradžių į bičiulio kalbas rimtai
nežiūrėjau, — prisimena Subačius, —
bet Richards surado režisierę Risé
Sanders, kuri lietuviams pažįstama iš
dokumentinio filmo ‘Lithuanians in
Chicago’ (rodyto per WTTW, 11
kanalą Čikagoje), o čikagiečiai Kalė-
dų laikotarpiu galėjo matyti vos ne
kasmet kartojamą jos filmą apie
Marshal Fields parduotuvės kalėdi-
nes vitrinas.” Sutapo, kad Sanders
seniai svajojo pastatyti filmą apie
,,Džiungles”, ir dabar pasitaikė gera
proga panaudoti naujų tyrimų me-

džiagą. Tad susibūrė grupė ir imta
planuoti, ieškoti lėšų sumanymui įgy-
vendinti. 

Pirmasis iš lietuvių parėmė
Lietuvių Fondas

Preliminariai filmą pavadino
,,Lietuviškos Uptono Sinclair
‘Džiunglės’”. Jau yra sukurtas rek-
laminis šešių minučių filmukas apie
būsimą filmą, kuris padeda ieškant
lėšų projektui.

O lėšos ieškomos iš įvairių šal-
tinių. Pradiniam minėtam reklami-
niam filmukui pastatyti susidėta iš
savo asmeninių lėšų. Pinigų filmo
kūrėjai ieško ir per amerikietiškas fil-
mus remiančias organizacijas bei fon-
dus. Kreipiasi ir į mėsos gamintojus –
kaip žinia, ,,Džiunglėse” juk visų
pirma pavaizduota mėsos gamyba!
Pirmasis iš lietuvių šį Subačiaus pro-
jektą parėmė Lietuvių Fondas ir už
tai jis nuoširdžiai dėkoja visos savo
kūrybinės grupės vardu. Šiuo metu į
pateiktą paraišką atsakymo laukia-
ma iš Lietuvos Respublikos Tautinių
mažumų ir išeivijos departamento. 

Scenarijų rašė visi trys

Nors pats filmavimas prasidėjo
kovo viduryje, kai kuriuos interviu su
specialistais kūrybinė grupė filmuoti
pradėjo jau anksčiau. Šį kartą filma-
vo inscenizuotą lietuviškų vestuvių
sceną iš romano ,,Džiunglės” pirmojo
skyriaus. ,,Kaip žinome, jame pavaiz-
duotos lietuviškos vestuvės, kurias
Sinclair stebėjo savo akimis ir kurios
jį labai įkvėpė. Kaip neseniai rašė
Sinclair biografas Anthony Arthur,
lietuviškų vestuvių skyrius ‘Džiung-
lėse’ yra vienas iš geriausių pirmųjų
skyrių visoje Amerikos literatūroje”,
— pasakojo Subačius. 

Kadangi scenarijus dokumenti-
niams filmams dažnai atrodo kitaip,
nei vaidybiniams, galutinis scenari-
jaus variantas nėra ištisas pažodinis
išdėstymas to, kas bus rodoma filme.

UIC profesoriaus teigimu, iš anksto
nežinoma, ką klausinėjamasis pasa-
kys, tarkim, Čikagos istorijos istori-
kas Dominykas Pacyga ar vestuvių
saliūno (restorano) savininko anūkė
Elizabeth Kuszlejko. Jie ne aktoriai,
ir negalime jų prašyti išmokti iš
anksto suderintų tikslių teksto eilu-
čių... Todėl nufilmavus daug medžia-
gos pagal tam tikrą temų paskirs-
tymą galutiniam filmo variantui bus
atrinktos detalės, kurios padės filmo
kūrėjams papasakoti istoriją – lietu-
vių patekimą į vieną garsiausių Ame-
rikos romanų, lietuvių, bendravusių
su Upton Sinclair, palikuonių liki-
mus, apskritai ankstyvosios lietuvių
imigracijos istoriją. Tokį scenarijų
rašė visi trys filmo kūrėjai: režisierė
Sanders, prodiuseris Richards ir Su-
bačius. Bet galutinis scenarijus su-
sigulės tik montuojant patį filmą iš
kelis ar keliolika kartų ilgesnės negu
prireiks mūsų 57 min. dokumenti-
niam filmui nufilmuotos medžiagos. 

Vaidino ir universiteto 
dekanas

Prieš filmuojant vestuvių sceną
daugiausia energijos išeikvojo šei-
mininkas ir filmo prodiuseris Ri-
chards bei režisierė Sanders. Ri-
chards sukvietė didžiumą aktorių, or-
ganizavo teatro salę, butaforijas sce-
noje, maitinimą ir pan. Sanders rūpi-
nosi technika, apranga, derino sceno-
grafiją. Subačiui liko rūpintis turinio
interpretavimo aspektais. Beje, —
sakė UIC profesorius, — stengdamasi
atitikti Sinclair aprašymą, Sanders
pati savo rankomis nupynė penkias
popierines rožes ir vienuolika rožių
lapelių, kurie buvo įsegti į pečius sie-
kiantį nuotakos nuometą. Šia proga
jis dėkoja Audronei Tamulienei, kon-
sultavusiai kūrybinę grupę apie tra-
dicinius lietuviškus drabužius – kai
kurias aprangos dalis iš jos net pa-
siskolino. 

Lietuvių vestuvių scenoje vaidino
per dvidešimt aktorių. Anot Suba-
čiaus, tai nebylus vaidinimas, nerei-
kalavęs mokytis tekstų. Nuotaką vai-
dino St. Ambrose University aktorė
studentė Jessica Denny (ji smulkutė
ir gerai atitinka Sinclair nuotakos
aprašymą). Jaunąjį — augalotas lie-
tuvis Ramūnas Bučius, smuikininką
— Quad City simfoninio orkestro
smuikininkas Ben Lorentzen, spe-
cialiai vaidinimui išmokęs groti tada
populiarią amerikietišką melodiją „In
the Good Old Summer Time”, kurią
Sinclair girdėjęs ilgai grojant vestu-
vėse. Taupant lėšas, filmuota Daven-
port (Iowa), St. Ambrose universiteto
teatro salėje. Universitetas leido dvi
dienas filmuoti, universiteto studen-
tai aktoriai sutiko vaidinti — ir visa
tai už ačiū — džiaugėsi profesorius.
,,O pritrūkę aktorių, pasitelkėme šiek
tiek ir savanorių, pavyzdžiui, ener-
gingąją nuotakos pusseserę Mariją
vaidino Jane Dienesch, universiteto
Laisvųjų menų ir mokslų fakulteto
dekano žmona (ir pats dekanas Rick
Dienesch buvo įsimaišęs tarp bevar-
džių svečių).” 

Gera proga amerikiečiams 
priminti apie lietuvius

Filmą Subačius ir jo kolegos ku-
ria tiek Amerikos,  Nukelta i 11 psl.Kūrybinė grupė po filmavimo. 

Filmo kūrėjai: prodiuseris prof. Randy Richards, režisierė Risé Sanders,
prof. Giedrius Subačius.
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„Kino pavasaryje” – permainû
lietuviškame kine ženklai

Naujiems parkams sostinèje 
vietos neatrandama

Nemokiû klientû gretos gausèja 

,,Vilniaus dešimtuko” dvasia – gyva

Vilnius, balandžio 4 d. (ELTA) –
Seimo Nacionalinio saugumo ir gyny-
bos komiteto pirmininkas Algiman-
tas Matulevičius dar šioje Seimo pa-
vasario sesijoje siūlys taisyti Opera-
tyvinės veiklos ir Elektroninių ryšių
reguliavimo įstatymus. Tai jis sakė po
Seimo Nacionalinio saugumo ir gyny-
bos komiteto posėdžio, kuriame buvo
svarstomas klausimas ,,dėl valstybės
įstaigų apsaugos nuo neteisėto spe-
cialios technikos, skirtos informacijai
rinkti, panaudojimo”.

Surengti tokį posėdį, kuriame da-
lyvavo Ryšių reguliavimo tarnybos
(RRT), specialiųjų tarnybų, Genera-
linės prokuratūros atstovai, paskati-
no tai, kad kovo pradžioje sveikatos
apsaugos ministro Rimvydo Turčins-
ko kabinete buvo rasta pasiklausymo

aparatūra, vadinamoji ,,blakė”.
Posėdyje buvo aiškinamasi ir tai,

ar teisėti buvo RRT specialistų veiks-
mai. A. Matulevičiaus nuomone, RRT
darbuotojai turi turėti leidimą dirbti
su slapta informacija, nes jie gali prie
jos prieiti.

Kalbėdamas apie įvykį, kai R.
Turčinsko kabinete buvo rasta vadi-
namoji ,,blakė”, A. Matulevičius pa-
žymėjo, kad ,,tai buvo radijo dažnis,
kuris priskirtas taksistams”. Genera-
linio prokuroro pavaduotojas Ginta-
ras Jasaitis žurnalistams sakė, kad
Generalinėje prokuratūroje pradėtas
ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto in-
formacijos rinkimo. Jis nenorėjo ko-
mentuoti tyrimo eigos, nes jis dar
nebaigtas. 

Kadras iš K. Buožytės filmo „Kolekcionierė”.                       Balsas.lt nuotr.

Vilnius, balandžio 4 d. (Balsas.
lt) – Šiųmetinio „Kino pavasario” lie-
tuviškoje filmų programoje „Lietu-
viškos svajonės” – net 7 nauji ir dar
niekur viešai nerodyti kūriniai.

Festivalio nacionalinės kino pro-
gramos sudarytoja Lina Kaminskaitė
teigia esanti maloniai nustebinta,
kad iš planuojamų rodyti filmų – tik
vienas dokumentinis. „Pastarąjį de-
šimtmetį nacionalinė dokumentika
buvo produktyvesnė nei vaidybinis
kinas. Gausėjantis vaidybinių filmų
skaičius rodo pirmuosius permainų
ženklus”, – teigia L. Kaminskaitė .

„Kino pavasaryje” savo darbą
pirmą kartą pristato režisierė Jūratė
Samulionytė. Jos trumpo metro „Ne-
rutina” pasakos, kaip pabėgti nuo
kasdienybės bei rasti būdą atsikratyti
kasdieniškumo. Į festivalį po 7 metų
pertraukos daugelio dokumentinių
filmų režisierius ir rašytojas Vytautas
V. Landsbergis grįš su vaidybiniu ki-
nu. Jo naujausias kūrinys „Kai aš bu-
vau partizanas” vaiko akimis žvelgs į
Lietuvai vis dar rūpimas pokario
problemas.

Vienintelis ir, programos sudary-
tojų teigimu, tikrai stiprus „Kino
pavasaryje” pristatomas dokumenti-
nis filmas – Tomo Tamošaičio „Ispa-
nų suaugusiems”. Ketvertas 2006 m.

paskelbto „Kino manifesto” režisie-
rių festivalyje pristatys jungtinį filmą
„Brėkštant”. Kiekvienas pasakoja po
savo trumpą istoriją, kiekvienas
pateikia po savo moters ir vyro san-
tykių interpretaciją.

Žiūrovai taip pat galės išvysti ir
Laimanto Kairio filmą „Perlas”. Tai
vaidybinė kino drama apie senuką,
keistais būdais trokštantį sūnaus
meilės. Suradęs atžalos paliktą fir-
mos, padedančios seniems žmonėms
greičiau nukeliauti anapilin, rekla-
mą, filmo veikėjas priverčia  pasira-
šyti tėvo numarinimo sutartį. Tačiau
tuo viskas tik prasideda.

„Kodėl žmonės yra kur kas jaus-
mingesni žiūrėdami filmus – tada
juokiamės, verkiame, bijome?” – ieš-
kant atsakymo į šį klausimą režisie-
rei Kristinai Buožytei ir kilo mintis
sukurti filmą. ,,Kolekcionierė” – pir-
mas režisierės pilnametražis filmas. 

Justino Lingio filmas „Tikrovės
pinklėse” įpina į gyvenimiškos iš-
minties ir savito humoro istoriją. Po
septynerių metų laimės paieškų iš už-
sienio į senelio namus sugrįžta anū-
kė. Sugrįžusi namo be laimės ir vil-
ties, nepasitikėdama aplinkiniais,
anūkė tikisi rasti ramybę, tačiau ir
čia patiria, kad jos neturės, kol neiš-
moks pažinti ją supančio pasaulio.

Radus pasiklausymo aparatùrâ –
noras taisyti îstatymus

Atkelta iš 1 psl. šalims ’pasin-
audo-ti proga patylėti’. ‘Vilniaus
dešimtu-ko’ šalys dar kartą įrodė, ir
šįkart da-bartiniame Bukarešto
forume, kad jos niekad netylės
demokratinių vals-tybių saugios
ateities užtikrinimo klausimais”, –
pažymėjo E. Zingeris.

Lietuva jaučia didžiausią padėką
Didžiajai Britanijai, Lenkijai, Dani-
jai, Islandijai ir Kanadai bei kitoms
NATO valstybėms, aktyviai dalyva-
vusioms paremiant Ukrainos ir Gru-
zijos narystę NATO, pabrėžia Seimo
Užsienio reikalų komiteto narys.
Istorinio Bukarešto susitikimo rezul-
tatas – vis dėlto suteikta NATO na-
rystės ateitis Ukrainai ir Gruzijai,
kurią galutinai turėtų įrėminti šių
metų gruodžio mėnesio užsienio rei-
kalų ministrų NATO posėdis.

Vadinamojo Vilniaus dešimtuko,
kuris gimė 1999 m. Lietuvos sostinė-
je įvykusio dešimties Rytų ir Vidurio
Europos valstybių užsienio reikalų
ministrų susitikime, pagrindinis tiks-
las buvo pokomunistinių Rytų ir Vi-

durio Europos valstybių priėmimas į
NATO.

Tuo tarpu Rusijos prezidentas
Vladimir Putin, atvykęs į Bukareštą,
kritikavo kai kurias NATO valstybes
dėl Rusijos ,,demonizavimo” ir to,
kad Rusijai nebuvo atsidėkota už pa-
galbą užbaigiant šaltąjį karą, sakė
šaltinis Rusijos delegacijoje. Pasak V.
Putin, Rusija po Sovietų Sąjungos
žlugimo taikiai atsitraukė iš Rytų Eu-
ropos ir, ,,žinoma, kai ko tikėjosi mai-
nais”, tačiau ,,to nesulaukė”.

NATO ir Rusija anksčiau pykda-
vosi dėl Sąjungos plėtros, ypač – Gru-
zijos ir Ukrainos link, JAV planų išp-
lėsti savo priešraketinės gynybos sky-
dą į Europą ir vasarį paskelbtos Ko-
sovo nepriklausomybės.

Ispanijos užsienio reikalų minist-
ras Miguel Angel Moratinos sakė,
kad Rusijos vadovas, kuris anksčiau
su šiais NATO šalių vadovais buvo
susitikęs tik kartą, kai 2002 m. buvo
įsteigta NATO ir Rusijos taryba, at-
vykdamas į Bukareštą ,,parodė pasi-
ryžimą dialogui”.

Vilnius, balandžio 4 d. (Alfa.lt) –
Nors bankininkai pavojaus varpais
skambinti dar nesiruošia, jie priversti
pripažinti, kad vis daugiau klientų
vėluoja ar išvis nesugeba grąžinti pa-
imtų būsto paskolų. Tai pajuto ir ki-
tos su šia rinka susijusios įstaigos. 

„Praėjusiais metais dar daug
žmonių pirko ir įkeitė būstus, todėl
jokių nerimą keliančių ženklų nebu-
vo matyti. Tačiau šįmet tikrai pa-
daugėjo atvejų, kai už skolas nekil-
nojamasis turtas yra areštuojamas”,
– pripažino Vilniaus 1-osios apylinkės
teismo hipotekos skyriaus viršininkė
Vita Valeckaitė.

Nemokių klientų gausėjimą pa-
juto ir bendrovė „Būsto paskolų
draudimas”, draudžianti nemažą dalį
iš bankų imamų kreditų. Paprastai
draudžiamos tokios paskolos, kai gy-
ventojas pats turi nedidelį pradinį
įnašą. 2005 m. „Būsto paskolų
draudimas” sulaukė 9 pranešimų
apie draudžiamuosius įvykius, tačiau
išmokų nebuvo. Tai reiškia, kad jeigu
gyventojai ir nesugebėdavo grąžinti
būsto paskolos, pardavus būstą gau-
tos sumos visais atvejais pakakdavo
atsiskaityti su banku. 

2006 m. „Būsto paskolų draudi-

mui” teko 5 kartus atlyginti žalą – sa-
vo jėgomis gyventojai nepajėgė grą-
žinti paskolos. Pernai tokių išmokų
buvo dvigubai daugiau nei užpernai.
Trejus metus didėjo ir „Būsto pasko-
lų draudimo” fiksuojami vėlavimo
grąžinti paskolas atvejai.

„Didžiulės bėdos nėra, nes pas-
taraisiais metais vis daugiau gyven-
tojų ėmė paskolas nekilnojamajam
turtui pirkti, tad atitinkamai augo ir
nesugebančių atsiskaityti gretos. Ta-
čiau vėlavimų mokėti bankams gau-
sėja. Taip pat matome, kad kai kurie
klientai keičia paskolų sąlygas – tiek
valiutą, tiek terminus. Galima spėti,
kad tai gali būti susiję su finansinė-
mis problemomis”, – aiškino „Būsto
paskolų draudimo” direktorė Gitana
Griškėnienė.

Tačiau bankininkai nelinkę
pripažinti, kad nemokių klientų dau-
gėja. „Turėjome senų klientų, iš ku-
rių teko net išieškoti skolas. Tačiau
dabar vykdome gana griežtą atran-
ką, bendraujame su problemų turin-
čiais skolininkais, todėl mūsų rodik-
liai tikrai neprastėja”, – sakė „DnB
Nord” banko mažmeninės bankinin-
kystės skyriaus vadovas Ričardas
Butkus.

Vilnius, kovo 28 d. (BNS) – Min-
tis Vilniuje pasodinti naują parką
šiuo metu atrodo beprotiška. Kiek-
vieną laisvą žemės lopinėlį pasiglem-
žia miestą užvaldžiusi statybų karšti-
nė.

Visuomenės ginčus dėl sostinės
parkų likimo ir ateities dar labiau
paskatino komercinės paskirties pas-
tatų, biurų ir gyvenamųjų namų
kvartalas, iškilsiantis buvusioje ,,Vel-
gos” gamyklos teritorijoje šalia Vin-
gio parko. ,,Į akistatą su pinigų mai-
šais stojantys gamtosaugininkai labai
retai pasiekia savo”, – žiniasklaidai
yra sakęs komisijos narys parkotyri-
ninkas Kęstutis Labanauskas. Jis
baiminasi, kad istorinis Vingio par-
kas taps milžiniškų statybų ir trans-
porto srautų įkaitu, kenčiančiu nuo
dulkių ir teršalų.

Tuo metu Vilniaus savivaldybės
tarybos posėdžiuose dažniausiai ap-
tarinėjami naujų statybų klausimai.
Apie galimybę kurti naujus parkus
politikai kalbėti nelinkę – esą jau ir
dabartiniams želdiniams prižiūrėti
trūksta lėšų.

,,Nematau jokių požymių, kad
sostinėje būtų skiriamas dėmesys
naujų parkų sodinimui. Netgi prie-
šingai, mažinamos erdvės, naikinami
skverai. Dažniau girdime, kad vertin-

gi istorinių parkų medžiai iškertami,
nei kad pasodinama naujų. Miesto
plėtra vyksta labai tendencingai – lin-
kstama tik į naujų namų statybas.
Žaliosioms zonoms įkurti statybų
bendrovėms pritrūksta vietos”, – pik-
tinosi Lietuvos žaliųjų judėjimo pir-
mininko pavaduotoja Janina Gad-
liauskienė.

Žalieji apgailestauja, kad net is-
toriniai Vilniaus parkai apleisti, pilni
šiukšlių. Naujų parkų projektų pa-
rengta, tačiau jie dūla stalčiuose. Ap-
linkosaugininkams politikai teisinasi,
neva šiuo metu naujiems parkams
rengti miesto biudžete nėra lėšų. Ka-
da jų atsiras, neaišku.

,,Esame parengę labai gražaus
parko projektą Baltupiuose. Jam įgy-
vendinti reikėtų apie 7 mln. litų, ta-
čiau miesto plėtra kitomis kryptimis
besirūpinantys politikai vienai se-
niūnijai tiek skirti neišgali. Yra įvai-
rių parkų Pilaitėje, Fabijoniškėse, Pa-
šilaičiuose projektėlių, tačiau jie lau-
kia savo eilės”, – aiškino V. Deveikie-
nė.

Be to, naujiems parkams sodinti
Vilniuje esą nėra laisvų sklypų.  Anot
savivaldybės Želdynų poskyrio vedė-
jos Giedrės Čeponytės, šiuo metu
svarbiau sutvarkyti apleistus miesto
skverus, nei kurti naujus parkus.
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1993 metais kovo 10 d. suėjo
15 metų, kai Adolfas Šleževičius
buvo paskirtas eiti Lietuvos Res-
publikos ministro pirmininko
pareigas. Š. m. vasario 2 d. jam
sukako 60 metų. Ta proga nuta-
rėme pasidomėti, ką veikia bu-
vęs šeštosios Lietuvos vyriausy-
bės premjeras A. Šleževičius.

— Pirmiausia sveikiname
Jus su neseniai praėjusiu jubi-
liejumi. Kaip jaučiasi šiandien
šešiasdešimtmetis?

— Ačiū už sveikinimus. Jūsų pa-
siūlymas atsakyti į ,,Draugo” klausi-
mus mane maloniai nustebino. Reiš-
kia, ,,Draugui” tapo įdomi  ir kita
nuomonė. Pamenu, po 1993 m. Det-
roit vykusios Pasaulio Lietuvių kon-
ferencijos pats siūliausi ,,Draugui”
atsakyti į tuo metu taip pasaulio lie-
tuviams rūpimus klausimus dėl rin-
kimus laimėjusios Lietuvos demokra-
tinės darbo partijos numatomos vyk-
dyti  vidaus ir užsienio politikos. No-
rėjosi iš pirmų lūpų informuoti išei-
viją, kad rinkimus triuškinančiai lai-
mėję „komunistai” nesiruošia stumti
Lietuvos nei į Rusijos glėbį, nei atsi-
sakyti vakarietiškos krypties ES ir
NATO klausimais ar privačiu kapi-
talu ir liberalia rinka paremtų eko-
nominių pertvarkų, nesirengia stab-
dyti nuosavybės grąžinimo ir t.t.  Ta-
čiau tuo metu kitos nuomonės, išs-
kyrus vienos, teisingos, laikraščiui
dar nereikėjo. 

Grįžtant prie Jūsų klausimo at-
virai pasakysiu, jog  ir fiziškai, ir dva-
siškai tikrai nesijaučiu įkopęs į 7-tą
dešimtį. Jeigu nebūtų fotografijų ir
veidrodžių, tikrai niekada nepagal-
vočiau, kad jau sulaukiau garbingo
amžiaus. Kaip čia neprisiminti a. a.
mano tėvo Vlado pajuokavimų, kad
prie Smetonos veidrodžiai buvo žy-
miai geresni nei sovietiniais laikais –
jie rodydavo tėvuką žymiai gražesnį.  

— Mūsų skaitytojams, gyve-
nantiems toli nuo Lietuvos,
smalsu žinoti, ką dabar veikia
buvęs Lietuvos premjeras?

– Dirbau ir tebedirbu su daugybe
pasaulinėje rinkoje garsių įmonių,
tiekiančių technologinius ir bendra-
gamybinius  įrengimus (daugiausia
maisto pramonės įmonėms). Iš jų ga-
lima paminėti Vokietijos susivieniji-
mą GEA, Danijos įmonę ,,Anhydro”,
Olandijos įmonę NWT, JAV įmonę
MSS bei kitas. Su jomis per tuos me-
tus parengėme ir įgyvendinome ne
vieną stambų investicinį projektą
Lietuvoje bei kitose Baltijos šalyse,
taip pat Rusijoje. Dirbu darbą, kuris
man, kaip inžinieriui, labai patiko
nuo pat mano darbinės karjeros pra-
džios. 

— Praėjo 12 metų nuo Jūsų
atsistatydinimo. Galima supras-
ti, kad tie metai nebuvo lengvi.
Kaip Jūs jautėtės, kai laimėjote
bylą prieš Lietuvą Europos Žmo-
gaus Teisių Teisme Strasbūre?
Ką reiškia tas laimėjimas – žmo-
giškumo apgynimas, iškovota
tiesa ar atgauta ramybė?

– Teisingiau būtų sakyti – ne ma-
no atsistatydinimas, o atstatydini-
mas. LDDP prezidiumas, taryba bei
partijos frakcija Seime įpareigojo ma-
ne, kaip partijos pirmininką, neatsi-
statydinti iš Vyriausybės vadovo pa-
reigų dėl tos nelemtos mano indėlio
banke istorijos. Tokios pat nuomonės
iš pradžių buvo ir prezidentas A. Bra-
zauskas. Vėliau jo nuomonė pasikei-

tė. Jis, savo aplinkos įtikintas apie
mano tariamas prezidentiškas ambi-
cijas, pareikalavo mano atsistatydi-
nimo. Tuo tarpu man atrodė svar-
besnė  mano partijos bičiulių nuomo-
nė šiuo klausimu. Konstitucija prezi-
dentui suteikia teisę Vyriausybės va-
dovo klausimą spręsti balsuojant dėl
pasitikėjimo juo Seime. Man atrodė,
kad tai visiškai normalus, demokra-
tiškas žingsnis. Pasirodo, klydau. Ma-
no atstatydinimo klausimu preziden-
tas A. Brazauskas ir jo aplinka susi-
vienijo (beje, gal pirmą ir paskutinį
kartą)   su tokiu   nesutaikomu politi-
niu priešininku kaip V. Landsbergis.
Už nepaklusnumą turėjau būti kaip
reikiant „pamokytas”. Prezidento ap-
linka, opozicija bei atskiri politikai
darė didžiulį spaudimą Generalinei
prokuratūrai dėl bylos iškėlimo man.
Lietuvoje jau buvo  prasidėjęs „kiše-
ninių” prokurorų laikotarpis. 1996
m. sausio 24 d., t. y.,  likus 16 dienų
iki mano atstatydinimo Seime, pro-
kuratūra įsuko mano politinio sudo-
rojimo smagratį. Tuomet net neįsi-
vaizdavau, kokią Golgotą man dova-
noja buvę artimi mano bendražygiai.
Išteisinamasis LR Aukščiausiojo
Teismo posėdis mano atžvilgiu buvo
paskelbtas tik 2000 m. sausio 11 d., o
analogiškas sprendimas Europos Žmo-
gaus Teisių Teime Strasbūre buvo pri-
imtas tik 2001 m. lapkričio 13 d. 

Būčiau neteisus, jei sakyčiau,
kad beveik 5 metus trukęs mano
teisminis  persekiojimas ir metai byli-
nėjimosi su Lietuvos Respublika
Strasbūre praėjo be pasekmių. Tai
pareikalavo be galo didelių dvasinių
ir fizinių pastangų. Visus tuos metus
man buvo sunku patikėti, kad Lietu-
vos Respublika, kurios vardan 3 me-
tus dirbau jausdamas begalinę įtam-
pą, būdamas ties žmogaus  fizinių ir
dvasinių galimybių riba, dėl kurios
palikau labai sėkmingą verslą, pato-
gią buitį, taip skaudžiai ir, svarbiau-
sia, neteisingai stengiasi mane nu-
bausti. 

Turiu pasakyti, kad per tuos 6
metus aš nė karto (!) neleidau sau ne-
atvykti į teismo posėdžius arba į ap-
klausas prokuratūroje nenorėdamas,
kad man būtų priekaištaujama dėl ta-
riamo bylos vilkinimo. Teismams Lie-
tuvoje priėmus mano atžvilgiu ištei-
sinamuosius nuosprendžius, aš nega-
lėjau nesikreipti į  Europos Žmogaus
Teisių Teismą Strasbūre. Kreipiausi
siekdamas įrodyti, jog Lietuvoje žmo-
gaus teisminis persekiojimas, deja,
gali būti vykdomas grynai politinių
užsakymų pagrindu. Per daug teko
iškentėti.  Apmaudu, jog Lietuvoje
buvo, o, manau, ir yra aukščiausio ly-
gio politikų, prokuratūros darbuoto-
jų, kuriems negalioja jokios teisinės ir
moralinės normos, kurie vardan savo
karjeros pasirengę bet kokiomis prie-
monėmis susidoroti su politiniais
priešininkais. 

— Taip jau yra, kad žmonės
linkę matyti kito akyje ir krislą,
tačiau visai pamiršta, kad kiek-
vienas iš mūsų ir klystame ir at-
liekame gerus darbus. Deja, geri
darbai greitai pamirštami. Šio-
mis dienomis daugelis net nepri-
simena, kad būtent Jūsų vado-
vaujamas kabinetas įvedė Valiu-
tų valdybos sistemą, kuri  dar ir
šiandien laikoma sėkmingiausia
ekonomikos pertvarka Lietuvo-
je. Kaip kilo mintis tai padaryti? 

– Norėčiau paminėti, kad Lietu-
voje per trejus 6-osios Vyriausybės

A. Õleñeviçius: ,,Anksçiau ar vèliau vyriausybès
atsistatydina arba yra atstatydinamos”

darbo metus, pradedant 1993 m. ko-
vo mėn., buvo ne tik įvesta Valiutų
valdyba. Mažai kas atsimena, kad
1992 m. Lietuvoje buvo 1,163 proc.
metinė infliacija,  kad gyvenome ma-
žai šildomuose butuose be karšto
vandens, kad tik per  vienerius metus
realios gyventojų pajamos sumažėjo 3
(!) kartus, kad parduotuvėse ir ben-
zino kolonėlėse „švilpavo” vėjai. Lito
įvedimas ir okupacinės armijos išve-
dimas, pridėtinės vertės mokesčių ir
nusikalstamumo nevaldomo augimo
pažabojimas taip pat vyko mūsų Vy-
riausybės darbo laikotarpiu. Tuo me-
tu beatodairiškai  kritikuotas Būtin-
gės terminalo projektas, dabartiniu
metu Rusijai vienašališkai nutraukus
naftos tiekimą įgalina aprūpinti ,,Ma-
žeikių naftos” perdirbimo įmonę ža-
liava iš Vakarų. O kalbant apie Jūsų
minėtą Valiutų valdybą, tiksliai pas-
tebėjote, kad tai buvo vienas svar-
biausių ir sėkmingiausių mūsų Vy-
riausybės sprendimų.

– Nemanau, kad šis apsisp-
rendimas buvo priimtas labai
lengvai. Kas padėjo apsispręsti
priimti būtent šią sistemą? Kaip
pavyko įtikinti sumanymo prie-
šininkus, kad tai būtina padary-
ti?

– Sprendimas buvo priimtas ko-
mercinių bankų, Centrinio banko bei
jų lobistų Seime ir masinėse infor-
macijos priemonėse didžiulio pasi-

priešinimo fone. Teko keletą mėnesių
praleisti Seime, kad įtikintume
LDDP frakciją šio sprendimo priva-
lumu. O mintis dėl Valiutų valdybos
įvedimo kilo, Centrinio banko pirmi-
ninkui R. Visokavičiui pradėjus vyk-
dyti akivaizdžiai  priešišką Lietuvos
ekonomikai lito kurso svyravimo po-
litiką. Lietuvos banko vykdyta poli-
tika vertė Vyriausybę ieškoti esmi-
nio persilaužimo šalies monetarinėje
politikoje. Valiutų valdybos privalu-
mus dar aiškiau suvokiau po pokal-
bių su Argentinos ekonomikos minis-
tru Kovalio Pasauliniame  ekonomi-
niame forume Davos. Daug argu-
mentų dėl šio sprendimo sulaukiau ir
iš profesoriaus S. Hankes (JAV), Lie-
tuvos laisvos rinkos instituto direk-
torės E. Leontjevos. Tokiam sprendi-
mui reikėjo stiprios politinės valios.
Net prezidentas A. Brazauskas pas-
kutiniu momentu prieš įstatymo pri-
ėmimą Seime suabejojo tokio spren-
dimo tikslingumu. Laikas tik patvir-
tino tokio  sprendimo teisingumą.

— Lietuvos žmonės tikriau-
siai jau ir užmiršo prieš tai buvu-
sią valiutą – rublį. Atrodo, kad li-
tas egzistuoja nuo neatmenamų
laikų. Tad Jūsų vadovaujama Vy-
riausybė nesuklydo tai pada-
riusi?

– Nacionalinės valiutos įvedi-
mas,  deja, kaip ir daugelis kitų svar-
bių ekonominių       Nukelta į 10 psl. 

Lietuvos ambasados Argentinoje sekretorius Justas Vaišnoras (k.), Lietuvos laiki-
noji reikalų patikėtinė Argentinoje Laura Tupė ir buvęs premjeras Adolfas Šleže-
vičius prie Lietuvos ambasados Buenos Aires.                                A. Zaparacko nuotr.
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

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

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!

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

KĄ NAUJO, ĮSIBĖGĖJANT
PAVASARIUI, MUMS ŽADA USCIS?

Pradėkime nuo skandalingiausių
žinių. Dabartinis USCIS direktorius
Emilio Gonzales nuo š. m. balandžio
vidurio paliks savo pareigas. Nors
pats direktorius tai paneigė, galima
drąsiai teigti, kad jo atsistatydinimas
buvo bent iš dalies paveiktas pernai
metais kilusio nepasitenkinimo, kai,
padidinus mokesčius už populiariau-
sias USCIS paslaugas, tarnyba buvo
tiesiog užversta prašymais. Tarp pas-
tarųjų būta ir nemažai prašymų
natūralizacijai (JAV pilietybei gauti),
kurie dėl susidariusių eilių iki šiol
nėra peržiūrėti ir jų pateikėjai dėl to
greičiausiai praras teisę balsuoti šių
metų prezidento rinkimuose. 

Atkreipiame dėmesį, kad US De-
partment of Labor nutarimu, nuo šių
metų liepos 1 d. visi PERM (darbo
pažymėjimai) prašymai bus apdoroja-
mi Atlantos nacionaliniame centre
(National Processing Center arba
NPC). Daugelis kitų prašymų, susi-
jusių su darbo vizomis, bus perkelta į
Čikagos NPC (H-1C, H-2A, H-2B, D-
1). Žinotina, kad pastaruoju metu
ženkliai padaugėjus PERM prašymų
auditų, šių prašymų apdorojimo lai-
kas ženkliai išaugo. 

Kaip jau ne kartą buvo pranešta
žiniasklaidoje, dar kovo mėnesį JAV
pasirašė vizos atsisakymo programos
(Visa Waiver Program) gairių doku-
mentą su keliomis Europos Sąjungos
valstybėmis, tarp jų ir su Lietuvos
Respublika. Ėmus įgyvendinti šią
programą, Lietuvos piliečiams būtų
leidžiama atvykti į JAV turistiniais ar
verslo tikslais be vizos ir išbūti šalyje
iki 90 dienų. Deja, kol kas nėra visiš-
kai aišku, kada ši programa oficialiai
įsigalios, nes Lietuva iki šiol netenki-
na nustatyto atmestų prašymų vizai
išduoti skaičiaus per metus kriterijaus. 

Šiemet nustatytas terminas dar-
bo vizų (H1-B) prašymams teikti yra
balandžio 7 d. (anksčiau buvo balan-
džio 1 d.). Prognozuojama, kad net
kukliausiais apskaičiavimais iki šios
datos USCIS turėtų gauti daugiau
nei 100,000 prašymų. Tokiu būdu,
šiuometinė H1-B vizų kvota (58,200
skirtų bendram naudojimui ir 6,800
vizų, papildomai skirtų Čilės bei Sin-
gapūro piliečiams), kaip ir pernai,
akivaizdžiai nesugebės patenkinti
darbo rinkos diktuojamos paklausos.
Net ir turint galvoje, kad, kaip ir
anksčiau, 20,000 vizų bus specialiai
skiriama asmenims, JAV įgijusiems
aukštesnį nei bakalauro laipsnį, ir
kad kai kurių kategorijų prašymai
(pvz., iš akademinių ar mokslinių
įstaigų) yra automatiškai atleidžiami
nuo kvotos. Kaip ir pernai, visi gauti
prašymai dalyvaus loterijoje, kurios
būdu ir bus nustatomi laimingieji,
turintys teisę šiemet gauti H1-B vizą
ir pagal ją įsidarbinti nuo šių metų
spalio 1 d. Visiems kitiems prašyto-
jams, ko gero, gali tekti ieškoti kitų
būdų legalizuoti savo statusą arba
tiesiog išvykti iš šalies.

Vis dažniau pasigirstant kritikų
pasisakymams dėl H1-B vizų siste-
mos neveiksmingumo, neseniai JAV
Atstovų Rūmai parengė naują įstaty-
mo projektą, turintį šiek tiek paleng-
vinti vizų išdavimą, gerokai padidi-
nant jų metines kvotas. Prie šio pro-

jekto įgyvendinimo nemažai prisidėjo
neseniai vykęs vienos žymiausių
aukštųjų technologijų kompanijų
,,Microsoft” prezidento Bill Gates liu-
dijimas JAV Kongrese. Be kitų da-
lykų, ,,Microsoft” prezidentas dar
kartą nurodė, kiek dabartinė darbo
vizų išdavimo praktika yra tiesiogiai
kenksminga JAV mokslinei ir eko-
nominei plėtotei. Savo siūlymuose jis
aiškiai pareiškė, kad šalis, norėdama
išlaikyti pirmaujančias pozicijas pra-
monėje bei moksle, privalo atsisakyti
kvotų sistemos arba bent jau žymiai
jas padidinti. Norint palengvinti as-
menų, baigusių JAV universitetus,
perėjimą iš studento į darbuotojo sta-
tusą, B. Gates taip pat pasiūlė išplėsti
studentų praktinių įgūdžių pro-
gramos ribas (,,Optional Practical
Training” arba OPT) nuo 12 iki 29
mėnesių ir žymiai supaprastinti ,,ža-
liųjų kortelių” išdavimo procesą kva-
lifikuotiems specialistams-užsienie-
čiams, norintiems imigruoti darbo
pagrindu.

Kaip atsakas į B. Gates liudijimą,
Atstovų Rūmų pasiūlyti įstatymų
projektai (,,Innovation Employment
Act” bei ,,Strengthening United Sta-
tes Technology and Innovation Now
Act”, dar vadinamas SUSTAIN Act)
siūlo jau nuo šių metų padidinti H-1B
vizų kvotas. Pagal ,,Innovation Emp-
loyment Act”, šios kvotos pradžioje
turėtų išaugti dvigubai, t. y. nuo
65,000 iki 130,000 (2008 ir 2009 fis-
kaliniams metams). Nuo 2010 metų,
jei prieš tai vizų kvota bus visiškai iš-
naudojama dėl susidariusios paklau-
sos, kiekvienais metais išduodamų vi-
zų skaičius turėtų didėti 20 proc. ar-
ba iki 180,000 (priklausomai nuo to,
kuris rodiklis bus didesnis). Ši tvarka
turėtų išsilaikyti bent iki 2015 metų. 

Taip pat numatoma nebetaikyti
vizų kvotos asmenims, įgijusiems
aukštąjį išsilavinimą JAV (bent baka-
lauro lygio) vienoje iš ,,itin reikalin-
gų” šalies ekonomikai sričių: tiks-
liųjų mokslų, technologijų, inžineri-
jos bei matematikos (vadovaujantis
,,Science-Technology-Engineering-
Mathematics” arba STEM sistema)
bei norinčių dirbti pagal įgytą spe-
cialybę. Be to, neskaitant dabartinės
20,000 H-1B vizų kvotos visiems, tu-
rintiems magistro ir aukštesnį mok-
slinį laipsnį, įgytą JAV, bus papildo-
mai sukurta dar viena kategorija: į
20,000 vizų galės taikyti asmenys,
įgiję aukštąjį išsilavinimą kokioje
nors STEM srityje ne JAV univer-
sitete. Pagal SUSTAIN Act siūlomas
gaires, H-1B vizų kvota jau šiais ir
kitais metais turi būti besąlygiškai
padidinta iki 195,000. 

Iš anksto džiūgauti gal ir nede-
rėtų, kad minėti įstatymų projektai
būtų įgyvendinti, kaip visuomet, jie
turės būti priimti Atstovų Rūmų bei
Senato, po to pasirašyti JAV prezi-
dento. Kita vertus, jau vien tai, kad
darbo vizų problema sulaukė tokio
dėmesio, yra sveikintina, kadangi
galima drąsiai manyti, jog anksčiau
ar vėliau ji vis dėlto bus išspręsta.

Pagal USCIS, US House of
Representatives bei žiniasklaidos

informaciją parengė 
Vaida Maleckaitė

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 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

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

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

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

Tel. 630-571-2630

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. 036

•••ÎVAIRÙS SKELBIMAI•••

* Moteris ieško darbo senelių priežiū-
roje, ar valymo darbų Palatine, IL ar 15
myliu spinduliu nuo jo. Patirtis, anglų
kalba, CNA sertifikatas. Tel.: 847-963-
1424.

* Pirksiu nenaują automobilį ,,Buick”.
Tel. 630-202-3052.

* Galiu prižiūrėti vienišą, pagyvenusį
žmogų, gyventi kartu bet kurioje valstijo-
je. Vairuoju automobilį, turiu patirtį, Ame-

rikos pilietė. Kalbu lietuviškai, angliškai.
Tel. 847-309-2114.

* Moteris ieško darbo prižiūrėti vaikus ar
pagyvenusius žmones su grįžimu namo.
Patirtis, rekomendacijos, legalūs doku-
mentai. Tel. 708-691-1906.

* Automobiliu vežioju žmones, su grįži-
mu vyras gali prižiūrėti pagyvenusius
žmones. Tel. 773-610-5413.

Kryžiažodžio atsakymas — frazė iš raidžių skaičiais pažymėtuose lange-
liuose.

Vertikaliai:
1. Automobilio markė. 2. … scriptum (laiško prierašas). 3. Sen. graikų

mitų daugiaakis milžinas. 4. J. Ivanauskaitės romanas „Mėnulio ...”. 6. Mi-
lordo žmonos titulas. 7. Miško paukštis, medžių gydytojas. 10. Žodis maldos
pabaigoje. 11. … gyvos galvos (visam gyvenimui). 12. Ispaniškas automobilis.
16. Didžiausi pasaulio kalnai. 17. Vadovaujamasis aukštesnės instancijos
nurodymas. 18. Trumpa ir tiksli formuluotė, apibrėžimas, apibūdinimas. 19.
Vengriškas desertinis vynas su duonos plutelės prieskoniu. 20. Pievos pakraš-
tys prie dirvos. 22. JAV valstija. 23. Kosminis kūnas, skriejantis aplink žvaigž-
dę. 24. Mįslė: „Eidamas per mišką kojas kryžiuoja”. Kas? 34. Pagrindinė, svar-
biausia. 35. Gyvas „kaktusas”. 36. Zaporožės kazokų sueiga. 37. Vištinių būrio
kuoduotas miškų paukštis. 38. Kilpotas audinys rankšluosčiams, chalatams.
40. Žmogaus imunodeficito virusas. 41. Retas medvilninis audinys žaizdoms
rišti. 45. Krikšto motina. 46. Plėšrus delfinas.

Horizontaliai:
5. Dvaro valdytoja, ūkvedė. 8. Lygis, kuriame auga tam tikri miško auga-

lai. 9. Kosmetikos firma. 10. Oficialus firmos veiklos patikrinimas. 13. Paskui,
po to, vėliau. 14. Nedidelė žuvis juostuotais šonais, spygliuotais pelekais. 15.
Australijos spygliuotas kloakinis žinduolis. 19. Kalnų sistema – … Šanis. 21.
Priežodis: „Kaip radome, … ir paliksime”. 25. Lietuvos tradicinė kaimo
kapelų šventė „…, Jurgeli”. 26. Lietuvių rašytojas, apysakos „Pabėgimas”
autorius Petras … . 27. Bioenergetinis laukas aplink žmogaus kūną. 28. A.
Grikevičiaus filmas „…, vita!”. 29. Dainininkas Jon … Jovi. 30. „Ką gali atlik-
ti …, niekad nesakyk – rytoj!”. 31. Lietuvos istorinis-etnografinis regionas. 32.
S. Nėries poema „… žalčių karalienė”. 33. „Ar aš tau, ..., nesakiau?”. 36.
Plokščia kremzlinė šiltų vandenų žuvis. 39. Dangaus raudonumas. 42.
Kasmetinis JAV apdovanojimas už muzikos įrašus – miniatiūrinis senoviškas
gramofonas su garsiakalbiu ir rankenėle. 43. Priemonė kelnėms prilaikyti. 44.
Aukščiausias pasaulio medis (112 m, California). 47. Sen. graikų karo ir
išminties deivė. 48. Iš Afrikos kilęs mirtinas virusas. 49. Iš virvelių padarytas
kabantis guolis.

D È M E S I O ! Neseniai atvykote, ieõkote darbo ar buto, 
taçiau skelbtis laikraõtyje brangiai kainuoja? Ne bèda! 

,,DRAUGAS” jùsû skelbimâ iõspausdins nemokamai. 
Tereikia paskambinti tel. 773-585-9500.
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A. Õleñeviçius: ,,Anksçiau ar 
vèliau vyriausybès atsistatydina 

arba yra atstatydinamos”
Atkelta iš 7 psl. sprendimų
Lietuvoje, vyko gerokai vėliau nei
kaimyninėse Baltijos valstybėse, ypač
Estijoje. Penkios pirmosios nepri-
klausomos Lietuvos  Vyriausybės taip
ir nesugebėjo įvesti nacionalinės
valiutos. Nereikia pamiršti, kad  dar
buvo laikinieji talonėliai, liaudyje
vadinami „vagnorėliais”. Jie,  esant
beveik nevaldomai jų emisijai, įsuko
infliacijos smagratį iki neregėtų
dydžių. Vyriausybės kartu su Lie-
tuvos banku įvestas litas greitai tapo
mūsų visų pasididžiavimu. 6-os Vy-
riausybės darbo metais sukauptas
pakankamas aukso ir tvirtos valiutos
atsargų kiekis visiškai užtikrino  sta-
bilų lito kursą.  

Jeigu per pirmuosius trejetą ne-
priklausomybės metų tvirtos valiutos
buvo sukaupta tik apie 21 mln. dol.,
tai per trejetą mūsų Vyriausybės
darbo metų jos atsargos padidėjo net
30 kartų (atgautas iš Prancūzijos ir
Anglijos ikikarinės Lietuvos auksas
čia domėn neimamas). Kaip ir prieš-
kario Lietuvoje, litas tapo viena tvir-
čiausių Europos valiutų. Juokauju,
kad kai tik litas buvo ,,atrištas” nuo
dolerio, pastarasis iškart „susilp-
nėjo”. 

— Amerikos teisėsaugininkai
perdavė buvusį EBSW prezi-
dentą Gintarą Petriką Lietuvai.
Jo sulaikymas po septynerių
metų slapstymosi nuo teisėsau-
gos vėl priminė buvusius skan-
dalus ir tai, kad daugelis žmonių
prarado savo santaupas. Ar Jūsų
vadovaujama Vyriausybė viską
padarė, kad būtų užkirstas
kelias nusikalstamoms grupuo-
tėms? Kaip atsitiko, kad tokios
grupuotės atvirai ,,vešėjo” Lie-
tuvoje?

–  Jūs palietėte vieną klausimų,
kuris nuolatos rūpėjo mūsų Vyriau-
sybei. Atsakyti į jį trumpai neįma-
noma. Nevaldant situacijos nusikals-
tamumo srityje negali būti kalbos
apie normalią ekonomikos plėtrą,
socialinių problemų sprendimą. Beje,
kova su nusikalstamumu, o ypač – su
organizuotu, yra vienas svarbiausių
bet kurios šalies  Vyriausybės užda-
vinys. Visiškai įveikti šios visuomenės
negerovės nepavyko nė vienos šalies
Vyriausybei. Jūsų klausimas siekia
patį sudėtingiausią mūsų šalies vys-
tymosi laikotarpį. 6-ji  Vyriausybė pa-
veldėjo ypač grėsmingą padėtį. Nuo-
latinė ankstesnių Vyriausybių ir, kas
pavojingiausia, teisėsaugos įstaigų
darbuotojų ir vadovų kaita, eko-
nominė sumaištis, veiksmingos įsta-
tyminės bazės nebuvimas, nusikals-
tamo pasaulio suartėjimas su teisė-
saugos struktūromis ir kitomis vals-
tybinėmis įstaigomis, nežabotas vals-
tybinio turto „išdalinimas” už bever-
čius čekius, didžiules apimtis pasie-
kusi kontrabanda sudarė prielaidas
įvairioms, net ir nusikalstamoms ar-
ba su jomis glaudžiai susietoms eko-
nominėms grupuotėms sutelkti savo
rankose milžiniškus turtus, tuo pačiu
mažiau ar daugiau daryti įtaką
įvairių valstybinių įstaigų veiklai.
Nepasakysiu nieko naujo, kad kaip ir
dabar, taip ir tuo metu  buvo aiškiai

pastebimas įvairių ekonominių gru-
pių siekimas daryti įtaką Seimo bei
Vyriausybės sprendimams. Tuo metu
ekonomika akivaizdžiai buvo žymiai
daugiau kriminalizuota. 

Kalbėdamas apie iki mūsų Vy-
riausybės vykusią privatizaciją neat-
sitiktinai vartoju žodį  „išdalinimas”,
nes valstybinio turto pardavimu
pavadinti mano  liežuvis nesiverčia.
Čia mes negalėjome pakeisti privati-
zacijos principų, tik galėjome indek-
suoti parduodamą turtą 8–10 ir dau-
giau kartų, kas ir buvo daroma Pri-
vatizacijos komisijos, vadovaujamos
Ekonomikos ministro J. Veselkos. 

Milžinišką neigiamą įtaką šalies
ekonominių ir socialinių problemų
sprendimui darė ir didžiulės kon-
trabandos apimtys. Tačiau žinojimo
neužteko, daug sunkiau buvo su
šiomis negerovėmis kovoti. Ėmėmės
su šiomis negerovėmis kovoti dau-
giausia ekonominėmis priemonėmis,
taikant mažesnius akcizus, spausdi-
nant banderoles užsienyje, taikant
pakeitimus mokesčių mokėjimo tvar-
koje, kartu didinant administracinį
spaudimą. Rezultatų ilgai laukti ne-
reikėjo. Taikant šias priemones pa-
mažu didėjo įplaukos į biudžetą. Su-
vokiant, kokias pinigų sumas pra-
rasdavo nelegalios prekybos organi-
zatoriai ir vykdytojai, nesunku su-
prasti, su kokiu pasipriešinimu su-
sidurdavo mūsų Vyriausybė, die-
gianti minėtas kovos su kontrabanda
ir nelegalia prekyba priemones. Ne-
norėdamas visiškai atsiriboti nuo
atsakomybės, kartu noriu paminėti,
kad pagal Lietuvos Respublikos
Konstituciją ir Lietuvos įstatymus
kreditinių organizacijų priežiūrą ir
kontrolę privalėjo vykdyti Lietuvos
centrinis bankas, pavaldus tik Res-
publikos Seimui. Mūsų Vyriausybė
nuolatos ragino gyventojus nepa-
siduoti įvairių struktūrų raginimams
investuoti pinigus, tikintis gauti ža-
damas 10 proc. ir daugiau mėnesinių
palūkanų. Tačiau mūsų raginimai iš-
girsti nebuvo. Tiesiog buvo sunku pa-
tikėti gyventojų naivumu. Pakakdavo
užregistruoti UAB, išsinuomuoti pa-
talpas bei paskelbti apie galimas di-
džiules palūkanas, kaip nedelsiant
atsirasdavo eilutė norinčių iš tiesų at-
sisveikinti su savo pinigais. O pra-
sidėjus bankrotams visi skolintojai
atsisukdavo į Vyriausybę. Lygiai taip
pat atsitiko ir su „Kauno holdingo
kompanijos” indėlininkais, kurios
lėšų iššvaistymu ir kaltinimas Jūsų
minimas EBSW prezidentas Petri-
kas. Teisėsaugos įstaigų uždavinys –
nustatyti kiekvieno kaltinamojo kal-
tę. Vyriausybė teisingumo nevykdo.
Tai išskirtinė teismų teisė.

– Ar yra darbų, dėl kurių
neatlikimo dar ir šiandien
,,skauda širdį”? Ką buvo galima
padaryti kitaip?

– Be jokios abejonės yra, ir ne
vienas. Vyriausybė ir, savaime su-
prantama, aš, kaip jos vadovas,  tu-
rėjome žymiai aktyviau siūlyti įsta-
tyminės bazės, užkertančios panašių
finansinių nusikaltimų atsiradimą,
tobulinimą. Aktyviau turėjo būti vyk-
domos ir tokių nusikaltimų preven-

cijos priemonės. Kaip valdančiosios
LDDP partijos pirmininkas turėjau
ne tik žymiai aktyviau siūlyti įsta-
tyminės bazės pateikimus ir priė-
mimus Seime, bet to pareikalauti ir
iš  LDDP frakcijos bei Seimo. Lygiai
taip pat turėjau Seimo reikalauti
kelti žymiai didesnius reikalavimus
Lietuvos bankui, griežtinant ne tik
įvairių kreditinių organizacijų, bet ir
komercinių bankų priežiūrą.  Veiks-
mingos priežiūros nebuvimas sukėlė
ne tik finansinių piramidžių, bet ir
komercinių bankų griūtį. Už tokias
klaidas Lietuvos demokratinė darbo
partija buvo rinkėjų griežtai nubaus-
ta  1996 m. rinkimuose į Seimą. Be
abejo, nepadarytų arba netinkamai
atliktų darbų sąrašą būtų galima
tęsti. Beje, jie dabar ir nepalyginamai
geriau matomi. Žymiai sunkiau jie
buvo matomi, kuomet nesibaigiančių
problemų verpete darbas darbą vijo.

– Kitas Jūsų, mano nuomone,
ryžtingas žingsnis – pasukti
verslo keliu. Ne paslaptis, kad
pabuvoję politikoje ar aukštuose
pareigose, ne visi ryžtasi tą da-
ryti. Kaip Jūs apsisprendėte tam
žingsniui?

– Nesakyčiau, kad labai jau ryž-
tingas žingsnis. Iš sėkmingo verslo
atėjau į Vyriausybę su nuostata, kad
anksčiau ar vėliau sugrįšiu. Iš karto
po mano atstatydinimo Seime vie-
nam iš žurnalistų paklausus, kaip
jaučiuosi, atsakiau labai paprastai –
eidamas į šias pareigas žinojau, kad
tai – laikinas užsiėmimas. Anksčiau
ar vėliau Vyriausybės atsistatydina
arba yra atstatydinamos. 

— Savo gimtadienį pasiti-
kote naujai išleista knyga ,,Me-
tai, kai nebuvo didvyrių”. Kas
sudėta į šią knygą?

— Beje, tai penktoji mano
išleista knyga. Ji – tai savotiškas 6-
tos LR Vyriausybės veiklos dieno-
raštis.  Rankraštis buvo baigtas 1997
metais. Ilgai abejojau, ar verta juos
spausdinti. Artėjant jubiliejiniam
gimtadieniui apsisprendžiau, jog rei-
kėtų suteikti galimybę norintiems iš
pirmų lūpų susipažinti su kai ku-
riomis to tolimo laikotarpio politinio
ir ekonominio gyvenimo detalėmis,
su Vyriausybės keliais ir klystkeliais,
su dar vienu požiūriu į to meto Lie-
tuvos istoriją. Rankraštis išspaus-
dintas toks, koks jis buvo parašytas
prieš 10 metų.

— Ar galite pasakyti, kad
esate laimingas žmogus? Kas
Jums yra laimė?

—  Esu laimingas. Visada dirbau
ir dirbu mėgstamą darbą. Turiu gerą,
mylinčią žmoną, gerus vaikus ir anū-
kus, sutvarkytą buitį. Visa tai man ir
yra laimės supratimas. Būdamas
laimingas norėčiau to paties palin-
kėti puikų, įspūdingą jubiliejų besi-
ruošiančiam švęsti „Draugui”, taip
pat – jo kolektyvui bei  skaitytojams.

— Ačiū už įdomų pokalbį. 

Kalbino
Laima Apanavičienė

Įamžintas 
lietuviškų lėktuvų
kūrėjo atminimas

Marijampolės savanorių kapi-
nėse prieš Velykas pastatytas pamin-
klas Lietuvos savanoriui, vienam
žymiausių Lietuvos aviatorių ir lietu-
viškų lėktuvų ANBO konstruktoriui
Antanui Gustaičiui. Paminklas A.
Gustaičiui iškilo jo 110-ojo gimta-
dienio išvakarėse.

„Jau daugiau negu dešimt metų
kalbama, kad Marijampolėje būtina
įamžinti vieno žymiausių marijam-
poliečių A. Gustaičio atminimą. Tokia
galimybė atsirado gavus lėšų Lie-
tuvos savanorių kapams sutvarkyti.
Oficialiai A. Gustaičio kenotafas bus
atidengtas balandžio 12 d., minint
Tarptautinę aviacijos dieną”, – „Res-
publikai” sakė Marijampolės savi-
valdybės vyriausiasis paminklotvar-
kininkas Gediminas Kuncaitis.

Lietuvos savanorių kapinėse Ma-
rijampolėje palaidoti 67 Lietuvos
savanoriai. A. Gustaičiui supiltas sim-
bolinis kapas – 68-asis. Tikroji 1941
m. Maskvoje sušaudyto A. Gustaičio
amžinojo poilsio vieta nežinoma.

Tarpkariniu laikotarpiu A. Gus-
taičio gyvenimo tikslas buvo susietas
su Lietuvos aviacijos kūrimu. Tapęs
aviacijos parko vadovu jis įtikino
Lietuvos kariuomenės vadus, kad
taupydama pinigus Lietuva gali pa-
sigaminti ne blogesnius negu užsie-
niečiai lėktuvus, ir pats ėmė juos
konstruoti bei bandyti. A. Gustaitis
sukūrė aštuonis ANBO (ANBO
reikšmė labai paprasta – Antanas
nori būti ore – red.) modelius, kurie
ne tik prilygo užsienietiškiems, bet ir
pralenkė juos. Sovietinei kariuo-
menei okupavus Lietuvą, Lietuvos
kariuomenė buvo likviduota. A. Gus-
taičio pasididžiavimą ir paskutinį jo
kūrinį bombonešį ANBO VIII sovie-
tai išmontavo ir išsivežė geležinkeliu.

Prasidėjus masiniams trėmi-
mams A. Gustaitis spėjo pasirūpinti
savo šeimos (žmonos ir trijų dukterų)
repatriacija, bet su savo šeima už-
sienyje susitikti nebespėjo. Aukštas
pareigas Lietuvos kariuomenėje ėjęs
A. Gustaitis buvo sulaikytas pasieny-
je, teisiamas Maskvoje už tariamą
šnipinėjimą ir sušaudytas.

Minint A. Gustaičio 100-ąsias gi-
mimo metines jo tėviškėje, Obelinės
kaime, Marijampolės istorikų inicia-
tyva pastatytas simbolinis pamin-
klas, jį beveik kasmet aplanko Ame-
rikoje gyvenančios A. Gustaičio duk-
terys, vaikaičiai. Vyriausioji jų Jūratė
Gustaitytė-Evans yra nemažai padė-
jusi Marijampolės vaiko tėviškės bei
Alvito (Vilkaviškio r.) parapijos vaikų
globos namams. Buvusiai pedagogei
geranoriškoje jos veikloje padeda pa-
rapijiečiai. Savo nuopelnų neaukšti-
nanti lietuvė sako labdaringa veikla
užsiimanti prisimindama savo naš-
laitišką vaikystę.

„Respublika”

Antanas Gustaitis
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O, vos nepamiršau paminėti, kad
ir „naminis” bei „raganos” buvo pra-
dėję lankytis mūsų ūkyje po to, kai
vyrai nuo arklių tvarto stogo šelmens
nuardė gandrų lizdą, jo vietoje įreng-
dami modernų perkūnsargį. Tada
gana dažnai mūsų arkliai ištrūkdavo
į laukus, dažniausiai tik pabėgioti –
pašėlti. Vieną ankstyvą vasarvidžio
rytą kažkas rado išlaužtas arklių
tvarto duris. Tvarte nebuvo nė vieno
iš ten buvusių šešių arklių. Visos
kartinės pertvaros buvo išvartytos,
aplaužytos, sumaišytos su mėšlais.
Manėm, kad vagys arklius išvedė, kol
paskui keletą jų išvydom dobilienose
ar avižų lauke besiganančius. Vyrai
pamažu juos sugaudė, išskyrus jauną
kumelaitę Širmę ir dar jauną eržilą
vardu Kaštanas. Jų niekur nesimatė
mūsų žemės ribose. Tik gal po valan-
dos kitos jie pagaliau atšuoliavo nuo
miško, abu peršlapę nuo prakaito,
putoti. Pro jiems specialiai atvertus
kiemo vartus jie įbėgo į kiemą ir
staiga sustojo. Visų suaugusių ir vai-
kų akivaizdoje įvyko tai, kas mums
vaikams dar nebuvo leistina matyti.
Mums tai buvo dar viena pamoka
apie „paukščius ir bites”. Žmonės
tuomet kurį laiką kalbėjo, kad tą
rytą, dar prieš gaidžiui užgiedant,
„naminis” ir „ragana” tuos arklius
jodinėjo. Ir nežinau, kuris iš tų nevi-
donų kuriuo arkliu jojo – ar ragana
Kaštanu, o naminis Širme, ar at-
virkščiai. Tik žinau, kad po vienuo-
likos mėnesių ar po metų mūsų so-
džiaus arklių banda padidėjo dar
viena galva. Kraštą okupavus Rau-
donajai armijai ir valdžią perėmus
bolševikams, mano tėčiui buvo pri-
siūtas „buožės” titulas, atimta 20 ha
žemės, du arkliai, dalis karvių kai-
menės ir kt. Ir kam jam reikėjo nu-
versti tą gandrų lizdą!

Tačiau iš kitos pusės, apylinkės
gyventojai buvo įsitikinę, kad pas Pu-
čionių Šarką aitvarai, kaukai ar barz-
dukai buvo apsigyvenę. Žmonės ne-
galėjo įsivaizduoti, kaip kitaip jo klė-
tyje  aruodai visuomet buvo pilni grū-
dų, palėpės prikabinėtos rūkytų la-
šinių, dešrų, kumpių, „salcesonų”,
„kindziukų” bei kitokių mėsos gė-
rybių. Tik tų aukščiau paminėtų
nykštukų pagalba tai buvo įmanoma.
Visokiausi pasaulio perėjūnai: elgetos
(ubagai), keliaujantys filosofai, „kro-
melnikai” ir čigonai niekuomet iš
mūsų namų neišeidavo nepasipildę

savo pilvų bei maišelių. Mano diedu-
kas įtarė vieną iš tokių pakeleivių,
įžymų plėšiką  Rickų esant. Nusive-
dęs į kitą kambarį jis man siūlė pla-
ną, kaip jį suimti, bet aš atsisakiau.
Sočiai prisivalgęs vakarienės, Rickus
laisvai iškeliavo toliau „lyginti žmo-
nes”, o mano  senelis Justinas mane
išgėdino bailiu esant. Aš tuomet bu-
vau gal dvylikos, o jis beveik 80-ies
metų. Neapsakomai įdomus žmogus
buvo tas mūsų diedukas.

Didysis gandrų sąskrydis

2007-ųjų metų vasarą, po septy-
nerių metų pertraukos, su žmona
Marta, dukra Laima ir jos dukrele
Sofija lankėmės Lietuvoje. Vieną
vėsokos vasaros popietę lengva maši-
na važiavom į Ukmergę. Prie vairo
buvo mūsų nuolatinis palydovas, va-
dovas, patarėjas, gidas, pramoginin-
kas, visa ko žinovas – mano pusbro-
lis  Valdas G. Beje, reikia pridėti ir jo
svaraus titulo – daktaro laipsnį kaž-
kurioje chemijos srityje. Kažkodėl sa-
ve jis vadina nepraustaburniu, o aš tą
žodį sušvelninau į „pataušką”. Jam
tiktų ir „pramuštgalvio” vardas, tu-
rint omeny jo automobilio vairavimo
įpročius. Vos į griovį neįvažiavo, man
staiga surikus žodį „busilai”. Valdo
mazdukas („Mazda” – Red.) staiga iš
dešinės kelio pusės persimetė į kairę,
sustodamas visiškai ant griovio kraš-
to. Kairėje vieškelio pusėje mums
prieš akis atsivėrė fantastiškas vaiz-
das.

Tai buvo rugpjūčio 8 d. – apie
tris savaites prieš tradicinę gandrų
migraciją į šiltuosius kraštus, į
pietines  Viduržemio jūros pakrantes.
Čia pat, gal už gero puskilometrio, ir
Zarasų–Kauno plentas – dabar asfal-
tuotas ir gerai prižiūrimas. Pirmiau-
sia į akis krito baltuojantis, juoduo-
jantis ir lyg banguojantis žemės plo-
tas. Ūkininkas, turbūt „Bielaruss”
firmos traktoriumi, arė lauką. (Val-
das traktorių lengvai atpažino iš iš-
vaizdos ir dėl jo variklio keliamo ne-
mažo triukšmo). Aplinkui traktorių
ir po visą lauką matėsi daugybė gan-
drų. Protarpiais matėsi ir varnų bei
kuosų, ir net keletas šarkų. 

Laukas knibždėte knibždėjo
gyvybe. Žinoma, man daugiausia kri-
to į akis gandrai. Vieni leidosi iš
kažkur toliau atskridę, kiti kilo į orą
ir ratu apsukę nutūpė arčiau artojo. 

Labai įspūdingas jų nusileidimo
ir pakilimo būdas. Nusileisdami jie
plasnodami sparnais ir šuoliuodami
kojomis keletą metrų pabėgs žeme,
kol sustoja, kartais krūtine atsirem-
dami į plūgo išpurentą dirvožemį,
sukeldami dulkių debesiukus. Pakilti
jiems irgi reikia įsibėgėti, retai mu-
šant sparnais ir atsiskiriant nuo že-
mės, ištiesiant kaklus, paskui kojas.
Tačiau, be abejo, jų pagrindinis tik-
slas nebuvo mokytis pakilimo–nu-
sileidimo bei skraidymo meno, nors
jaunikliams gal to ir reikėjo prieš pa-
liekant Lietuvos žemę. Jie čia suskri-
do pasistiprinti kuo prieinamiausiu
maistu, įgauti jėgų artėjant tolimai
kelionei. 

Gandrai – geradariai
JONAS ÕARKA

Nr. 4

Tęsinį skaitykite ateinantį šešta-
dienį, balandžio 12 d.

Atkelta iš 5 psl. tiek Lietuvos
žiūrovams. ,,Kadangi ‘Džiunglės’ yra
studijuojamas JAV mokyklose ir uni-
versitetuose, kadangi jis yra reikš-
mingiausias amerikiečių romanas
(taip jį pavadino Sinclair biografas
Leon Harris 1975-aisiais dėl to, kad
dėl romano buvo priimti Amerikos
maisto gaminimo inspekcijos įstaty-
mai) — jis turi patraukti amerikie-
čių žiūrovą”, — įsitikinęs Subačius.
Daug gerų amerikietiškų romanų yra
primiršta, bet taip neatsitiko su
,,Džiunglėmis”. Filmas papasakos
istoriją apie medžiagos rinkimą ro-
manui rašyti. Ta romano rašymo is-
torija turės lietuvišką perspektyvą, ir
tai negali nesudominti lietuvio žiūro-
vo. Subačiaus nuomone, tokios rūšies
jungtis — amerikiečių ir lietuvių kul-
tūrų — yra gera proga amerikiečiams
priminti apie lietuvius, o lietuviams
— pamatyti, kad jie yra tapę reikš-
minga kitos tolimos kultūros dali-
mi. 

Filmą rodyti jau pareiškė pagei-
davimą ir US PBS (Public Broadcas-
ting Service), ir nacionalinė Lietuvos
televizija. Filmo kūrėjai tikisi, kad
filmo kokybė juos patenkins. Jų tik-
slas — JAV filmą pirmiausia parodyti
per PBS laidą ,,Amerikietiška patir-
tis” (American experience). Taip pat
yra galimybių tartis su kitais PBS
kanalais, Istorijos kanalu (History
Channel). 

Filmas turėtų rasti atgarsį ir
Lietuvoje, ir tarp JAV lietuvių

Lietuvoje dabar labai susidomėta
emigracijos temomis, tad šis filmas
turėtų rasti atgarsį ir Lietuvoje. Jau
net nekalbant apie Amerikos lietu-
vius, kurie ir yra pagrindinis filmo
objektas. ,,Esu sutikęs nemažai to-
kių, kurie sakosi, jog jų seneliai, tėvai
ar net jie patys dirbę Čikagos sker-
dyklose, man pasakojo saugą namuo-
se pirmuosius lietuviškus ‘Džiung-
lių’ vertimus (tiesa, tada romanas
verstas kitu pavadinimu – ‘Raistas’,
,Pelkės’). Yra jų augusių tame pa-
čiame rajone ‘Už skerdyklų’ (Back of
the Yards), kurį Sinclair vaizdavo.”
Kai Subačius ieškojo, kur galėjo vykti
lietuviškų vestuvių pokylis, Čikagos
lietuviai jam labai padėjo — jų pa-
sakojimai sutvirtino atradimą, kad
vestuvės vyko būtent lietuviškame
Juozapo Kušleikos saliūne (4558 S.
Pauline gatvėje). Jie dar atsiminė
patį pastatą prieš nugriovimą, dar
pasakojo buvę tame kvadratiniame
kambaryje, kur Sinclair stebėjo ves-
tuves, dar surado paskutinę to saliū-
no savininkę, kuri smulkiau nupa-
sakojo jo vidų. Dabar jau niekas nebe-
gali į nesantį kambarį beįeiti... Iš po-
kalbių su Čikagos lietuviais Subačius
patyrė, kad ištisos lietuvių imigrantų
kartos tapatinasi su Sinclair aprašy-
tais lietuviais. 

IŠTISOS LIETUVIŲ IMIGRANTŲIŠTISOS LIETUVIŲ IMIGRANTŲ
KARTOS TAPATINASI...KARTOS TAPATINASI...

Kūrybinė grupė prieš filmavimą.

Užkulisiuose – prof. Randy Richards (baro šeimininkas), Dolores Richards ir
Jane Dienesch (pusseserė Marija).

Fotografijų autoriai: Randy Richards, Dolores Richards, 
Neringa Klumbytė, Giedrius Subačius



12                       DRAUGAS, 2008 m. balandžio 5 d., õeõtadienis

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

PARDUODA

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

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

Bostone. Kaina 500 dol. 
Parduodami ir atskiri tomai. 

Tel. 773-585-9500

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

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. 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 veda 

stovyklas ,,Neringos” stovyklavietėje Vermonte

,,Neringos” Stovyklos

SKELBIMÛ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500
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MÙSÛ ÕEIMOSE �
Onos Barauskienės 95-erių

metų jubiliejaus šventė

Šiluvos Marija, balionai ir
Willard Scott?

Blaivus protas, geras humoro
jausmas,  gera nuotaika ir pozityvu-
mas – kelios Onos Barauskienės ypa-
tybės. Šį kovo mėnesį New York šei-
ma ir draugai šauniai atšventė  ypa-
tingą gimtadienį – jos 95-erių metų
sukaktį. Apreiškimo parapijos nariai,
kurie kas sekmadienį mato Oną pir-
mame bažnyčios suole, pasveikino
mylimą, ilgametę parapijietę su šam-
panu, gėlėmis, balionais ir nuošir-
džiais sveikinimais. Parapija, šven-
čianti Šiluvos Marijos 400 m. jubilie-

jų, organizuoja kassavaitinę Marijos
paveikslo kelionę į skirtingus para-
piejičių namus. Koks laimingas suta-
pimas, kad Šiluvos Marija aplankė
Barauskienę Velykų savaitę, nes ant-
rą Velykų dieną ir buvo jos 95 m. gim-
tadienis.

* * *
Ona Ostrauskaitė gimė 1913 m.,

kovo 24 d. Pakruojo miestelyje, pra-
džiuginusi tėvelius Joną ir Antaniną
(Onos vienintelis brolis Petras žuvo
partizanų kovose). Ji baigė Pakruojo
pradžios mokyklą, Razalimo vidurinę
mokyklą ir Šiaulių mokytojų semina-
riją. Susitiko su būsimu vyru Kazi-
mieru Barausku 1934 m. Alytaus
apskrityje. Ona ištekėjo 1936 m. Kau-
no Prisikėlimo bažnyčioje. Jos vyras
Kazimieras dirbo Susisiekimo minis-
terijoje, tapo Pašto skyriaus viršinin-
ku, vėliau dirbo  Taupymo kasos sky-
riuje. Pirmoji dukra Aušra gimė Lie-
tuvoje. Šeima iki 1944 m., kai jie
traukėsi iš Lietuvos, gyveno Kudir-
kos Naumiestyje. Su šeima traukėsi
ir Kazimiero sesuo ir jo brolio duktė.
Su nuotykiais ir pavojais, su arkliais
ir vežimu keliavo į svetimas vietas
per ūkius ir kaimus. Laiku pasitrau-
kė iš Drezdeno miesto (Vokietijos)
prieš amerikiečių ir anglų bombar-
davimą. Toliau pasitraukė į Čekoslo-
vakiją, paskui į Bavariją, kur paga-
liau susitiko su kitais lietuviais tau-
tiečiais Hanau au Meine stovykloje.
Ten gimė antra duktė Birutė, ir šei-
ma išbuvo iki 1950 m., iki kol gavo
pakvietimą į Ameriką iš Dėdinų šei-
mos (gerų draugų, anksčiau atvyku-
sių į Ameriką). Kelionė į laisvę buvo
sunki ir jaudinanti, bet visad matėsi
ir jautėsi Dievo vedanti ranka ir Jo
rūpestis. Ona Barauskienė su šeimos nariais.

Ona Barauskienė su dukra Aušra.

* * *
Jau beveik 60 metų Ona yra ak-

tyvi New York  bendruomenės narė.
Išauklėjo dvi dukras bei jų šeimas
naujame krašte ir tikrai pavyzdingai
įrodė, kaip išlaikyti vertybes, tikėji-
mą, šeimos meilę ir lietuviškumą.
Beveik dešimtmetį Ona dėstė lietuvių
kalbą Maironio (ir Apreiškimo) litua-
nistinėje mokykloje. Ona priklausė ir
vis dar priklauso Lietuvių Bendruo-
menei, Lietuvių Fondui, Tautos Fon-
dui, Apreiškimo parapijai (turbūt nė-
ra praleidusi nė vienų Šv. Mišių, net
ir per pūgą), ir Lietuvių Katalikių
Kultūros moterų draugijai. Jai yra di-
delis džiaugsmas kas savaitę klausyti
dr. Giedrės Kumpikaitės radijo lietu-
viškos radijo valandėlės.  Ona jau ilgą
laiką yra  ,,Draugo” ir ,,Amerikos lie-
tuvio” laikraščių skaitytoja, ir  tikrai
jaučia vieningumą ir ryšį su kitais lie-
tuviais tautiečiais/bičiuliais iš artimų
ir tolimų vietų. Ji remia, kiek gali,
lietuviškas organizacijas ir klubus.
Ona dalyvauja visuose susirinki-
muose, šventėse ir minėjimuose.  

Mes visi laukiame atšvęsti Onos
100 m. jubiliejų, kada Willard Scott,

NBC televizijos korespondentas, ga-
lėtų pasveikinti ir padovanoti jai
marmelado buteliuką iš ,,Smuckers”
garsios ir mėgstamos kompanijos.  Iki
to jubiliejaus mes visi jai mielai
parūpinsime marmelado! 

* * *
Šia proga Barauskienės vardu

šeima ir draugai paaukojo 550 dole-
rių Maironio lituanistinei mokyklai
paremti. Aukojo: Paulius ir Monika
Sabaliai; Aušra Sabalienė; Rita, Jack
ir Laurytė Cohen; Mara, Kristina,
Petriukas ir Vėjukas Vygantai, Ma-
mertas ir Gražina Erčiai. Šiai buvu-
siai lietuvių kalbos mokytojai tokia
dosni ir reikalinga mokyklos parama
yra labai vertinga. 

Nuoširdžiausiai sveikina Oną
Barauskienę, sulaukusią 95-erių me-
tų jubiliejaus sukaktį: Sabalių, Co-
hen, Bagdžiūnų, Vygantų, Marcų,
Šileikių, Ercių, Kudzmų ir Vounasis
šeimos bei visi New York apylinkės
parapijiečiai ir tautiečiai. Linkime
laimingiausių ir sveikiausių metų!
Tegul Šiluvos Marija ją palaiko ir
globoja!

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

,,Jį pripažino laikas”
Ši knyga sudomins ne vieną

skaitytoją. Autorė – žinoma lietuvių
estrados dainininkė Nijolė Tallat-
Kelpšaitė. Savo knygoje ,,Jį pripažino
laikas” autorė rašo ne tik apie
Antaną Šabaniauską, bet apžvelgia
Lietuvos estradą nuo Dolskio laikų
iki šių dienų.

Knygoje daug pavardžių ir var-
dų. Vieni gerai žinomi, girdėti, o apie
kitus skaitysite pirmą kartą. Visi jie,
vienaip ar kitaip, dalyvavo Lietuvos
meniniame gyvenime patys ar prijau-
tė menininkams, domėjosi jų kūryba.
Daugiausia vietos knygoje skiriama
lietuviškos estradinės dainos pio-
nieriui, karaliavusiam nepriklauso-
mos Lietuvos mažosiose scenose, įra-
šiusiam į plokšteles  ne tik originalias
lietuvių kompozitorių, bet ir daugybę
pasaulyje populiarių dainų lietu-
viškas versijas, dainininkui Antanui
Šabaniauskui. 

Deja, jo likimas tragiškas, nes
tragiškas likimas buvo visos Lietu-
vos. Sovietiniais metais jam nebuvo
leista dainuoti, A. Šabaniauskas dir-
bo ūkvedžiu tuberkuliozės dispanse-
ryje, nes ,,‘buržuazinių’ ir ‘saloni-
nių’ dainų tarybiniam klausytojui
nereikėjo”. Tačiau lietuvių kultūros
daigai labai gajūs, sumindyti ir su-
trypti vėl atgimsta.

Antroje knygos dalyje rasite pa-
sakojimus apie A. Šabaniausko am-
žininkus. Taip pat knygoje prisime-
nami ir Lietuvos estrados XX am-
žiaus septintojo ir aštuntojo dešimt-
mečio dainininkai, apdovanoti A.
Šabaniausko laureatų vardais. Gra-
žiais žodžiais minimas ir maestro
Juozas Tiškus, išauginęs ne vieną
dainininkų kartą.

Knygoje rasite visą pluoštą nuo-
traukų, kai kurios jų – niekur nes-
pausdintos.

Jurgis Kunčinas
,,Kasdien į karą”

,,Draugo” knygynėlyje – Jurgio
Kunčino romanas ,,Kasdien į karą”
su puikia Raimundo Šližio tapybos
darbo ,,Siamo dvyniai” reprodukcija
ant viršelio. Dar galėję gyventi ir
kurti menininkai, kurių darbus net
diletantas gali atskirti iš daugybės
kitų, jau abu Anapilyje – J. Kunčinas
paliko šį pasaulį 2002-aisiais, R.
Šližys – vos prieš mėnesį.

Tad juo labiau norisi skaityto-
jams pristatyti abiejų menininkų
kūrinį. Sakau abiejų, nors iš tiesų tai
tik Kunčino romanas, iliustruotas
Šližio. Tačiau atidžiai pažiūrėjęs su-
pranti, kad šis darbas – abiejų. Vie-
nas parašė puikų romaną, kitas
nuostabiai taikliai jį iliustravo. Tad

apie ką ši knyga?
Populiaraus rašytojo romane,

kaip ir kituose jo kūriniuose, anot
prof. Vytauto Kubiliaus ,,emocijų ver-
petai, kulminacijos ir krizės, lydimos
gertynių ir seksualinių aktų”. Veiks-
mas iš sostinės (kurią dažniausiai
vaizduodavo J. Kunčinas, ypač gerai
pažinojęs visus Vilniaus kampelius)
nukeliamas į vieną provincijos cent-
rą. Kūrinio Pasakotojas, sunkiai su-
sižeidęs per automobilio katastrofą,
gulėdamas ligoninėje ir bendrauda-
mas su personalu, prisimena ir anks-
tesnius gyvenimo įvykius.

Jurgio Baltrušaičio
eilės lietuvių kalba
Žinomas diplomatas Jurgis Bal-

trušaitis buvo vienas pirmųjų dip-
lomatinio korpuso atstovų sovietų
Maskvoje. Tačiau J. Baltrušaitis
mums žinomas dar ir kaip poetas,
rašęs lietuvių ir rusų kalbomis (tom
kalbom eilėraščių parašyta maždaug
po lygiai). Visai neseniai Lietuvoje
pasirodė J. Baltrušaičio poezijos rink-
tinė ,,Kalba su lemtimi”, kurią iš ru-
sų į lietuvių kalbą išvertė Linas Bro-
ga. Tai vertėjo ir Baltrušaičio poezijos
gerbėjo ilgamečio triūso vaisius.

Įžangoje V. Daujotytė pasakoja
Baltrušaičio eilėraščių (jo knygos so-
vietmečiu buvo išimtos iš visų pri-
einamų fondų) gavimo istoriją. 

Dabar jau galime sužinoti, ką
kalba su lemtimi diplomatas, poetas,
vertėjas J. Baltrušaitis, garsėjęs tylia
išmintimi, pakeitęs, sustiprinęs ne
vieno žmogaus gyvenimą. Galime
skaityti dar neskaitytas poeto, diplo-
mato eiles ir kaip sako profesorė –
,,Lino Brogos vertimais iš esmės ga-
lime pasitikėti.”

Lietuvos rašytojų sąjungos lei-
dyklos išleista knyga ,,Kalba su lem-
timi” turėtų rasti vietą tiek skaityto-
jų širdyse, tiek lietuvių kultūros
istorijoje.

,,DRAUGO” KNYGYNÈLYJE
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VILIUI BRAŽĖNUI — 95-ERI
Vilius Bražėnas – unikali asme-

nybė, praeito šimtmečio istorijos su-
krėtimų liudininkas, balandžio 6 d.
švęs 95-ąjį gimtadienį. Blaškomam
likimo V. Bražėnui gyvenime teko
daug patirti – gimė caro epochoje, pa-
tyrė carinio režimo baigtį, bolševikinį
perversmą, Pirmąjį pasaulinį karą,
Lietuvos atgimimą, Antrąjį pasaulinį
karą, po Sedos kautynių, kur kovėsi
kaip karininkas savanoris. 1944 m.
V. Bražėnas pasitraukė į Vokietiją, o
1949 m. atvyko į JAV.  Nuo 2002 m.
gyvena Lietuvoje, kur aktyviai daly-
vauja visuomeninėje veikloje. 

,,Draugo” redakcija sveikina
bendradarbį V. Bražėną su gražia
sukaktimi, linki jam daug sveikatos
ir tikisi gražaus tolimesnio ben-
dradarbiavimo.

LIETUVIŲ TRIBŪNAS 
Kas sykį girdėjo kalbant Vilių

Bražėną – nebeužmirš. Ir norės dar
sykį jo paklausyti. Nes Vilius Bra-
žėnas – tribūnas, pakeliantis kiek-
vieną auditoriją ir abejingu nepalie-
kantis nė vieno žmogaus. 

Kur slypi Viliaus Bražėno galios?
Matau du ryškiausius jo talento bruo-
žus: žinojimą, ką nori pasakyti, ir
išmanymą, kaip tai pasakyti. 

Ką oratorikos Meistras nori pa-
sakyti, žinoma, priklauso ir nuo audi-
torijos, kuriai kalba ar rašo. Tačiau
kad ir kokia ji būtų, Oratorius visada
kalba apie lietuvių tautą šiuolaiki-
niame dramatikos kupiname pasau-
lyje. Tautos likimas yra svarbiausias
jo rūpestis, ar V. Bražėnas kalbėtųsi
su JAV Kongreso nariais, ar su Lie-
tuvos ūkininkais. Tiesa, kurią jis tei-
gia ir kuriai argumentų turi daugiau,
negu reikia kiekvienu konkrečiu at-
veju, yra taip pat viena: lietuvių tau-
ta turi teisę į vietą po saule, ji gali ja

naudotis kaip laisva tarp laisvų tau-
tų, ir ja naudosis. 

Kaip visa tai pasakyti, Viliui Bra-
žėnui irgi aiškiau negu aišku: įtikinti
kitą gali tik tuo atveju, jeigu jam kal-
bi su visa gyventi norinčio žmogaus
aistra. Jis taip ir šneka. Be kita ko,
naudodamas labai daiktiškus palygi-
nimus, jei leidžia aplinkybės – ir su
humoru. Tai Vilius Bražėnas sugeba
kaip niekas kitas Lietuvoje. Štai ko-
dėl jis dar paveikesnis ir įtikinames-
nis tribūnose, negu savo publicistikos
tekstuose, nors ir jie yra galingi. 

V. Bražėno fenomenas laukia ne-
delsiamo ir kiek tik pajėgiame gilaus
įprasminimo Lietuvos kultūroje. 

O tą darbą dirbdami, klausyki-
mės, ką mums sako lietuvių Tribū-
nas. Jis žino, ką šneka!

Romualdas Ozolas
Lietuvos Nepriklausomybės

Akto signataras

KONKURSAS DĖL LIETUVOS VALSTYBINĖS 
KAZIMIERO BŪGOS STIPENDIJOS SKYRIMO

Švietimo ir mokslo ministerija
skelbia konkursą dėl Lietuvos valsty-
binės Kazimiero Būgos stipendijos
lietuvių kalbą užsienio šalių aukšto-
siose mokyklose studijuojantiems už-
sienio šalių piliečiams (toliau – Ka-
zimiero Būgos stipendija). 

Vadovaujantis Lietuvos valsty-
binės Kazimiero Būgos stipendijos
lietuvių kalbą užsienio šalių aukšto-
siose mokyklose studijuojantiems už-
sienio šalių piliečiams nuostatais, pa-
tvirtintais Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės 2007 m. kovo 28 d. nu-
tarimu Nr. 336 (Žin., 2007, Nr. 42-
1581), užsienio šalių aukštųjų mo-
kyklų lituanistikos (baltistikos) cent-
rus, katedras ar kitus padalinius (to-
liau – lituanistikos centrai užsienyje)
kviečiame atrinkti po vieną kandida-
tą iš lituanistikos centro ir rekomen-
duoti jį Švietimo ir mokslo ministeri-
jai. 

Kazimiero Būgos stipendija ski-
riama, siekiant skatinti domėjimąsi
lietuvių kalba ir literatūra užsienyje
bei remti lietuvių kalbą užsienio šalių
aukštosiose mokyklose studijuojan-
čius studentus. 8 MGL/mėn. dydžio
stipendija skiriama užsienio šalių
aukštųjų mokyklų studentams jų
vienerių akademinių metų (10 mėn.)
trukmės lietuvių kalbos ir literatūros
studijoms užsienio šalies aukštojoje
mokykloje. Tos pačios užsienio šalies
aukštosios mokyklos studentams tais
pačiais mokslo metais gali būti skiria-
ma ne daugiau kaip viena Kazimie-
ro Būgos stipendija. Tam pačiam as-
meniui Kazimiero Būgos stipendija
negali būti skiriama dvejus mokslo
metus paeiliui. 

Kandidatams keliami 
reikalavimai ir kriterijai

Kazimiero Būgos stipendijos
skyrimo konkurse gali dalyvauti už-
sienio šalių aukštųjų mokyklų baka-
lauro, magistro ar doktorantūros stu-
dijų studentai, jeigu jie:

studijuoja pagal lituanistikos ir
(ar) baltistikos studijų programas
dienine studijų forma;

studijuoja lietuvių kalbą ne ma-
žiau kaip vienerius metus;

yra rekomenduoti dviejų dėstyto-
jų (iš jų vienas turi būti lietuvių kal-
bos dėstytojas).

Atrankos Kazimiero Būgos sti-
pendijai gauti kriterijai:

geri studijų rezultatai;
moksliniai interesai;
lietuvių kalbos studijų pasirinki-

mo motyvacija ir tikslai.

Pateikiami dokumentai

Studentas, norintis gauti Kazi-
miero Būgos stipendiją, lituanistikos
centrui užsienyje, kuriame studijuo-
ja, pateikia šiuos dokumentus (lietu-
vių kalba):

asmens duomenų anketą;
motyvacinį laišką (turi būti nu-

rodyta jo moksliniai interesai, lietu-
vių kalbos studijų pasirinkimo moty-
vacija ir tikslai, kokius jis tikisi atlik-
ti mokslo tiriamuosius darbus, kokias
publikacijas paskelbti Kazimiero Bū-
gos stipendijos gavimo laikotarpiu);

šiuos išsilavinimą patvirtinan-
čius dokumentus (arba teisės aktų
nustatyta tvarka patvirtintas jų kopi-
jas):

pažymą apie dviejų paskutinių
sesijų studijų rezultatus;

bakalauro ar jį atitinkančios
kvalifikacijos diplomo ir jo priedo ko-
pijas (magistrantūros studentui);

magistro ar jį atitinkančios kvali-
fikacijos diplomo ir jo priedo kopijas,
pažymą apie išlaikytų doktorantūros
egzaminų įvertinimą (doktorantūros
studijų studentui);

dvi dėstytojų (iš jų vienas turi
būti lietuvių kalbos dėstytojas) reko-
mendacijas;

mokslinės ar kūrybinės veiklos
aprašymą ir publikacijų sąrašą (dok-
torantūros studijų studentui);

teisės aktų nustatyta tvarka pa-
tvirtintą asmens tapatybės dokumen-
to kopiją.

Terminai

Lituanistikos centras užsienyje
pagal kandidatams keliamus reikala-
vimus ir atrankos kriterijus atrenka
vieną kandidatą ir iki 2008 m. rug-
pjūčio 31 d. pateikia Švietimo ir mok-
slo ministerijai  reikalaujamus doku-
mentus. 

Dokumentus prašome siųsti re-
gistruotu paštu: Konkursui dėl Ka-
zimiero Būgos stipendijos, Švietimo
ir mokslo ministerijos Studijų depar-
tamento Akademinio mobilumo sky-
riui, Sierakausko g. 15, LT-03105
Vilnius, Lithuania.

Švietimo ir mokslo ministro su-
daryta ir patvirtinta komisija išnag-
rinės lituanistikos centrų užsienyje
pateiktus kandidatų dokumentus ir
pateiks švietimo ir mokslo ministrui
siūlymus dėl Kazimiero Būgos stipen-
dijų skyrimo. Švietimo ir mokslo
ministras patvirtins Kazimiero Bū-
gos stipendijos gavėjus. Apie ministro
priimtą sprendimą raštu bus infor-
muojami Kazimiero Būgos stipendi-
jos gavėjai ir lituanistikos centrai už-
sienyje, kuriuose studijuoja stipendi-
jos gavėjai.

Daugiau informacijos: tel.:+370-
52190123,  faks.:+370-52190100; el.
paštu: 

Aiste.Urbonaviciute@smm.lt

Lauksime paraiškų! Konkurso
sąlygas ir reikalaujamų dokumentų
sąrašą taip pat galima rasti Švietimo
ir mokslo ministerijos tinklapyje: 

http://www.smm.lt/smt/ak_mo
b/kbugos_kvietimas.htm 

LR Švietimo ir mokslo
ministerijos inf.

Vilius Bražėnas

Cook County iždininkė Maria Pappas JAV LB nariui šimtamečiui Peter
Johnson suteikė Cook County garbės iždininko vardą.
Nuotraukoje iš kairės: Grace Johnson, P. Johnson ir M. Pappas su raštu,
patvirtinančiu vardo suteikimą P. Johnson.

Office of the Cook County inf. ir nuotr.

Dr. Rimvydas Sidrys, gyvenantis Streator, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai
dėkojame.

F. V. Kaunas, MD, gyvenantis Westchester, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkoja-
me.

Patricia  Stukan, gyvenanti San Jose, CA, pratęsė „Draugo” me-
tinę prenumeratą ir paaukojo 55 dol. auką už kalėdines korteles ir kalen-
dorių. Nuoširdžiai Jums ačiū.

Genė Miglinas, gyvenanti  Chicago, IL, pratęsė „Draugo” prenu-
meratą dar metams ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėko-
jame, kad mus remiate ir skaitote.
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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”

Lietuvos regionû margumynai

Šiaulių miesto teritorijoje esantis
Salduvės parkas skęsta šiukšlėse, o jo
istorinis piliakalnis nepataisomai
nyksta. Dienraščiui „Šiaulių kraštas”
Šiaulių miesto savivaldybės atstovai
sakę neturintys pinigų saugoti uni-
kalią vietą. Kaip rašo dienraštis,
istorinį piliakalnį netrukdomi raižo
keturračiai ir motociklai. Dėl to gali
nebelikti nei parko, nei piliakalnio:
keturračių išrausti grioviai virsta
lietaus nutekėjimo kanalais, kurie
ardo šlaitą. Pastebima, kad pilia-
kalnio laiptai – avarinės būklės.

Prieš keletą metų Salduvėje buvo
pastatyti pėsčiųjų pažinimo tako stul-
pai. Dabar jie užmiršti ir sukrypę.
Nebeliko nei maršrutų žemėlapių,
nei prie stulpų pastatytų suoliukų.

Tarybiniais laikais į parką vedė
specialiai apšviestas takas, juo buvo
draudžiama važinėti automobiliams.
Praeitį mena tiktai surūdijusios
šviestuvų liekanos, o taku ir po visą
parką važinėja įvairios transporto
priemonės. Didelė parko teritorija
tirštai nusėta šiukšlių: šiauliečiai
dienraščiui sakė, kad šiukšlių prieka-
bos specialiai vežamos į parką ir
išverčiamos tankumyne.

Šiaulių miesto savivaldybėje ši
padėtis žinoma, tačiau nei pamink-
losaugininkai, nei kiti atsakingi spe-
cialistai neskuba imtis konkrečios
iniciatyvos kultūros paveldo objektui
saugoti. Savivaldybės paveldosau-
gininkas Aleksandras Petrikauskas
tvirtina, kad parko tvarkymo dar-
bams turi būti parengtas specialusis
planas ir techninis projektas, tačiau
šiais metais pinigų tam neskirta. Spe-
cialistas negalėjo pasakyti, kada ga-
lėtų prasidėti parko tvarkymo darbai.

Salduvės parkas yra valstybės
saugomas kultūros paveldo objektas,
taigi valstybė, anot paveldosaugi-
ninko A. Petrikausko, taip pat turėtų
imtis iniciatyvos. Kaip dienraščiui
„Šiaulių kraštas” teigė Šiaulių miesto
savivaldybės infrastruktūros sky-
riaus vyr. specialistas Vilius Puronas,
Salduvės parkui tvarkyti balandžio
18 d. bus suorganizuota tarptautinė
talka, į kurią bus pakviesti latviai.
Neseniai savivaldybės pasitarime nu-
spręsta pastatyti draudžiamuosius
kelio ženklus. Taip pat bus paprašyta
policijos stebėti parką ir bausti pažei-
dėjus, paviešinant jų pavardes.

LRT

Šiauliuose nyksta istorinis 
Salduvės piliakalnis

Nidoje kils paminklas 
Vytautui Kernagiui

Iki kitos vasaros Nidoje planuoja-
ma neseniai į anapilį išėjusiam maes-
tro Vytautui Kernagiui pastatyti pa-
minklą, skelbia dienraštis „Lietuvos
rytas”. Taip pagerbti šviesaus atmi-
nimo aktorių ir dainininką ketina Ni-
dos festivalio rengėjas Arūnas Valin-
skas, kurorto vicemeras Arūnas Bur-
kšas ir ilgametis V. Kernagio bičiulis
Linas Ryškus.

Sukurti paminklą apsiėmė skulp-
torius Romas Kvintas. „Nežinau, ar

turime teisę ‘vogti’ V. Kernagį ir jo
atminimą įamžinti būtent Nidoje, bet
manau, kad mes pasiūlėme tinkamą
vietą. Maestro sėdės, stebės laivus,
veidą į Lietuvą atgręžęs”, – kalbėjo A.
Burkšas. Jis neatmetė galimybės, kad
čia ateityje galėtų būti įkurtas ir V.
Kernagio muziejus.

Paminklui statyti jau gautas V.
Kernagio artimųjų leidimas.

Lietuviams.com

Klaipėdos garbės piliečio vardas –
Vytautui Paukštei

Klaipėdos dramos teatro aktoriui
Vytautui Paukštei suteiktas miesto
garbės piliečio vardas. Šiam spren-
dimui balandžio 3 d. vienbalsiai pri-
tarė uostamiesčio tarybos nariai, rašo
dienraštis ,,Klaipėda”.

,,Sunku įsivaizduoti Klaipėdos
peizažą be Vytauto Paukštės ir jo
pypkutės. Šis žmogus yra neatsieja-
ma uostamiesčio įvaizdžio dalis”, –
kalbėjo tarybos narys Artūras Šulcas.

75 metų V. Paukštė yra sukūręs
per 100 vaidmenų teatre ir daugiau
kaip 60 – kino bei televizijos filmuose.

Prieš dvejus metus aktorius ap-

dovanotas ,,Padėkos kauke”. Už in-
dėlį į Lietuvos kultūrą ir meną šiemet
jam įteikta Nacionalinė kultūros ir
meno premija. V. Paukštės titulų ko-
lekcijoje – ir nusipelniusiems uosta-
miesčio kūrėjams teikiamas Kultū-
ros magistro vardas. Klaipėdos mies-
to garbės piliečio regalijos V. Paukštei
tikriausiai bus įteiktos svarbiausio
metų renginio — Jūros šventės metu.
Pernai šį titulą miesto taryba suteikė
architektui Alfredui Gyčiui Tiškui.
Klaipėdos miesto garbės piliečiais jau
tapo 14 nusipelniusių žmonių.

BNS

Po remonto duris atvėrė Šiaulių
dailės galerija – jai remontas buvęs
gyvybiškai svarbus, nes dėl prastų
sąlygų sunku buvo rengti parodas.
Darbuotojai džiaugiasi, kad žiemą
nebereikės kęsti šalčio, o vasarą –
karščio. Pakeistos šildymo ir vėdini-
mo sistemos, įrengtos prieigos neį-
galiesiems.

„Meno kūriniams, salėms yra
reikalingos ypatingos sąlygos: tam
tikra temperatūra, drėgmė. Many-
čiau, būtent po šitos renovacijos mes
jau turėsim daug geresnes sąlygas.
Be to, pas mus vyksta įvairūs rengi-
niai, taigi salės bus ne per šaltos ir ne
per karštos”, – sakė Romualda Atko-
čiūnienė, Šiaulių dailės galerijos
direktorė.

Remontuoti galeriją 800 tūkst.
litų skyrė miesto savivaldybė.

Kol buvo tvarkomos salės, beveik
pusę metų nevyko jokių renginių.
Tačiau dabar galerijos darbuotojai
keliems mėnesiams į priekį sudarė
renginių sąrašą ir tikisi sulaukti
žymiausių ne tik Lietuvos, bet ir
užsienio menininkų.

„Ši galerija krypsta į šiuolaikinį
meną: stengiamės pristatyti Šiaulių
miesto kūrėjus, kas aktualu šiuo-
laikiniame mene Lietuvoje bei už-

sienyje. Taip rengiame šiuolaikinio
meno festivalius”, – pasakojo Jurga
Sutkutė, Šiaulių dailės galerijos vyr.
specialistė.

Dailės galerija po remonto prista-
to dvi parodas: nacionalinės kultūros
ir meno premijos laureato Vytauto
Balčyčio fotografijų ir pomirtinę gra-
fiko Audriaus Puipos. 

LRT

Šiaulių dailės galerija 
pradėjo antrąjį gyvenimą

Šiaulių dailės galerija.
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�Organizacijos „Vaiko vartai į
mokslą” narių susirinkimas rengiamas
sekmadienį, balandžio mėn. 6 d., 9 val.
r. Pasaulio lietuvių centro (Lemonte)
posėdžių kambaryje. Charakterio ugdy-
mo programos „Sparnai” redakcinio ko-
lektyvo narės supažindins susirinkimo
dalyvius su naujausia, jau penktąja or-
ganizacijos paruošta programa, kuri
bus naudojama organizacijos 9 remia-
muose dienos centruose ir laikinosios
globos namuose Lietuvoje. Nuo 1998 m.
veikiančia organizacija ir jos labdaros
darbais susidomėję asmenys taip pat
maloniai kviečiami ateiti į susirinkimą.

�Los Angeles Dramos sambūrio
spektaklis komedija ,,Reikia arklio”
vyks balandžio 6 d., sekmadienį, 2
val. p. p. Jaunimo centre, 5620 S.
Claremont Ave., Chicago. Bilietai
spektaklio dieną nuo 1 val. p. p.  prie
įėjimo durų.   Bilieto kaina – 20 dol.
Jaunimui iki 10 m. – nemokamai. Po
spektaklio bus vaišės ir pabendravi-
mas JC kavinėje. Rengia ,,Margutis II”

�JAV LB Brighton Park apylin-
kės narių metinis susirinkimas įvyks
balandžio 13 d. 11 val. r. Švč. Mer-
gelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
parapijos Mozerio salėje, 4420 S.
Fairfield Ave, Chicago. Kviečiami
dalyvauti visi. Dienotvarkėje: prane-

šimas apie 2007 m. valdybos veiklą,
ateities planai, rinkimai į valdybą.
Nariai prašomi susimokėti LB solida-
rumo įnašą. Po susirinkimo paben-
dravimas prie kavutės.

�Tuoj po 9 val. r. šv. Mišių Šv.
Antano bažnyčioje balandžio 13 d. vi-
sus ciceriečius kviečiame į kavutės
kambarį, kur vyks JAV LB Cicero  apy-
linkės metinis susirinkimas.  Dienot-
varkėje: Cicero apylinkės valdybos veik-
los apžvalga, iždininko ataskaita, re-
vizijos komisijos pranešimas. Šiais
metais baigiasi valdybos narių ka-
dencija, tad bus renkami nauji nariai.
JAV LB Cicero valdyba kviečia visus
gausiai dalyvauti šiame susirinkime.

�FSS Čikagos skyriaus sueiga
įvyks balandžio 20 d., sekmadienį,  1
val. p.p. Posėdžių salėje, PLC, Le-
mont. Klausysimės įdomios R. Kun-
čo-Žemaitaičio paskaitos. Maloniai
kviečiame visus dalyvauti.

�Balandžio 20 d., sekmadienį,  1
val. p.p. Beverly Shores, IN Šv. Onos
bažnyčioje vyks lietuviškos pamaldos.
Giedos bažnytinis choras. Šv. Mišias
aukos kun. Antanas Gražulis, SJ.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
Visos kriminalinès bylos
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

• Karaliaučiaus krašto lietu-
viškų mokyklų paramai per Ma-
žosios Lietuvos lietuvių draugiją Či-
kagoje aukojo: $285 Aleksandras Ve-
rikas. $200 dr. Leonas Sulas. $100 kun.
dr. Eugenius Gerulis, Šarūnas ir Aud-
ronė Užgiriai. $80 Vytautas Grau-
žinis. $50 Liucija Beržinskas, Vande-
linas Domanskis,  Viktoras Makie-
jus, Narimantas ir Janina Udrys,
Eugenijus ir Irena Vilkas. $40 Felik-
sas ir Janina Bobinai. $25 Stasys ir
Sofija Džiugas, Juozas ir Giedrė Kon-
čius, Juozas Mikulis, Zenonas Obe-
lenis, Marija Remienė, Jonas ir Irene
Smalstys,  Agota  A. Tiškus. $20 Va-
cys Laniauskas, Jonas ir Valeria Ple-
rys, Vytautas Vizgirda. $15 Jurgis
Kisielius,  Teodoras ir Ritonė Rudai-
čiai. $10 Petras Narutis. Dėkojame
visiems rėmėjams. „Karaliaučiaus
krašto lietuvybei”, 1394 Middle-
burg,  Ct., Naperville, IL 60540–
7011.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir su negalia
vaikams, daugiavaikėms šeimoms bei
studentams Lietuvoje.  Aukojo: Li-
thuanian American Community of

New Britain (J. Liudžius, C. Salka)
$100;  Raimundas ir Raminta Lap-
šiai $100 a. a. Juliaus Sinkevičiaus
atm.; a. a. Kazimiero Genčiaus atm.
Zita  Baltramonas $25, Brazaičių šei-
ma $100. Labai ačiū. „Saulutė”
(Sunlight Orphan  Aid), 414
Freehauf  St., Lemont, IL 60439,
tel. (630) 243-7275 arba (630) 243-
6435, el. paštas: tijunelis@sbc-
global.net Aukos nurašomos nuo
mokesčių.

• A. a. Bronės Nainienės atmi-
nimui, jos duktė Rūta Sušinskienė
atsiuntė „Saulutei” $1,165, kuriuos
suaukojo: W. L. Hoffman, Anonimas,
J. V. Žukauskai, P. R. Domanskiai, D.
R. Povilaičiai, I. B. Serapinai, A. A.
Leliai, S. Jelionienė, R. S. Paskai, M.
V. Černiai, P. Jurkai, A. J. Bakaičiai,
D. D. Siliūnai, L. A. Norušiai, R. J.
Riškai, V. G. Garbonkai, V. Lukas, R.
V. Sinkai, G. N. Čepėnai, R. R. Česo-
niai, M. Lenkauskienė, V. Ruzga, D. I.
Tijūnėliai. „Saulutė” dėkoja už au-
kas vargingai gyvenantiems vaiku-
čiams Lietuvoje ir reiškia nuoširdžią
užuojautą „Saulutės” pradininkui
Broniui Nainiui, jų dukroms  Rūtai ir
Laimai bei kitiems artimiesiems.

Savaitraštis ,,Vakarai”,  informacinis portalas ,,www.vakarai.us” 
ir Edita Mildažytė gegužės 17 d. 5 val. v. visus kviečia  

į labdaros vakarą ,,Nelik abejingas!” Pasaulio lietuvių centre. 
Padėkite Lietuvos vaikams, sergantiems cukriniu diabetu. 

Bilietus galite užsisakyti: ,,www.vakarai.us”; parduotuvėje ,,Lietuvėlė”, 
kavinėse ,,Smilga” ir ,,Bravo”. 

Visos lėšos, gautos pardavus bilietus, bus išsiųstos į Lietuvą. 
Tel. pasiteiravimui: 630-824-0303.

Vėluoja pavasaris, vėluoja ir Draugo fondo pavasarinis vajus. Tačiau yra
narių, kurie nelaukia paraginimo ir jau atsiuntė savo įnašus į Draugo fondą:
100 dol. – dr.  Vytas ir Aldona Urbai, iš viso 200 dol. Scherervill, IN ir 50 dol.
Vandelinas Domanskis, garbės narys, iš viso 2,100 dol., Jupiter, FL. Drau-
go fondas nuoširdžiai dėkoja už paramą.

Saulėtą balandžio 2 d. rytą nuolatiniai Draugo fondo talkininkai iš-
siuntė vajaus laiškus visiems „Draugo” prenumeratoriams. Talka nebu-
vo tokia didelė, nes mažėjant dienraščio  prenumeratoms, mažėja ir
Draugo fondo rėmėjų.

Laiškų siuntimo talkoje šį kartą dalyvavo (stovi iš kairės): Antanas
Valavičius,  Viktoras Jautokas,  Vitalis Lekeckas, Viktorija Valavičienė ir
Algirdas Čepėnas. Sėdi – Marija Remienė, Aldona Lekeckienė, Rūta Jau-
tokienė ir Jurgis Vidžiūnas.

Kaip paprastai, techninį siuntimo tvarkymą atliko Antanas Vala-
vičius, o Marija Remienė visiems nuoširdžiai padėkojo ir pavaišino ban-
delėmis.


