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•Mažo fondo dideli dar-
bai (p. 14)

Dauguma išvykstančių iš Lietuvos emigrantų renkasi ES valstybę narę. Balsas.lt nuotr.

Lietuva tebepirmauja pagal
emigracijos mastâ

Nuo pat įstojimo į Europos Są-
jungą Lietuvoje išlieka ta pati ten-
dencija: daugiau negu du trečdaliai
emigrantų išvykimo tikslo šalimi
renkasi ES valstybę narę. 2008 m. į
Jungtinę Karalystę emigravo 26
proc. emigrantų, Airiją – 12, Vokietiją
– 8, Ispaniją – 5 proc. Išvykstama
nuolat gyventi ir į JAV (11 proc. visų
emigrantų), Rusijos Federaciją, Bal-
tarusiją (po 6 proc.).

Nukelta į 6 psl.

Vilnius, birželio 19 d (Balsas.lt)
– Statistikos departamento vertini-
mais, 2008 m. iš Lietuvos į užsienį
nuolat gyventi išvyko 23,7 tūkst. gy-
ventojų, tai 2,8 tūkst. mažiau negu
2007 m., o imigravo – 9,3 tūkst. žmo-
nių (0,7 tūkst. daugiau negu 2007 m.).

Tarptautinei migracijai įtakos
turėjo suprastėjusi ekonominė ir fi-
nansinė šalies padėtis, sparčiai didė-
jantis nedarbas ir mažėjantis laisvų
darbo vietų skaičius.

Lietuvai – pagyros iš Briuselio

Vilnius, birželio 19 d. ((Delfi.lt)
– Į Briuselį susirinkę Europos
Sąjungos (ES) vadovai nesugebėjo
susitarti, ką daryti su Lisabonos su-
tartimi, kurią referendume atmetė
Airijos gyventojai, tačiau palaimino
dabartinio Europos Komisijos (EK)
prezidento portugalo Jose Manuel
Barroso kandidatūrą antrai kadenci-
jai į šias pareigas. Anot Lietuvos pre-
zidento Valdo Adamkaus, pastarasis
sprendimas buvo priimtas vieningai.

Ketvirtadienio vakarą prasidėju-
sios diskusijos dėl Lisabonos sutar-
ties, naujo EK vadovo, naujos ir gana
griežtos finansų priežiūros sistemos
Bendrijoje bei kitų klausimų gerokai
užsitęsė. Europos Viršūnių Tarybos
(EVT) nariams pavyko sutarti dėl J.
M. Barroso kandidatūros į EK prezi-
dentus, kurią rėmė ir Lietuva. J. M.
Barroso kandidatūrai dar turės pri-
tarti Europos Parlamentas.

Vienas jautriausių klausimų bu-
vo Lisabonos sutarties likimas. Kaip
žinoma, Airijos rinkėjai kartą refe-
rendume Nukelta į 6 psl.

Vilnius, birželio 19 d.(ELTA) –
Lietuvos Vyriausybės pastarojo pus-
mečio veiksmai, reaguojant į ekono-
minio ir finansinio sunkmečio iššū-
kius, yra sveikintini, teigia Europos
Komisijos (EK) narys ekonomikos ir
pinigų reikalams Joaquin Almunia.

Ministras pirmininkas Andrius
Kubilius Briuselyje susitiko su aukš-
tais ES pareigūnais prieš prasidedant
Europos Vadovų Tarybos sesijai.

Premjeras susitiko su kadenciją bai-
giančiu Europos Parlamento (EP) pir-
mininku Hans-Gert Pottering ir EK
nariu ekonomikos ir pinigų reikalams
J. Almunia.

A. Kubiliaus susitikime su J. Al-
munia taip pat dalyvavo finansų mi-
nistras, naujasis Lietuvos kandidatas
į Europos finansų ir biudžeto komi-
saro pareigas Algirdas Šemeta. J. Al-
munia pasveikino ir aukštai įvertino

Lietuvos Vyriausybės pastarojo pus-
mečio veiksmus reaguojant į ekono-
minio ir finansinio sunkmečio iššū-
kius. Jis pridūrė, kad EK palaiko A.
Kubiliaus vadovaujamos Vyriausybės
žingsnius.

A. Kubilius priminė EP pirminin-
kui svarbią iniciatyvą remti Europoje
totalitarinių režimų tyrimus, didinti vi-
suomenės informuotumą apie totalita-
rinių režimų nusikaltimus.

ES vadovai nesutaria d∂l Lisabonos sutarties

Vilnius, birželio 19 d. (BNS) –
Šengeno vizos kaina Baltarusijos pi-
liečiams gali sumažėti nuo 60 iki 35
eurų, o Kaliningrado srities gyvento-
jams ateityje gali būti įvestas bevizis
režimas. Tokius pasiūlymus už tei-
singumą ir saugumą atsakingam eu-
rokomisarui Jacques Barrot pateikęs
Lietuvos užsienio reikalų ministras
Vygaudas Ušackas sakė sulaukęs pa-
ramos.

Briuselyje viešintis V. Ušackas
sakė: ,,J. Barrot pritarė, kad reikia
siekti, jog Baltarusijos piliečiams vi-
zos kainuotų ne brangiau negu Ru-
sijos piliečiams, ir pareiškė esąs atvi-
ras svarstyti priemones, kaip paleng-
vinti vizų režimą visai Kaliningrado
sričiai”. Anot ministro, tokie spren-
dimai būtų svarbūs ekonominiu, kul-
tūriniu ir politiniu atžvilgiu.

J. Barrot ir V. Ušackas taip pat
aptarė baigiamus rengti susitarimus
dėl Lietuvos ir Baltarusijos bei Rusi-
jos pasienio gyventojų kelionių tvar-
kos ir pažymėjo, kad jie suteiks gali-
mybę pasienio gyventojams be vizų,
su specialiais leidimais, kirsti valsty-
bės sieną ir lankytis kitos valstybės
pasienio teritorijoje.

V. Ušackas sakė, kad toks susita-
rimas su Baltarusija jau baigiamas
derinti, o su Rusija yra jau parengtas,
tačiau kliūčių kelia tai, kad specia-
lioms kortelėms, iš kurių turėtojų ne-
bebūtų reikalaujama vizų, reikalingi
papildomi finansiniai ištekliai.

Lietuvai įstojus į Šengeno erdvę
ir išaugus vizos kainai, gerokai su-
mažėjo į Lietuvą atvykstančių balta-
rusių skaičius. Lengvinti vizų režimą
ES kaimynams ragina ir nepriklau-
somi politikos specialistai.
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Svarstoma apie
bevizî režimâ

su Kaliningradu

Prezidentas Valdas Adamkus Briuselyje atsisveikino su Europos Sąjungos vado-
vais. Į kitą viršūnių susitikimą jau vyks išrinktoji prezidentė Dalia Grybauskaitė.

ELTOS nuotr.
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JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

Kanadoje (USD)
Metams $215.00 • 1/2 metû $130.00

• 3 mèn.$100.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $600.00 • 1/2 metû $300.00

Į Lietuvą reguliariu paõtu
Metams $120.00 • 1/2 metû $66.00
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JAV
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• 3 mèn.$48.00
Kanadoje (USD)

Metams $150.00 •1/2 metû $120.00
• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
Į Lietuvą reguliariu paõtu
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Šį rytą į mane pažvelgė iš-
kreiptas ekonominio sunkmečio
veidas, kuris užgulė visus, bet
ypač vyresniuosius ir socialiai
remtinus žmones. Pirmame bir-
želio 19 d. ,,The Wall Street Jour-
nal” puslapyje išspausdintoje
nuotraukoje – dvi latvės, vienai
kitai įsikibusios į atlapus. Nuot-
raukos paantraštėje paaiškina-
ma, jog šios dvi pensininkės ranką
viena prieš kitą pakėlė dėl Lat-
vijos vyriausybės ketinimo 10
proc. sumažinti ir taip ubagiškas
pensijas. Nežinau, ką moterys
viena kitai pasakė ir kieno pusę –
vyriausybės ar pensininkų – gynė.
Šiuo atveju, tai nėra svarbu.
Svarbu, kad tokiems pokyčiams
visuomenėje vykstant smurto
panaudojimas, rankos pakėlimas
prieš kitą nebūtų laikomas tinka-
mu susikaupusio pykčio nulei-
dimu, suprantama ir pateisinama
nusivylimo ir streso išraiška.

Vyr. redaktorė
Dalia Cidzikaitė

Liepos 1–6 dienomis Vilniaus ateitininkų patalpose, Pilies g. 8,
veiks ateitininkų kavinė „Rods buva”. Vilniaus krašto ateitininkų
valdyba maloniai kviečia apsilankyti visus tomis dienomis bū-
siančius sostinėje. Čia bus galima sutikti draugus, paskirti pasi-
matymus, išgerti arbatos, pasivaišinti pyragais, padiskutuoti, pail-
sėti...

,,Ateities” redakcija pakalbino Vilniaus krašto ateitininkų
valdybos pirmininkę Inesą Čaikauskienę apie užsimojimą suburti
viso pasaulio ateitininkus Dainų šventės savaitę Vilniuje.

– Kaip kilo idėja kurti ateitininkų kavinę?
– Idėja kilo vieno susitikimo su išeivijos ateitininkais metu. Tuomet buvo

kalbama apie galimybes palaikyti santykius tarp išeivijoje ir Lietuvoje
gyvenančių ateitininkų. Pirmiausia svarstėme, kaip galėtume suorganizuoti
susitikimą pačios Dainų šventės metu, nes būtų didžiausias nusikaltimas
praleisti tokį masinį ateitininkų buvimą ne tik vienoje šalyje, bet ir viename
mieste. Tada ir buvo pasiūlyta organizuotis Pilies g. 8 pasibuvimui...

– Ko siekiama šiuo projektu?
– Siekiama pajusti „tolimų vienybę”. Nešiodami tą patį ateitininkų vardą

ir gyvendami judriame pasaulyje, vieni apie kitus sužinome dažniausiai tik iš
elektroninės konferencijos laiškų. Vasaros metu į Lietuvą atvyksta nemažai
išeivijos ateitininkų, tačiau Lietuvos jaunimas tada atostogauja, dirba sto-
vyklose, bendrauja vieni su kitais tik pažįstami. Taigi šių savaitę truksiančių
susitikimų metu bus siekiama sustiprinti ateitininkų bendruomeniškumą.

– Gal gali pristatyti, kas vyks kavinėje?
– Žodžio „kavinė” nereikėtų suprasti taip, kaip jį matome parašytą. Ka-

vinės bus tik tiek, kad bus galima ten pasivaišinti pyragais, kava, arbata.
Kavinė – tai labiau projektas, kurio tikslas, kaip jau minėjau, – žmonėms, gy-
venime besivadovaujantiems tais pačiais principais ir pasaulėžiūra, pamatyti
ir išgirsti vieniems kitus.

Planuojama medaus ir lietuviškų vaišių dienos, dainų vakaras, šokiai,
diskusijos, susipažinimas su Lietuvos ateitininkų veikla ir ją vykdančiais
žmonėmis, pasidalijimas patirtimi, pažintis su Vilniumi...

Kavinė sujungs keletą veiklos formų. Išskirti norėčiau kelias iš jų: tai
„Vilniaus legendos” ir „Ateitininkų kelias Vilniuje”.

Vaikščiojant pirmuoju keliu bus aplankomos istorinės, legendomis api-
pintos Vilniaus senamiesčio vietos ir pasakojamos iki šių dienų išlikusios le-
gendos.

„Ateitininkų kelias Vilniuje” – tai su ateitininkų asmenybėmis ir jų veikla
susijusių vietų lankymas, nes šiame mieste yra nemažai vietų, susijusių su
ateitininkų organizacija, konkrečiais ateitininkais. Būtent Vilniuje, buvu-
siuose Moksleivių rūmuose, 1989 metais vyko Atkuriamasis ateitininkų suva-
žiavimas, 1994 metais čia vyko ir XII ateitininkų kongresas, kurio metu or-
ganizacija oficialiai iš JAV perkelta į Lietuvą. Taip pat neturėtume pamiršti
Vasario 16-osios Akto signatarų namų – iš dvidešimties jų trys buvo ateiti-
ninkai: Pranas Dovydaitis, Kazys Bizauskas ir Aleksandras Stulginskis. Ne-
mažai ateitininkų sovietmečiu buvo įkalinti KGB rūsiuose. Vysk. Vincentas
Borisevičius nukankintas ir palaidotas Tuskulėnų kapavietėje. Rasų kapinėse
galėtume rasti nemažai ateitininkų kapų, o prieš metus pastatytas ir ke-
notafas Sverdlovske sušaudytam Pranui Dovydaičiui ir Baltarusijos pa-
plentėje nužudytam Kaziui Bizauskui. Adelė Dirsytė – ateitininkė, Sibiro kan-
kinė, tremtyje išleidusi lietuvišką maldaknygę, mokytojavo mergaičių gim-
nazijoje, kur dabar įsikūrusi Salomėjos Nėries gimnazija, Šv. Kotrynos baž-
nyčioje melsdavosi kartu su grupele mergaičių ateitininkių. Šv. Jono bažnyčia
glaudžiai susijusi su ateitininkais kunigais Alfonsu Lipniūnu ir Alfa Sušinsku.
Šios ir kitos žymios vietos bus įtrauktos į maršrutą „Ateitininkų kelias
Vilniuje”: Vilniaus universitetas, kuriame 1948 m. įsikūrė pogrindinė Aušros
vartų kolegija, Jadvygos Waltz bendrabutis (Išganytojo g.), kuriame gyveno
Kazys Bizauskas, lito „tėvo” Vlado Jurgučio namai, kultūros puoselėtojo, žur-
nalisto, susilaukusio ypatingo saugumiečių dėmesio Juozo Keliuočio namai,
vysk. Mečislovo Reinio gyvenamoji vieta Pilies g., Jadvygos ir Adolfo Damu-
šių, Kazio Bradūno butai, Kazio Šalkauskio namai, kur gyveno ir prof. Stasys
Šalkauskis, o šiuo metu gyvai ateitininkų ir Lietuvos istoriją liudija jo sūnus
Julius Šalkauskis su žmona Ritone.

– Kas kviečiami užsukti į ateitininkų kavinę?
– Laukiami ne vien ateitininkai, bet visi, kurie jaučia, jog ateitininkų

veikla ir principai, kuriais jie vadovaujasi, jiems yra artimi. Taip pat kviečiami
ir tie, kurie nori pažinti ateitininkus.

– Kodėl pasirinktas pavadinimas „Rods buva”?
– Tai ištrauka iš ateitininkų labai pamėgtos lietuvių liaudies dainos, kuri

dažnai dainuojama linksmai pasibuvus ir nenorint išsiskirti, nes didelis
džiaugsmas yra susitikti savo artimą.

„Ateitis” 2009 m., Nr. 5

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

,,Rods buva” Kvietimas į ateitininkų
kavinę Vilniuje VASAROS

KALENDORIUS
Stovyklos Dainavoje
Jaunųjų ateitininkų
stovykla, liepos 5–15 d.
Pasižiūrėję į Ateitininkų tinkla-
lapį www.ateitis.org rasite
registracijos anketas ir bendrą
informaciją apie stovyklą. Jei
turite klausimų, kreipkitės į
JAS CV pirmininkę Laimą
Aleksienę tel.: 708-442-5869.

Moksleivių stovykla
liepos 15–26 d.
Visą stovyklos informaciją ir
registracijos anketas rasite
moksleivių tinklalapyje:
www.mesmas.org Jei turite
klausimų, rašykite MAS CV
pirmininkei Dainei Quinn
adresu:
dainequinn@gmail.com

Sendraugių stovykla I
liepos 26–rugp. 2 d.
Visos vietos užimtos.

Organizuojama antra sen-
draugių (šeimų) stovykla. Kvie-
čiami ateitininkai sendraugiai
ir jiems prijaučiantys su visais
šeimos nariais. Registruokitės
pas Ritą Račkauskaitę-
Bieliauskienę iki liepos 1 d.,
rašydami el. pašto adresu:
sendraugiai2@gmail.com
arba skambinti
tel.: 708-484-4045.

Tradicinis ateitininkų
studijų savaitgalis
rugsėjo 4–7 d.
Darbo dienos savaitgalį Šiau-
rės Amerikos ateitininkų taryba
rengia Ateitininkų studijų sa-
vaitgalį Dainavoje. Kviečiami
visų sąjungų ateitininkai, jų
šeimų nariai ir draugai. Vyks
paskaitos, pašnekesiai, kultū-
rines programos, bendravimas.
Registracijos anketą rasite
ateitininkų tinklalapyje: http://
ateitis.org/musu/?p=415
Savaitgalio registratorė:
Ramunė Kubiliūtė,
rkkubilius@yahoo.com

Kennebunkport, Maine
Sendraugių poilsio

savaitė rugpjūčio 1–8 d.
Tėvų pranciškonų vasarvietėje.
Prašome kreiptis į Eligijų

Sužiedėlį tel.: 781-982-0765
el. paštas: suziedelis@aol.com

Sendraugių
stovykla II

rugp. 9–16 d.
NAUJA
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Laisvės siekimas!
STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Lietuva, kaip toji žuvis, kuri, išmesta iš vandens, žiopčioja, siekda-
ma tyro oro, laisvo kvėpavimo. Ji visą laiką troško laisvės, be ku-
rios negalėjo gyvuoti. Mūsų tėvynė, spaudžiama kaimyninių kraš-

tų – priešų iš Rytų ir Vakarų, šimtmečiais buvo masinantis „skanus kąs-
nelis”. Ir tik savo drąsa, karšta kova, didvyrišku nepasidavimu prie gra-
žios Baltijos jūros išliko iki XXI a. – laisva, nepriklausoma, demokratinė
respublika.

Laisvė ir teisybė – tai visuomenės šulai. O tikroji laisvė yra branges-
nė už sidabrą, auksą ir visokias brangenybes. Laisvė – tai žmogaus kvė-
pavimas, gyvybė, visa vertingoji gyvenimo prasmė! Visiems gamta leido
būti laisviems, todėl laisvės jausmas yra natūralus. Kažkada girdėjau kaž-
kokio filosofo išpažinimą: „Aš myliu laisvę labiau už tėvynę, nes tėvynė be
laisvės – kalėjimas.” Tokiame kalėjime Lietuva buvo užsklęsta nuo viso
likusio kultūringo pasaulio geležine uždanga ištisą pusšimtį.

Lietuviai pakiliai švenčia Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją. Keista net pa-
galvoti, kad mūsiškiai vangiai užsimena apie antrąjį vilties šauksmą į
pasaulį – laisvės Lietuvai! O tai buvo ne bergždžias bandymas vėl atkurti
nepriklausomą Lietuvą. Ne! Juk buvo per radiją paskelbtas keliomis už-
sienio kalbomis Lietuvos atkūrimas, jau sudaryta Laikinoji vyriausybė.
Lietuva alsavo tyru laisvės oru tris dienas, nes naciai pasirodė Kaune tik
ketvirtadienį, 1941 m. birželio 26 d. Taigi, birželio 23 dienos sukilimas yra
toks pat tikras istorinis faktas, kaip Vilnius yra mūsų sostinė! Todėl al-
kūnėmis šį įvykį nustumti į šoną, kaip antraeilį ar netgi trečiaeilį reikalą,
nėra nei išmintinga, nei girtina, nei jokiu būdu patriotiška.

Sovietinei valdžiai vis žiauriau reiškiantis, o, anot vieno patrioto, Lie-
tuvai esant raudonojo skorpiono nuodingose žnyplėse, 1940 m. spalio 9 d.
„Derby” kavinėje Kaune susitiko keletas Kauno ir Vilniaus veiklių asme-
nų: dr. Adolfas Damušis, Leonas Prapuolenis, prof. dr. Pranas Padalis, Pi-
lypas Narutis ir kt. Tada buvo nutarta įsteigti pasipriešinimo organizaci-
ją – Lietuvos aktyvistų frontą (LAF). Nutarta, jog LAF tikslas suburti
sukilimą prieš sovietinę okupaciją ir, esant palankioms sąlygoms, atkurti
Lietuvos valstybės nepriklausomybę. Kadangi sukilimui vykdyti reikia
ginkluotų pajėgų, sutelktų Vilniuje, Vilniaus centras virto vyriausiu, va-
dovaujančiu centru.

Trėmimų metu buvo gauta patikima informacija apie karo pradžią
birželio 18–26 d. Pasitarus buvo nutarta, kad greičiausia, pagal Hitlerio
įprotį, jis pradės karą sekmadienį, birželio 22 d. O jau visą birželį Kaune
vyko pasiruošimas sukilimui. Tuomet Kaune buvo aptarti pagrindiniai
svarbūs siekiai – prasidėjus karui sukilti, skelbti Lietuvos Nepriklauso-
mybę ir Laikinąją vyriausybę, išlaisvinti kalinius, apsaugoti gyventojus,
saugoti bei ginti nuo sunaikinimo svarbiausias miesto bendruomenines
įmones, įrengimus bei pastatus.

1941 m. birželio 22 d. ankstyvą sekmadienio rytą naciai puolė sovie-
tus. Jau tos pačios dienos vakare sukilėliai užėmė pašto ir telegrafo cen-
trą, norėdami apsaugoti jį nuo susprogdinimo. O tą pačią naktį sovietų
valdžia puolė į paniką ir pradėjo galvotrūkčiais, netvarkingai trauktis iš
Kauno. Sekmadienį sovietų tankai dardėjo Savanorių prospektu į Už-
nemunę, nors vokiečių lėktuvai buvo sudaužę Kauno oro uostą, ginklų
dirbtuves. Fredoje degė sandėliai.

Pirmadienio rytą LAF štabas gavo pranešimą, kad radiofonas ir radi-
jo stotis pasirengusi perduoti žinias. Nors Kaunas dar nebuvo pilnai suki-
lėlių rankose, tačiau nuspręsta nelaukti galimo greito vokiečių pasirody-
mo ir 23 d. ryte viešai paskelbti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą
(deklaraciją).

Birželio 23 d., pirmadienį, 9:28 val. r. LAF vyr. štabo vardu įgaliotinis
L. Prapuolenis paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą ir Laiki-
nosios vyriausybės sudėtį. Po to buvo sugiedotas Lietuvos himnas. Tai bu-
vo aukščiausias, sukilimo pasiektas taškas. Sukilimas, it gaisras, pasklido
po visą Lietuvą. Žiauraus sovietų teroro iškankinta lietuvių tauta pasiry-
žo kurti savo jaunos Lietuvos respublikos ateitį tautinės vienybės ir socia-
linio teisingumo pagrindais!

Sukilėliai 3 dienas visiškai valdė padėtį Kaune. Vokiečių kariuomenės
daliniai neatnešė lauktos laisvės, dėl kurios buvo narsiai kovota, bet, tik-
rąją tiesą pasakius, iš jų rankų jos gauti ir nesitikėta.

Tiesioginis sukilimo tikslas buvo sėkmingai pasiektas – Lietuva buvo
paskelbta nepriklausoma, valdė sava vyriausybė. Sukilimas įrodė, jog Lie-
tuva į Sovietų Sąjungą buvo įtraukta žiauria prievarta, o ne savo noru,
kaip skelbė sovietai.

Sukilimą parengė jaunimas (asmenys, augusieji ir brendusieji ne-
priklausomoje Lietuvoje), kuris įžiebė pasipriešinimo žiburį visoje Lietu-
voje. Per kelias kovų dienas Lietuvoje žuvo per 2,000 laisvės kovotojų. Di-
džioji dalis žuvusiųjų jauni žmonės – kariai, studentai, moksleiviai, darbi-
ninkų sūnūs, sodžiaus berneliai.

Kokie kilnūs idealistai, pasiaukoję taurūs patriotai, negailėję savo
gyvybės žuvo sukilime, parodo keli pavyzdžiai. Nukelta į 9 psl.

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  

DIDŽIOJO DIEVO
DOVANA

Arkivysk. SIGITAS
TAMKEVIÇIUS, SJ

Izraelitams keliaujant į Pažadė-
tąją žemę, ant Sinajaus kalno Dievas
davė Įsakymus, surašytus į dvi akme-
nines plokštes. Jos buvo saugomos
Sandoros skrynioje kaip Dievo artu-
mo išrinktajai tautai ženklas. Su
Sandoros skrynia Izraelio tauta ke-
liavo į savo tikslą – paveldėti Dievo jai
pažadėtosios žemės.

Kristus prieš savo mirtį paliko
mums kitą ženklą, nepalyginti svar-
besnį už Sandoros skrynią – savo Kū-
no ir Kraujo sakramentą. Paskutinės
Vakarienės metu jis paėmė duoną ir
palaiminęs ją tarė: „Imkite, tai yra
mano kūnas.” Panašiai palaiminęs
vyno taurę, pasakė: „Tai mano krau-
jas. Sandoros kraujas, kuris išlieja-
mas už daugelį” (Mk 14, 22–24).

Jėzus Kristus įsteigė Eucharis-
tiją – savo Kūno ir Kraujo auką ir pa-
liepė tai daryti jo atminimui. Eucha-
ristija yra pati brangiausia Dievo
dovana, kokią jis galėjo mums duoti.
Jėzaus Kristaus Kūno ir Kraujo šven-
tė – tai proga pasitikrinti, kaip mes
Dievo dovana pasinaudojame.

Iškilmingoje procesijoje su Eu-
charistiniu Jėzumi Devintinių šven-
tės proga ėjome Kauno gatvėmis. Mes
viešai išreiškėme savo tikėjimą į Jėzų
Kristų Eucharistijoje ir iškilmingu
būdu pagarbinome savo Viešpatį.
Dažniausi mūsų susitikimai su Vieš-
pačiu vyksta išoriškai kukliau – sek-
madienį ar šiokiadienį bendruome-
niškai švenčiant Mišias. 

Kristaus Kūno ir Kraujo šventė
pirmiausia mus kviečia atnaujinti
savo tikėjimą į tikrą Jėzaus buvimą
po duonos ir vyno pavidalais. Sto-
kodamas tikėjimo, su Eucharistija
žmogus gali elgtis nepagarbiai ir net
nusikalstamai. Nepriklausomybės
metais, vykstant iškilmingiems reli-
giniams renginiams, žmonės be Su-
taikinimo sakramento neretai priima
Komuniją ir mano, jog elgiasi teisiai.
Eucharistija yra pats švenčiausias
slėpinys, naikinantis mūsų lengvas
nuodėmes, bet, artindamiesi prie jo,
privalome savęs paklausti, ar mums
nereikalingas susitaikinimas su Die-
vu atliekant sakramentinę išpažin-
tį. 

Komunijos priėmimas niekuomet
negali tapti mados dalyku ar įpročiu –

neva kiti priima ir aš einu drauge su
visais. Apaštalas Paulius ragina, kad
žmonės, priimdami Komuniją, ištirtų
save ir nepriimtų Viešpaties Kūno
nevertai: „Todėl kas nevertai valgo
tos duonos ar geria iš Viešpaties tau-
rės, tas bus kaltas Viešpaties Kūnu ir
Krauju” (1 Kor 11, 27).

Eucharistijos taip pat negalima
laikyti maginiu ženklu ar daiktu ir
tikėtis, kad gautas jis savaime suteiks
kažką svarbaus – apsaugos nuo ligų,
pavojų ar atneš kitokią sėkmę. Ne,
šitaip tikrai nebus. Komunija, kurią
priimame, arba Mišios, kuriose daly-
vaujame, yra mūsų susitikimas su
Viešpačiu ir atsivėrusi galimybė iš šio
susitikimo gauti labai daug, jei tik
šito norime.

Jei dalyvavimas Mišiose ir Eucha-
ristijos priėmimas neatneša laukia-
mų vaisių, tai ženklas, kad esame ap-
sipratę su švenčiausiais dalykais ir
neparodome Jėzui reikiamo dėmesio. 

Yra viena labai svarbi priemonė,
padedanti iš Eucharistijos gauti daug
dvasinės naudos – tai Švč. Sakramen-
to adoracija. Eidami procesijoje Kau-
no gatvėmis, mes viešai ir iškilmingai
garbinome Jėzų, tačiau ne mažiau
svarbi tyli adoracija, kai Eucharisti-
nio Jėzaus akivaizdoje praleidžiame
nusistatytą laiko tarpą. Katalikiška-
me pasaulyje Eucharistijos adoracijos
yra labai vertinamos. Kaune yra ke-
lios vietos, kur nuolat yra rodomas
Švč. Sakramentas ir bet kuriuo metu
dieną, o kai kur ir naktį, galima ateiti
ir pabūti Viešpaties artumoje. 

Dievo tarnas popiežius Jonas
Paulius II savo enciklikoje „Ecclesia
de Eucharistia” rašo: „Neįkainojamą
vertę Bažnyčiai turi kultas, teikiamas
Eucharistijai ne Mišių metu. (...) Pa-
tartina ilgiau su Kristumi pabūti ir,
prisiglaudus prie jo krūtinės, kaip
mylimajam mokiniui (plg. Jn 13),
pasijusti paliestam jo begalinės mei-
lės. (...) Daug kartų tai dariau ir susi-
laukiau jėgų, paguodos ir paspirties”
(25).

Devintinės – tai proga atsakyti į
klausimą, ar mes iki galo pasinaudo-
jame Dievo duota dovana. Jėzus, pa-
likdamas save Eucharistijoje, taip pat
paliko meilės įsakymą, kad mylėtume
vieni kitus panašiai, kaip jis mus
myli. Eucharistija turi padėti tikin-
čiųjų bendruomenei tapti meilės ben-
druomene.
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DR. EDVARDAS BUBNYS

Pagal žymiausio XX amžiaus
ekonomisto dr. John Maynard Key-
nes teoriją, nacionalines pajamas
(angl. national income arba NI) su-
daro vartotojo perkamoji galia (angl.
consumption arba C), verslo sekto-
riaus investicijos (angl. investments
arba I) ir vyriausybės išlaidos (angl.
government spending arba G). Mate-
matiškai tai yra NI=C+I+G. Tarp jų
JAV vartotojų perkamoji galia (C)
šiais laikais siekia apie 68 proc. Kai
šis procentas stipriai sumažėja, gali-
ma recesija ar net valstybės ekono-
minė depresija. Jei verslo organizaci-
joms nesiseka padidinti investicijų
kapitalui (I), tuomet vyriausybė turi
padidinti savo išlaidas (G). Tokia „li-
beralų” finansų politika nuo Didžio-
sios depresijos 1930 dešimtmečio yra
ir buvusio JAV prezidento G. W.
Bush, ir dabartinio prezidento B.
Obama skatinimo programos pag-
rindas. Angliškai ji pavadinta fiscal
policy. 

Nobelio premijos laimėtojas,
„konservatorių” ekonomistas dr.
Milton Friedman pabrėžė dr. Irving
Fisher 1911 m. sukurtą pinigų pasiū-
los (angl. money supply) ryšių for-
mulę. Pinigų pasiūlą (M) padauginus
iš pinigų apyvartos greičio (angl.
velocity arba V), gauname vidutinę
kainą (angl. price arba P), padaugin-
tą iš produkcijos kiekio (angl. quanti-
ty arba Q). Matematiškai tai yra M*V
= P*Q. Federalinių rezervų sistema
(FED – kitaip sakant, JAV Centrinis
bankas) nori pakelti savo šalies eko-
nomikos lygį ir išvengti recesijos ar
depresijos. Tokia yra pinigų sistema,
paaiškinanti FED strategiją inves-
tuoti lėšas į bankus ir brokerines
įmones. Jie kelia pinigų pasiūlą (M).
Tokia strategija angliškai yra vadina-
ma monetary policy. Kai kurie kri-
tikai teigia, jog ši strategija veikia tik
tada, jei vartotojai noriai leidžia pini-
gus, t.y. jei pinigų apyvartos greitis
(V) yra normalus. Jei vartotojai bijo-
dami neleis pinigų, tuomet FED pa-
galba neužkirs kelio recesijai. Taigi,
akivaizdu, kad pagal šias teorijas nuo
vartotojo baimės priklauso perkamoji
galia (C) ir pinigų apyvartos greitis
(V).

Pakalbėkime apie išvestinius ver-
tybinius popierius (angl. derivative
securities). Ateities kontraktai (angl.
futures contracts) įgyja vertę iš
tradicinių vertybinių popierių kon-
traktų – akcijų kapitalo, obligacijų
(angl. stocks, bonds). Galima teigti,
jog jie yra pagrindinės tradicinių ver-
tybinių popierių kontraktų rizikos
sumažinimo priemonės – jie padeda
mažinti riziką. Išvestiniai ateities
prekių vertybinių popierių kontrak-
tai (angl. commodity futures con-
tracts) naudojami Čikagos biržoje jau
nuo 1850 metų. Jų dėka JAV ūki-
ninkai galėdavo parduoti savo pro-
dukciją už padorią (t. y. ne per žemą)
kainą derliaus metu. Ateities finan-
siniai vertybinių popierių kontraktai
(angl. financial futures contracts)
pradėti pardavinėti biržose nuo 1970
dešimtmečio. Nustatyto laiko pirki-
mo ir pardavimo opcionai (angl. call
options ir put options) yra skirtingi
išvestiniai vertybinių popierių kon-
traktai, padedantys valdyti tradicinę
akcijų bei obligacijų riziką. 

Aš mokiau savo finansų studen-
tus, kad šie visi išvestiniai kontraktai
yra nesunkiai suprantami naudojant
paprastus aritmetikos pavyzdžius.
Tačiau po 2001 m. New York Wall
Street „brokeriai” ir „bankai” sukūrė
labai sudėtingų pinigų srautų (ang.
complicated cash flow) išvestinius
vertybinius popierius. Ekonomistas
ir investuotojų patarėjas dr. Martin
Weiss savo firmoje Florida valstijoje
jau keletą metų perspėjinėjo apie iš-
vestinių vertybinių popierių sandorių
pavojų bankų balansų ataskaitose.
Milijardierius Warren Buffet išves-
tinius vertybinių popierių sandorius
jau seniai pavadino „finansinės rin-
kos naikinimo įrankiais” (angl. wea-
pons of financial mass destruction).
Neseniai žymus CNBC kabelinės te-
levizijos žurnalistas David Faber do-
kumentiniame filme ,,Kortų namas”
(angl. ,,House of Cards”) parodė, kaip
nekilnojamo turto paskolos tapo su-
dėtingais išvestinių vertybinių po-
pierių sandoriais su suktomis apy-
vartinėmis lėšomis. Šitos investicijos,
vadinamos „garantinėmis skolos
obligacijomis” (angl. collateralized
debt obligations arba CDOs), buvo
pardavinėjamos New York Wall

Street brokerių bankams, kompani-
joms, netgi vyriausybinėms įstaigoms
visame pasaulyje. Bet jie nekreipė
dėmesio į šį svarbų faktą. 

Paimkime amerikietiškojo futbo-
lo pavyzdį. Sirgaliai žino, kad žaidi-
mo pagrindas nėra talentingas ir
gražus žaidėjas ar nuostabus trene-
ris, tačiau bendra ir dažnai dar neiš-
garsėjusios komandos jėga, kuri sėk-
mingai užkerta ar puola varžovą.
Paklauskite dabartinių numylėtinių
– mūsų Naujosios Anglijos futbolo
komandos „New England Patriots”
Tom Brady ir Bill Belichik ar anks-
tesnių, jau „danguje gyvenančių”
žvaigždžių – lietuvių kilmės Johnny
Unitas ar žymaus trenerio Vince
Lombardi. Analogiškai su „garanti-
nėmis skolos obligacijomis” – CDO
pelningumas nepriklauso nuo dakta-
rato laipsnį turinčių žmonių su pui-
kiu matematiniu išsilavinimu ar Wall
Street piniguočių, prestižinių bankų
ar politinės valstybinių institucijų
jėgos. Pagrindas yra nenutrūkstantys
skolos mokėjimai, grynųjų lėšų
įplaukos (angl. continual cash in-
flows) iš skolininkų. Pavyzdžiui, že-
mas pajamas turinčių savininkų ne-
kilnojamo turto skolos neapmokėji-
mas (angl. subprime mortgage de-
faults) net mano mažam Cumber-
land, RI miestelyje gali padidinti ak-
cijų paketo investicijų riziką toli-
muose kraštuose, pvz., Čilėje, Norve-
gijoje, Pietų Afrikoje ar Taivane. Wall
Street tokius CDOs pardavinėjo kaip
saugius „AAA” vertybinius popierius.
Vieni buvo iš tikrųjų saugūs, o kiti
ne. Tačiau investuotojams tuo metu
tai nebuvo svarbu. „Burbulo mani-
jos” metu jie be saiko pirko ir pirko!
Kuomet skolininkai pradėjo nebeap-
mokėti savo skolų, CDOs prarado
vertę ir tapo „nuodingomis” (angl.
„toxic”) viso pasaulio investuotojų
akcijų paketuose ir bankų balansų
ataskaitose. 

Dr. Alan Greenspan, žymus eko-

nomistas ir buvęs FED pirmininkas,
pripažino Faber, kad mūsų žmogiško-
ji prigimtis verčia mus kartoti isto-
rinius finansinių „burbulų” ir „pani-
kos” ciklus. Ten, kur yra pinigai, go-
dumas visada pirmauja, o po to atei-
na baimė. Vienam godumo-baimės
ciklui pasibaigus, prasideda kitas, ir
taip vėl kartojasi. Mąstantys žmonės
skundžiasi, kad modernistai pabrėžia
trumpos finansinės veiklos svarbu-
mą. Jų manymu, tai yra rizikinga.
Svarbiau yra mąstyti, kas bus po pen-
kerių ar dešimties metų, o ne tik kas
bus šį mėnesį. Jei jie remtųsi ilga-
laike perspektyva, gal suprastų, kad
turtas, nors ir stambus, šiame pa-
saulyje yra laikinas. Nuo senų laikų
visos svarbios pasaulio religijos įspėjo
žmones apie su turtais susijusius
godumo ir baimės pavojus. Mūsų va-
kariečių dviejų tūkstančių metų se-
numo krikščionių tikėjimas moko
apie dorą laikino turto valdymą
(angl. stewardship). Tai iliustruotų ir
žymaus rašytojo W. Shakespeare žo-
džiai: „sušvelninkime savo prigimtį”
(angl. ,,gentle our natures”). Tuomet
godumas nebūtų ypatingai ryškus
gerovės metu, o baimė nebūtų perdė-
ta skurdo metu. Galbūt tada visi pri-
imtų geresnius finansinius sprendi-
mus? O gal cinikai mano, kad grei-
čiausiai toks „sentimentalumas” yra
nerealus ir romantiškas? 

Noriu truputį pasigirti: esu vie-
nas iš nedaugelio žmonių, kurių pen-
sijos praeitais metais nenukentėjo.
2008 metais užsidirbau apie 2 proc.
pelno. Man jau keletas metų nepatiko
ta „pirkimo burbulo manija”, savo
pakete neturėjau jokių akcijų ir
„nuodingų” CDO vertybinių popie-
rių. Ar jūsų investicijos pernai nu-
kentėjo? 

Pagal dr. Bubnio straipsnelį, išs-
pausdintą laikraštyje ,,The Valley
Breeze” (Cumberland, RI) š. m. ba-
landžio 9 d., padėjo paruošti Dalia
Bubnienė.

Kaip išvengti JAV ekonominės depresijos: 
investuotojų burbulas, panika ir doras turto valdymas

Finansų ir ekonomikos žinovas Edvardas Bubnys (1978 m. daktaro laipsnį apsigynęs University of Illinois, 
su podoktoriniu darbu 1986 m.) dalijasi savo mintimis apie dabartinės JAV ekonomikos būklę. 

Daugiau nei 25 metus dr.  Bubnys dėstė ekonomiką, finansus, investavimą
ir apskaitą įvairiuose JAV universitetuose ir koledžuose Vidurio Vakarų, Pie-
tiniuose bei Naujosios Anglijos regionuose. Šiuo metu jis turi savo mokesčių
ir apskaitos firmą Rhode Island valstijoje (EBDOC Tax & Bookkeeping
Services, Etc.). Laisvu laiku jis savanoriškai tvarko JAV LB Švietimo tarybos
ir Bostono LB apylinkės iždus. Jis taip pat yra sekretorius ir vienas iš Bostono
taupos lietuvių federalinės kredito unijos savanorių direktorių.
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AURELIJA TAMOŠIÙNAITÈ

Visai neseniai Michigan State
University Press išleido Mariaus
Gražulio knygą „Lithuanians in Mi -
chigan”, kuri papildys lietuvių imi-
gracijos istoriją JAV dar vienu pus-
lapiu. Šios knygos autorius nesiekia
ap žvelgti lietuvių gyvenimo visose
Jungtinėse Valstijose, o susitelkia ties
Michigan valstija ir įvairių ban gų,
kartų lietuvių gyvenimu ir veikla jo je. 

Knygos užuomazgos 

Marius Gražulis – antrosios kar-
tos Amerikos lietuvis, istorijos moky -
to jas, dirbantis Negaunee gimnazijo-
je, Negaunee, MI. Kaip teigė auto-
rius, paskata parašyti knygą buvo at -
si tiktinė. Arba, kaip juokavo Gra -
žulis, ,,reikiamu laiku atsidūriau rei -
kiamoje vietoje”. Norėdamas išlai ky ti
mokytojo licenziją, per daugelį me tų
autorius klausė nemažai kursų uni -
versitete. 2001 m. rudenį Nor thern
Michigan University jam teko klau -
syti dr. Magnaghi Michigan is torijos
paskaitų. Dr. Magnaghi pa sisakė esąs
knygų serijos apie tautines grupes
„Discovering the Peo ples of Michi-
gan” vienas iš redakto rių, pats para-
šęs šiai serijai knygą ,,Italians in Mi-
chigan”. Profesorius už klausė, ar
Gražulis nesusidomėtų pa siūlymu
parašyti knygą apie lietuvius Michi-
gan valstijoje, nes tokios kny gos dar
nebuvo. Taip Gražulis ir ėmėsi šio
darbo.

Kada pirmieji lietuviai 
apsigyveno Michigan?

Kaip pasakojo knygos autorius,
nors lietuviai galėjo atvykti ir apsis-
toti Michigan valstijoje dar prieš
1860 metus, apčiuopiami įrodymai
apie pirmuosius lietuvius šioje valsti-
joje egzistuoja tik nuo 1860-ųjų. Kny -
goje aprašoma lietuvių imigracijos is -
torija Michigan nuo 1860-ųjų iki pat
šių dienų, t. y. penkios imigracijos
ban gos, kaip jas skirsto autorius: pir-
moji banga – 1860–1917, antroji
banga – 1918–1939, trečioji banga –
1940–1955, ketvirtoji banga – 1956–
1990 ir penktoji, dabartinė imi gra -
cijos banga, kuri prasidėjo nuo 1990. 

Pagrindiniai Michigan lietuvių
telkiniai

Nuo pirmosios lietuvių emigraci-
jos bangos lietuviai apsigyveno be -

veik kiekvienoje Michigan apygardoje
(county). Pagrindinė varomoji jėga
bu vo ekonominės galimybės. Darbo
pa siūla atvedė pirmąją bangą dirbti
Grand Rapids baldų fabrikuose ir De -
troit automobilių gamyklose. Bet lie -
tuviai, kaip pasakojo Gražulis, tel kėsi
ir kitur. Mason ir Lake Counties
įsikūrė lietuvių ūkininkų bendruo -
me nė, pasivadinusi ,,Naująja Lie -
tuva”. Menominee County, esančioje
Up per Peninsula, taip pat ūkininka-
vo nemažai lietuvių. Saginaw ir Al -
bion – tai pora kitų miestų, kuriuose
lietuviai sudarė nemažą dalį pramo -
nės darbininkų. Dauguma lietuvių,
įsi kūrusių Michigan provincijose, dir -
bo medkirčiais ir tik nedaugelis lie -
tuvių pradėjo savo verslus. 

Kitos lietuvių emigracijos bangos
ėjo pirmosios bangos pėdomis, tačiau
ka dangi vėlesni emigrantai buvo ge -
riau išsimokslinę, jie dirbo pramonės
gamyklose inžinieriais, vadybinin -
kais ar apskaitininkais. Dauguma
Mi chigan lietuvių gyvena Detroit,
Ann Arbor ir Lansing trikampyje,
taip pat Grand Rapids. 

Lietuviai – savo ir kitų akimis

Kokius lietuvio portretus galima
su sikurti peržvelgus beveik pusantro
šim to metų lietuvių imigracijos laiko -
tar pį? Autoriaus teigimu, lietuvis
tiek savo, tiek kitų akimis visada bu -
vo vertinamas kaip rimtas darbingas
žmo gus. ,,Praktiški ir sunkiai dir ban-
tys – tokiomis ypatybėmis apibū di -
nami lietuviai Amerikoje, pvz., sporto
dievukai Dick Butkus ir Jonny
Unitas, aktorius Charles Bronson
(Charles Buchinsky) ir literatūriniai
vei kėjai, pvz., Jurgis Rudkus Upton
Sin clair romane ‘The Jungle’, – teigė
Gra žulis. – Girdėjau vieną istoriją iš
tų laikų, kai lietuviai dar dirbo ka sy -
klose Pennsylvania valstijoje. Pasa ko -
jama, kad darbų vykdytojai lietuvius
mėgdavę todėl, kad šie nesustodavo
dirbę net ir norėdami nusišla pinti.” 

Pagrindiniai tautiškumo 
išlaikymo veiksniai

Paklaustas apie tai, kas, jo nuo -
mo ne, padėjo Michigan lietuviams iš -
laikyti tautiškumą, Gražulis užsimi -
nė apie kelis veiksnius: bendruo me -
nę, bendrą susirinkimo vietą bei nau -
juo sius emigrantus. Tačiau, pasak
au toriaus, ,,nesvarbu, kaip atkakliai
lie tuviai kovotų siekdami išsaugoti
sa vo tapatybę JAV, jie tik gali kiek
pristabdyti tapatybės praradimo ar
asimiliacijos procesą.” Pasak senos
pa tarlės: ,,Ką pirmoji karta stengėsi
išlaikyti, antroji stengiasi pamiršti, o
tre čioji stengiasi atrasti.” Tai, Gra -
žulio teigimu, tinka visoms lietuvių
emi gracijos bangoms. Žvelgiant tik
šei mos lygmeniu, matyti, jog augan -
čios atžalos vis labiau asimiliuojasi.
Kita vertus, bendruomenės lygmeny-
je padėtis kitokia, nes naujoji emi -
gran tų banga ,,atšviežina” lietuvių
ben druomenę, kuri natūraliai mažėja
dėl nubyrėjusių lietuvių. 

Iššūkis naujajai emigrantų ban-
gai, autoriaus manymu, yra bendra
su sirinkimo vieta. Senosios emigran-
tų bangos burdavo savo bendruome-
nes prie parapijų. Dabar, kai senųjų
kartų lietuviai miršta, lietuviškos ka-
talikų bažnyčios parapijos yra užda-
rinėjamos. Naujoji lietuvių emigraci-

Gyvenimas – dialogas tarp dviejų 
kultūrų ir kalbų

jos banga neatgaivina lietuviškų pa-
rapijų Michigan. ,,Iškyla klau simas:
kur naujieji emigrantai su sitiks su
kitais lietuviais? Ar krep šinio aikš-
telėje, ar bare, ar delikatesų parduo-
tuvėje (kaip Union Pier)?”, – klausia
Gražulis. 

Svarbiausias veiksnys išlaikant
ir prarandant lietuvių bendruomenę,
pa sak Gražulio, yra ,,amerikietiška
sva jonė” (American Dream). ,,Imi -
grantas negali likti namuose, kalbėti
ir skaityti tik lietuviškai ir išgyventi.
Jam reikia dirbti ir užsidirbti atlygin-
imą. Kai tik lietuvis imigrantas susi-
randa darbą, jam reikia bendrauti,
kalbėti anglų kalba. Kai jo/jos vaikai
pradeda eiti į mokyklą, lietuvių kal-
bos vartojimas sumažėja, o anglų kal-
bos padidėja. Trečiajai kartai jau
beveik nėra jokių kultūrinių ar
ekonominių priežasčių išmokti lie -
tuvių kalbą”, – teigė knygos apie Mi -
chigan lietuvius autorius. 

Kita vertus, yra ir kita me dalio
pusė. Pasak Gražulio, geresnė eko -
nominė padėtis leidžia lietuviams
emi grantams išlaikyti lietuvių kul -
tūros institucijas, kurios gali sulėtin-
ti asimiliaciją. ,,Geriau apmokami
darbai įgalina išlaikyti lietuviškas
mokyklas, laikraščius, stovyklas ir
parapijas tol, kol bendruomenė pa -
sipildo naujais imigrantais. Be naujų
atvykėlių lietuviški telkiniai gali grei -
tai išnykti.”

Ne viskas liko atskleista 

„Lithuanians in Michigan” auto-
rius ateityje norėtų aprašyti daugelį
kitų temų, kurių ši knyga nepalietė.
Kaip teigia Gražulis, ,,norėčiau dau-
giau laiko skirti patyrinėti Saginaw

telkinį. Čia buvo lietuvių apylinkė
(neighborhood) ir parapija, kurie il -
gai buvo pamiršti. Parapija dar vis te -
be stovi, nors jau nebe etninė, o teri -
to rinė. Taip pat norėčiau patyrinėti
lie tuvių istoriją Upper Peninsula da -
lyje. Perskaičiau mažiausiai apie tris
ku nigus, kurie gyveno ir dirbo Mar -
quette vyskupijoje nuo 1910 metų. Ši
vys kupija buvo vadovaujama vys kupo
Salatkos, lietuvio iš Grand Rapids.”
Šios dvi istorinės linijos yra pa mi-
nėtos knygoje, tačiau giliau ne ana-
lizuotos. Knygoje taip pat ne ap ra šy-
tas Lietuvių klubas, kuris buvo įsi -
kūręs Muskegon, mažai paliesta ket -
virtoji emigrantų banga (1955–1990).
Šios istorijos, pasak Gražulio, taip
pat turi būti papasakotos. 

Autoriaus patirtis

Kaip pasakojo Gražulis, jo paties
gyvenimiška patirtis, glaudžiai susi-
jusi su kitų dipukų vaikų patirtimi,
ap rašyta knygoje. „Mano tėvai verti-
no išsilavinimą, katalikybę ir kul -
tūrą. Jie įskiepijo šias vertybes ir
man. Baigiau ir amerikiečių gimnazi -
ją, ir ‘Žiburio’ aukštesniąją mokyklą.
Bu vau ateitininkas ir daug laiko pra -
leidau Dainavoje, stovyklaudamas ir
dir bdamas. Iki šiol dirbu vadovu Dai -
navos Heritage Camp stovykloje. Pa -
tarnavau Dievo Apvaizdos parapijos
bažnyčioje, o dabar skaitau skaiti nius
St. Peter Cathedral, Marquette mies -
te, Michigan valstijoje. Violon čele
grojau daugiau lietuviams, nei ame -
rikiečiams. Vedžiau airių ir pran cūzų
kilmės amerikietę. Mano gyve ni mas
– tai dialogas tarp dviejų kul tūrų ir
kalbų, deja, viena iš jų stiprėja, kita
silpnėja”, – teigė knygos autorius. 

Su įdomumu skaitau Leono Čerš-
kaus „Lietuvos kario atsiminimus”
apie Lietuvos kariuomenę, kuri išda-
viko gen. Vitkausko dėka buvo įjung-
ta į rusų sovietinę.

Paskutiniuose numeriuose auto-
rius aprašo, kaip kai kurie karininkai
buvo slaptai neva išsiųsti į Maskvą, į
„pasitobulinimo” kursus. Tai buvo
1941 m. pavasarį prieš prasidedant
karui. Beveik visi atsidūrė Norilske
ar kitur.

Kaip tik tuo metu mano dėdė
pulk. Mečys Stankaitis taip pat buvo
išsiųstas Maskvon „pasitobulinti”.
Šeima tik po daugelio metų sužinojo
jo likimą – apie 1943 m. mirė No-
rilske. (O buvo dar jaunas žmogus.)

Dirbo anglių kasyklose. Lūžus kojai,
gavo gangreną ir mirė. Toks buvo ofi-
cialus pranešimas. Jo kauleliai tenai
kažkur ir liko.

Dėdės Mečio žmona su dukrele
Vida į Sibirą buvo išvežtos 1948 m.
Apie dėdės likimą jos tuo metu nieko
nežinojo.

Ir dar kai kas bando paneigti
komunizmo terorą Ypač rusai, aiš-
kindami, kad Lietuva nebuvo oku-
puota, ir lenkai, kurie sako, kad Vil-
nius nebuvo okupuotas.

Pamiršta, kad dar yra žmonių,
kurie viską prisimena, nors tada dar
ir vaikai buvo.

Dana Stankaitytė
Oak Lawn, IL

NEGALIMA PAMIRÕTI

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutam-
pa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius,
ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir tele-
fono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

Parduodami 36 tomai ,,Lietuvių Enciklopedijos”, 
išleistos 1959 m. Bostone. Tel. 773-585-9500
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Vilnius, birželio 19 d. (BNS) –
Kauno valdžia suskubo pasigirti, kad
veda derybas su Vokietijos bendrove
„Strabag”, norinčia statyti naują fut-
bolo stadioną. Tikrovė iš tiesų yra
kur kas niūresnė: svečiai nusivylė
kauniečiais ir milijonus nukreipė į
Vilnių.

Neseniai Kauno savivaldybė iš-
platino naujieną: Vokietijos statybų
bendrovių atstovai patikino miesto
valdžią norintys čia statyti apie 15
tūkst. vietų futbolo stadioną. Su to-
kiu pačiu pasiūlymu vokiečiai Kaune
lankėsi ir prieš metus.

Į stadioną jie žadėjo investuoti
daugiau nei 100 mln. eurų ir prašė
vienintelio dalyko – tinkamos terito-
rijos. Vokiečius labiausiai domino dvi
galimybės: naujo stadiono statyba S.
Dariaus ir S.Girėno stadiono vietoje
arba Nemuno saloje. Per metus Kau-
nas investuotojams nieko patrauk-
laus pasiūlyti nesugebėjo.

Nusivylę vokiečiai išvyko į Vil-
nių. Sostinės valdžia pasirodė esanti
apsukresnė – jau rengiami doku-
mentai stadiono statyboms Naujojoje
Vilnioje.

Vokieçiû� milijonai pasuko î Vilniû

Vilnius, birželio 19 d. (Delfi.lt) –
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK)
Darbo partijos (DP) vadovui Viktorui
Uspaskichui įteikė Europos Parla-
mento (EP) nario pažymėjimą. Tap-
damas EP nariu V. Uspaskichas susi-
grąžins teisinę neliečiamybę, kurią
atėmė Seimas Generalinės prokura-
tūros prašymu. Norint tęsti DP bylos
nagrinėjimą Vilniaus apygardos teis-
me, Lietuvos teisėsaugininkai priva-
lėtų kreiptis į EP dėl leidimo pa-
traukti V. Uspaskichą baudžiamojon
atsakomybėn.

Tuo tarpu Generalinė prokura-
tūra mano, kad V. Uspaskicho bau-
džiamąją bylą teismas toliau turėtų
nagrinėti. Tiesa, kas kreipsis į Briu-
selį dėl neliečiamybės panaikinimo
DP pirmininkui, kol kas neaišku. 

Nors įstatymuose nėra aiškiai
reglamentuojama, specialistai linkę
vertinti, jog teisinį imunitetą naujojo

EP nariai įgis nuo pirmo posėdžio.
Naujai išrinktas EP į pirmą posėdį
renkasi liepos 14 dieną.

V. Uspaskichas pageidavo EP na-
rio pažymėjimą atsiimti anksčiau nei
numatytas oficialus įteikimas išrink-
tiesiems europarlamentarams – tai
aiškino kelione į Londoną, kur ketina
susitikti su Europos demokratų par-
tijos vadovais.

V. Uspaskichas sakė ketinantis
su Lietuvos teisėsauga bendradar-
biauti Darbo partijos byloje, tačiau
neslėpė vilčių tai daryti jau ne kaip
įtariamasis, o liudininkas.

Kitiems išrinktiems EP nariams
pažymėjimai bus įteikti pirmadienį.
Trys Seimo nariai, išrinkti į EP, VRK
įteikė prašymus nutraukti jų įgalio-
jimus. Tai socialdemokratai Zigman-
tas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė bei V.
Tomaševskis.

Vilnius, birželio 19 d. (ELTA) –
Pastaruosius kelerius metus Lietu-
voje mažėja be tėvų globos likusių
vaikų, rodo nauja Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos ataskaita.

Pernai tėvų globos neteko 2,691
vaikas. 2007 m. be tėvų globos liko
2,824, 2006 m. – 3,006 vaikai. Praėju-
sių metų pabaigoje tėvų globos Lietu-
voje iš viso neturėjo 12,306 vaikai. Tai
sudaro 1,69 proc. visų Lietuvos vaikų.

Praėjusiais metais daugiau kaip

pusei vaikų (1,435) buvo nustatyta
globa globos įstaigose. Šeimose globa
suteikta 1,216 vaikų, šeimynose – 40
vaikų.

Pernai 4 iš 10 vaikų tėvų globos
neteko tėvų mirties, ligos, jų dingi-
mo, bausmės paskyrimo tėvams ar
tėvų valdžios apribojimo. 60 proc. tė-
vų globos neteko dėl to, kad tėvai ne-
prižiūri, nesidomi vaiku, netinkamai
jį auklėja, naudoja fizinį ar psicholo-
ginį smurtą.

Lietuva tebepirmauja pagal emigracijos mastâ�

Vilnius, birželio 19 d. (BNS) –
Praėjusiais metais 25 merginos iš
Lietuvos buvo išlaisvintos iš seksua-
linės vergijos užsienyje ir grąžintos į
Lietuvą. Penktadalį jų sudarė nepil-
nametės.

Kaip pranešė Vidaus reikalų mi-
nisterija, praėjusiais metais apkalti-
namieji nuosprendžiai pagal baudžia-
mojo kodekso 147 straipsnį – prekyba
žmonėmis – paskelbti 5 Lietuvos pi-
liečiams.

Nustatyta, kad Lietuvos moterys
yra parduodamos tiek savo šalyje,
tiek išvežamos į Didžiąją Britaniją,
Vokietiją, Prancūziją, Italiją, Graiki-
ją, Čekiją ir Nyderlandus.

JAV Valstybės departamento Ste-
bėjimo ir kovos su prekyba žmonėmis
biuras pateikė praėjusių metų atas-
kaitą apie prekybos žmonėmis  padėtį
įvairiose pasaulio šalyse. Lietuva, jau
6 metus iš eilės patenka į pirmąją
grupę valstybių, dedančių didžiausias
pastangas kovojant su tokio pobūdžio
nusikaltimais.

„Nors ataskaitoje teigiama, kad

Lietuva dar išlieka prekybos vaikais
ir moterimis seksualinio išnaudojimo
tikslais ‘tiekiančiąja’, tranzito ir ‘pri-
imančiąja’ šalimi, tačiau pabrėžiama,
jog mūsų Vyriausybė visiškai atitinka
kovai su prekyba žmonėmis keliamus
reikalavimus, – teigia vidaus reikalų
ministras Raimundas Palaitis. – Pra-
ėjusiais metais nevyriausybinių orga-
nizacijų vykdomiems projektams ko-
vai su prekyba žmonėmis buvo skirta
daugiau nei 150 tūkst. JAV dolerių.
Be to, Lietuva užtikrino, kad visi as-
menys, pripažinti kaltais dėl preky-
bos žmonėmis, būtų nuteisti kalėti. Iš
šios ataskaitos matome, kad Lietuva
padarė reikšmingą pažangą kovoje su
prekyba žmonėmis”.

Lietuvoje sukurta ir veikia pre-
kybos žmonėmis aukų ir nukentėju-
siųjų rėmimo ir pagalbos sistema,
kasmet iš valstybės biudžeto finan-
suojami nevyriausybinių organizacijų
įgyvendinami projektai, skirti preky-
bos žmonėmis socialinei paramai, nu-
kentėjusiųjų apsaugai ir grįžimui į vi-
suomenę.

Iš seksualin∂s vergijos išlaisvintos 25 lietuv∂s

Atkelta iš 1 psl.
Statistikos departamento verti-

nimais, 2008 m. savo išvykimą dek-
laravo 17,0 tūkst. (72 proc.), emigran-
tų, nedeklaravo – 6,7 tūkst. (28 proc.),
2007 m. – atitinkamai 13,8 tūkst. (52
proc.) ir 12,7 tūkst. (48 proc.).

Lietuva ir toliau pirmauja ES
pagal emigracijos mastą. Išanksti-
niais Europos Bendrijų statistikos
tarnybos (Eurostato) duomenimis,
2008 m. neigiamas emigravusių ir
imigravusių asmenų skaičiaus skirtu-
mas 1000 gyventojų buvo tik keturio-
se ES valstybėse narėse – Lietuvoje
(–2,3), Latvijoje (–1,1), Lenkijoje
(–0,4) ir Bulgarijoje (–0,2).

Migruoja daugiausia jauni dar-
bingo amžiaus žmonės: kas antras
migrantas yra 20–34 metų amžiaus.
Kas šeštas emigrantas buvo iki 18
metų amžiaus (2007 m. – kas penk-
tas). Pagyvenę gyventojai (60 metų ir
vyresnio amžiaus) 2008 m. sudarė 3
proc. visų emigrantų, 2007 m. – 4 proc.

2008 m. daugiau negu 40 proc. 18
metų ir vyresnio amžiaus išvykusiųjų
į užsienį nuolat gyventi  nebuvo susi-
tuokę. Beveik penktadalis šio am-
žiaus emigravusių moterų ir kiek
daugiau nei dešimtadalis vyrų buvo
išsituokę.

Emigracijos priežastys beveik ne-
sikeičia. 2007–2008 m. dauguma (70
proc.) emigrantų išvyko į užsienį
dirbti. 2008 m. kas dešimtas emi-
grantas išvyko mokytis, 2007 m. –
kas aštuntas. Dėl šeimyninių aplin-
kybių, t. y. kai išvykstama pas anks-
čiau emigravusius šeimos narius ar
sudarius santuoką su užsieniečiu,
2008–2007 m. išvyko 8 proc. visų emi-
grantų.

2008 m. daugiau negu pusė 18
metų ir vyresnio amžiaus emigrantų
prieš išvykdami iš Lietuvos nedirbo
vienerius metus ir ilgiau, 10 proc. dir-
bo prekyboje, 9 proc. – pramonėje, 4–
5 proc. – transporto, ryšių  ir nekilno-
jamojo turto srityse.

Mažèja be tèvû globos likusiû vaikû�

V. Uspaskichui îteiktas Europos
Parlamento nario pažymèjimas

ES vadovai nesutaria d∂l Lisabonos sutarties

Vilnius, birželio 19 d. (ELTA) – Vilniuje atidaroma didžiausia šalyje Na-
cionalinė dailės galerija – pirmasis po nepriklausomybės atgimimo Lietuvoje
moderniosios ir šiuolaikinės dailės muziejus. Pasak Lietuvos dailės muziejaus
direktoriaus Romualdo Budrio, muziejui pavyko per 5 metus įgyvendinti patį
ryškiausią Lietuvos tūkstantmečio minėjimo sumanymą – lankytojams prista-
tyti Nacionalinę dailės galeriją dešiniajame Neries krante. Dešimt salių pri-
taikytos nuolatinei XX a. dailės ekspozicijai, pastatyta nauja salė keičiamoms
parodoms. 150 vietų Nacionalinės dailės galerijos auditorija skirta konferen-
cijoms, kino ir videofilmų peržiūroms, įvairiems kultūros renginiams. Galerijos
atidarymo proga visuomenei pristatoma nauja XX–XXI a. Lietuvos dailės pa-
roda ir tarptautinė dailės paroda ,,Spalvų ir garsų dialogai. M. K. Čiurlionio
ir amžininkų kūryba”. Liepos 9 d. 6 val. v. (Lietuvos laiku) Nacionalinėje dailės
galerijoje vyks knygos „‘Draugui’ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę” sutiktuvės.

ELTOS nuotr. 

Atkelta iš 1 psl.               atmetė
šį dokumentą, kuriuo norima supa-
prastinti išsiplėtusios ES veikimo
mechanizmus. Šalies valdžia planuo-
ja antrą balsavimą spalį, tačiau prieš
tai pageidauja gauti įvairių garantijų,
pavyzdžiui, kad neteks atšaukti įsta-
tymų dėl karinio neutralumo, mo-
kesčių politikos ir abortus drau-
džiančių įstatymų.

Airijos premjeras Brian Cowen
reikalauja ne vien politinio ES spren-
dimo, bet ir specialaus protokolo,
įtraukto į ES steigimo sutartį.

Kai kurių sąjungos narių many-
mu, tokie debatai gali padrąsinti su-
tarties priešininkus. Rėmėjai savo
ruožtu nori išvengti naujo referendu-
mų rato ir siekia, kad sutartis būtų
patvirtinta kuo greičiau.

Nors dalis ES narių Lisabonos
sutartį patvirtino parlamentuose, eu-
roskeptiškų pažiūrių Čekijos ir Len-
kijos prezidentai atsisakė pasirašyti
tokius sprendimus, kol dokumento
nepatvirtins Airija.

ES vadovai taip pat tarėsi, kaip
sugriežtinti finansų sektoriaus prie-
žiūrą, nepaisant Didžiosios Britanijos
nenoro perduoti galias naujajai Bend-

rijos valdžiai. Dėl to iš principo buvo
sutarta. Diskusijų centre atsidūrė
specialistų komisijos, vadovaujamos
buvusio Tarptautinio valiutos fondo
vadovo Jacques de Larosiere, pa-
rengti patarimai.

Britai paprieštaravo, kad Euro-
pos Centrinis Bankas turėtų lemiantį
balsą naujoje Europos sisteminių ri-
zikų taryboje, kurios darbas būtų pa-
stebėti bet kokią grėsmę finansiniam
stabilumui ES. Anot britų ir kai ku-
rių kitų šalių, tokiu būdu 16 eurą tu-
rinčių šalių taptų pranašesnės prieš
tas, kuriose iki šiol naudoja savo va-
liutą.

Be to, baiminamasi, kad siūloma
įkurti Europos finansinės priežiūros
sistema, turinti stebėti atskiras bend-
roves ir užkirsti kelią jų žlugimui,
taptų viršesnė už nacionalines vy-
riausybes.

Prezidentas Valdas Adamkus
Briuselyje atsisveikino su ES vado-
vais. Tądien baigėsi paskutinioji
Europos Vadovų taryba (EVT), kurio-
je Lietuvai aukščiausiu lygiu atsto-
vauja V. Adamkus, į kitą viršūnių su-
sitikimą jau vyks išrinktoji preziden-
tė Dalia Grybauskaitė.
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vo įsipareigojimų, pažeidžia žmogaus
teises, šmeižia kitas šalis, šnipinėja
ar vykdo panašias kampanijas, atitin-
kamų priemonių prieš ją dažnai nėra
imamasi. Rusija tai žinodama naudo-
jasi savo padėtimi. Be to, ji yra viena
svarbiausių JAV partnerių kovoje su
terorizmu, kuri po 2001 m. rugsėjo 11
d. įvykių labai suaktyvėjo.

Rusijos įsitraukimas į demokrati-
nių pasaulio šalių (arba Vakarų šalių)
vykdomą politiką padėtų šaliai atsi-
verti ir spręsti savas problemas, ypač

socialines. Be to, didesnis Rusijos at-
sivėrimas pasauliui, demokratinių
normų priėmimas padidintų Vakarų
šalių pasitikėjimą ja ir paskatintų di-
desnes investicijas, tai padėtų Rusijai
stiprėti ekonomiškai. Tačiau tokiu
atveju Rusija taptų labiau priklauso-
ma nuo kitų pasaulio valstybių, o jai

tai yra visiškai nepriimtina, todėl ir
kyla klausimas, ar pati Rusija nori
suartėti su Vakarais. 

Maskvai taip pat yra nepriimti-
nas Europos Sąjungos siekis įtvirtin-
ti demokratinius principus buvusiose
Sovietų Sąjungos šalyse. Ypač prie-
šiškai Rusija žiūri į Baltijos šalių nuo-
statą dėl demokratizacijos procesų Uk-
rainoje, Baltarusijoje, Gruzijoje.

Europos Sąjunga, norėdama iš-
vengti didesnio Rusijos kišimosi į sa-
vo vidaus politiką, turi nustatyti bend-
rą šalių narių politiką Rusijos atžvil-
giu. Vienas žingsnis jau buvo žengtas
2007 m. gegužės 17–18 d. Europos
Sąjungos ir Rusijos vadovų susitiki-
me Samaroje, per kurį nuskambėjo pa-
sakymas, kad Baltijos šalių problemos
yra ir Europos Sąjungos problemos.

Baltijos šalys netrukdo Rusijai
suartėti su Vakarais. Tiesiog jos dar
negali pamiršti savo istorinės praei-
ties ir Sovietų Sąjungos okupacijos
metais padarytos žalos. O Vakarų ša-
lims toks Baltijos šalių priešinimasis
gali atrodyti nereikalingas ir nesu-
prantamas. Be abejo, Rusija nekelia
tiesioginės grėsmės nė vienai iš Bal-
tijos šalių, nes jos yra ir Europos Są-
jungos, ir NATO narės. Tačiau jau ir
Europos Sąjungos senbuvės pajuto,
kad Rusija siekia įsiveržti į jų energe-
tikos paskirstymo ir pardavimo tinklų
sektorių, todėl turėtų atidžiau vertinti
kiekvieną Rusijos poelgį ir prašymą.

Vakarų pasaulio šalys turėtų vie-
ningai nuspręsti, kokios politikos rei-
kėtų joms laikytis santykiuose su Ru-
sija. O Baltijos šalys, būdamos Euro-
pos Sąjungos ir NATO narės, gali ak-
tyviau vykdyti savo politiką Rusijos
atžvilgiu, nepritarti kai kuriems Ru-
sijos veiksmams, raginti kitas pasau-
lio šalis griežtai smerkti jos veiksmus
ir panašiai, nors prieš didesnį Rusijos
bendradarbiavimą su Vakarų pasau-
lio šalimis nėra nusiteikusios. Glau-
desnis bendradarbiavimas paskatin-
tų demokratizacijos procesus Rusijoje
ir leistų ne tik Baltijos šalims, bet ir
Vakarų pasauliui labiau pasitikėti di-
džiąja valstybe.

Baltijos šalys nekliudo Rusijai suart∂ti su Vakarais 
 Agnè Janutytè�
Geopolitika.lt

Baltijos šalių santykiai su Rusija
niekada nebuvo draugiški dėl praei-
ties įvykių, kurie yra pabrėžiami ir
šiandien. Pirmiausia Rusija, po So-
vietų Sąjungos žlugimo prisiėmusi jos
įsipareigojimus, nenori pripažinti
SSRS įvykdytos Baltijos šalių okupa-
cijos. 

Tarp Baltijos šalių ir Rusijos il-
gai tęsėsi nesutarimai dėl tarpusavio
sienų nustatymo po Baltijos šalių ne-
priklausomybės atgavimo XX a. pas-
kutinio dešimtmečio pradžioje. Lie-
tuvos padėtis šiuo klausimu buvo pa-
lankesnė, nes Maskvai buvo labai
svarbu užsitikrinti tranzitą į Kali-
ningrado sritį per Lietuvą. Latvija sa-
vo sienų liniją su Rusija nustatė tik
po to, kai 2005 m. gegužės mėnesį į
Pergalės prieš nacistinę Vokietiją 60-
ųjų metinių minėjimą Maskvoje nu-
vyko Latvijos prezidentė (Lietuvos ir
Estijos prezidentai dalyvauti šiame
renginyje atsisakė). 

Rusijos ir Baltijos šalių santy-
kiuose nuolatos iškyla šiose šalyse gy-
venančių rusų diasporos klausimas.
Visos trys šalys, įskaitant ir Lietuvą,
kurioje rusų diasporos problemos nė-
ra tokios aštrios kaip Latvijoje ir Es-
tijoje, Rusijos žiniasklaidos ir kai ku-
rių šios šalies politikų yra apibūdina-
mos kaip ksenofobiškos. Nors kai ku-
riose buvusiose Sovietų Sąjungos ša-
lyse rusakalbių padėtis yra daug blo-
gesnė negu Baltijos šalyse, tariamas
rusų diasporos teisių varžymas ir šio
klausimo pabrėžimas Europos Sąjun-
gos lygiu leidžia Rusijai nukreipti Va-
karų šalių dėmesį nuo jos pačios vidaus
problemų – piliečių teisių varžymo.

Rusija visuomet į Baltijos šalis
žiūrėjo kaip į savo prarastas teritori-
jas. Buvusi didžioji galybė negali susi-
taikyti su šio statuso praradimu ir
siekia atkurti savo įtaką Sovietų Są-
jungai priklausiusiose teritorijose.
Dažnai Kremlius savo įtakai stiprinti
panaudoja politinius, bet daugiausia
– ekonominius svertus. 

Vakarų šalims būtų labai paran-
ku priimti Rusiją „į savo tarpą”. Tada
ši didelė šalis, turtinga gamtinių iš-
teklių, plačiau atvertų savo rinką.
Tačiau bėda ta, kad Rusija nėra tikrai
demokratinė šalis, joje nuolat kyla
žmogaus teisių pažeidimo problemų,
varžoma žodžio laisvė ir vyksta susi-
dorojimų su politiniais priešininkais.
Daug neigiamų reakcijų kelia ir įvai-
rios Rusijos karinės akcijos, tokios
kaip, pavyzdžiui, paskutinioji Gruzi-
joje. 

Vakarų šalims nepatinka, kad
energetinius išteklius Rusija bando
naudoti kaip politinio spaudimo prie-
monę. Vakarų Europos šalyse nerimą
kelia ir tai, jog Rusija siekia įsiskver-
bti į jų energetikos sektorių. Vakarų
Europa puikiai prisimena, kaip
Maskva nutraukė dujų tiekimą Uk-
rainai, ir taip tikriausiai ji galėtų pa-
sielgti su bet kuria šalimi, kuri būtų
priklausoma nuo gamtinių dujų im-
porto iš Rusijos.

Todėl galbūt ir Vakarų šalys su-
pras, kodėl Baltijos valstybės prieši-
nasi Rusijos užmačioms tiesti dujo-
tiekį Baltijos jūros dugnu. Ne veltui

2009 m. balandžio 22 d. Europos
Parlamentas pritarė Europos energe-
tinės rinkos liberalizavimo planui,
pagal kurį bet kurios Europos valsty-
bės vyriausybė gali nesuteikti bend-
rovei teisės įeiti į savo vidaus rinką,
jei ta bendrovė neatitinka tam tikrų
iškeltų reikalavimų arba jei bendro-
vės atsiradimas šalies rinkoje gali
kelti pavojų Europos Sąjungos narių
energetiniam saugumui. 

Kita vertus, Europos Sąjunga ne-
gali neatsižvelgti į Rusiją. Galima

teigti, kad pagrindinis Rusijos siekis
norint daryti įtaką Europos Sąjungos
politikai yra suskaldyta Europa, nes
nėra bendro Europos Sąjungos šalių
sutarimo dėl vieningos politikos Ru-
sijos atžvilgiu. 

Europos Sąjungos šalys daro tam
tikrų nuolaidų Rusijai. Pavyzdžiui,
2003 m. Europos Sąjunga priėmė Eu-
ropos kaimynystės politikos progra-
mą, kuri turėjo įtraukti visas aplin-
kines šalis, įskaitant ir Rusiją, tačiau
ši nenorėjo būti vienodai traktuojama
su Baltarusija, Moldova ir kitomis ša-
limis. 

Rusija siekė, kad jos santykiai su
Europos Sąjunga būtų laikomi „stra-
tegine partneryste”. Tokiai partne-
rystei buvo pritarta tų pačių metų ge-
gužės mėnesio vadovų susitikime
Sankt Peterburge, tačiau iš tiesų
strateginės partnerystės politika nie-
kuo nesiskiria nuo kaimynystės poli-
tikos, tik yra kitaip vadinama. Be to,
Europos Sąjunga remia Rusijos sie-
kius tapti Pasaulinės prekybos orga-
nizacijos nare. Rusija stengiasi kuo
geresnius santykius išlaikyti su di-
džiosiomis Europos Sąjungos šalimis
– Vokietija, Prancūzija ir Italija, nes
taip tikisi daryti didesnę įtaką Euro-
pos Sąjungos vidaus politikai.

Rusija yra svarbi Vakarų pasau-
lio šalims kaip politinė ir ekonominė
partnerė. Nors kartais ji nesilaiko sa-

Baltijos šalys netrukdo Rusijai suartėti su Va-
karais. Tiesiog jos dar negali pamiršti savo is-
torinės praeities ir Sovietų Sąjungos okupaci-
jos metais padarytos žalos. O Vakarų šalims toks
Baltijos šalių priešinimasis gali atrodyti nerei-
kalingas ir nesuprantamas. 
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

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

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

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

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 

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

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415
TTeell.. ((770088)) 663366--66662222

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

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

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

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

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

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

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

663300--994411--22660099

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

Jei ruošiatės artimiausiu metu
remontuoti arba apšiltinti namus, tu-
rėtumėte žinoti, jog JAV vyriausybė,
siekdama įgyvendinti alternatyvių
energijos šaltinių plėtojimo bei ištek-
lių taupymo programą, šiemet patvir-
tino naujas mokesčių lengvatas (tax
credits) gyventojams, pasiryžusiems
apšiltinti savo būstą ir/arba padidinti
jo energetinį veiksmingumą. Vadina-
masis ,,ekonominio postūmio” įstaty-
mas (oficialiai žinomas kaip ,,The
American Recovery and Reinvest-
ment Act of 2009”), be kitų dalykų,
numato naujas mokesčių lengvatas
asmenims bei šeimoms už tam tikrus
atliktus namų remonto darbus, kurie
apima tiek gana įprastus namų at-
naujinimo/remonto projektus, pvz.,
stogo pakeitimą, tiek  pažangių ir su-
dėtingų technologijų (individualių
saulės baterijų, vėjo jėgainių sistemų
įrengimo) skatinimą. 

Tarkime, žemiau išvardytų kate-
gorijų projektams didžiausia mokes-
čių lengvatų suma galės siekti iki 30
proc. atliktų remonto darbų (bei įran-
gos) kainos, tačiau neviršijant 1,500
dol. ribos:

• Išorinių langų bei durų keiti-
mui (įskaitant stoglangius bei apsau-
ginius langus, vadinamuosius ,,storm
windows”);

• Stogo bei šiluminės izoliacijos
pagerinimams;

• Šildymo ir vėsinimo sistemų
keitimui bei tobulinimui;

• Įprastų vandens šildytuvų (boi-
lerių) įrangai bei tobulinimui;

• Biomasės krosnių įsigijimui bei
įrengimui.

Minėti projektai turėtų būti vyk-
domi jau pastatytuose būstuose 2009-
aisiais ir 2010-aisiais metais. Panaši
kompensacija (30 proc.) mokesčių
lengvatų pavidalu (bet jau be nusta-
tytų didžiausių ribų) taip pat bus ski-
riama stambesnės apimties projek-
tams, atliekamiems tiek jau pastaty-
tuose, tiek naujai statomuose namuo-
se iki pat 2016 metų pabaigos: 

• Geoterminės šiluminės įrangos
įsigijimui ir montavimui;

• Saulės baterijoms;
• Saulės energija paremtiems

vandens šildytuvams bei individua-
lioms vėjo jėgainių sistemoms;

• Mikroturbinoms bei ,,fuel cell”
rūšies kuro sistemoms.

Pažymėtina, jog, norint atitikti
reikalavimus mokesčių lengvatoms
gauti, reikėtų nepamiršti, jog ne visi
remonto projektai ir ne visa įsigyja-
ma įranga,  nors ir pažymėta stan-
dartiniu EPA (Environmental Pro-
tection Agency) ,,Energy Star” žen-
klu, yra pripažįstama kaip atlyginti-
na. Konkrečias kompensuojamos įran-
gos rūšis bei jų aprašymus galima
rasti EPA specialiai sukurtoje inter-
neto svetainėje www.energystar.gov. 

Pagal įstatymą mokesčių lengva-
tas galės gauti ne tik gyventojai, bet
ir nekilnojamo turto vystytojai (sta-
tytojai) bei komercinių pastatų sa-
vininkai. Statytojai galės gauti iki
2,000 dol. mokesčių lengvatą (tax
credit) kiekvienam naujai pastatytam
būstui, kuriame energijos santaupos
patalpų vėsinimo bei šildymo atžvil-
giu sieks bent 50 proc. ir bent penk-
tadalis sutaupytos šilumos bus pa-
siekta pastato išorinio apšiltinimo
sąskaita. Statytojams, pasiekusiems
bent 30 proc. energijos santaupų lygį
(su sąlyga, kad bent trečdalis jų yra
pasiektos išorinio pastato apšiltinimo
sąskaita), bus suteikiama 1,000 dol.
mokesčių lengvata (kiekvienam rei-
kalavimus atitinkančiam pastatui).
Šios mokesčių lengvatos galės būti
taikomos visiems pastatams, esan-
tiems JAV teritorijoje bei visiškai už-
baigtiems ne anksčiau nei 2005 m.
rugpjūčio 8 d. bei parduotiems ne
anksčiau nei 2006 m. sausio 1-ąją  ir
ne vėliau nei 2009 m. gruodžio 31-ąją. 

Naujai pastatytų ar jau egzistuo-
jančių komercinių pastatų, atitin-
kančių nustatytus reikalavimus
(ASHRAE Standard 90.1-2001), savi-
ninkams bus leidžiama nurašyti nuo
federalinių mokesčių 1.80 dol. kiek-
vienai kvadratinei pėdai (daliniai nu-
rašymai, siekiantys iki 60 centų pė-
dai, gali būti taikomi tiek išoriniam
apšildymui, tiek atliktiems apšvieti-
mo bei šildymo/vėsinimo sistemų to-
bulinimo darbams), jei pastato ener-
gijos sąnaudos bus sumažintos bent
50 proc. Nurašyti šiuo būdu mokes-
čius bus leidžiama pastatų savinin-
kams, atlikusiems atitinkamus dar-
bus ne anksčiau nei 2006 m. sausio 1-
ąją ir ne vėliau nei 2013-ųjų gruodžio
31-ąją.

Pagal U.S. Department of
Energy, EPA ir IRS 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

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

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

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

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

NAUJOS MOKESČIŲ 
LENGVATOS – ATLYGIS UŽ

ENERGIJOS TAUPYMĄ
JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ VAKARÂ 

nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242 Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

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

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

GinekologijaDr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

Kryñiañodžio Draugas Nr. 052 atsakymai

Apsilankykite internetinèje svetainèje
www.draugas.org

Vertikaliai:
1. Etiopas. 2. Odisėjas. 3. Išbarstos. 4. Aviena. 5. Kolega. 6. Referatas. 7.

Penklinė. 8. Atsisės. 11. Binkis. 12. Džemas. 18. Otava. 19. Tango. 23. Ants-
nukis. 24. Skalsė. 25. Rapyra. 26. Virkštelė. 27. Skryliai. 28. Geltligė. 29.
Ankštis. 32. Abscisė. 33. Ošimas. 34. „Oktava”.

Horizontaliai:
1. Erozija. 5. Kurapka. 9. Iziubris. 10. Plafonas. 13. Plėšrūnai. 14. Žaga-

rėlis. 15. Sparta. 16. Ūksmė. 17. Etanas 20. Ąsotis. 21. Smalsa. 22. Kalvis.
25. Raguva. 29. Anketa. 30. Karpa. 31. Ėriena. 35. Knygnešys. 36. Rikošetas.
37. Triukšmo. 38. Rateliai. 39. Stiksas. 40. Abėcėlė.

Kryžiažodžio atsakymas: Vaikiškas juokas.

Royal Residence, Pakalnės g. 3, LT – 59206 Birštonas, Lithuania
Just call us at (011) 370 686 77373 or visit us on-line at 

www.karaliskojirezidencija.lt
For information, brochure, DVD, appointment and tour, or consultation.

SOLUTIONS FOR SENIOR’S NEEDS – WHATEVER THOSE NEEDS ARE

• SENIOR COMMUNITY LIFE

• APARTMENTS AND HOUSES FOR SALE OR RENT

• LONGTERM AND SHORT TERM NURSING

• ASSISTED LIVING

• MEDICAL REHABILITATION

The royal choice for golden age!

Atkelta iš 3 psl. Inž. Jurgis
Milvydas, Skautų akademikų šulas,
VDU visoje istorijoje jauniausias (27
m.) docentas, palikęs jaunutę žmoną
Mariją ir 2 mėnesių dukrelę Dalytę,
apgynęs Kauno radijo stotį, žuvo
Aleksote – valydamas gyventojus te-
rorizavusių sovietų likutį. Kitas –
inž. Viktoras Lapas (23 m.), „Plieno”
vyrijos filisteris, tik ką grįžęs iš Pran-
cūzijos su diplomu, ten baigęs aukš-
tuosius mokslus, žuvo gindamas
Aleksoto tiltą.

Minėdami birželio 23 d., antra-
dienį, 68 m. sukilimo sukaktį, pager-

bkime žuvusiųjų laisvės gynėjų iško-
votą, tautai atgautą pasitikėjimą sa-
vimi, kuris buvo reikalingas naujoms
okupacijoms pakelti, raudonajai meš-
kai ištraukiant Lietuvą iš rudojo vil-
ko nasrų į savo smaugiantį glėbį, ir
naujai išsikovoti Nepriklausomybę!

Laisvės kovotojai, tarsi nepamir-
šę mūsų tautos didžiojo „Pragiedru-
lių” kūrėjo, tų pragiedrulių savai tau-
tai skleidėjo Vaižganto palikimo,
galvą guldydami už tėvynę, kartojo:
„Aš mylėjau ir myliu Lietuvą, nes tai
mano Tėvynė, mano gyvybė, mano
džiaugsmas ir pasididžiavimas!”

Laisvės siekimas!

DAINA AŠ GYVENU!

Sveikindami Lietuvos tautą, 
švenčiančią savo vardo tūkstantmetį, 

linkime visiems vykstantiems į tėvynę 
laimingos kelionės!

Ypač sveikiname 
sportininkus, šokėjus, choristus, 

kurie, ištiesdami rankas savo sesėms ir broliams Lietuvoje,
veiksmu, muzika, šokiu ir daina, 
kartu parodys ir visam pasauliui 
Lietuvos kultūrinį gyvybingumą 

ir ryžtingą tautinę dvasią 
tėvynėje ir išeivijoje.

Lauksime visų Toronte 2010 m. vasarą!

IX lietuvių Dainų šventės ruošos komitetas

2010 M. LIEPOS 2–4 D. D. TORONTE, KANADOJE

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 051 teisingai išsprendė ir mums
atsakymus atsiuntė:

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Jadvyga Savickas, Nashua, NH
Laima Jakelaitienė, Evergreen Park, IL

Dėkojame sprendėjoms ir primename, kad lauksime Jūsų sprendimų ir
toliau. Primename, kad juos mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.
63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu:
773-585-8284. 

Vilniaus centre – nemokamas 
belaidis internetas

Nuo birželio 19 iki rugsėjo 30 die-
nos vilniečiai ir miesto svečiai sos-
tinės centre galės nemokamai naudo-
tis sparčiuoju internetu „ZEBRA
belaidis”.

Tai – telekomunikacijų ben-
drovės TEO LT, AB ir Vilniaus miesto
savivaldybės dovana vilniečiams ir
miesto svečiams, besilankantiems
Vilniuje – 2009 metų Europos kultū-
ros sostinėje, sakoma bendrovės
pranešime.

Planuojama, kad nemokamas
internetas „ZEBRA belaidis” veiks
pagrindinėse Vilniaus miesto centro
ir senamiesčio gatvėse: Arsenalo,

Aušros vartų, Bazilijonų, Bernardi-
nų, Bokšto, Didžiojoje, Gedimino pr.,
Gėlių, Jogailos, Labdarių, Maironio,
Odminių, Pamėnkalnio, Pilies, Pyli-
mo, B. Radvilaitės, Raugyklos, Savi-
čiaus, Sodų, Subačiaus, Šv. Ignoto,
Šv. Mykolo, Tilto, Totorių, Trakų,
Universiteto, Užupio, Vilniaus, Vo-
kiečių ir Žydų.

Belaidžio interneto prieigos taš-
kų veikimo zonose bus užtikrinama
iki 10 Mb/s sparta. Nemokamai prisi-
jungti prie interneto vilniečiai ir
miesto svečiai galės nešiojamuoju ar
delniniu kompiuteriu.

Balsas.lt
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BANDEI. NEPAVYKO. NIEKO TOKIO. 
BANDYK IŠ NAUJO – GAL NEPAVYKS GERIAU. 
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Koks taiklus Samuel Beckett
pasisakymas, taip tinkantis šiandien
pasirinktam straipsnio herojui! Algis
Budrys rašė intelektualias mokslinės
fantastikos knygas ir jose susigrum-
davo su žmogaus elgesio motyvais.
Šio žanro rašymo meno mokė šimtus
studentų įvairiuose seminaruose.
Budrys gimė 1931 metais Vokietijoje,
Karaliaučiuje. Mieste, kuriame tarsi
sustojo gyvenimo laikrodis (ar ne ide-
ali vieta fantastiniam scenarijui?!).
Lygiai prieš metus, 2008 m. birželio 9
d., jis apleido šią planetą ir iškeliavo į
platųjį kosmosą. 77 metų rašytoją
pakirto melanoma – taip, ir vėl tas
piktasis raudonasis nenugalimas vė-
žys! Mirė jis Evanston, netoli Čika-
gos, apsuptas savo mylimos šeimos:
žmonos Edna, sūnų Jeffery, Steven,
David ir Timothy bei dviejų vaikaičių
– Zia ir Dexter.

Artimieji Algį vadindavo tiesiog
AJ (sutr. Algis Jonas). Jo knygos,
ypač ,,Rogue Moon” (1960) ir ,,Mi-
chaelmas” (1977), tebėra aukštai ver-
tinamos mokslinės fantastikos žanro
recenzentų ir studentų. Jose – žmo-
giškų jausmų analizė, identiteto
paieškos. ,,Michaelmo” siužete kalba-
ma apie kompiuterinį ,,hakeravimą”
ir kaip technologija paveikia žmogaus
elgesį – vaizduotė, pralenkusi laiką!

,,Budrio žvilgsnis į pasaulį įdo-
mus, toks, kaip Rytų europiečio. Jis
praleisdavo daugiau laiko galvoda-
mas apie tai, kas gali nutikti blogo,
negu apie tai, kas gali nutikti gero”, –
prisimena jo redaktorius ir vady-
bininkas, žinomas mokslinės fantas-
tikos rašytojas Fredrik Pohl.

Nors Vokietijoje gimęs – 
širdis jo lietuviška 

Algirdas Jonas Budrys gimė 1931
m. sausio 9 d. Karaliaučiuje. Jo tėvas
– Lietuvos diplomatas Jonas Budrys,
nuo 1921 m. Lietuvos kariuomenės
generalinio štabo kontržvalgybos
viršininkas, vienas iš 1923 m. Klai-
pėdos sukilimo organizatorių ir vy-
riausiasis vadas, 1924–1925 m. Klai-
pėdos gubernatorius, 1927–1928 m.
Lietuvos vidaus reikalų ministerijos
patarėjas, 1928–1933 m. Lietuvos
konsulas Karaliaučiuje, 1933–1936
m. Lietuvos generalinis konsulas Ry-
tų Prūsijoje. Vienas ryškiausių Al-

giuko vaikystės prisiminimų – maty-
tas atvirame automobilyje žaibišku
greičiu pro minią pravažiuojantis
Vokietijos ,,fiureris” Adolfas Hitleris.
Šeima pasitraukė į Švediją, iš ten
traukiniu į Norvegiją, o 1936 m. su-
siruošė į JAV – per audras ir liūtis
plaukė per vandenyną. Laive visi sir-
go, išskyrus mažąjį Algiuką. ,,Vienin-
teliai, kurie sugebėjo suvaldyti savo
funkcijas, buvo laivo įgula ir aš; visa
tai buvo ‘fun’, – vėliau prisiminė
Budrys. – Išlipus iš laivo Niujorke,
mūsų šeima nuvažiavo prie 46 ir 5th
Avenue sankryžos – ten mano tėvas
įsidarbino Lietuvos Respublikos ge-
neraliniu konsulu. Mano gyvenime
nieko netrūko, rūpesčių padaugėjo
pradėjus eiti į pirmą klasę – mane
pradėjo vadinti vokietuku. Man tai
nepatiko, nes aš toks nebuvau: aš bu-
vau lietuvis. Faktas, kad gimiau Vo-
kietijoje, neturėjo jokios reikšmės.
Tėvas buvo diplomatas, ir mes bu-
vome jo atstovaujamos šalies pilie-
čiai. Bet niekam tai nebuvo įdomu.
Niekam nerūpėjo. Negana to, gyve-
nome žydų kvartale. Tėvai neper-
gyveno, nes jų gyvenimas buvo kon-
sulatas. Bet aš tose apylinkėse pasiju-
tau svetimtaučiu. Prisipažinsiu, tas
jausmas visad liko manyje.” 

Galbūt būtent tokie ,,atstumto-
jo” išgyvenimai vėliau darė įtaką  ir
kūrybai? Jo knygos buvo pilnos su-
svetimėjusių personažų portretų –
žmonių, kurių gyvenimai tekėjo lyg ir
įprastine vaga, tačiau supančiai vi-
suomenei jie nebuvo suprantami ir
priimtini.

Pas dėdę Semą ne tas pats, 
kaip pas Fiurerį 

Būdamas šešerių Algiukas nepai-
sydavo tėvų draudimo ir pasinerdavo
į ,,New York Journal American” dien-
raščio puslapius. Jis ,,susidraugavo”
su komiksų herojais Flash Gordon,
Buck Rodgers, Brick Bradford. Vėliau
jį tiesiog užbūrė ,,science fiction” –
mokslinė fantastika. Sulaukęs devy-
nerių, jis jau pats rašydavo tokio
žanro kūrinėlius! 

Antras pasaulinis karas. Dėdės
Semo krantas. Jonas Budrys – nebe
nepriklausomos šalies atstovas. Kon-
sulo pareigas ėjo ,,egzilinės valdžios”
sąlygomis. Nuo 1945 m. Algis buvo

,,stateless”, t. y. juridiškai neegzis-
tuojančios valstybės pilietis. Nuosta-
bu, kaip greitai šioje politiškai ir emo-
ciškai kunkuliuojančioje atmosferoje
jaunasis Algis ,,suamerikonėjo” – ne-
sulaikė net europietiškos diploma-
tiškos šaknys.

Daug vardų – vienas kandus
intelektas

Galim drąsiai teigti, kad Budrys
nebuvo linkęs į mokslus. Tiesa, Algis
lankė Miami universitetą, kiek vėliau
Columbia universitetą New York
mieste. ,,Kolumbijoje” ilgai neišbuvo:
iškrito iš studentų gretų pardavęs
mokslinės fantastikos žurnalui savo
pirmą rašinį. Tai buvo straipsnis
,,The High Purpose”, už kurį 1952 m.
iš ,,Astounding Science Fiction” re-
dakcijos gavo savo pirmą honorarą.
Algio žmona kažkada su šypsena
pasakė: ,,Jis nutarė daugiau žinąs už
savo dėstytojus.” Taip ir prasidėjo
rašytojo profesinė karjera. Jis dirbo
redaktoriumi ,,Gnome Press” bei
,,Galaxy Science Fiction” leidyklose.
Tuo metu pasirašinėdavo ,,John A.
Sentry” slapyvardžiu. Dirbdamas
,,Tomorrow Speculative Fiction” žur-
nale, jau tapo ,,William Scarff”; o
bendradarbiaudamas ir rašydamas
kartu su Jerome Bixby, pasirašydavo
,,Alger Rome” vardu. Vėliau slapy-
vardžių sąrašas dar padidėjo: Paul
Janvier, Robert Marner, David J.
Hodgkins, Gordon Jaulyn, Ivan Jan-

vier, Albert Stroud, Gordon Javlyn.

Tačiau slapyvardžiai figūravo tik
spaudoje. Visos knygos buvo išleistos
Algio Budrio vardu. Pokario jaunimui
šis autoriaus vardas skambėjo keis-
tokai, tarsi svetimtaučio atėjūno iš
mistinės šalies, skelbiančio keistas
naujienas. Anksti gyvenime sukūręs
šeimą ir apsigyvenęs netoli Čikagos,
privačiame gyvenime jis buvo tiesiog
AJ. Rašytojas, redaktorius, reklamos
žinovas, smulkusis verslininkas, dar-
bštus žmogus, geras vyras ir ištiki-
mas bičiulis, AJ tapo pavyzdingu
amerikiečiu. Su juo visuomet būdavo
malonu bendrauti: storulis, besišyp-
santis, nuo 1952 metų savotiškas
mokslinės fantastikos diplomatas –
spokesmenas, tokį jį atsimena kole-
gos ir gerbėjai. Tačiau jo asmenybėje
jautei ir kitą pusę – santūriai šaltą,
nepažįstamą ir nepasiekiamą. AJ
kūne akivaizdžiai gyveno Algis Bud-
rys, buvęs Algirdas Jonas Budrys su
giliai įsirėžusiu savos tremties paju-
timu.

Algio apsakymai pasižymi kan-
džiu intelektu, profesionalumu, ta-
čiau kartais tiesiog ,,braška per siū-
les”, tarsi prašydami daugiau kny-
ginio laiko ir erdvės. Kai kurie jų, kad
ir ,,Nobody Bothers Gus” (1955 m.),
skaitosi labai įdomiai; jauti, kad rašy-
tojas priima kitų savo jaunųjų kolegų
iššūkius (konkrečiai, Philip K. Dick ir
Richard Matheson). Bet būtent ro-

Budrys – prisiekęs dviratininkas.

Tėvas ir sūnus Budriai.

Rašytojas Algis Budrys.
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Prie Centrinio knygyno Vilniuje.

manuose pilnai atsiskleidžia jo inten-
syvus kūrybinis protas. Jau pirmasis
,,False Night” (1954 m.) piešia baugi-
nančias maro scenas, kurios įžiebia
amerikietišką holokaustą – čia ryš-
kios asociacijos su karu, nusiaubusiu
rašytojo Tėvynę. Jo antrasis romanas
,,Who?” (1958 m.) yra stulbinantis
alegorinis pasakojimas apie vienišu-
mą ir vidinę egzilę. Tais pačiais me-
tais pasirodė dar vienas jo romanas
,,Man of Earth,” o metais vėliau –
,,Falling Torch”.

Netrukus išėjo ir ankstyvasis
Budrio šedevras ,,Rogue Moon”
(1960 m.). Romane su tam tikra
graužatimi žvelgiama į žmonijos li-
kimą – žmonijos, kuri tampa savo
pačių savasties praradimo įrankiais.
Šis veikalas, kuriame šiuolaikinė civi-
lizacija sulyginama su žmonijos mir-
ties šokiu, darė įtaką mažiausiai
dviem mokslinės fantastikos kūrėjų
kartoms (Greg Bear, William Gibson
ir Dan Simmons). Beje, šį romaną
Science Fiction Writers of America
įvertino kaip vieną įtakingiausių
mokslinės fantastikos istorijoje. 1961
m. „Rogue Moon” buvo pristatytas
Hugo apdovanojimams, tačiau premi-
ja atiteko Walter M. Miller už ,,A Can-
ticle for Leibowitz”. ,,Rogue Moon”
buvo išverstas į lietuvių kalbą ir iš-
leistas 2002 m. (regis, tai vienintelė
Budrio knyga, išversta į lietuvių
kalbą).

Redaktoriaus duonos 1961–1963
m. jis ragavo ,,Regency Books”, o
1963–1965 m. – ,,H.M.H.Publishing
Company” leidyklose. 1965 m. Bud-
rys tapo ,,Commander Publishing
Company” prezidentu. Tuo metu
pasirodė jo veikalai ,,The Unexpected
Dimension” (1960 m.) ,,Budrys'
Inferno” (1963 m.), ,,The Furious Fu-
ture” (1964 m.) ir ,,The Amsirs and
the Iron Thorn” (1967 m.). Nuo 1965
m. AJ pradėjo aktyviai reikštis spau-
doje kaip apžvalgininkas ir recenzen-
tas. 

Nuo mokslinės fantastikos – 
prie religinės filosofijos

Tačiau romanų rašyme buvo ilga
pertrauka – beveik 15 metų Budrys
dirbo redaktoriumi įvairiuose leidi-
niuose. Devintame dešimtmetyje jis
įsitraukė į daugiatomės antologijos
apie kontroversinę religiją ,,Sciento-
logy” (t.y., mokslas apie tiesą) leidy-
bą; daugelio manymu, įsitraukė per-
nelyg – tiek dvasiškai, tiek finan-
siškai. Tai buvo L. Ron Hubbard Pre-
sents Writers of the Future projektas
– nuo 1985 iki 2007 metų Budrys
suredagavo 18 tomų (L. Ron Hub-
bard yra šios religinės filosofijos pra-
dininkas). 

1987 m. Budrys pirmąsyk daly-
vavo Pasauliniame mokslinės fan-
tastikos suvažiavime Brighton, Ang-
lijoje. Beje, tik tada, norėdamas įgy-
vendinti šią kelionę, jis pasirūpino
amerikietiška ,,žalia kortele” (vėliau,
1996 m., tapo ir JAV piliečiu). Suva-
žiavimo atmosfera, deja, buvo aptem-
dyta fakto, kad šios kontroversinės
religijos atstovai bandė užvaldyti visą
renginį.

1993 m. jis pradėjo leisti žurnalą
,,Tomorrow Speculative Fiction”.
Bendradarbiavo ,,Chicago Sun Ti-
mes”, kur turėjo nuolatinę skiltį. Bū-
tent šiame dienraštyje buvo išspaus-
dintas Budrio nekrologas apie artimą
kolegą, vieną garsiausių pasaulyje
mokslinės fantastikos kūrėjų Isaac
Asimov. 

Rašytojas nebuvo paskendęs vien
mokslinėje fantastikoje. Algis domė-
josi lenktyniniais automobiliais, taip
pat dviračiais (išleido knygą ,,Bicyc-
les. How They Work and How To Fix
Them”).

Regis, tik vieną sykį Budrys kar-
tu su žmona Edna apsilankė Lietu-
voje. Tai buvo 1999 m. Jis garbės sve-
čio teisėmis dalyvavo Lietuvos fan-
tastikos mėgėjų susitikime ,,Litua-
nicon”. Viešnagės metu Klaipėdos
meras suteikė Budriui miesto garbės
piliečio titulą. Prasminga, kad po 60
metų Klaipėdos gubernatoriaus sū-
nus iš tolimos Amerikos sulaukė to-
kio įvertinimo. Esu tikras, kad toks
gestas paveikė ir patį Algį.

Svarbu rašyti apie žmones

Nors per pusę amžiaus parašytų
knygų sąrašas gali atrodyti kuklus,
dauguma mokslininkų Budrį vertina
kaip itin ryškų ir svarbų balsą mok-
slinės fantastikos literatūroje. Jo
1959 m. romano ,,The Falling Torch”
parduota per 250,000 egzempliorių;
knyga pakartotinai buvo leidžiama
iki pat 1991-ųjų; o ,,Rogue Moon”
laikomas vienu įtakingiausių romanų
mokslinės fantastikos istorijoje.

Jis pats sakė, kad ,,mokslinė fan-
tastika iš tikrųjų nėra mokslinė fan-
tastika. Greičiau tai technologinė
fantastika. Beveik visa mokslinė fan-
tastika pagrįsta technologijų tobulėji-
mais – žmonės turi geresnius televi-
zorius ir pan.; su mokslu tai turi ma-
žai ką bendro”.

Budriui svarbiausiai buvo rašyti
apie žmones artimoje ateityje – ne
apie mašinas, kurios būtų tarsi lėktu-
vai, ar dangoraižius, kurie užgožtų
miesto panoramas. Ne miestas, o vi-
suomenė buvo jo dėmesio centre.
Budriui mokslinė fantastika – tai tik
vienas iš daugelio literatūrinių žan-
rų. Svarbu rašyti apie žmones, o visa
kita ateis savaime...

,,Coca-colos” ištroškęs išdykėlis stu-
dentas Algis Miami universitete.

Šiurpas! Šiurpas! 
arba arba 

Kovo kovų nuotruposKovo kovų nuotrupos
Indrè Tijùnèlienè

Nr. 1

Jau 30 metų, kai mūsų šeima
kartą ar du kartus per metus keliau-
ja į Lietuvą. Pirmą kartą apsilankius
pritrenkė akivaizdi komunistų oku-
pacijos žala, ypač žmonių tarpusavio
nepasitikėjimas, abejingumas ben-
draujant. Po Nepriklausomybės atkū-
rimo į Lietuvą vis žvelgiau rožiniais
akiniais, kaip dainoje „mažame rasos
lašelyje” vis vyliausi rasti laumės
juostą.

Ir atrodė lyg žengiama pirmyn –
atsirado ne tik dangoraižių, bet ir
žmonės atrodė linksmesni, manda-
gesni. Ir, su tam tikrom išimtim bei
pasisavintom „šiukšlėm” iš Vakarų,
maniau, kad gyvenimo vežimėlis rie-
da aukštyn... Nesklandumams įvykus
ar pamačiusi tamsesnį Tėvynės veidą,
išgyvenau kaip šeimos nario ne-
laimę. Prisimindavau Lietuvos Ne-
priklausomybės tėvo Vytauto Lands-
bergio kadaise tartus žodžius, kad
gyvendami užsienyje mylime ideali-
zuotą Lietuvos veidą. O dabar pa-
saulinė ekonominė krizė, krizė, kuri
šiurpiai vėl purto kylančią Lietuvą!

* * *
Tikėjome, kad 2009 m. kovo mė-

nesį nebesusidursime su pūgomis ir
plikledžiu. Klydome, nes, kaip Čika-
goje, taip ir Lietuvoje, žiema dar ne-
buvo iškeliavusi. Skridom „LOT” oro
linija, nes buvo pigiausia ir Varšuvoje
tik 5 valandas reikėjo laukti.

Atskridus paaiškėjo, kad mirė
mūsų kaimynė Auksė Aukštikalnienė
ir tą vakarą pašarvota. Tai buvo
įdomi, kontroversinė asmenybė, po
insulto retai iš savo buto beišeinanti,
bet vis tiek visuomet drąsiai reiškian-
ti savo nuomonę apie gyvenimo kely-
je sutiktuosius. Ji buvo ryžtinga,
graži moteris, gatvėje – visuomet su
skrybėle ir pirštinaitėmis. Gerais
laikais jos visur buvo pilna – su ja
vyko pokalbiai per televiziją, spaudą
ir jautėsi, kad visas Vilnius, o vienu
laiku net Seimas, ją žinojo.

Mindaugas ir  Daiva nuvežė mus
į didžiulius šarvojimo namus, kuriuo-
se buvo daug ištaigingų salių. Ra-
mioje vakaro prieblandoje ilsėjosi
Auksė. Saujelė žmonių rinkosi ją išly-
dėti, tarp jų ją slaugiusi p. Janina ir
kaimynai audėjai Petras ir Palmira
Damijonaičiai. Ant sienos kryžius,
prie karsto – žvakės ir kuklios baltų
gėlių pupkštės bylojo amžiną atsisky-
rimą su ir paskutinę akimirką ele-

gantiška Aukse. Kadangi Lietuvoje
nėra krematoriumo, Auksė Aukšti-
kalnienė buvo išvežta į Rygą. Atrodo,
kad Lietuvoje retai besisvečiuojanti
jos duktė iš Amerikos nespėjo atvyk-
ti...

* * *
Bet laikas nestovi vietoj. Nors

kojos jau iš nuovargio linko, po šer-
menų aplankėme Regimanto ir Astos
šeimą, kur 2,5 m. Dainytės ir 8 mėn.
Pauliuko išdaigos priminė, kad vieni
išeina, o kiti – ateina... Tai ypač pa-
sitvirtino, kai po poros dienų aplan-
kėme Kęstutį ir Rasytę su dukry-
tėmis Gabija ir Skaiste bei kovo 5 d.
gimusia Auksyte! O Vaidos 3 m. duk-
rytė mums iškepė varškės apkepą!

* * *
Šios viešnagės metu mano vyras

Donatas, Illinois Institute of Techno-
logy dėstytojas, lankėsi įvairiose fir-
mose bei Kauno technologijos ir
Vilniaus Gedimino technikos univer-
sitetuose aptarti universitetų ben-
dradarbiavimo galimybes, ypač pro-
jektus alternatyvios atnaujinamos
energetikos srityje. Gedimino tech-
nikos universitete jis buvo pakviestas
dalyvauti „Žemės dienoje”, kur buvo
sodinami ąžuoliukai ir keliami inki-
lėliai!

Chemikas inžinierius Donatas
vis apgailestauja, kad per mažai stu-
dentų domisi griežtaisiais mokslais,
ypač inžinerija. Duodamas „Lietuvos
rytui” interviu VGTU rektorius dr.
Romualdas Ginevičius taip pat pa-
brėžė, kad pasaulinių korporacijų
pagrindas yra inžinerija. Vadybi-
ninkai klesti tik tada, kai klesti eko-
nomika, o kai gamyba smunka, vady-
bininkai negali padėti. Pasak rekto-
riaus, Lietuvoje nesusikūrė pažan-
gus, naujausiais mokslo laimėjimais
besinaudojantis verslas. Lietuvoje
trūksta aukštos kvalifikacijos specia-
listų. Gabiausi žmonės, įgiję gerą
išsilavinimą, išvyko į Vakarus, kur
įdomesnis darbas ir didesnis atlygini-
mas. Jis siūlo neatidėliojant žvelgti į
ateitį, keisti pramonės struktūrą,
skirti didesnį dėmesį aukštąsias tech-
nologijas kuriantiems specialistams,
o tokių specialistų  pagrindas yra in-
žinieriai. Dr. Ginevičius teigia: „Rei-
kia remti inžinierių rengimą.”

Atkarpos tęsinį skaitykite kitą
šeštadienį.
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sâñiningai patarnauja
îvairiû nuosavybiû pirkime ir par-
davime mieste ir priemiesçiuose.

Accent
Homefinders

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

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

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

SIÙLO DARBÂ

PARDUODA

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055
770088--227755--22007700

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

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

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.

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai î Vilniû, Kaunâ, Palangâ.
• Poilsinès kelionès, pažintiniai turai î Las Vegas,
Floridâ, Havajus, Meksikâ, Dominikâ, Karibû salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3WWW. SKYTRIP.NET
info@skytrip.net

FOR SALE – PARDUODAMAS –
VILNIUJE naujas 200 kv. m namas
Užupio rajone. Puiki vieta; arti cen-

tro, senamiesčio, $649,000 USD

UŽUPIS Neighborhood – VILNIUS
Adjacent to old-town/Very Trendy &
hip artist community Approx 2150

sq. ft./New – never lived in. 649,000

Contact 370-698-88111 or
<info@akvila.lt>

Same Seller Also Offers...

FOR SALE – PARDUODAMAS –
VILNIUS – Centre 2 kambarių butas,
Basanavičiaus ir Mindaugo sankryža.
Senos statybos, greta senamiesčio; 

3 aukštas; stovėjimo aikštelė.
$209,000 USD

VILNIUS adjacent old-town/
Spacious 2 room flat. Intersection of

Basanaviciaus & Mindaugo
100 yr old classic/high ceilings/

prestigious neighborhood
3rd floor/gated parking. $209,000.

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

Always with FlowersAlways with Flowers Atributikos pokyliams
nuoma, pristatymas JAV,

Lietuvoje ir visame
pasaulyje

Tel. 630 257 0339
1138 B  State St., Lemont, IL
www.alwayswithflowers.com

teleflora
FTD
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MADOS, MADOS, MADOS

VASAROS MADA–2009
Pagaliau ir sulaukėm ilgai lauk-

tos vasarėlės. Daugeliui vasara yra
atostogos, išvykos, kelionės... Be abe-
jo, atėjus vasarai, iškyla šiokių tokių
rūpesčių: ką įsidėti į tas keliones,
kaip pasipuošti? Gal ką naujo ir ma-
dingo įsigyti? Tad ką gi siūlo mums
šią vasarą garsūs madų kūrėjai,
madų namai?

Taškuoti, languoti audiniai

Taškuoti ir languoti audiniai tur-
būt jau tampa klasika, neišeina iš
mados arba vis sugrįžta. Madų kūrė-
jai renkasi taškuotus, languotus au-
dinius ne tik suknelėms, palaidi-
nėms,  bet ir maudymosi kostiumė-
liams, skarelėms, šalikėliams, basu-
tėms. Taip pat išlieka madingi ryškių
spalvų, vienspalviai audiniai, kurie
jau pavasarį užplūdo garsiausias
madų pakylas ir parduotuves.

Pabrėžta talija

Nors vis dar madingos palaidinės
ir suknelės, kirptos ties krūtine, vis
labiau į madą skverbiasi prigludę si-
luetai. Liemuo pabrėžiamas diržais,
kuriais juosiamos ne tik suknelės, bet
ir lengvi megztukai, švarkeliai, lie-
menės ir netgi maudymosi kostiu-
mėliai.

Neįprasti kelnių siluetai

Jau nekalbant apie įvairius kel-
nių ilgius, rinką užplūsta „Haremo”
sukirpimo kelnės, kurių siluetas, jei-
gu ir yra gerai žinomas arabėms,
mums, vakariečiams, tikrai naujas ir,
sakyčiau, gana drąsus. Jos siuvamos
aukštu liemeniu, labai plačios, kar-
tais visai be siūlių, smarkiai siaurė-
jančios į apačią. Joms renkamasi
lengvai krintančios medžiagos, tokios
kaip trikotažas, šilkas, lengva sinteti-
ka.

Kaip ir kiekviena mada ar jos
naujovė turi didesnį ar mažesnį pasi-
sekimą, taip nutiko ir su šiomis kel-
nėmis. Kadangi jos su didelėmis pre-
tenzijomis, vargu ar ilgai užsilaikys
mados pasaulyje.

Vientisi maudymosi 
kostiumėliai

Na, o kokia gi vasara be maudy-
mosi kostiumėlio? Šiais metais ypač
madingi vientisi paplūdimio kostiu-
mėliai arba susidedantys iš dviejų da-
lių, kur viršutinė dalis gerokai prail-
ginta. Kaip jau anksčiau minėjau,
maudymosi kostiumėliai ne tik juo-
siami diržais, puošiami sagėmis, bet
ir siūdinami iš prabangesnės medžia-

gos, dažnai su pamušalu, krūtinės
įdėkliukais, pastandinimais ir t.t. Si-
luetus paįvairina įvairios detalės,
sukryžiuotos petnešos, drapiruotės,
sijonėliai. Kaip visuomet, kūrėjai siū-
lo pasirinkti pintas skrybėlaites,
krepšius, kurių spalva nebūtinai turi
derėti prie maudymosi kostiumėlio.

Kitoniškas drabužių nešiojimo
būdas

Šiai metais siūloma atskirti turi-
mų kostiumų dalis, sukeitus apačią
su viršumi. Tai taikoma ir paplūdi-
mio  kostiumėliams. Tvidinę ar džin-
sinę liemenę, kurią galima persijuosti
diržu, siūloma užsimesti ant lengvu-
tės suknelės ar palaidinės. Žodžiu,
vaizduotei nėra ribų. Moteriai su-
teikiama visiška laisvė tapti savo dra-
bužių kūrėja, tiesiog  tereikia į tą dra-
bužį pažvelgti kitu kampu. 

Ir apie detales

Rankinėms ir avalynei parenka-
mos neįprastos medžiagos ir spalvos,
jau nekalbant apie formas. Vis dar
madingi bateliai, basutės su platfor-
ma, pilnapadžiai, taip pat įsispiria-
mos lengvos basutės, puoštos odinė-
mis, šilkinėmis gėlėmis, sagtelėmis,
žaižaruojančiais akmenėliais.

Šių metų vasaros mada tikrai va-
sariška: spalvinga, įspūdinga, nuotai-
kinga,  suteikianti kiekvienai iš mūsų
galimybę išlikti savimi ir kartu  iš-
bandyti savo išradingumą, nustebinti
pačią save.

Parengė Aušrinė Kinkienė
Remtasi ,,Vogue”, ,,Glamour” žur-

nalais ir asmeniniais pastebėjimais.
R. Latvio nuotr.

Mylėkime, vertinkime
ir branginkime 

VIOLETA PAKALNIŠKIENÈ

Tėveli, tėveliuk, tėvužėli, tėte, tė-
vai – šiuos mažybinius, maloninius
žodžius Tėvo dienos proga tars duk-
ros, sūnūs. Vieni laimingi, kad tėvas
šalia – rūpestingas, mylintis, pade-
dantis ir patariantis gyvenimo ke-
liuose. Išbučiuos, įteiks gėlių puokštę
ar dovanėlę. Kiti, kurių tėvai jau iš-
keliavę į amžinojo poilsio vietą, ap-
lankys kapus, uždegs žvakutę. Jei to
neįmanoma padaryti, tyliai prisi-
mins, prisiglaus širdimi. Nugrims į
gražiausius vaikystės metus, prisi-
mins vėjavaikę jaunystę. Pro akis
prabėgs gyvenimas ir prisiminimai
apie tėvą, lyg filmo juosta. Nubrauks
nuo skruosto ašarą, nusišypsos ir
pusbalsiu ištars: „Ačiū, Tau Tėve! Aš
didžiuojuos Tavim!”

Tegul žvaigždė Vakarė visus
kelius Tau švies,

Tegul likimas laimės Tau niekad
nešykštės.

Labai Tavęs pasiilgstu, labai
Tave myliu,

Tegul žvaigždė Vakarė globoja
mus abu...

• • •
Didžiulis raudonų plytų pastatas.

Aplinkui seni medžiai šnarina žalių
lapų vainikus. Kur ne kur sučirškia
žvirblis, saulėje kutinėja plunksnas
būrelis balandžių. Aušta ramus, gied-
ras birželio rytas. Patekėjusios saulės
spinduliai ryškiai nušviečia pastato
langus. Jų tiek daug, jog nušviesti
saulės spindulių, atrodo lyg paslap-
tingų slibinų akys. Aplinkui spen-
gianti tyla ir ramybė. Prie daugelio
langų vežimėliuose sėdi senukai. Jų –
dvi, daugiau ar mažiau reginčios
akys, įsmeigtos į saulės apšviestą
judėjimą. Valandų valandas laukia,
gal pamatys dukrą ar sūnų, atsku-
bančius jų aplankyti.

O gerb. Maikas sako: „Šiandien
Tėvo diena, gal kas nors prisimins ir
mane?” Sūnus gydytojas, dukra advo-
katė. Deja, išlaukė visą dieną, bet
niekas nepasirodė. Tokia pat padėtis

daugeliui jų. Kas gali suskaičiuoti,
kiek liūdnų, vienišų akių žiūri pro se-
nelių namų langus? Jie vis laukia,
laukia, laukia... Bet, deja, praeivių
minioje niekada nesuboluoja sūnų ar
dukterų siluetai. Jie tyliai dūsauja, o
raukšlių išvagotais veidais lėtai ritasi
didelės nenusakomo ir neišmatuo-
jamo skausmo ašaros.

Kiek tėvų šią dieną stovės kryž-
kelėse su lentele „benamis”? Kiek tė-
vų šią dieną ties ranką išmaldai prie
bažnyčių, prekybos centruose ir kito-
se žmonių susibūrimo vietose? Liūd-
na, skaudu, baisu, nesuprantama.
Kodėl jie čia? Kodėl gyvenimas jiems
skyrė tokį likimą? Kur jų vaikai? Gal
jie beširdžiai ar išsigimę? O gal jie
buvo blogi tėvai? Gal užaugino blogus
vaikus? Kyla šimtai klausimų, bet
atsakymą rasti sunku. Neartėkime
prie nužmogėjimo! Atleiskime jiems,
jeigu jie buvo negeri! Atleiskime sau,
jei klydome! Atleiskime visiems ir
vieni kitiems! Atleiskime!

• • •
Sovietmečiu buvo labai populiaru

pripažinti nuopelnus ir suteikti did-
vyrių vardus žmonėms po mirties.
Tai pavėluotas įvertinimas. Žmogus,
sulaukęs vienokio ar kitokio pagyri-
mo ar pripažinimo, niekada negalėjo
pasidžiaugti savo nuveiktų darbų ap-
vainikavimu. Mylėkime, vertinkime
ir branginkime gyvus žmones – taip
prailginsime jų amžių. Džiuginkime
tėvus nors ir retais apsilankymais,
laiškais, skambučiais ir kitais būdais.

Tėve, Tu, kaip ir mama, reikalin-
gas visur ir visada! Tu – mano šak-
nys,  Tu – mūsų genetinio medžio
pradžia! Du dešimtmečiai, kai Tu
ilsiesi žalių pušų pavėsy, bet Tu visa-
da gyvas mano širdyje. Kiekvieną
kartą, Tave prisiminusi, matau savo
mažą rankytę Tavo dideliame, nuo
darbo sudiržusiame delne. Visada
prisimenu, kaip Tu kėlei mane aukš-
tai, aukštai virš savo galvos šimtus,
tūkstančius kartų, nes aš vis norėjau
pasiekti saulę.... Su Tėvo diena, Bran-
gus Tėve! Mano vienintelis, mylimas
Tėve!
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Parama Lietuvos mokyklų bibliotekoms
LAIMA APANAVIÇIENÈ

Mokyklų įdukrinimo programa,
tautiškos pakraipos spaudos rėmi-
mas, knygų apie partizanus ir trem-
tinius platinimas, Rytų Lietuvos mo -
kyklų parama, praėjusiais metais
pradėtas kuprinių pradinukams do -
vanojimas – tai   Tautos fondo (TF),
JAV, gerieji darbai darbeliai. Šį kartą
norisi pakalbėti apie TF pagalbą
Lietuvos mokyklų bibliotekoms.
Fondo Mokyklų įdukrinimo ir para -
mos komisijoje dirba dr. Nijolė Bra -
žėnaitė-Paronetto ir dr. Rožė Šom -
kaitė. Prieš porą metų pradėtas nau-
jas projektas – ,,Knygos Lietuvai”.
Šio projekto tikslas – praturtinti
Lietuvos mokyklų bibliotekas knygo -
mis, kuriose moksleiviai galėtų rasti
neiškraipytą partizaninių kovų ir
tremties istoriją. Tautos fondo (TF)
pastangomis Lietuvos mokyklų bib-
liotekos jau praturtėjo 12-os pavadi -
ni mų vertingomis knygomis apie po -
kario istoriją, partizanines kovas ir
tremtį. Mokiniai ir mokytojai gali
skai tyti žymaus lietuvių psichologo
prof. Antano Paškaus knygą „Sąžinė
psichologiniu požiūriu”, buvusios
tremtinės Antaninos Baltrušienės
pri siminimus „Kelionė į niekur ir at -
gal”, Jono Daugu vie čio  apybraižas
apie sovietmečio tikrovę ir okupantų
neteisingai apkaltintų žmonių vargus
tremtyje bei daugelį kitų leidinių. TF
tikisi, kad mokyklų bibliotekos šiuos
leidinius sumaniai panaudos istori-
jos, tikybos, etikos ir lietuvių litera -
tū ros pamokose.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 1,243
pradžios, pagrindinės, vidurinės mo -
kyklos, gimnazijos, specialaus moky-
mo bei įvairūs mokymo centrai. Važi -
nėdamos po Lietuvos mokyklas TF
val  dy bos narės pastebėjo, kad jose la -
biau siai trūksta literatūros bręstan -
čio jaunimo auklėjimo klausimais.
Fondas nutarė užpildyti ir šią spragą
– pradėjo naują projektą ,,Praturtinti
Lietuvos mokyklų bibliotekas grožine
literatūra”. 

Kaip vykdoma ši parama? 

Tautos fondas sudarė 42 knygų
sąrašą ir nusiuntė jį kiekvienai mo -
kyklai.  Iš pateikto sąrašo  mokyklos
ga li užsisakyti knygas, kurių labiau-
siai joms reikia. Užsakymo suma –
100 dol. (pagal tos dienos dolerio kur -
są Lietuvoje). Tautos fondas prašo,
kad, sudarant reikalingų knygų są -
rašą, mokyklų vadovybei talkintų ti -
kybos, etikos mokytojai ir biblio te ki -
ninkės.

Paskelbus lėšų telkimo vajų 2008
m. spalio – lapkričio mėnesiais į TF
ėmė plaukti aukotojų čekiai, o iš mo -
kyklų  buvo atsiunčiami užsakymai
kny goms ir padėkos laiškai. Užsaky -
mai knygoms vis dar plaukia.

Ir štai rezultatas – Tautos fondas
kartu su Lietuvių katalikų Religinės
šalpos pagalba, pažymėdami Lietuvos
vardo paminėjimo rašytiniuose šalti -
niuose tūkstantmetį, padovanojo
kny  gų tūkstančiui Lietuvos mokyklų.
Įamžinant tūkstantmetės Lietuvos
švyturius – iškiliausius mūsų gimti -
nės žmones, mokykloms padovanota
ir 1,200 vnt. Sibiro lietuvių maldak -
ny gių ,,Marija, gelbėk mus”. Trečias
šios maldaknygės leidimas išleistas
minint Adelės Dirsytės, vienos iš Lie -
tuvos švyturių, šimtąsias gimimo me -
tines. Deja, kiekviena mokykla gavo

tik po maldaknygę tikybos kabinetui.
Šioje maldaknygėje sudėtos ne tik
mal dos. Joje – Lietuvos žmonių pat -
rio tizmas, meilė tėvynei. 

TF taip pat džiaugiasi gražios
Lietuvos sukakties proga išdalinęs
100,000 lankstinukų ,,Tūkstantme -
tės Lietuvos švyturiai” (po 100 vnt.
kiek vienai mokyklai).

Mokyklų bibliotekos gavo ir pui -
kias dvasinio ugdymo knygas. Tarp
dovanotų knygų – Vytauto Didžiojo
universiteto leidyklos išleista ilgai
lauk ta trijų autorių – kun. prof. dr.
An driaus Narbekovo, dr. Birutės
Obe  lenienės ir prof. habil. dr. Kęs tu -
čio Pukelio – ,,Lytiškumo ugdymo eti -
ka”. Vadovėlis skirtas aukštųjų mo -
kyklų visų pakopų studijų studen-
tams, taip pat pedagogams bei vi -
siems dirbantiems su jaunimu  rengi-
mo šeimai ir lytiškumo ugdymo srity-
je. Reikia tikėti, kad mokytojai šią ir
kitas Tautos fondo dovanotas knygas
sugebės panaudoti pamokose, aptars
pokalbiuose, renginiuose ir jos netaps
tik lentynų puošmena. 

,,Kartais atrodo, kad esame tau -
ta, nemokanti branginti savo istori-
jos. Tautos fondo parūpintos knygos
jau seniai turėjo užpildyti bibliotekų
len tynas ne po vieną, o dešimtimis
eg zempliorių, o jų vertimai į kitas
kal bas pasklisti pasaulinėje knygų
rinkoje. Tai turėtų būti atlikta valsty-
biniu mastu ar bent remiant Lietuvių
Fondui”, – sakė viename pokalbyje
dr. R. Šomkaitė.

Mažas, bet veiklus Tautos fondas
ne tik dovanoja knygas mokykloms.
Fon das planuoja išleisti knygų, apra -
šančių mūsų šalies gyventojų kančias
Sibire, anglų kalba. Jau pradėti pa -
ruošiamieji darbai. Ant darbo stalo –
Dalios Grincevičiūtės ,,A stolen Youth,
a stolen Homeland” ir Onutės Garb -
štienės Arktyje rašytas dienoraštis
,,Hell in Ice”. TF tikisi, kad jų pla-
nams pritars visuomenė. 

Žinia – vienas lauke ne karys.
Tik aukotojų dėka Tautos fondas ga -
lėjo įveikti šiuos milžiniškus darbus.
Tad visiems aukotojams dėkoja ne tik
TF, bet ir Lietuvos mokyklos.

Palinkėkime Tautos fondui neiš-
senkančio aukotojų dosnumo ir anot
Linos Kilienės, Šimonių pagrin di nės
mokyklos bibliotekininkės,  ti kė ki me,
kad ,,vertingos knygos ras sa vo skai-
tytoją, o skaitantys jas – ug dysis sa-
vąjį ‘aš’”.

Ištraukos iš laiškų...
...tokie projektai labai reikalingi,

jie padeda nors po truputį atnaujinti
knygų fondą, kurio didelę dalį vis dar
sudaro mažai aktualios ir gerokai
nusidėvėjusios knygos. Taigi Jūsų
dovana tikrai laukiama ir pravers ne
tik tikybos mokytojams.

Asta Januškienė
Priekulės Ievos Simonaitytės

vidurinės mokyklos bibliotekininkė

* * *
Projektas džiugina savo veikla ir

užmojais. Ne kartą traukė smalsu -
mas perskaityti šias knygas ir atsa -
kyti į daugelį sau užduodamų retori -
nių klausimų. Naujai leidžiamų kny -
gų gausa kartais nesąžiningai mani -
puliuoja skaitytojus paviršutiniško -
mis intrigomis ir tiesos nuslėpimu.
Peržvelgusi užsakomų knygų sąrašą,
kuo ramiausiai pasitikiu literatūros
intelektiniu lygiu, samprotavimų
pagrįstumu ir vertybių gilumu.

Dėkoju už tokią puikią dovaną.
Jolanta Šilenskienė

Šaulių Simono  Daukanto vid.
m-los bibliotekos vedėja

* * *
Jums rašo Lina Skurdelienė,

Prienų „Revuonos” vidurinės mokyk-
los tikybos mokytoja. Norėtume nuo -
širdžiai padėkoti Jums už tokį projek -
tą. Tokios knygos mūsų mokyklos
bendruomenei bus labai naudingos.
Jaunuolius iš tikrųjų jaudina religi-
niai, dvasiniai klausimai tik gaila, kad
mokyklos bibliotekoje nėra atitinka -
momis temomis literatūros arba ji se -
noka. Dabar bus puiki galimybė vai -
kams parsinešus namuose knygas
paskaityti. Prienai, mažas miestelis,
taigi ir knygyne religinės literatūros
skyrelis gana siauras. Taigi dvasi nė -
mis temomis literatūros stygius jau -
čiamas. Dėkui Jums dar kartą...

* * *
Šiuo trumpu laiškučiu, norime

Jums iš visos širdies padėkoti už kny-
gas. Džiaugiasi mūsų mokyklos mo-
kiniai. Ačiū! Ačiū! Ačiū!

Slavikų pagrindinė m-la,
Šakių rajonas

* * *
Nuoširdžiai džiaugiamės turėda-

mi galimybę gauti knygų tikybos ir

etikos tematika. Labai esame dėkingi
Tautos fondo projektui už šią galimy-
bę. Tokie projektai tikrai labai rei-
kalingi ir naudingi. 

Pagarbiai,
Mindaugas  Venckūnas

Šakių „Varpo” vidurinė mokykla

* * *
Gerbiami projekto rengėjai, sun-

ku žodžiais išreikšti dėkingumą už
Jūsų dovaną mūsų mokyklai. Gautų
knygų dėka dorinio ugdymo pamokos
bus įdomesnės, vaizdingesnės. Kny-
gos padės mokiniams atrasti tikrą -
sias vertybes.

Jūsų projektas labai reikalingas
ir svarbus turtinant jauno žmogaus
akiratį ir ugdant vertybines nuosta-
tas.

Pagarbiai, 
Bukonių pagrindinės

mokyklos bendruomenė

* * *
Esu tikybos mokytoja Gražina,

dirbanti Žiežmarių vidurinėje mo -
kykloje, Kaišiadorių rajone. Maloniai
nustebino Jūsų pasiūlymas, ir su
džiaugs mu jį priimu. Be jokios abe -
jonės – tai didžiulė dovana mano mo -
kyklai. Nuoširdus ačiū.

Tautos fondo metinio suvažiavimo, įvykusio 2009 m. gegužės 30 d. Tautos fondo raštinėje, 307 West 30th Street, New
York, dalyviai. Suvažiavime buvo išrinkti 5 tarybos nariai: perrinkti – Evaldas Remėza, Pranas Povilaitis, Nijolė Žu-
kauskienė; naujais nariais tapo Vidas Kleiza ir Vidmantas Matusaitis. Penkta iš kairės – dr. Giedrė Kumpikas, Tautos
fondo valdybos pirmininkė, viduryje, su popieriaus lapais rankoje – dr. Rožė Šomkaitė.              Vido Kleizos nuotr.

Tautos fondo dovana mokykloms –
ilgai lauk ta kun. prof. dr. A. Narbe-
kovo, dr. B. Obe  lenienės ir prof. dr.
K. Pukelio knyga ,,Lytiškumo ugdymo
eti ka”.
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• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632
12401 S. Archer Ave. Lemont, IL 60439

1-773-523-0440  

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 DEVYNERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Tavo gyvenimas pradingo kaip pavasario žiedai 
po audros

Tavo šypsena, meilė ir išmintis bus vaisinga 
daugybę metų

Tavo linksma, skaidri siela gyvens Kristuje amžinai.

A † A
Dr. ONA JUŠKEVIČIŪTĖ

BALIŪNIENĖ
1908.V.3–2000.VI.21

Mirties metinių proga prašome draugus, bendradar-
bius ir pažįstamus prisiminti a.a. dr. Baliūnienę maldoje.

Algis Baliūnas
Gražina  Baliūnaitė-Austin

A † A
PETRAS KAUŠAS

Mūsų mylimas tėvelis mirė 2009 m. birželio 15 d., sulaukęs 97
metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje, Kaušų kaime, Ukmergės rajone.
Gyveno Marquette Parko apylinkėje, vėliau persikėlė į Tinley

Park, IL.
Dideliame nuliūdime liko: dukros Irena Moroni su vyru Deno ir

Laimutė Bacevičius su vyru Rimu; anūkai Mark su žmona Jamii,
Kristina, Lisa ir Aleksiukas; proanūkė Sofia. Lietuvoje liūdi sesuo
Apolonija Masiulienė su šeima.

Velionis buvo a. a. Antaninos Kaušas vyras.
A. a. Petras bus pašarvotas sekmadienį, birželio 21 d., nuo 3 val.

p. p. iki 8 val. v., Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave., Lemont, IL (arti Derby Rd.).

Laidotuvių rytą, pirmadienį, birželio 22 d., šeima ir draugai
renkasi Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 9:30 val.
r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje netekęs savo dina-
miško Prezidento, visuomenininko

A † A
KĘSTUČIO K. MIKLO

su giliu liūdesiu, reiškia nuoširdžią užuojautą jo žmo-
nai Jūratei, šeimos nariams, giminėms, draugams ir
artimiesiems.

Mes visi jo pasigesime.
SLA Vykdomoji valdyba

New York, New York

A † A
MARIJA KLIMKAITYTĖ

PROŠKIENĖ

Mirė 2009 m. gegužės 27 d.,  Scottsdale,  Arizona, sulaukusi
92 metų.

Nuliūdę liko: dukra Kristina Proškutė-Bishop su vyru Perry
ir anūkės Jessica ir Erika; sūnus  Ramūnas su žmona Sharon ir
anūkės  Andie,  Rachel ir Sarah; giminės bei artimieji.

Velionė buvo a. a. Juozo žmona.
Atsisveikinimas įvyko ketvirtadienį, birželio 11 d., 6 v. p. p.

Black Mountain Community bažnyčioje, Scotsdale, AZ.
Norintys pagerbti a.a. Marytės atminimą prašome aukoti

„Draugui”, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629.
Nuoširdžiai kviečiame pasimelsti už a. a. Marytės sielą.

Liūdintys artimieji
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�Sekmadienį, birželio 21 d.,
10:30 val. r. Marquette Park Švč.
Mer  gelės Marijos Gimimo bažnyčioje
šv. Mišių metu bus prisiminti Sibiran
išvežtieji, ypač paminint Sibiro kan -
ki nės, kandidatės į Palaimintąsias,
Adelės Dirsytės 100 metų gimimo su -
kaktį. Po šv. Mišių parapijos salėje –
trumpa kun. dr. Kęstučio Trimako
pa skaita ir meninė programa. Malo -
niai visus kviečiame dalyvauti.

�JAV LB Lemonto apylinkė bir -
želio 21 d., sekmadienį, po 11 val. r.
šv. Mišių Palaimintojo J. Matulaičio
misijoje šalia PLC  rengia gegužinę.
Maloniai kviečiame apsilankyti.

��Gražiausia vasaros šventė – Jo -
ninės birželio 21 d., sekmadienį, nuo
12 val. p. p. iki 8 val. v. vyks Arabian
Knights Farms, 6526 Clarendon Hills
Rd., Willowbrook, IL 60527. Muzika,
laužas, Joninių vainikai! Atvykę au -
tomobilius galėsite pasistatyti 75 St.
ir Clarendon Hills Rd. esančioje gim -
nazijos aikštelėje. Iš ten ir atgal visą
dieną svečius nemokamai vežios au -
tobusai. Tel. pasiteiravimui: 708-207-
8406 arba 708-924-0403.

�Švenčiant Lietuvos vardo tūk-
stantmetį Balzeko lietuvių kultūros
muziejus kartu su JAV Lietuvių Ben -
d ruomenės Kultūros taryba, Lietu vos

nacionaliniu muziejumi ir Čikaga –
Vilnius susigiminiavusių miestų ko -
mitetu nuoširdžiai kviečia į parodos
atidarymą ,,Kryždirbystė Lietuvoje”
2009 m. liepos 24 d., penktadienį, 7
val. v. Balzeko lietuvių kultūros mu -
zie juje, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago,
IL 60629. Paroda veiks iki rugpjūčio
31 d., 2009. Muziejus atidarytas kas-
dien, nuo 10 val. r. iki 4 val. p. p.

��Šeštadienį, birželio 27 d., 6 val.
v. Lietuvių klubo salėje prasidės orga-
nizacijos „Banga” valdybos ruošiama
Joninių šventė. Svečiuose – Jonavos
savivaldybės teat ras su spektakliu –
E. Salolos ko me dija „Bobos”.  Regis t -
ruotis Joninių šventei galima pas
Laimutę Alvarado tel.: 727-360-1064
arba pas Ramutę Krikščikienę tel.:
727-687-1061 ar

Raminta:_kr@yahoo.com

�,,Meno8dienos”, kūrybinė sto -
vykla suaugusiems, penktą kartą
ruo šiama š. m. rugpjūčio  23–30 die -
nomis Neri ngos stovykloje, Vermont.
Numatomos piešimo, fotografijos,
skulptūros, tekstilės, grafikos, poezi-
jos, judesio, juvelyrikos, mezgimo,
dra mos, liaudies dainų ir kitos pa mo -
kos, kurias dėstys lietuviai daili nin -
kai, poetai, muzikai. Daugiau in for -
macijos apie stovyklą ,,Me no 8 die nos”
stovyklą rasite:  www.neringa.org

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
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

IŠ ARTI IR TOLI...

Savings, Checking ir IRA Ac -
counts Certificates nuo 6 mėn. iki
3 metų. California Lithuanian
Cre dit Union 2806 Santa Mo-
nica Blvd., Santa Monica, CA
90404. Tel. 310-828-2095

www.clcu.org

Norintys pasveikinti ,,Draugo” dienraštį jo 100-mečio proga (laikraštis
pradėtas leisti 1909 m. liepos 12 d.), savo sveikinimus siųskite adresu:
,,Draugas”, 4545 W 63rd Street, Chicago, IL 60629 (pažymėkite ,,Sveikini-
mas Draugui”) arba el. paštu adresu: dalia.cidzikaite@gmail.com 

Jūsų sveikinimai bus nemokamai išspausdinti š. m. liepos 11 d., šeštadie-
nį, – dieną prieš dienraščio gimtadienį.                                     Redakcija

Rašykite mums apie šventinius renginius
Ne už kalnų Lietuvoje įvyksian -

tys renginiai: dainų šventė ,,Am žių
sutartinė”, VIII Pasaulio lietuvių
sporto žaidynės, XIII PLB seimas,
Pa saulio lietuvių ekonomikos foru-
mas, dviejų išeivijos gyvenimui skirtų
knygų pristatymas; galų gale, pa -
daugės Vilniui – Europos kultūros
sostinei skirtų renginių. Nemažas
bū rys Amerikos lietuvių ruošiasi da -
lyvauti jei ne visuose, tai bent poroje
jų. Vieni dalyvaus, kiti bus žiūrovais. 

Redak cijai įdomu būtų išgirsti
skaitytojų įspūdžius iš švenčių ir
renginių. Gal kas ,,pa gaus” gražią
šventės akimirką, kai kam nutiks
įdomus nuotykis, aplankysite dar ne -
matytą Lietuvos kampelį, o gal su si -
pažinsite su lietuviais iš kitų pasaulio
šalių? 

Pasidalinkite savo įs pū džiais su
,,Draugo” skaitytojais. Jūsų laiškus,

žinutes, nuotraukas iš Lietuvos var -
do tūkstantmečio paminėjimo ren gi -
nių spausdinsime  ,,Šventės galerijo-
je” (galeriją ,,įkurti” mums pasiūlė
nuolatinė mūsų kores pondentė ir
skai tytoja Ramunė Ku biliūtė). 

Tad gero Jums skrydžio, puikaus
oro Lietuvoje, nuostabių šventinių
aki  mirkų! Su nekantrumu lauksime
Jū sų laiškų, žinučių, nuotraukų iš
Lie tuvos.  

Rašykite vyr. redaktorei Daliai
Cidzikaitei el. pašto adresu 

dalia. cidzikaitė@gmail.com;  
redaktorei Laimai Apanavičienei

ad re su: laimaa@hotmail.com
arba siųs kite paštu adresu:
,,Draugas”, 
,,Šventės galerija”, 
4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629.

Redakcija

Birželio 13 d. tautinių šokių grupė ,,Lietuvos Vyčiai” dalyvavo įspūdingo-
je Čikagos vyskupijos šventėje ,,Vikarate V”, kuri vyko Šv. Ritos gimnazijoje.
Kartu buvo paminėtas ir vyskupo Gustavo Garcia-Siller kunigystės jubiliejus.
Šventėje be ,,Lietuvos Vyčių” šokėjų dalyvavo šv. Kazimiero kongregacijos se -
selės, Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija, Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo seselės (Putnam, CT), Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija. 

,,Lietuvos Vyčių” šokėjos ir vysk. G. Garcia-Siller Čikagos vyskupijos šven-
tėje. Dešinėje vadovės Birutė Matukonienė ir Lidija Ringienė.

Lidija Ringienė

Vėl mūsų rankose – gėlių puokštės, o širdyse ir lūpose – sveikinimai mus
užauginusiems: šįkart – Tėčiams. Mažyliai ant jaukių tėčio kelių čiauškės savo
žodelius, vyresni, deja, skubės su gėlėmis prie žemės kauburėlio, prisiminda-
mi darb š   čias tėvo rankas ir išmintingą žodį...

Tėvo dienos proga visiems tėveliams linkime stip rybės, puikios sveikatos,
ištvermės, kantrybės, išminties. Ir meil ės bei dėmesio iš juos supančių žmo-
nių. Būti Tėvu – didžiulė prasmė ir atsa komybė. 

Smagu mažajai Vilnei su tėveliu. 

Visi kviečiami dalyvauti 
šv. Mišiose, skirtose užsienio lietuviams

š. m. liepos 5 d., sekmadienį, 12.30 val. p. p. (Lietuvos laiku)
Vilniaus arkikatedroje

(Šv. Mišios bus transliuojamos per Lietuvos radiją)
ir

Didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose
Žemaičių Kalvarijoje, Žemaitijoje

š. m. liepos 5 d., sekmadienį, 12 val.p. p. (suma)
Po sumos vyks iškilminga procesija į Kryžiaus kelio kalną.

Daugiau informacijos: www.zemaiciukalvarija.lt


