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•,,Tu esi gražus, tu esi graži”
(p. 14)

Legali imigracija î Lietuvâ –
už tùkstantî litû

Vilnius, sausio 25 d. (BNS) –
Lietuvoje be jokio vargo steigdami
netikras bendroves užsieniečiai lega-
liai imigruoja į šalį, kuri, kai įstojo į
Europos Sąjungą, rusams, kinams,
arabams ir kitiems tapo daug pat-
rauklesnė. Migracijos departamentas
numato, kad tokių ,,verslininkų”
kasmet vis daugės. Lietuvai tapus
Europos Sąjungos (ES) nare, mūsų
šalyje ėmė sparčiai daugėti ne ES val-
stybių piliečių steigiamų bendrovių.
Dalis tokių įmonių iš tikrųjų dirba,
bet dalis – netikros, įsteigtos vien
tam, kad užsieniečiai be vargo gautų
leidimus gyventi Lietuvoje. Šis Va-
karuose jau seniai naudojamas imi-
gracijos būdas vis dažniau taikomas
ir mūsų šalyje. Migracijos departa-
mento darbuotojai šio imigrantų ant-
plūdžio sustabdyti negali, nes tokie
yra Seimo priimti įstatymai.

Seniau savo įmones registruojan-
tys užsieniečiai privalėjo pateikti ver-
slo planą ir kt., dabar jiems tereikia
pateikti paraišką Registrų centrui ir į
sąskaitą įmokėti mažiausią įstatinį
kapitalą – 10 tūkst. litų. Tad tokios
bendrovės nuosavybės bendrininkais
gali būti 10 užsieniečių – jiems terei-
kia ,,susimesti” po tūkstantį litų ir

Vilniaus
vardui –
685 metai

Vilnius, 2008 m. sausio 25 d.
(ELTA) – Draugija ,,Pilis” ir Valdovų
rūmų paramos fondas sostinės Ka-
tedros aikštėje prie paminklo Lietu-
vos valdovui Gediminui priminė pir-
mąjį Vilniaus miesto vardo paminė-
jimą Gedimino laiške, kuriuo 1323
m. sausio 25 d. apie Vilnių buvo pas-
kelbta visai Europai. Meninę progra-
mą prie Gedimino paminklo atliko
apeigų folkloro grupė ,,Kūlgrinda”.
Minėjimo dalyviams istorinį kontek-
stą pristatė istorikas doc. Romas Ba-
tūra. Renginyje dalyvavo Vilniaus
meras Juozas Imbrasas.

Philadelphia Lietuviû Namai îžengè
î antrâjî šimtmetî

Minėjimas Katedros aikštėje.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Derybas su Rusijos ambasada gaubia paslaptys

gali legaliai kraustytis į Lietuvą. Po
dvejų metų gali prašyti leidimo at-
sivežti šeimas. Jei nuosavybės bend-
rininke padaroma žmona, viskas dar
paprasčiau, ir laukti dvejų metų ne-
reikia: Lietuvoje legaliai gyvenan-
tiems tėvams leidžiama atsivežti vai-
kus. Bendrovę galima įregistruoti

Lietuvai įstojus į ES mūsų šalis imigrantams vis patrauklesnė. BFL nuotr.

atvažiavus į Lietuvą kad ir turint tu-
ristinę vizą. Be to, netgi nebūtina at-
vykti į šalį: įmonę užsieniečių vardais
gali įsteigti Lietuvoje pasamdytas
įgaliotas asmuo.

Migracijos departamento duome-
nimis, užsieniečių įmonių Lietuvoje
įstojus į ES Nukelta į 6 psl.

Philadelphia Lietuvių Namuose atšvęstas jubiliejus. Rimo Gedeikos nuotr.

Prieš šimtą metų, 1907 m. gruodžio 31 dieną, Naujųjų metų sutikimu du-
ris atvėrė tik ką baigti statyti Philadelphia Lietuvių Namai. Pavadinti Lit-
huanian Music Hall vardu, šie Namai buvo to meto lietuvių pasididžiavimas.
Apie tai skaitykite Algimanto Gečio straipsnyje 4 psl.

Vilnius, sausio 25 d. (ELTA) –
Kelerius metus su Rusijos ambasada
besiderantys mūsų šalies diplomatai
nesugeba išspręsti jos iškraustymo iš
Turniškių problemos. Rusijos amba-
sadai išnuomoto pastato Turniškėse,
netoli prezidento Valdo Adamkaus re-

zidencijos, likimas neaiškus iki šiol.
Užsienio reikalų ministerija (URM),
kuri jau antrus metus derasi su tos
šalies diplomatais dėl pastato grąžini-
mo, negali pasiekti jokių rezultatų.
Ministerijos atstovai įstrigusių dery-
bų nekomentuoja. Nors neoficialiai

teigiama, jog reikalas nejuda iš vietos
tik dėl to, kad mūsų valstybės diplo-
matinė žinyba kelerius metus nesu-
geba pasiūlyti rusams kitų tinkamų
patalpų.
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2007 m. pabaigoje Ateiti-
ninkų sendraugių sąjungos
Centro valdybos Įžodžio ko-
mitetas paruošė ir apipavidali-
no įžodžio pasiruošimo pro-
gramą. Programos konspekto
įžangoje rašoma, kad ateiti-
ninkų istorijoje dauguma į
ateitininkus įstodavo būdami
moksleiviais ar net anksčiau.
Tada jie ateitininkuose bren-
do, save ugdė ir pereidavo į
sekančią sąjungą. Keičiantis
gyvenimo sąlygoms, atsirado
norinčių su ateitininkais susi-
pažinti jau subrendus, t.y.,
pasiekus sendraugio vysty-
mosi stadiją. Atsirado norin-
čių įsijungti į sendraugių atei-
tininkų gretas.

2006 m. atsikūrusi sen-
draugių centro valdyba sudarė
įžodžio komitetą, kuris pa-
ruošė naujiems sendraugiams
programą. Pasiruošimo pro-
grama susideda iš dviejų dalių

— gairių pravedėjui ir ben-
dros programos konspekto
kandidatams. Įžodžio pasiruo-
šimo programos tikslas yra
supažindinti kandidatus su
ateitininkų sąjūdžiu ir organi-
zacija, jos kilme, iškiliais na-
riais, ideologija ir jos veikla
šiandien.

Šią įžodžio pasiruošimo
programą galima gauti pas
Sendraugių sąjungos centro
valdybos pirm. Janiną Udrie-
nę el. paštu udrys@sbcglo-
bal.net arba paprastu paštu:
31220 Country Ridge Circle,
Farmington Hills, MI 48331.

Daugiau apie ateitininkų
sąjūdį galima pasiskaityti
www.ateitis.org svetainėje.

Romualdas Kriaučiūnas

(Pranešimas kiek sutrumpintas,
visą tekstą rasite www.ateitis.org)

Medñiagâ siûsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org

Iõ Ateitininkû gyvenimo
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Čikagos
sendraugių

Sekmadienį, sausio 13 d. Čikagos ir apylinkių
sendraugiai ateitininkai po ilgesnės pertraukos
susirinko Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, aptar-
ti savo veiklą ir išsirinkti valdybą.

Susirinkimą sušaukė buvę valdybos nariai
Ramunė Kubiliūtė ir Juozas Polikaitis. Pagal
Kubiliūtę: ,,Mūsų sendraugių ateitininkų veikla
2007 m. šiek tiek sulėtėjo. Susirinkome tik vieną
kitą kartą ar veikėme pavieniui. Kai kurie, žinoma,
savo laiką pašventė jauniems ateitininkams, kiti
veikė korporacijose… Tačiau, jau ne vienas asmuo
yra pasakęs, kad atėjo laikas atgaivinti Čikagos ir
apylinkių suaugusiųjų, sendraugių ateitininkų
veiklą”.

Susirinkime naująją valdybą išrinkti buvo
nesunku — vieni patys pasisiūlė, kiti, kitų pasiū-
lyti, nesipurtė pareigų. Susidarė graži valdyba į
kurią sutiko įeiti Irena Karoblytė, Dalia Sadaus-
kienė, Ona Daugirdienė ir Audra Daulienė. Į valdy-
bą taip pat priimtas Petras V. Kisielius labiau api-
brėžtom pareigom — koordinuoti sendraugių aka-
deminę veiklą. Buvo siūlyti ir asmenys, nedalyvavę
susirinkime, ir valdybai buvo palikta teisė su jais
susisiekti ir pakviesti pareigoms. Juozas Polikaitis,
pravedęs valdybos rinkimus, labai aiškiai priminė,
kad nariai neturėtų visą veiklos naštą užversti ant
valdybos pečių, bet noriai ištiesti draugišką pagal-
bos ranką ten, kur bus reikalinga, patys pasisiūly-
dami padėti. Nutarta, kad valdybos kadencija baig-
sis rugsėjo pradžioje, prasidedant naujiems veiklos
metams.

Susirinkime naujosios valdybos nariai tuoj
pagriebė vadovavimo vadžias: atsistoję prie mokyk-
linės rašomosios lentos Ona Daugirdienė, Petras V.
Kisielius ir Dalia Sadauskienė pravedė diskusijas,
vadinamas ,,Minčių lietumi”, prašydami susirinku-
siųjų nesivaržant išsakyti, kokios sendraugių veik-
los jie pageidautų, ir tas mintis surašė ant lentos.
Galima sakyti, kad ,,sudrėko” valdyba aplaistyta,
veiklos siūlymais. Tarp jų: suruošti patyrusių tėvų
simpoziumą apie krikščionišką auklėjimą šeimoje,
tinkamai paminėti šių metų jubiliejus — 400 metų
Marijos apsireiškimą Šiluvoje ir 100 m. nuo kun St.
Ylos ir prof. Antano Macienos gimimo, atnaujinti
ateitininkų ideologijos pažinimą, surengti kultū-
rines popietes visuomenei, skatinti kūrybą užsa-
kant muzikinių ar vaidybinių veikalų sukūrimą ir
pastatymą ar rašytinių išleidimą. Buvo siūlymų,
kad sendraugiai turėtų sudaryti progas kartu daž-
niau pabendrauti, išvykti į gamtą ar vaidinimus,
diskutuoti apie perskaitytas knygas ar peržiūrėtus
filmus, suruošti susirinkimus jaunesniems sen-
draugiams patraukliomis temomis. Mintims su-
lėtėjus byrėti, Pranas Pranckevičius gražiai disku-
sijas užbaigė, pasakydamas, kad Čikagos sendrau-
giai turi jausti pareigą, kad yra visų Čikagos atei-
tininkų šeimininkai.

Diskusijos Čikagos sendraugių ateitininkų susirinkime. Iš kairės: Remigijus Satkauskas, Vytas Čuplinskas, Tadas Birutis, brolis
Lukas Laniauskas, SJ ir Rima Birutienė. Ramunės Kubiliūtės nuotr.

Pasiruošimo įžodžiui programa
sendraugiams

Į Ateitininkų sendraugių sąjungą yra kviečiami nauji nariai. Iki
šiol ateitininkais nebuvę dabar turės galimybę pereiti naujai
paruoštą įžodžio pasiruošimo programą.

Audra Daulienė, Rūta Kulbienė, Petras V.
Kisielius ir Ona Daugirdienė Čikagos
sendraugių ateitininkų susirinkime.

Ramunės Kubiliūtės nuotr.

susirinkime
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MALDA – KRIKŠČIONIŲ 
VIENYBĖS KELIO ŠIRDIS 

Bendrojoje trečiadienio audienci-
joje popiežius Benediktas XVI kalbėjo
apie Maldos už krikščionių vienybę
savaitę ir ekumenizmą.

,,Brangūs broliai ir seserys, šven-
čiame Maldos už krikščionių vienybę
savaitę, kuri baigsis šį penktadienį,
sausio 25 dieną, apaštalo Pauliaus
atsivertimo švente. Įvairių Bažnyčių
ir bendruomenių krikščionys šiomis
dienomis sutartinai Viešpaties Jė-
zaus prašo pilnos vienybės tarp savo
mokinių atstatymo”, – sakė Romos
vyskupas.

Anot Ganytojo, šiais metais Mal-
dos už krikščionių vienybę savaitė
ypatinga tuo, kad praėjo 100 metų
nuo pirmojo tokio  sumanymo. Prisi-
mintos anglikono kun. Paul Watson,
vėliau tapusio katalikų bendrijos
nariu, ir episkopalo kun. Spencer Jo-
nes asmenybės. Maldos už krikščio-
nių vienybę savaitė buvo šių dviejų
asmenų vaisinga ir pranašiška min-
tis, kuri netrukus susilaukė plataus
pritarimo. 

1916 metais mano pirmtakas po-
piežius Benediktas XV, – pažymėjo
Ganytojas, – kvietimą melstis už
krikščionių vienybę skyrė visai Kata-
likų Bažnyčiai. Vienybės būtinybę pa-
brėžė ir Vatikano II Susirinkimo tė-
vai, o Maldos už krikščionių vienybę
savaitė tapo vienu iš išraiškingiausių
ekumeninio kelio momentų. Prisi-
minkime su pripažinimu tėvą Paul
Watson, o kartu su juo ir visus kitus
šio dvasinio pradmens, tapusio visų
krikščionių paveldu, sumanytojus ir
rėmėjus, – kvietė Romos vyskupas. 

Audiencijos pokalbyje taip pat
kalbėta apie Vatikano II Susirinkimą
ir ekumenizmą.  Susirinkimas krikš-
čionių vienybei skyrė didelį dėmesį,
kuris matomas ypač Dekrete apie
ekumenizmą „Unitatis Redintegra-
tio” („Vienybės atkūrimas”). Jame iš-
skirta maldos svarba. Malda, anot
Susirinkimo, yra ekumeninio kelio
širdis. Ekumenizmas turi eiti per
maldą, per širdies atsivertimą. 

Bendras krikščionių vienybės

ieškojimas, – pažymėjo Ganytojas, –
atnešė daug vaisių: nuo tarpusavio
pažinimo iki abipusių ryšių tarp įvai-
rių Bažnyčių ir bendruomenių narių.
Susirinkimas taip pat iškėlė maldos
bendrumą, meldimąsi kartu, kai kri-
kščionių bendruomenės kartu stoja
prieš Viešpatį ir parodo troškimą
paklusti Jo valiai, kuri nori, kad visi
tikintieji būtų viena. Bendra malda
nėra tik valios ar sociologinis veiks-
mas, tačiau visus krikščionis vieni-
jančio tikėjimo išraiška. 

Susirinkimas, – toliau sakė Bene-
diktas XVI, – suprato, jog visų krikš-
čionių suvienijimas pranoksta žmo-
gaus sugebėjimus ir jėgas. Tai gali pa-
daryti tik Kristus. Ir gilioji Maldos už
krikščionių vienybę savaitės prasmė
būtent ir yra atsidavimas Kristui. Ką
galime padaryti mes? Per maldą at-
verti savo širdis Kristui – įsitikinęs
Šv. Tėvas. 

•  •  •
Šį penktadienį, sausio 25 d., Ro-

moje popiežius Benediktas XVI susi-
tiko su Ekumeninės Bažnyčių tary-
bos generaliniu sekretoriumi pasto-
riumi Samuel Kobia. Ekumeninė
Bažnyčių taryba jungia 347 protes-
tantų, ortodoksų ir anglikonų bažny-
čias. Katalikų ir Ekumeninės Bažny-
čių tarybos mišri darbo grupė šią
savaitę susirinko į Romoje vykstantį
savo metinį posėdį. Privačioje audien-
cijoje Romos vyskupas taip pat kartu
priėmė ir katalikų be ekumeninės ta-
rybos mišrios darbo grupės narius. 

Pentadienio vakarą Šv. Pauliaus
už miesto sienų bazilikoje buvo šven-
čiama iškilminga ekumeninė Valandų
liturgija, vadovaujama Benedikto
XVI. Joje pastorius Samuel Kobia,
Ekumeninės Bažnyčių tarybos gene-
ralinis sekretorius,  sakė sveikinimo
kalbą. Šia maldos bendryste buvo  už-
baigta maldų savaitė už krikščionių
vienybę.

Pagal „Vatikano radiją” parengė
N. Šmerauskas

Nykstanti lietuvių tauta

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Ką tik baigiau skaityti Stasės Semėnienės atsakymus į klausimą
,,Kaip sugrąžinti į Lietuvą tautiškumą?” Su pavasarišku entu-
ziazmu ji savo rašinį baigia viltingai: ,,Visos mūsų viltys atkreip-

tos į mūsų atžalyną — tautos ateitį. Jų rankose — Lietuvos gerovė, kles-
tėjimas, tautinis supratimas, kilnių darbų ugdymas ir tobulėjimo sieki-
mai. O juk augimui, gerėjimui, tobulėjimui ribų nėra”. Dėl paskutinio jos
teiginio, mano manymu, galima sakyti TAIP ir NE. Sakant TAIP, reikėtų
tik pritarti. Šį rytą aš daugiau linkęs pažiūrėti į NE galimybę. Gera mintis
sugrąžinti tautiškumą į Lietuvą ir į bet kur kitur gyvenančius lietuvius ar
jų palikuonius, tačiau jų skaičius nyksta prieš mūsų akis. Lietuvių tauta
tirpsta tarsi globalinio atšilimo paveikti ledynai.

Turėjau pagundą praleisti pusdienį ir kaupti įvairius statistinius
duomenis, rodančius, kad lietuvių tauta nyksta, bet susivaldžiau. Kam
gaišinti laiką įrodinėjant tai, kas daugeliui jau yra žinoma. Ką jau žinome,
tereikia tik prisiminti. Gal daugiausia akį rėžia savižudybių gausa Lietu-
voje. Spėju, kad dauguma savižudžių yra lietuviai. Savižudybėmis Lietuva
pirmauja Europoje, o gal ir pasaulyje. Kasmet savo gyvenimą užbaigia
šimtai, o gal ir tūkstančiai, nes mirties pažymėjime savižudybė gali būti
nuslėpta ar kaip nors kitaip pavadinta. Neprasčiau Lietuva atrodo ir
autoavarijų skaičiumi. Žūsta šimtai, suluošinami tūkstančiai. Specialistai
sako, kad savižudybių ir autoavarijų kaltininkas arba bent jau bendra-
keleivis yra alkoholis, artimai susijęs su šiomis tragedijomis. Aišku, yra
tūkstančiai nedarbingų ir neveiksmingų alkoholikų, kurie dar gyvi, bet
skęsta savo įpročiuose. Tas procesas labai neigiamai atsiliepia jų šeimoms,
vaikams, kaimynams, visai bendruomenei. 

Kita kategorija, kuri daug prisideda prie lietuvių tautos nykimo, yra pa-
didėjusi emigracija. Nekalbu apie gražias ir kitus skatinančias išimtis, bet
beveik drąsiai galima teigti, kad didelė jų dauguma svetimuose kraštuose
ir liks gyventi, nors gal ir palaikys ryšį su gimtuoju kraštu, su savo arti-
maisiais. Taip pat žinome, kad didelė dauguma į Lietuvą negrįžtančiųjų,
o ypač jų vaikai ir vaikaičiai, ištirps Amerikos tautų katile. Ištirpdami, jie
be jokių pastangų automatiškai prisidės prie lietuvių tautos nykimo.  

Toliau paminėtinas nuolatos mažėjantis lietuvių tautos gimstamu-
mas. Sulaukiamas prieauglis yra mažesnis negu mirtingumas. Jei taip
toliau bus, tauta išnyks, nes išnyks ją sudarantys tautiečiai. Šiam proce-
sui reikia daugiau laiko, bet esame jo dalyviai arba nors liudininkai. 

Pabaigai palikau gal opiausią ir skaudžiausią lietuvių tautos nykimo
priežastį. Tai abortai arba negimusiųjų žudymas. Šiuo klausimu visuo-
menė yra pasidalijusi į dvi, bet nebūtinai vienodo didumo grupes. Vie-
niems abortas yra moters teisė bei apsisprendimas kaip elgtis su savo kū-
nu ir yra tik jų reikalas. Kitiems abortas yra žmogžudystė. Subanalintas
pasirinkimas — ginti moters teises ar kūdikio gyvybę. Nesvarbu kurioje
šios besitęsiančios kovos lauko pusėje būtume, nėra klausimo, kad patys
abortai daug prisideda ir paspartina lietuvių tautos nykimą. Pasaulinės
sveikatos organizacijos duomenimis, kasmet padaroma apie 50 milijonų
abortų. Nežinau, koks nuošimtis to skaičiaus tenka lietuvių tautai. Tuo
tarpu 2004 m. atlikta apklausa parodė, kad Lietuvoje apie 73 proc. gyven-
tojų pritaria legaliam abortui. Abortai visiškai uždrausti tik trijose ES val-
stybėse: Lenkijoje, Airijoje ir Maltoje.

Abortai Lietuvoje buvo įteisinti 1955 metais. Šiuo metu pagal įstatymą
nutraukti vaisiaus gyvybę galima iki dvyliktos nėštumo savaitės. Šiomis
dienomis Lietuvos Seimas pradėjo svarstyti abortų uždraudimo klausimą.
Lietuvoje gal jau šį pavasarį Seime bus svarstomas Gyvybės prenatalinė-
je fazėje apsaugos įstatymo projektas. Projekte sakoma, kad žmogaus
gyvybė prasideda nuo moters apvaisinimo ir kad turi būti teikiamas pri-
oritetas vaiko, esančio įsčiose, teisėms. Išimtis — jei nėštumas grėstų mo-
tinos gyvybei ar sveikatai, jei nėštumas atsirado dėl nusikalstamų veiks-
mų ir t.t. Pagal šio įstatymo aiškinamąjį raštą, šio įstatymo projektas
atspindi Katalikų Bažnyčios popiežiaus Jono Pauliaus II mokymus. Įsta-
tymo projekto autorius Valdemaras Tomaševskis siūlo, kad bausmė už
nėštumo  nutraukimą grėstų ne motinai, bet abortą atlikusiam asmeniui. 

Lietuvos spaudoje mirga įvairūs pasisakymai dėl svarstysimo įstaty-
mo projekto. Vtv.lt naujienos ta proga kalbino Mykolo Romerio univer-
siteto bioteisės ekspertą Joną Juškevičių. Jis būgštauja, kad šis įstatymas
pažeis moters konstitucines teises ir tarptautiniuose žmogaus teisių do-
kumentuose įtvirtintas apsisprendimo garantijas. Dėmesio vertas jo at-
sakymas: ,,Kalbant teisine kalba, tai mes nei tarptautiniuose žmogaus
teisių dokumentuose, nei mūsų Konstitucijoje nerasime suformuluotos
teisės į abortą, nei kaip atskiros teisės, nei kaip teisės į privataus gyveni-
mo gerbimą dalį. Aborto klausimas yra neišvengiamai susijęs su pradėto,
bet dar negimusio vaiko teisinio statuso klausimu. Pavyzdžiui, Europos
žmogaus teisių teismas (...) konstatavo, kad pradėto, bet negimusio vaiko
statuso vertinimas priklauso valstybės, bet ne tarptautinės bendruome-
nės diskrecijai, pažymėdamas, kad ‘teisės į gyvybę pradžia — tai ne tik
teisinis, bet ir medicininis, filosofinis, etinis bei religinis klausimas ir kad
kiekvienoje valstybėje gali būti skirtingas požiūris į gyvybės pradžią.’”  

Minėto abortų įstatymo projekto priėmimas bent pristabdytų lietuvių
tautos nykimą. Piktnaudžiavimo alkoholiu sumažėjimas bent pristabdytų
savižudybes ir autoavarijas. Gyvenimo standartų pagerėjimas bent kiek
pristabdytų masinę emigraciją į užsienį. Padidėjęs gimstamumas taip pat
gražiai prisidėtų prie tautos kamieno ir jos atžalų išlaikymo. Tada — ir gal
tik tada — į lietuvių tautą žiūrėsime ne kaip į tirpstantį ir nykstantį le-
dyną, net kaip į kažkokią susvetimėjusią naciją, bet kaip į gaivalingą,
gyvenimu alsuojančią ir su viltimi į ateitį žvelgiančią lietuvių tautą.

Š. m. sausio 23 dieną Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje Lemont,
IL Lietuvos vaikų globos būrelio ,,Saulutė” kvietimu koncertavo Lie-
tuvos styginių kvartetas (Audronė Vainiūnaitė — pirmasis smuikas,
Artūras Šilalė — antrasis smuikas, Girdutis Jakaitis — altas ir Augustinas
Vasiliauskas — violončelė). Savo koncertinę kelionę JAV kvartetas pra-
dėjo Washington, toliau vyko į St. Petersburg, Florida, po to — San
Francisco, California ir galų gale — į Čikagą. Čia gausiai susirinkusiems
žiūrovams styginių kvartetas pagrojo Ludvig van Beethoven Styginį
kvartetą nr. 3 D major, op. 18, Onutės Narbutaitės Simfoniją Nr. 2
,,Atverk Užmaršties vartus” ir Johannes Brahms Styginį kvartetą Nr. 2
A minor, op. 51.                                                    Jolantos Gudėnaitės nuotr.
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SU NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMU PHILADELPHIA 
LIETUVIŲ NAMAI ĮŽENGĖ Į ANTRĄJĮ ŠIMTMETĮ

Prieš šimtą metų, 1907 m. gruo-
džio 31 dieną, Naujųjų metų sutiki-
mu duris atvėrė tik ką baigti statyti
Philadelphia Lietuvių Namai. Pava-
dinti Lithuanian Music Hall vardu,
šie Namai buvo to meto lietuvių pasi-
didžiavimas. O būta kuo didžiuotis!
Gerame miesto rajone, plačioje gatvė-
je lietuvių emigrantų pastangomis
buvo pastatytas tam laikotarpiui
įspūdingas trijų aukštų mūrinis pas-
tatas su visais reikiamais įrengimais.
Pastate įruoštos trys salės mieste
gausiai gyvenantiems lietuviams
naudotis. Metų tėkmėje šiose salėse
lietuviai rinkosi  džiaugtis atkurta
Lietuvos valstybine nepriklausomy-
be, gerbti apsilankiusius Lietuvos at-
gimimo vyrus – Basanavičių, Vileišį,
Šliūpą, Vailokaitį... Čia telktos aukos
Lietuvai atstatyti, šaukti ,,mitingai”
išgauti JAV pripažinimą po Pirmojo
pasaulinio karo atsikūrusiai Lietuvos
valstybei. Šio pastato sienos taip pat
prisimena apsilankiusius Lietuvos
valstybės vadovus – Smetoną, Grinių,
Landsbergį, Brazauską. Svarbiausia,
šimtmečio sulaukę, Lietuvių Namai
tautiečių poreikiams tebetarnauja ir
šiandien. Čia renkamasi švęsti tau-
tines šventes, rengti koncertus, spek-
taklius, įvairius renginius bei  šeimos
sukakčių paminėjimus.

Lietuvių Namų vadovybė nepa-
miršo, kad prieš šimtmetį Lietuvių
Namai buvo atidaryti Naujųjų metų
sutikimu. Nutarė, kad žengiant į ant-
rąjį šimtmetį būtų simboliška taip
pat surengti Naujųjų metų pokylį.
Žinota, kad nepavyks sutraukti tuo-
metinio gausaus dalyvių skaičiaus,
atkurti pakilią nuotaiką, kada įžen-
giama į ką tik pastatytą, dažais kve-
piantį pastatą. Tačiau atvykę į Nau-
jųjų sutikimą galėjome ne mažiau
džiaugtis. Džiaugtis, kad daugybė pa-
siaukojančių kartų ir ,,bangų” išlaikė
pastatą lietuvių rankose, kad pas-
tatas jokiu būdu nėra apleistas, o yra
taisomas, atnaujinamas. Jis naudoja-
mas koncertams, meno grupių repeti-
cijoms, retkarčiais jaunimo žaidy-
nėms, organizacijų susibūrimams ir
tautinių sukakčių minėjimams. Gali-
me tvirtinti, kad jei naujai iš Lietuvos
atvykusi ,,banga” Lietuvių Namus
rems, jie ilgam išliks savi ateinan-
čioms kartoms. 

Naujųjų metų sutikimas praėjo
šauniai. Linksmino Stasio Telšinsko
,,vieno žmogaus orkestras”, Lietuvių

Namai pateikė šaltą ir karštą maistą,
gėrimus. Gerokai prieš vidurnaktį
LN Tarybos pirm. Timothy Dorr
trumpa kalba pastebėjo, kad su
laikrodžio dūžiais šie namai įžengs į
antrąjį šimtmetį. Jis priminė, kad tik
daugelio asmenų pasiaukojimo dėka
pastatas išliko lietuvių rankose. Jis
kvietė tapti Lietuvių Namų nariais,
juos finansiškai remti, savanoriško
darbo auka juos taisyti, gražinti,
atnaujinti. Jei tai vykdysime, Lie-
tuvių Namų ateitis bus užtikrinta.
2008 m. laikrodžio dūžius sutikome
su šampano taurėmis rankose, salėje
aidint Traviatos arijos ,,Pakelkime
taurę”  garsams. Už malonų sutikimą
dėkojame Lietuvių Namų direkto-
riams, ypač T. Dorr, Violetai Ben-
džiūtei, Esterai Bendžiūtei-Washofs-
ky, Albertui Mikučiui, Lisai Blaco ir
salę nuostabiai išpuošusiai Gemai
Kreivėnaitei.

Ar išlaikysime 
,,Bendruomenės balso” laidas?

Artėjant 2007 metų pabaigai,
,,Bendruomenės balso” laidą vedusi
Teresė Gečienė eteryje palietė dau-
giau kaip 50 metų Philadelphia apy-
linkėse klausomos lietuvių radijo pro-
gramos rūpesčius. Ji pastebėjo, kad
2008 metų pradžioje baigiasi su radi-
jo stotimi WNWR-AM pasirašyta su-
tartis. Prieš Philadelphia LB apylin-
kės valdybai pasirašant naują sutartį
kyla rimtas klausimas, ar telkinys
yra pajėgus sekmadieniais transliuo-
jamas pusvalandžio programos laidas
tęsti? Netrūksta ryžto laidų koordi-
natorei Julijai Dantienei, pasiaukoji-
mo neapmokamiems tuzinui pakaito-
mis dirbančių  pranešėjų – redak-
torių, tačiau labai jau trūksta lėšų

stočiai už radijo laiką apmokėti. Vie-
nam laidos pusvalandžiui kainuojant
250 dol., per metus stočiai išmokama
13,000 dol. suma. Iš verslininkų skel-
bimų sulaukiama 3,000 dol. reikia-
mos sumos, Lietuvių Fondas kasmet
dosniai paremia 1,500 dol. suma, as-
meniniai bei organizacijų skelbimai
atneša dar 1,500 dol. sumą. Taigi
7,000 dol. sumą papildomai tenka
sukaupti iš geradarių klausytojų
savanoriškų aukų, o tai ,,Bendruo-
menės balso” iždininkui Gediminui
Dragūnui ir LB apylinkės valdybai
sudaro nemažą galvosūkį. Paskuti-
niuoju metu dosnių geradarių vis ma-
žiau ir mažiau atsiliepia į aukų prašy-
mus. Ačiū Dievui, kad ,,BB” turi to-
kių rėmėjų kaip Joana Kaulinienė,
kuri savo vyro a.a. Kazimiero prisi-
minimui įkūrė fondą su 10,000 dol. ir
iš investuotų palūkanų kas metai
įplaukia 500 dol. suma. Gražų pavyz-
dį teikia mirusių laidų klausytojų šei-
mos, nutarę vietoje gėlių mirusiųjų
atminimą pagerbti aukomis ,,Bend-
ruomenės balsui”. Štai L. Avižonie-
nės atminčiai paaukota 615 dol. su-
ma, o Rimvydo Jako net – 1,280 dol.
Esama ir kitų gražių pavyzdžių, kur
švenčiantys garbingas asmenines ar
vedybines sukaktis paprašo svečių
vietoj dovanų skirti paramą ,,Ben-
druomenės balsui”.

Tenka pasidžiaugti, kad išsaky-
tas  rūpestis del ,,Bendruomenės bal-
so” išlikimo sulaukė visuomenės dė-
mesio. Stambią 1,000 dol. auką Ka-
raškų šeimos vardu įteikė dosnusis
Maksiminas Karaška, gyvenantis
prie Washington, DC, ir tik specia-
liomis progomis užklystantis į Phi-
ladelphia. Vieną laidą pilnu mokesčiu
atskubėjo apmokėti Lietuvių Namai,
antrąją – Philadelphia LB apylinkės

valdyba (kopirmininkai Roma Kru-
šinskienė ir Virgus Volertas), trečiąją
– Dalia Jakienė. Dosniomis aukomis
atsiliepe Zita ir dr. Juozas Pangoniai,
Veronika ir Jonas Štarkos, Brigita ir
Juozas Kasinskai, Birutė Valašinienė,
Aušra ir Vladas Mameniškiai, Bronė
Karaškienė, Julija Dantienė, Žibutė
ir Ant. Masaičiai, Bronius ir Juzė
Krokiai, Stefanija Bagdonavičienė,
Ieva Kazakauskienė, ir kt. Vajaus
pradžia teikia viltį. Klausytojų ran-
kose tebelieka sprendimas, ar ,,Bend-
ruomenės balsas” juos lankys visais
2008-jų metų sekmadieniais.

Žinios trumpai

Philadelphia LB apylinkės ruo-
šiamos Lietuvos Nepriklausomybės
Vasario 16 / Kovo 11 šventės šiais me-
tais įvyks vasario 24 d., sekmadienį, 2
val. p.p. Lietuvių Namuose, (2715 E.
Allegheny Avenue, Philadelphia, PA
19134). Pagrindinis kalbėtojas – gen.
Jonas Kronkaitis, buvęs Lietuvos
kariuomenės vadas. Šv. Mišios už
Lietuvą tą dieną bus atnašaujamos
Šv. Jurgio lietuvių parapijos bažny-
čioje. 

Philadelphia LB apylinkės valdy-
bos rūpesčiu Sausio 13-osios tragiš-
koji sukaktis buvo prisiminta lietu-
viškų Mišių metu Šv. Andriejaus
lietuvių parapijos bažnyčioje. LB apy-
linkės kopirmininkui Virgui Volertui
skaitant žuvusiųjų pavardes, V. Krė-
vės lituanistinės mokyklos mokiniai
atnešė keturiolika uždegtų žvakučių,
kurias klebonas kun. P. Burkauskas
sustatė ant altoriaus. Prie altoriaus
pastatytame kryžiuje buvo inkrus-
tuotos žuvusių didvyrių nuotraukos.
Baigiantis Mišioms padėtas trispalvis
vainikas prie Aušros Vartų Marijos
koplytėlės, kurioje taip pat yra Vil-
niaus televizijos bokšto paveikslas
Sausio 13-osios aukoms prisiminti.
Klebonas kun. Petras Burkauskas
prasmingu pamokslu prisiminė Sau-
sio 13-osios įvykius.

Smagi V. Krėvės lituanistinės
mokyklos tradicinė Kalėdų Eglutė
įvyko 2007 m. gruodžio 16 d. Moki-
niai vaidino, deklamavo, skambino,
su dovanomis apsilankė Kalėdų se-
nelis. Pagarba išradingiems mokyto-
jams ir darbščiam tėvų komitetui.

Alg. Gečys 
Naujuosius metus Lietuvių Namuose lietuviai pasitiko su šampano taurėmis rankose.

Rimo Gedeikos nuotraukos

Į antrąjį šimtmetį su viltimi ir palinkėjimais.

Philadelphia lietuvių Namų Naujųjų
metų pokylyje dalyvavo ir JAV LB
Krašto valdybos pirmininkas V.
Maciūnas.
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,,DRAUGAS” – ißeivijos ir Lietuvos jungtis! 
www.draugas.org

DĖMESIO, ,,DRAUGO” SKAITYTOJAI
,,Draugo” administracija, siekdama, kad dienraštis skaitytojus pa-

siektų kuo greičiau ir tvarkingiau, prašo Jūsų užpildyti žemiau pateiktą
lentelę. Tai vasario mėnesio kalendorius su kairėje pusėje išvardytomis
visomis šio mėnesio dienomis, per kurias spausdinamas dienraštis.
Dešinėje pusėje norėtume, kad Jūs pažymėtumėte dieną, kada gavote tos
dienos ,,Draugą”.

Pavyzdžiui, jei vasario 1 d. ,,Draugą” gavote vasario 14-ąją, dešinėje
lentelės pusėje ,,Gavimo data” įrašykite vasario 14 d. 

Prašome atidžiai užpildyti ir atsiųsti iki š. m. kovo mėnesio vidurio.
Siųskite: ,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629. 

Vardas, pavardė 
(arba priklijuokite lipduką) 

Adresas

,,DRAUGO” LAIDOS DATA: GAVIMO DATA:

Vasario 1 d., penktadienis

Vasario 2 d., šeštadienis

Vasario 5 d., antradienis

Vasario 6 d., trečiadienis

Vasario 7 d., ketvirtadienis

Vasario 8 d., penktadienis

Vasario 9 d., šeštadienis

Vasario 12 d., antradienis

Vasario 13 d., trečiadienis

Vasario 14 d., ketvirtadienis

Vasario 15 d., penktadienis

Vasario 16 d., šeštadienis

Vasario 19 d., antradienis

Vasario 20 d., trečiadienis

Vasario 21 d., ketvirtadienis

Vasario 22 d., penktadienis

Vasario 23 d., šeštadienis

Vasario 26 d., antradienis

Vasario 27 d., trečiadienis

Vasario 28 d., ketvirtadienis

Vasario 29 d., penktadienis

Lietuvių žurnalistų sąjungos
naujienos

Pradėjusi trečiuosius savo ka-
dencijos metus JAV veikiančios Lie-
tuvių žurnalistų sąjungos (Lietuvių
ŽS) valdyba, vadovaujama Edvardo
Šulaičio, toliau tęsia savo veiklą. 

Užsienio lietuvių žiniasklaidos
bendradarbius vienijančios organiza-
cijos vadovų vėliausias posėdis vyko
2007 m. gruodžio 15 d. Čikagoje.
Nors ir su nuotykiais bei kiek pa-
vėluotai (dėl pūgos vėlavo iš Rytų pa-
krantės valdybos vicepirmininką na-
rystei Lauryną R. Misevičių bei sek-
retorę Eugeniją Misevičienę atskrai-
dinęs lėktuvas) susirinkę iždininko
Jono Tamulaičio namuose, penki val-
dybos nariai čia aptarė organizacijos
veiklą, ieškojo būdų, kaip ją pagyvin-
ti, taip pat parengė išsiuntimui nau-
jausią sąjungos leidinio ,,Mūsų pa-
saulyje” numerį (nr. 2/9).

Po ilgesnės pertraukos atnauji-
nus šio informacinio biuletenio leidy-
bą, pirmasis jo numeris pasirodė
2007 m. birželį. ,,Mūsų pasaulyje”
nutarta leisti dukart per metus
(birželio ir gruodžio mėn.), leidinį re-
daguoja Lietuvių ŽS valdybos vice-
pirmininkė informacijai Vaiva Ra-
gauskaitė. Naujausiame numeryje
rašoma apie Lietuvių ŽS stipendijų
teikimą pažangiausiems Vilniaus
universiteto žurnalistikos studen-
tams, siūlomas pasikalbėjimas su
2007 m. JAV Lietuvių Bendruomenės
Kultūros tarybos žurnalisto premijos
laureatu Aleksu Vitkumi, prisimena-
mi mirę organizacijos nariai, patei-
kiama išeivijos bei Lietuvos žinias-
klaidos naujienų. 

Šis informacinis biuletenis paštu
siunčiamas visiems Lietuvių ŽS na-
riams, taip pat ir JAV LB apylinkių
vadovams. Norintys gauti ,,Mūsų pa-
saulyje” elektroniniu paštu, gali ra-
šyti adresu: LietuviuZS@yahoo.com.
Leidinio rengėjai laukia informacijos
iš visų užsienio lietuvių žiniasklaidos
priemonių.

Be to, posėdžio metu buvo svars-
tyta galimybė atnaujinti Tarptauti-
nio žurnalisto pažymėjimo rengimą,
suaktyvinti bendradarbiavimą su
Lietuvos žurnalistų sąjunga. Vienas
įdomiausių pasiūlymų – pamėginti
surengti JAV lietuvių žiniasklaidos
bendradarbių susitikimą. Prelimi-
nariai tokią pabendravimo popietę
numatoma organizuoti balandžio 12
d. dienraščio ,,Draugas” redakcijoje.
Detaliau apie šį renginį bus pranešta
vėliau JAV lietuvių žiniasklaidoje.

Kitas Lietuvių ŽS valdybos posė-
dis numatytas telekonferencijos būdu
vasario 18 d.

* * *
Dėmesio! Lietuvių žurnalistų są-

jungos valdyba prašo atsiliepti šiuos
organizacijos narius ir pranešti savo
naujus adresus: Jūratę Brazas, Vy-
tautą Bražiūną, Romą Eidukevičių,
Ritą Likanderytę, Stefą Tamoševi-
čienę ir Algį Žukauską. Visų narių
prašoma nepamiršti apie pasikeitusį
adresą informuoti Lietuvių ŽS valdy-
bą.

Taip pat pasikeitė ir Lietuvių
žurnalistų sąjungos valdybos ad-
resas: korespondencijai paštu. Nau-
jasis yra: 

Lithuanian Journalists
Association, 
c/o Eugenija Misevičius, 
37 Elliot Place, 
Edison, NJ 08817. 

Dėl narystės Lietuvių žurnalistų
sąjungoje galima teirautis 

tel.: 203 218 7847 arba el. paštu: 
LietuviuZS@yahoo.com
Į šią organizaciją priimami visi

užsienio lietuvių žiniasklaidos ben-
dradarbiai (nebūtinai profesionalūs
žurnalistai). Nario mokestis – 5 dol.
metams, norintys gauti žurnalisto
pažymėjimą (,,press card”) už jo pa-
darymą turi sumokėti dar 5 dol. 

Visus užsienio lietuvių spaudos,
radijo, TV ir elektroninės žiniasklai-
dos bendradarbius kviečiame įsijung-
ti į Lietuvių ŽS veiklą!

Lietuvių ŽS valdybos inf.

Lietuvių žurnalistų sąjungos val-
dybos nariai: (sėdi) iždininkas Jonas
Tamulaitis (kairėje), pirmininkas
Edvardas Šulaitis, (stovi) vicepirmi-
ninkas narystei Laurynas R. Mise-
vičius.

Naujausio Lietuvių ŽS informacinio leidinio ,,Mūsų pasaulyje” viršelio frag-
mentas.
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Atpildas pasivijo 
genocido vykdytojus  

R. Berankis iškopè î ketvirtfinalî
Miami, sausio 25 d. (ELTA) –

JAV, Florida valstijoje, vykstančio
tarptautinio vyrų teniso turnyro, ku-
rio prizų fondą sudaro 10 tūkst. JAV
dolerių, antrajame rate – aštuntfina-
lyje – lietuvis Ričardas Berankis nu-
galėjo 315-ąją pasaulio raketę 26 me-
tų airį Conor Niland.

17-metis Lietuvos tenisininkas,
kuris pasaulio įverčių lentelėje užima
706-ąją vietą, ketvirtfinalyje  susitiks
su 326-ąja pasaulio rakete 25 metų
amerikiečiu Alberto Francis.

R. Berankis pirmajame rate 6:3,
6:2 įveikė 494-ąją pasaulio raketę 26
metų 195 cm ūgio serbą Vladimir Ob-
radovič. 

Vilnius, 2008 m. sausio 25 d.
(ELTA) – Žurnalo ,,Moteris” organi-
zuojamuose rinkimuose šešioliktas
,,Metų Moters” vardas atiteko svar-
biausius muzikinius apdovanojimus
praėjusiais metais susirinkusiai ir
ypatingo žiniasklaidos bei visuo-
menės dėmesio sulaukusiai daini-
ninkei Jurgai Šeduikytei.

„Įvardyti vieną priežastį, kodėl
šis apdovanojimas skirtas Jurgai –
reikštų įsprausti ją rėmus. O ji – dau-
gialypė asmenybė ir jos kūrybinė
veikla bei pilietinė pozicija, manau,

yra labai gerai visiems matoma. Pir-
miausia ji patraukė mūsų žvilgsnį
tuo, jog nepasiduoda pigiai popscenos
srovei, nesirenka lengviausio kūry-
binio kelio. Manome, jog šis titulas
bus paskatinimas Jurgai ir toliau nei-
ti pasroviui. Juk Jurga Šeduikytė –
jaunosios kartos atstovė. Tokiems
kaip ji rūpi, koks bus pasaulis ir Lie-
tuva XXI amžiuje”, – priežastis, kodėl
2007-ųjų „Metų Moters” vardą žur-
nalas „Moteris” skyrė Jurgai, dėstė
žurnalo vyriausioji redaktorė Graži-
na Michnevičiūtė.

Iõrinkta Metû moteris

Kaunas, sausio 25 d. (ELTA) –
Už genocidą prieš pasipriešinimo
sovietų okupacinei valdžiai dalyvius
partizanus bei padėjimą jį vykdyti
du garbaus amžiaus alytiškiai su-
laukė bausmės – Kauno apygardos
teismas  Joną Juškauską nuteisė aš-
tuoneriems metams nelaisvės, o
Jurgio Navicko baudžiamąją bylą
nutraukė, tačiau skyrė jam priver-
stinį gydymą.

Ikiteisminio tyrimo metu nusta-
tyta, jog abu kaltinamieji, būdami
Lietuvos SSR valstybės Saugumo mi-
nisterijos (MGB) agentai smogikai,
1949–1952 metais Lazdijų rajone
vykdė sovietų okupacinės valdžios
tikslą – fiziškai sunaikinti Lietuvos
partizanus. 76 metų Alytaus rajono
gyventojas J. Juškauskas buvo kalti-
namas tuo, kad prieš 54 metus tyčia

išdavė ir padegė Lietuvos partizanų
slėptuvę, taip nužudydamas tris par-
tizanus. Vyras, veikdamas grupėje
kartu su bendraamžiu, taip pat Aly-
taus rajono gyventoju J. Navicku, ap-
gaulės būdu įgijo dar keturių partiza-
nų pasitikėjimą ir juos sušaudė. J.
Navickas buvo kaltinamas trijų Lie-
tuvos partizanų nužudymu, veikiant
grupėje kartu su J. Juškausku.

Baudžiamasis kodeksas už tokią
nusikalstamą veiką numato laisvės
atėmimą nuo penkerių iki dvidešim-
ties metų arba laisvės atėmimą iki
gyvos galvos.

2007 metais iš viso buvo tiriama
per 100 nusikalstamų veikų pagal
nusikaltimų žmoniškumui ir karo
nusikaltimų požymius, iš jų 41 –
Kauno apygardos teritorijoje esan-
čiose prokuratūrose. 

Baigiamas kurti naujas 
V.V. Landsbergio filmas

Vilnius, sausio 25 d. (Bernardi-
nai.lt) – Baigiamas kurti naujas V. V.
Landsbergio filmas apie pokario par-
tizanų kovas ,,Kai aš buvau partiza-
nas”. Filmą planuojama spėti išleisti
Kovo 11-osios proga.V. V. Landsbergis
teigė, kad mintis kurti tokį filmą kilo
galvojant apie šiuolaikinį Lietuvos
jaunimą ir tai, kaip jiems reikėtų pa-
pasakoti apie pokarį: ,,Galvodamas
apie tai, kas mane vaikystėje jaudino
žiūrint filmus apie karą, supratau,
kad aš vis dar prisimenu filmus, ku-
riuose pagrindinis veikėjas yra vai-

kas. Juk tai, kad suaugęs vyras ka-
riauja, atrodo gana įprasta ir supran-
tama, o štai kai vaikas yra įtraukia-
mas į karo verpetą, viskas ima atro-
dyti truputį kitaip. Pasakojant isto-
riją vaiko akimis yra lengviau ats-
kleisti karo beprasmybę ir išsakyti
antikarinę poziciją”.

,,Taip gimė mintis sukurti filmą
apie berniuką, kuris pokario laiku
žuvus tėvams atsiduria pas partiza-
nus ir norėdamas būti  tikras vyras
apsirengia partizano uniforma ir ne-
tyčia pakliūva į rankas stribams, o
tardymo metu išsiduoda, kur jis gavo
tuos rūbus”, – pasakojo režisierius.
Jo teigimu, vėliau filmo scenarijus
keitėsi, padedant bičiuliams ir akto-
riams  istorija buvo ,,apkabinėta”
įvairiomis naujomis aplikybėmis.

Pasak V. V. Landsbergio, labiau-
siai buvo siekiama pabrėžti filmo
šviečiamąją paskirtį, stengiamasi is-
torinę temą papasakoti aktualiai, su-
siejant pokario laikmetį su šia diena,
kad jaunimui jis neatrodytų tarsi įs-
trigęs kažkur praeityje. ,,Neturime
noro sukurti didelį filmą. Tai veikiau
kamerinis filmas, savotiškas emoci-
nis to laikmmečio sapnas”– pasakojo
režisierius. Planuojama, kad filmą
bus spėta išleisti iki Kovo 11-osios. 

Britai tirs imigrantus 
iš Rytû Europos  

Vilnius, sausio 25 d. (Alfa.lt) –
Rytų Anglijos vystymo agentūra
(EEDA) Anglijos Ruskin universite-
tui, įsikūrusiame Cambridge, pavedė
atlikti ilgalaikę studiją apie imigran-
tus iš Rytų Europos. Studijos tikslas
– išsiaiškinti kaip keičiasi situacija
atvykstantiems imigrantams bei kaip
jų atvykimas paveikė vietines bend-
ruomenes.

EEDA atstovo Mark Allison tei-
gimu, imigrantai iš išsiplėtusios Eu-
ropos Sąjungos yra itin svarbūs eko-
nomikai ir vietiniam verslui, todėl
reikia išsiaiškinti, kaip juos išlaikyti
šalyje: ,,Yra pavojus šiuos vertingus
darbuotojus prarasti, nes ne vien
Jungtinei Karalystei reikia imigran-
tų paslaugų.” Pasak M. Allison, tuo

metu, kai Londone bus rengiamos
Olimpinės žaidynės, Lenkijoje vyks
Europos futbolo čempionatas, tad
statybininkai abiejose šalyse yra itin
pageidaujami ir reikalingi.

Trejus metus truksiančioje studi-
joje bus  skiriamas dėmesys veiks-
niams, kurie įtakoja apsisprendimą
atvykti į šį regioną bei nulemia vieš-
nagės čia ilgumą. Tyrime taip pat bus
bandoma išsiaiškinti priežastis, ku-
rios trukdo imigrantams  aktyviai da-
lyvauti vietinių bendruomenių veik-
loje. Viena iš studijos vadovių  Debo-
rah Holman tikisi, jog lyginant su
trumpalaikiais tyrimais, trejus metus
truksiantis projektas padės žymiai
geriau atskleisti nematomas, tačiau
svarbias imigracijos puses.

R. Berankis. SCANPIX nuotr.

2007-ųjų ,,Metų Moteris” – dainininkė Jurga Šeduikytė.Gedimino Savickio nuotr.

Atkelta iš 1 psl. sparčiai daugė-
ja. Bendroves įsteigusių ir tuo
pagrindu leidimus gyventi Lietuvoje
gavusių ne ES valstybių piliečių irgi
kasmet daugėja. 2004 metais tokių
užsieniečių buvo 148. Pernai įmonių
steigėjais ir bendro turto savininkais
tapo jau 465 užsieniečiai (119 rusų,
84 kinai, 73 Baltarusijos piliečiai). Be
jau minėtų valstybių, Lietuvoje įmo-
nes registruoja Pakistano, Irano, Ira-
ko, Libano, Armėnijos, Azerbaidžano,
Indijos ir kitų šalių piliečiai. Vieni,
įregistravę įmonę savo vardu, įstatinį
kapitalą į dalis po 10 proc. suskaido
vėliau, kiti bendroves steigia iškart
būrio draugų ar giminaičių vardu. D.
Paukštės manymu, šiemet Lietuvoje
taip legalizuosis apie tūkstantį atvy-
kėlių. Didelė jų dalis atsigabens šei-
mas, tad šios rūšies imigrantų dar pa-
daugės.

Migracijos departamentas spren-
dimus neišduoti leidimo gyventi Lie-
tuvoje, įtraukti į nepageidaujamų as-

menų sąrašą ir kt. priima tik remda-
masis kitų valstybės institucijų
sprendimais. Tokius duomenis jis
gauna iš teisėsaugos institucijų. Bet,
D. Paukštės manymu, turėtų būti at-
sižvelgiama ir į valstybei užsieniečio
teikiamą naudą. Tačiau dabar, net jei
bendrovė niekada nemokėjo mokes-
čių ir yra akivaizdžiai neveikianti, jos
savininkams leidimus gyventi Lietu-
voje vis tiek tenka pratęsti. Nepra-
tęsti leidimo arba jį panaikinti būtų
galima, jei Mokesčių inspekcija mo-
kesčių nemokančias įmones uždary-
tų, tačiau iki šiol nėra buvę nė vieno
tokio atvejo. Todėl, D. Paukštės ma-
nymu, būtina keisti įstatymus.

Šiek tiek nuo nepageidaujamų
imigrantų Lietuvą gelbsti geografinė
padėtis ir klimatas – išeiviai iš šiltųjų
kraštų labiau pageidauja įsitaisyti
Pietų Europos kraštuose. Taigi įsto-
jus į ES ir prisijungus prie Šengeno
erdvės mūsų šalis imigrantams vis
patrauklesnė.

Legali imigracija î Lietuvâ –
už tùkstantî litû

Partizanai.   lrs.lt nuotr.
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Audronè V. Škiudaitè�

Iš tų, kurie pasisako prieš Tėvy-
nės sąjungos ir Krikščionių demo-
kratų jungimąsi, vieni gailisi krikš-
čionių demokratų, nes juos su visa
krikščioniškąja demokratija esą pra-
rys konservatoriai; kiti pyksta ant
krikščionių demokratų, kad jie esan-
tys egoistai ir ieškantys vietos prie lo-
vio – prašantys vietų rinkimų į Sei-
mą sąraše. Gali būti, kad pasisakan-
tys prieš jungimąsi pirmiausia ne-
mėgsta vienos iš šių partijų arba bent
jau jų vadų: vieni – konservatorių, ki-
ti – krikščionių demokratų. Bet pap-
rastam žmogui ir eiliniam balsuoto-
jui kiekvienas teigiamas žingsnis,
taip pat ir jungimasis, kuris reiškia
taikymąsi, širdį tepa, o skaldymasis,
kuris reiškia pykimąsi, širdį drasko.
Metų metais, matydama nuolatinį
susipriešinimą, kas demokratijoje lyg
ir būtų normalu, pagyvenusioji Lie-
tuva, tas didysis Lietuvos ramstis ir
ištikimasis dešinysis balsuotojas,
kenčia prie televizoriaus. Net Tėvy-
nės sąjungos bendradarbiavimas su
socialdemokratais didelei daliai Lie-
tuvos buvo priimtinas – viltį teikian-
tis įvykis. Ir čia yra tiesos – mes už-
miršome, kad dideliame pasaulyje,
šalia didelės ir nedraugiškos Rusijos,
esame maža saujelė. Kad atsilaikytu-
me labai sparčiai ekonomiškai ir kul-
tūriškai panašėjančiame pasaulyje,
turime būti stiprūs ir vieningi.   

Kodėl dingo krikščionys
demokratai?

Kas ką bekalbėtų, svarbiausias
rodiklis yra Lietuvos valstybės inte-
resas. Ką iš to, kad susijungs iš Sąjū-
džio gimusi Tėvynės sąjunga ir krik-
ščionys demokratai, laimės Lietuva?
Sustiprėjusią dešinę ir krikščioniš-
kosios demokratijos grįžimą į tautinį
lygmenį. O tai reiškia Kovo 11-osios
Lietuvos sustiprėjimą. Tiems, kas
apgaili krikščioniškosios demokrati-
jos žlugimą po to, kai ji įsilies į Tėvy-
nės sąjungą, turiu pasakyti, kad jie
turėjo šios ideologijos pasigesti jau
pastaruosius septynerius metus, kai
krikščionys demokratai valstybės lyg-
menyje mažai ką reiškė, nes jų nebu-
vo Lietuvos parlamente: jie nedaly-
vavo nei kuriant įstatymus, nei re-
miant Bažnyčią ir pačią krikščioniš-
kąją demokratiją valstybiniame lyg-
menyje. 

O kodėl žlugo Lietuvos krikščio-
nių demokratų partija? Krikščionis
demokratus iš aukštosios politikos
pašalino LKDP skilimas. Tuomet, kai
partija skilo, daugeliui atrodė, kad
kaltas buvo karštas partijos jauni-
mas, kuris nemokėjo pralaimėti ir pa-
sirinko lengviausią kelią – pasi-
traukti. Bet iš laiko atstumo atrodo,
kad reikalai sudėtingesni. 

Metų metais bandau dėlioti tas
šukes, kurios sudarė gyvybingą Krik-
ščionių demokratų partiją. Negaliu
pamiršti Švedijoje, Gotlando saloje,
gyvenusio krikščionio demokrato Jo-
no Pajaujo, buvusio Laikinosios vy-
riausybės statybos ministro, pokal-
bio ,,Tėvynės sargo” žurnale. Jis sakė
matęs paskutinį Lietuvos KGB vado
Eduardo Eismunto pranešimą Mask-
vai, kuriame buvo džiaugiamasi, kad
į besikuriančią Krikščionių demokra-
tų partiją buvo įjungti ,,savi” žmo-
nės. Niekas niekada to nebandė tyri-

nėti. Daug dar ko mes nežinome ir tik-
riausiai ne viską sužinosime. O reikė-
tų. Praeitis mus tebežudo. Ir tai paro-
dė vadinamųjų rezervistų byla Seime. 

Nežinau, kokius žmones konk-
rečiai galėjo turėti galvoje Eduardas
Eismuntas, bet kad to galėjo norėti
KGB, tai neginčijama. Svarstyčiau,
kad netgi sumanymas kurti krikščio-
nių demokratų partiją galėjo būti gi-
męs ne Katalikų Bažnyčios žmonių
galvose. Katalikų Bažnyčia okupaci-
jos metais buvo vienintelė organi-
zuota jėga, kuri visus 50 metų prieši-
nosi okupacinei sistemai. Kad tikin-
tieji yra didelė jėga, KGB buvo pa-
tyrusi, turėjo jos bijoti ir tam ruoštis.
KGB taip pat galėjo norėti, kad ta jė-
ga atkurs ir prieškario Lietuvoje eg-
zistavusią Krikščionių demokratų
partiją, nes tuo metu, 1989 m., kada

vyko pirmieji steigiamieji iniciatorių
susirinkimai, jau buvo atkurta So-
cialdemokratų partija. Kaip tą mintį
KGB galėjo bandyti įgyvendinti, sun-
ku pasakyti specialiai to netyrinėjus.
Ar buvo kažkaip panaudoti LKDP
kūrimo pradininkai? Baisu net ir to-
kią mintį iškelti. Bet šiandien du pir-
mieji LKDP organizatoriai tebėra
vieši asmenys, sėdi Seime ir, sekant
jų balsavimo rezultatus, susidaro įs-
pūdis, kad jie kažkam yra skolingi,
kažkam atidirba, nes keistu būdu at-
sitinka taip, kad jų balsas ypatin-
guose balsavimuose krinta Rusijos
naudai ir Lietuvos nenaudai. Nuo šių
veikėjų, buvusių disidentų, jau atsi-
ribojo ir buvę bendražygiai. Beje, vie-
nas iš jų kažkada savo verslą pradėjo
nuo prekybos Rusijos žaliavomis ir
šiandien yra toks turtingas, kad daug
ką gali nupirkti už pinigus. 

Labai keistas pasirinkimas buvo
ir pirmasis LKDP pirmininkas, kuris
labai greitai buvo išmestas iš partijos.
Turint galvoje, kad 1990 m. demo-
kratija Lietuvoje dar buvo labai silp-
na, galima įtarti, kad pirmininkas bu-
vo, švelniai tariant, kažkieno ,,pasiū-
lytas”. 

Įdomus sutapimas – būtent mini-
mieji du Krikščionių demokratų par-
tijos kūrėjai dalyvavo partiją skal-
dant: vienas surengė perversmą par-
tijoje, kitas atskėlė perspektyviausią
jos dalį ir sukūrė naują partiją, kuri,
trumpai egzistavusi, išsisklaidė po ki-
tas partijas. Taip nustojo gyvuoti na-
cionalinė Lietuvos krikščionių demo-
kratų partija. 

Kai nebuvo krikščionių
demokratų

Ekonomika, sakykime, vystėsi
bemaž kaip visoje posovietinėje erd-
vėje. Įstojome į NATO bei Europos
Sąjungą, bet tai buvo numatyta dar
dalyvaujant krikščionims demokra-
tams. Į užsienį išvyko dar daugiau
lietuvių, bet ir tai buvo geležinės už-
dangos griuvimo pradėtų procesų tę-
sinys. Padaugėjo laisvės ir sumažėjo
atsakomybės, ir tai įvyko todėl, kad
susilpnėjo tradicines vertybes ginan-
čios politinės jėgos. 

Na, bet didžiausia bėda, kuri įvy-

Tèvynès sâjungos ir Krikšçioniû� demokratû� sâjunga
– paskutinè galimybè� Kovo 11-osios Lietuvai

ko per šį laikotarpį – susilpnėjęs vals-
tybės saugumas iš vidaus. Nusirito-
me iki to, kad atidavėme žudymui
saugumo karininką ir ieškome būdų,
kaip įkišti į kalėjimą kovotoją už Lie-
tuvos laisvę. Algirdo Pociūno mirtis
ir kurpiama byla Algirdui Petrusevi-
čiui – tai akivaizdūs Kovo 11-osios
valstybės smukimo rodikliai. Susilp-
nėjusios patriotinės jėgos, kurios iki
2000-ųjų budėjo prie Lietuvos saugu-
mo, leido pakelti galvą ir pradėti
veikti KGB rezervui. 

Štai kaip šio laikotarpio proce-
sus apibūdina Seimo nacionalinio
saugumo komiteto narė Rasa Jukne-
vičienė (iš pokalbio „Lietuvos žinio-
se” 2007-04-03): „Iš tiesų pastaruoju
metu atsiskleidė daug nežinotų daly-
kų. Daugeliui žmonių atsivėrė akys,
kai buvo prisiliesta prie problemų,

susijusių su Lietuvos valstybės sau-
gumo departamentu (VSD). Tos
problemos pasirodė daug didesnės
negu paties VSD vadovybės proble-
mos. Dabar, žvelgiant atgal ir verti-
nant įvykius naujoje šviesoje, matai,
kaip atsiskleidė neformali struktūra,
kuri susiformavusi per pastaruosius
gal 7 – 8 metus Lietuvoje. Tai leidžia
visiškai kitaip suvokti anksčiau vy-
kusius procesus. 

Vytautas Pociūnas buvo išsiųs-
tas į Baltarusiją todėl, kad buvo val-
dybos, tiriančios procesus, susijusius
su energetika, su Rusijos įtaka Lietu-
voje, vadovas ir visai netiko būtent
tiems žmonėms, kurie, kaip paaiš-
kėjo iš kontržvalgybininkų liudiji-
mų, buvo sukūrę nomenklatūrinį
branduolį, tenkinantį toli gražu ne
vien Lietuvos interesus. Manau, kad
valstybinės Pociūno nuostatos netiko
R. Stoniui, netiko A. Januškai, D.
Jurgelevičiui, VSD vadovybei. Neži-
nau, ar savo valia, ar palaužtas po
KGB rezervo skandalo A. Pocius pri-
ėmė sprendimą atsikratyti Pociūno ir
su juo dirbusių žmonių – kaip tik tų

žmonių, kurie nustatė projekto 2K
žalingumą Lietuvos tautiniams inte-
resams. Pociūno išsiuntimo į Balta-
rusiją istorija atskleidžia daugelį da-
lykų. Paaiškėjo, kad Pocius – tik ma-
toma ledkalnio viršūnė, gal net ir ne
pati svarbiausia sistemos struktūros
dalis, o galbūt tik vienas apgailėtinas
įrankis.”

Valdžią – patriotams

Per tuos metus Tėvynės sąjun-
gai labai trūko tų kelių procentų, ku-
riuos galėjo duoti krikščionys demo-
kratai, kad galima būtų buvę turėti
daugiau įtakos valstybėje. Galima
pritarti nuomonei, kad niekas negali
užtikrinti, jog susijungusios partijos
pelnys daugiau pasitikėjimo visuo-
menėje, bet tai vienintelė galimybė ir
vienai, ir kitai politinei jėgai ir labai
svarbus metas Kovo 11-osios Lietu-
vai. Patriotinėms jėgoms reikia pa-
imti valdžią nors porai Seimo kaden-
cijų, kad galima būtų atstatyti vals-
tybės saugumo reikalus į tas vėžes,
kurios buvo nustatytos Nepriklauso-
mybės aktu. Darbų laukia daug ir
sunkių. Reikia išsivaduoti iš rezer-
vistinių pinklių, Lietuvai reikia val-
džios, kuriai nediktuotų klanai, pini-
gų maišai ir Lietuvai svetimos jėgos. 

Visiškai pritariu Mantui Adomė-
nui, kuris praėjusiame ,,XXI am-
žiaus” priedo ,,Atodangos” numeryje
sakė, kad krikščionys demokratai pa-
pildys Tėvynės sąjungoje besidar-
buojančius politikus, kad LKD yra
kompetentingų žmonių, tik jie neteko
galimybių darbuotis tautiniame lyg-
menyje dėl to, kad iš tautinio lyg-
mens iškrito jų partija. 

Yra manančių, kad reikia dėti
pastangas atgauti krikščionis demo-
kratus kaip savarankišką partiją, bet
vargu ar tokios viltys pagrįstos. Krik-
ščioniškoji demokratija, kaip bebūtų
gaila, jau tampa istorinė sąvoka. Tai
jau senokai suprato Europos krikš-
čionys demokratai, kurie Europos
Parlamente persivadino Europos liau-
dies partija. Išplėsdami krikščioniš-
kosios demokratijos ribas jie prisijun-
gė keletą kitų konservatyviųjų jėgų.

,,XXI amžiaus” priedas
,,Atodangos”

Kas ką bekalbėtų, svarbiausias rodiklis yra Lietuvos
valstybės interesas. Ką iš to, kad susijungs iš Sąjūdžio
gimusi Tėvynės sąjunga ir krikščionys demokratai,
laimės Lietuva?
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

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

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

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

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 708-460-2500
Valandos pagal susitarimâ

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

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

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

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

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

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

Chirurgai 

DDrr.. VViiddaa II..PPuuooddžžiiūnniieenn�
HHeeaalltthhyy CCoonnnneeccttiioonn

CChhiirroopprraaccttiicc && RReehhaabb CClliinniicc

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

patarimai.

1166554477 WW.. 115599 SSttrreeeett
LLoocckkppoorrtt,, IILL 6600444411 

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

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

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

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

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

9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge

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

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

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

Valandos pagal susitarimâ

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Ginekologija

Stuburo ir skausmo ligos 

Chiropraktika ir 
manualinè terapija

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

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

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

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

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

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

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

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

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

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

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

663300--994411--22660099

Čia vieta Jūsų 
skelbimui!

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

VVIIKK DDUUGGAARR,, MMDD
Illinois Pain Institute

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

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

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

401 (K) PENSIJŲ PLANAI:
KAIP UŽTIKRINTI 

INVESTICIJŲ SĖKMĘ?
Panašiai kaip ir su plano admi-

nistravimu susijusių išlaidų atveju,
šiek tiek nusimanantys ir budrūs
vartotojai gali geriau apsaugoti savo
išteklius ir išvengti ilgalaikių nei-
giamų pasekmių, patys aktyviai daly-
vaudami 401 (k) investicijų valdyme.
Nors paprastai 401 (k) planai yra ad-
ministruojami profesionaliai, pati šių
fondų sistema yra sukurta tokiu
būdu, kad vartotojai gali ir privalo
pirmiausia patys pasirūpinti tiek
plano veiklos skaidrumu, tiek  inves-
ticijų sėkme, nuo kurios tiesiogiai
priklauso jų būsimos pensijos dydis.
Kaip ir kituose šios serijos straips-
niuose, žemiau pateikiamą informa-
ciją reikėtų vertinti kaip supaprastin-
tą 401 (k) plano principų apžvalgą,
kuri nėra profesionali konsultacija
nei teisiniu, nei investicijų valdymo
požiūriu.

Norint tinkamai prižiūrėti savo
401 (k) planą, būtina žinoti pagrin-
dinius dalykus apie plano adminis-
tratoriaus funkcijas bei atsakomybę.
Pirmiausia, plano administratorius
(asmenys ar organizacijos, vykdantys
401 (k) investicijų programą vartoto-
jų vardu) privalo užtikrinti, kad 401
(k) sąskaitoje kaupiami pinigai bus
investuojami vadovaujantis būtent
jūsų, o ne jo/jos ar jūsų darbdavio in-
teresais ir kad visos išlaidos, kurias
turėsite, bus iš tiesų būtinos, o ne
paremtos piktnaudžiavimu ar intere-
sų konfliktu.

Ne mažiau svarbu, kad investici-
jos būtų įvairialypės. 401 (k) plano
administratorius neturi teisės inves-
tuoti visų jūsų sąskaitoje esančių
pinigų tik į vieno tipo akcijas ar pro-
jektą, nors ir kokie sėkmingi jie tuo
metu atrodytų. Investavimas į įvai-
rius šaltinius žymiai sumažina nuos-
tolių tikimybę, jei ateityje kurios nors
investicijos vertė smarkiai nukristų.
Geriausia, kai vienos sąskaitos ištek-
liai yra išdalijami taip, kad apimtų ir
vietinių, ir užsienio kompanijų akci-
jas, vertybinius popierius ir nekilno-
jamąjį turtą bei daugelį kitų investici-
jų galimybių. 

Pagaliau investicijos turi būti
prižiūrimos profesionaliai, atidžiai ir
rūpestingai, sekant rinkos svyravi-
mus bei vengiant per didelės, nerei-
kalingos rizikos. Kita vertus, itin
konservatyvus investavimas, ypač tik
pradėjus kaupti sąskaitos lėšas, gali
taip pat nepasiteisinti. Todėl visi in-
vesticijų sprendimai turėtų būti daro-
mi apgalvotai, atsižvelgiant į kiekvie-
no asmens poreikius, amžių bei nu-
matomą išėjimo į pensiją laiką ir galų
gale, individualų požiūrį į riziką. 

Informacijos apie plano veiklą ir
investicijas, kaip jau minėjome anks-
čiau, geriausia ieškoti metinėse admi-
nistratoriaus ataskaitose (IRS forma
5500 arba 5500-C/R). Kasmet admi-
nistratorius privalo pateikti visiems
vartotojams šios ataskaitos sant-
rauką (,,Summary Annual Report”),
kurioje reikėtų atkreipti dėmesį į
šiuos dalykus:

� Kiek pinigų (nuo bendrų ištek-
lių sumos) per metus buvo prarasta
dėl investicijų svyravimo?

� Kiek pinigų buvo išnaudota ad-
ministracinėms išlaidoms?

� Ar nebuvo vykdoma ginčytinų
sandorių ir finansinių įsipareigojimų
kokių nors suinteresuotų asmenų ar
organizacijų atžvilgiu (įskaitant Jūsų
darbdavį ar kitas kompanijas, glau-
džiai susijusias su administratoriu-
mi)?

� Ar nėra užfiksuota išduotų, bet
laiku negrąžintų paskolų plano var-
totojams?

Jei iškyla kokių nors abejonių ar
klausimų, nesidrovėkite aptarti jų su
plano administratoriumi.  Pagal įsta-
tymus jis privalo suteikti jums visą
prašomą informaciją. Nemanykite,
kad visa, kas susiję su finansais ir in-
vesticijų valdymu, tėra skirta ,,žino-
vams” ir kad geriausia, ką galite pa-
daryti – tai nesikišti į jų darbą. Savo
pačių labui paskirkite šiek tiek laiko
ir dėmesio 401 (k) investicijoms ir ne-
pamirškite šių pagrindinių sėkmingo
401 (k) plano taisyklių:

� Kuo anksčiau pradėsite kaupti
401 (k) sąskaitą, tuo pilnesnė ji bus
jums išeinant į pensiją. Specialistų
paskaičiavimu, norint neturėti rūpes-
čių senatvėje, šiandienos pinigais
jums reikėtų sukaupti joje mažiausiai
milijoną dolerių – ir tai tik tuo atveju,
jei iki jums išeinant į pensiją išliktų
dabartinė ,,Social Security” sistema,
teikianti papildomų pajamų (deja,
kaip žinome, tai nėra labai tikėtina).

� Priklausomai nuo jūsų finan-
sinių galimybių, stenkitės kuo dau-
giau išnaudoti nustatytą metinę 401
(k) įnašų ribą (pernai didžiausia leis-
tina įnašų 401 (k) sąskaiton suma
siekė 15,500 dol., leidžiant vyres-
niems nei 50 metų amžiaus asme-
nims investuoti iki 20,500 dol.). Tai
ypač svarbu, jei jūsų įnašą atitinka-
ma dalimi papildo darbdavys. Kuo
daugiau įnešite patys, tuo daugiau
,,nemokamų” pinigų gausite papildo-
mai. Dauguma darbdavių per metus
sutinka įnešti iki 50 proc. nuo paties
darbuotojo įneštos sumos, neviršijant
6 proc. darbuotojo metinio atlyginimo.

� Nepaisant darbuotojams sudaro-
mų lengvatų, investuokite į darbda-
vio akcijas ne daugiau nei 10 proc.
sąskaitoje esančių išteklių. Nors kai
kurių kompanijų akcijos gali atrodyti
labai vertingos, visuomet geriau pasi-
rinkti kuo daugiau ir įvairesnių in-
vesticijų galimybių. Nuo netikėtumų
niekas nėra apdraustas,  net ir kom-
panijos – verslo milžinės gali ateityje
patirti sunkumų, dėl kurių jų dar-
buotojai prarastų ne tik darbus, bet ir
investuotus į akcijas pinigus.

� Jei be vargo galite sau leisti in-
vestuoti didžiausią sumą į 401 (k)
planą, pagalvokite, ar nevertėtų pa-
pildomai įsigyti Roth IRA taupomąją
sąskaitą (apie ją plačiau pakalbėsime
kitą kartą), kuri, nors sudaroma iš
jau apmokestintų pajamų, leidžia
,,auginti” neapmokestinamą kapitalą
ir yra puikus papildomas pensinio
fondo kaupimo įrankis tiems, kas
atitinka nustatytus pajamų reikala-
vimus (iki 100,000 dol. metinių paja-
mų vienišiems ir    Nukelta į 9 psl.

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

DDrr.. AAUUÕÕRRIINNÈÈ SSCCHHNNEEIIDDEERR
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

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

Odos ligû specialistai 

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

� ñaizdas ir iõsiplètusias kojû venas.
Kosmetinè chirurgija.

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

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

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

Tel. 630-571-2630

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

PPIIGGIIAAUUSSIIOOSS KKAAIINNOOSS!!!!!!

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

WWeebb ssiittee:: www.vytistours.com

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

EE--mmaaiill:: pencylar@comcast.net

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

Ruošiame 2008 m. keliones 
î Õiluvos 400 metû jubiliejû.

D∂l informacijos skambinti Ritai Pençylienei

Kryñiañodis Draugas Nr. 031

401 (K) PENSIJŲ PLANAI
Atkelta iš 8 psl.    mažiau nei
160,000 dol. bendrų metinių pajamų
susituokusiems asmenims).

� Norint sekti ir aktyviai valdyti
savo 401 (k) planą, jums gali prireik-
ti profesionalios pagalbos. Tuomet
geriau žinovas, nei plano administra-
toriaus apmokamas patarėjas ar
mėginantis žūtbūt ką nors parduoti
biržos agentas. Radę patikimą spe-
cialistą, būtinai aptarkite savo il-
galaikius tikslus (kada planuojate
išeiti į pensiją, kaip įsivaizduojate
aprūpintą senatvę ir pan.). Tuomet
bus galima sudaryti finansinį planą,
leidžiantį tuos tikslus pasiekti.

� Jei atsitiktų taip, kad prarastu-
mėte darbą ar pakeistumėte darbda-

vį, neskubėkite išsiimti sukauptus
401 (k) sąskaitoje pinigus grynais –
už tai gresia nemažos baudos, o gryni
pinigai paprastai išslysta iš rankų
kur kas greičiau, nei jiems būnant
sąskaitoje. Todėl kur kas protingiau
neliesti jau sukaupto fondo, o per-
vesti jį į taupomąją sąskaitą (IRA),
vėliau – į naujo darbdavio remiamą
pensijų planą. Pagaliau, nesisko-
linkite pinigų iš plano sąskaitos, jei
tik galite be to kaip nors apsieiti (už
paimtas paskolas iš 401 (k) lėšų taip
pat gresia baudos ir apmokestini-
mas).

Pagal US Department of Labor
bei žiniasklaidos informaciją
parengė Vaida Maleckaitė

Vertikaliai:
1. … nueiti (niekais virsti, pasileisti). 2. Viena žinomiausių choreografių

Lietuvoje Anželika … . 3. Kepurė su ausimis. 4. Šieno, šiaudų krūva. 5.
Minklė: „Kas skalbiant pasidaro nešvarus?”. 7. Išimtinė sąlyga. 8. Avies jau-
niklio mėsa. 13. Kaimas šiaurės rytų Lenkijoje, svarbus Lenkijos lietuvių
kultūros centras. 14. Dvisparnių būrio smulkus, kandus vabzdys. 15. Natū-
ralus ar dirbtinis krioklys, krintantis pakopomis. 17. Drugio raidos stadija
(lerva). 18. Karpinių šeimos dumblingų ežerų ir kūdrų žuvys. 20. Hollywood
žvaigždė Julia … (f. „Graži moteris”). 21. Lietuvių pasipriešinimo sovietinei
okupacijai simbolis, viešai susideginęs protestuodamas prieš Lietuvos oku-
paciją. 22. Vaizduotės sukurtas, trokštamas dalykas. 23. Lietuvių rašytojas
Algimantas … (romanai „Molžemis”, „Šimtadienis”, „Integralas”,
„Skersvėjis”). 24. Irano valstybinė kalba. 32. Įvairių spalvų blizgus, skaidrus
brangakmenis. 33. Senoji Lietuvos sostinė. 35. Smūgis kumščiu. 37. Poetas,
dainų tekstų autorius … Gaulė. 38. Vedžioti už … (mulkinti). 39. Buržuazinio
dvaro ūkio prievaizdas. 40. Kazachijos sostinė.

Horizontaliai:
1. Preparatas, vartojamas imunitetui sudaryti (skiepai). 4. Patalpa, kur

geriama kava, arbata, užkandžiaujama. 6. Mitologinė vandens būtybė. 9.
Aliaskos upė. 10. Didelė baimė, siaubas, sąmyšis. 11. Būtinas priedas prie val-
ties. 12. 20-oji graikų abėcėlės raidė. 13. J. Marcinkevičiaus pjesė „Skaudi …”.
16. Mįslė: „Viršuj taukai, apačioj plaukai”. Kas? 19. Vyriškas juodas iškilmių
kostiumas. 25. Gerai derantis, duodantis daug vaisių. 26. Sargyba, sauganti
užtvertą vietą, kliudanti praeiti. 27. N. Gogolio apysaka „Tarasas …”. 28.
Mažas švino gabalėlis šaunamiesiems ginklams. 29. Dramaturgas ir re-
žisierius … Dauguvietis. 30. Lietuvos legendinė muzikos grupė. 31. Puošnus
valdovo krėslas, jo valdžios simbolis. 34. Graižažiedžių šeimos dygi piktžolė.
36. Pirėnų pusiasalyje gyvenančios tautos atstovė. 41. Nuotraukos, negatyvo
pataisymas. 42. Skraidanti … (NSO). 43. Kalnai Slovakijoje. 44. Gyvūnų
mokymas daryti kokius veiksmus. 45. Žaizda, atsiverianti kai kuriems tikin-
tiesiems Kristaus žaizdų vietose. 46. Danų fizikas … Boras. 47. Sausa vieta.
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2007 m. gruodžio 27 d. „Lietuvos
aido” galerijoje atidaryta Amerikos
lietuvės tapytojos Vidos Krištolaity-
tės paroda „Tapybos darbai, sukurti
Niujorke”. 

Apie dail. Vidą Krištolaitytę rašy-
ti yra sunku — visų pirma, reikia
žinoti, kaip ją ,,pagauti”, nes ji gali
būti kur nors Amerikos žemyne ar
Lietuvoje, o kartais — dar kur nors
kitur.

Kaune gimusi dailininkė Vida
Krištolaitytė yra karo kūdikis, tad
nekeista, kad jos kūryboje vyrauja
nerimas, atsiradęs Antrojo pasaulinio
karo sūkuriuose. Ši JAV subrendusi
dailininkė, gyvenusi ir kūrusi Čika-
goje bei New York, jau seniai vasaras
praleidžia Lietuvoje, kur yra suren-
gusi keliolika savo kūrybos parodų,
dalį iš jų – prestižinėje sostinės
„Vartų” galerijoje. Taip pat Lietuvon
ji dažnai vyksta praleisti šventes:
Velykas ir Kalėdas. Kai Vidą pačiu-
pome, ilgai kalbėjome, nemažai suži-
nojome apie jos praeitį, nors kai ką
mūsų atmintis dar buvo užfiksavusi
gerokai anksčiau.

Karo debesys nutraukė
nerūpestingą jaunystę

„Buvau pusantrų metukų, kai tė-
vą iš namų išplėšė Antrasis pasauli-
nis karas – rusų atėjimas į Lietuvą, –
pasakojo dailininkė apie savo vaikys-
tę. – Todėl nerimas mano širdyje
verda nuo tų dienų. Tėvo įkalinimas
ir kalėjime jį užklupusi džiova, mano
bejėgiškumas ką nors padėti ar pa-
keisti... Po kurio laiko – jo laidotuvės,
o man – tik ketveri metukai...”

1944 m. mano mama Elena Mu-
šinskaitė-Krištolaitienė su trimis vai-
kais šieno vežime iš Padievyčio kaimo
išvyko pabėgėlių keliais į Vakarus.

Bombos krito, Berlynas degė. Aš
pabėgėlių lagerio kieme 1944 metų
žiemą pirštu sniege piešiau didelį
Žmogų – Tėvą ar Dievą? Bet „Ach-
tung, Achtung, Flieger Alarm!” per
garsintuvus sustabdė mano piešinį
sniege. Reikėjo slėptis tarp dreban-
čių, aimanuojančių, pirštus kramtan-
čių kitų pabėgėlių, tarp blakių, šieni-
nių matracų ir dviaukščių kareiviškų
lovų. Praėjo lėktuvų antskrydis ir
išlikome gyvi... Vėl švietė saulė: ma-
ma, brolis, sesuo dar kartu – tokius
ankstyvos vaikystės vaizdus prisi-
minė Vida, kuri dabar  kalba, o kar-
tais – net ir piešia.

Čikaga buvo jos laiminga
stotelė

Laimingai perėjusi pabėgėlių la-
gerius Vokietijoje, 1949-aisiais Vida
kartu su kitais šeimos nariais atva-
žiavo į Čikagą. 1957 m. ji čia baigė
Marijos gimnaziją Marquette Park ir
University of Illinois pradėjo studi-
juoti dailės pedagogiką.

1961 m. gavo dailės pedagogės
bakalauro laipsnį,  mokytojavo Čika-
gos gimnazijose, o vakarais tęsė
studijas School of the Art Institute of
Chicago ir aktyviai reiškėsi kūrybi-
niame gyvenime, dalyvavo parodose.

Laimėjo jaunųjų dailininkų 
premijas

Jau 1963 m. Čikagoje įvykusioje
IV jaunųjų dailininkų ir II Kultūros

kongreso parodose V. Krištolaitytės
kūryba buvo įvertinta pirmosiomis
premijomis,  išskiriant ją iš kitų lietu-
vių dailininkų  kaip vieną pajėgiausių
jaunųjų kūrėjų.

Jau tada vyresnio amžiaus žino-
mi lietuvių išeivijos dailininkai V. Pet-
ravičius, V. Vizgirda, K. Žoromskis,
M. Šileikis, P. Kaupas ir kiti palan-
kiai atsiliepė apie V. Krištolaitytės
kūrybą ir skatino ją tolimesnei kūry-
bai.

Persikėlė į JAV meno centrą –
New York

Sulaukusi netikėto pripažinimo
Čikagoje, būdama 24-erių Vida nus-
prendė persikelti į New York, kur po
karo buvo privažiavę pajėgių daili-
ninkų iš įvairių Europos valstybių.

New York Vida įstojo į Pratt  Ins-
titute, kuriame 1964-1966 m. studija-
vo tapybą ir grafiką. 1967 m. baigusi
šį institutą su magistro laipsniu gavo
teisę dirbti meno profesorės darbą.

Čia Vidai buvo proga susipažinti
su geriausiais avangardistų darbais,
kurie jai ir yra arčiausiai širdies. Dai-
lininkei įtakos turėjo ekspresyvus
grafikas ir tapytojas, ekspresionizmo
pradininkas Edward Munch, Willem
De Kooning bei kai kurie kiti žymieji
to meto menininkai, o jų New York
netrūko.

Nors Vida Čikagoje jau senokai
negyvena, šį miestą ji gerai prisime-
na: čia prabėgo dailininkės jaunystės
dienos, ilgą laiką buvo jos namai, įgy-
tas pripažinimas. Dar ir dabar Čika-
gos apylinkėse gyvena jos brolis ir se-
suo, taip pat dėdė, kiti artimieji. To-
dėl ji čia kartas nuo karto  vis dar už-
suka.

Kūryboje vyrauja vaikystės
išgyvenimai

Ankstyvoje V. Krištolaitytės kū-
ryboje galima pajusti jos vaikystės as-
meninių išgyvenimų dramą, kuri kar-
tais pastebima ir jos vėlesnių laikų
drobėse. Atrodo, kad bolševikų nu-

kankinto tėvo mirtis ir tėviškės ne-
tektis dailininkei įspaudė gilias žy-
mes, kurių ji net ir dabar negali užgy-
dyti.

Štai tik keli jos pirmųjų kūrinių
pavadinimai: „Tremtiniai” (1960),
„Vietnamo motina” (1966), „Didvyrio
liekanos” (1974-1975). Kai prasidėjo
karas Kosove, atsirado rūsčių drobių
ciklas  „Juodi paukščiai – pavargę
angelai” (1999). Vidos kūryboje daž-
nai pastebimas Dievyčio ežero lelijų
motyvas bei avižų laukas senelio
P. Mušinskio ūkyje, Žemaitijoje, vasa-
rą prieš pabėgant iš tėvynės.

Surengė daug parodų 
Lietuvoje

Pirmuosius savo meno darbus
pristačiusi 1962-aisiais, Vida sėkmin-
gai  dalyvavo grupinėse parodose JAV
ir Italijoje. Asmenines parodas yra
surengusi Čikagoje, New York, Hart-
ford, Cleveland, Toronto.

Vėliau taip pat sėkmingai savo
kūrybą dailininkė rodė ir savo gimti-
nėje. 1988 m. jos darbai buvo prista-
tyti grupinėje parodoje Vilniuje. Po
dešimties metų Vidos drobės buvo
pristatomos Nacionalinio M. K. Čiur-
lionio muziejaus surengtoje  asmeni-
nėje grafikos ir tapybos parodoje
Kaune.

Nuo 1999-ųjų Lietuvoje buvo su-
rengta keliolika V. Krištolaitytės pa-
rodų įvairiuose miestuose, nemaža jų
dalis – „Vartų” galerijoje Vilniuje.

Jau kuris laikas Vida iš New York
skrenda į Lietuvą praleisti vasarų.
Čia rengia parodas, pasisemia įkvėpi-
mo tolimesnei kūrybai. Domininkonų
gatvėje Vilniaus centre menininkė
turi butą, kur ji kasmet gyvena apie
tris mėnesius.

2006 metais iš Lietuvos Vida
buvo nuvykusi paviešėti į Italiją, kuri
dailininkei labai patiko. 2007 metais

ji pabuvojo Palangoje, o kiek vėliau
dailininkės pamėgtoje Žemaitijoje,
Rietavo mieste įvyko jos kūrybos pa-
roda. O štai 2007 metų pabaigoje
Vilniuje įvyko dar vienos V. Krišto-
laitytės parodos „Tapybos darbai,
sukurti Niujorke” atidarymas. 

Du darbai pas 
Vatikano nuncijų Vilniuje

V. Krištolaitytė labai džiaugiasi,
kad du jos kūriniai atsidūrė pas Va-
tikano apaštališkąjį nuncijų Lietuvai,
Latvijai ir Estijai – arkivyskupą Peter
Zurbriggen. Jie pateko į nuolatinį Va-
tikano nunciatūros rinkinį arkivys-
kupo rezidencijoje. Vienas tų paveiks-
lų vadinasi „Šventas veidas” ir yra
sukurtas pagal Turino drobulę, kitas
– „Didysis penktadienis” (abu tapyti
2004 m.).

Nuncijus P. Zurbriggen dailinin-
kei parašė gražų padėkos laišką ir pa-
kvietė pas jį apsilankyti, ką dailinin-
kė ir padarė 2006 m. pabaigoje. Tas
įvykis dailininkės Vidos atmintin
įrėžė nepakartojamus prisiminimus,
apie kuriuos dailininkė dažnai kalba.
Pas arkivyskupą padarytos nuo-
traukos jos yra labai branginamos.

Po kelionių V. Krištolaitytė kaip
visada sugrįžta į savo namus New
York. Tada vėl prasideda naujas kūry-
binis etapas, gimsta naujos drobės.
Turbūt bus nemažai tėvynėje matytų
vaizdų,  ten sutiktų žmonių pasiūlytų
temų. O gal ir vėl atgims jaunystės
prisiminimų ciklas, kurį dailininkė
nežinia kada užbaigs?

Galimas daiktas Vida labiau su-
sidomės savo jaunystės miestu Čika-
ga ir čia surengs savo kūrybos paro-
dą? Jau seniai ji čia su savo kūryba
yra pasirodžiusi. O tarp jos kūrinių
tikrai yra dėmesio vertų drobių, ku-
riomis ji galėtų sudominti ir išlepintą
meno mėgėją Čikagoje.

Tarp Čikagos, New York ir Lietuvos 

Būsimoji dailininkė Vida priėjusi
prie Pirmosios komunijos Dillingen
pabėgėlių stovykloje Vokietijoje
1947 metais.

Dailininkė Vida Krištolaitytė savo parodos atidarymo metu 2000 m.
Algimanto Žižiūno nuotr.
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Keltas smigo žemyn dideliu grei-
čiu, dažnai į šonus pasimėtydamas.
Dulkinas, sukleręs, beveik visai tam-
sus, tarsi balanėlės apšviestas. To-
kiomis išklypusiomis dėžėmis fab-
rikuose iš aukšto į aukštą kilnoja me-
džiagas ir gaminius, o Sibiro kasyk-
lose — Stalino liaudį, kalinius darbi-
ninkus.

Nusibodo šmėkščiojančios juodos
sienos. Ir trankymas, kratymas įky-
rėjo. Jam atrodė, kad ši kelionė nie-
kados nesibaigs. Kelto dėžėje jis pra-
vargo tiek laiko, kad tuo metu geras
kolūkio traktorininkas, pakrūmėje
atsišliejęs, galėjo ištuštinti visą butelį
degtinės, kaip reikalauja brandaus
komunizmo tradicija.

Pagaliau keltas trinktelėjo į kaž-
kokį dugną. Sudūzgė ausyse, suūžė
galvoje — toks stiprus buvo smūgis.
Girgždėdamos atsivėrė durys.

— Ženk, Antanai, per slenkstį,
ženk. Jau seniai tavęs lūkuriuoju.

Nuo šių žodžių, vardu pašauku-
sių, jis susigūžė. Kai įstūmė į tamsų
keltą, jam nei kokius dokumentus
davė, nei sakė kur važiuosiąs. Įtrenkė
lyg apgirtusį kolūkio skerdžių dabok-
lėn, štai kaip su juo pasielgė... Iš kur
todėl čia yra žinoma jo asmenybė, iš
kur vardas? Buvo įpratęs greitai susi-
gaudyti visose aplinkybėse, bet dabar
pasimetė: „Ženk, Antanai...”

Pažinojusieji kalbėdavo, kad jis
turėjęs gerą galvą. Iš tiesų tarp lygių
ir paprastesnių greitai pasistiepdavo
aukštyn, o prieš galinguosius nusi-
lenkdavo, juos girdavo, jiems patai-
kaudavo ir vykusiai pameluodavo.
Gera buvo galva, tačiau šįkart ne-
susigaudė, kur jį išmetė šis grioz-
diškas keltas. Tad stovėjo ir nesuvo-
kė, kaip reaguoti į pašaukusį balsą.
Ar tai proletariato šauksmas? O gal
konspiracinė pašaipa. Kietai kalbėti?
Atsargiai rinkti žodžius? Stebėti ir
lūkuriuoti?

Čia nebuvo jokių sienų, jokių
pertvarų. Tik prieblanda ir prieblan-
da, lyg vėlų vakarą pievose vaikščio-
tum po rūkus. Tiesa, šviesėliau kaip
kelte, tačiau už žingsnio ar dviejų
balkšva migla viską sėmė. Retkar-
čiais tai vienur, tai kitur sužybčioda-
vo kažkokios liepsnelės, panašios į
žaibo dryksnius padangėje, bet jos
neapšviesdavo aplinkos, nors nuteik-
davo maloniai.

— Ateik arčiau, nestoviniuok, —
vėl pasigirdo tas pats balsas, minkš-
tas ir patrauklus. — Tiesa, čia sku-
bėti nereikia, bet pats niekados vieto-
je netrypčiojai. Buvai smarkus ir
veiklus nuo mažens, o dabar žvalgai-
si, lyg nuogąstautum. Nebijok. Kas
buvo, jau buvo, reikalų nepataisysi.

Jis atsargiai pasislinko į priekį ir
štai rūke, tarsi paslėptų lempų ap-
šviestas, prieš jį išryškėjo jaunas vy-
ras. Gal trisdešimties, gal mažiau.
Tvirtas, dailių bruožų, tamsiaplau-
kis, su žandenomis ir trumpa, juoda,
gerai tvarkoma barzda. Ramus šyp-
snys, pailgas veidas sudarė draugišką
įspūdį. Tik drabužis buvo iš kažkokių
keistai sumėtytų palų. Ir į akmenis
apdaužytos basos kojos netiko inte-
ligentiškai atrodančiam vyrui. Juo-
dose akyse spindėjo žiburėliai.

— Seniai laukiau ir pagaliau su-

laukiau, — beveik linksmai kalbėjo
nepažįstamasis, ištiesęs sveikintis
ranką. Atvykėlis paėmė ją, tačiau
savo saujoje nieko nepajautė. Keista.
Nusigando kiek, bet visą savo dėmesį
buvo skyręs nepažįstamojo veidui, tai
gal todėl šio keistuolio ranka jam
atrodė lyg tuštuma. Iš kur nematytas
neregėtas bastūnas galėtų atvykėlį
pažinti? Net sakosi laukęs. Cha. Lyg
sąmokslininko ieškotų. Pašaipiai už-
klausė jį:

— Kas, Tamsta, esate?
— Esu Išdavikų artelės patikėti-

nis. Tu būsi mano žinioje.
— Kaip tai išdavikų? — atvykėlis

apstulbo. — Mano pavardė yra Anta-
nas Sniečkus. O Tamstos?

— Gerai žinoma, Judas Iskario-
tas.

— Judas, kuriuo visi keikiasi? —
sumišo svečias. — Tamsta su manim
juokauji. Aš esu Antanas Sniečkus,
Lietuvos komunistų partijos...

— Žinau, žinau, — nutraukė jį
basakojis. — Seniai žinojau, todėl
laukiau. Abu priklausome tai pačiai
klasei, abu esame išdavikai. Ir lai-
mingai išsisukę. Kiti už panašius
poelgius yra sunaikinami. Daug tavo
draugų nugarmėjo juoda skyle iš-
nykiman. Dabar aukštabučiuose
vamzdžiais kažkur nugarma šiukšlės.
Žemyn, be ženklo. Taip ir tavo sėbrai
dingo. O tu keltu atvažiavai, tarsi bū-
tum ko nors vertas. Laimingas, Anta-
nai, buvai ir esi.

— Toks keltas... Nešvarus gyvu-
linis. Drįstu teirautis: kokia čia vie-
ta? Žvalgausi, bet viskas svetima, ne-
įprasta. Nesusigaudau.

— Kažkas panašaus į skalbyklą
ar pirtį. Išsiplauti, išsišutinti, apsi-
valyti be muilo, be vantų. Ir be mer-
ginų, be muzikos, kaip partijos iš-
rinktieji buvote pirtyse įpratę. Tikras
adresas yra Skaistykla. Žinoma, šio
žodžio nesupranti. Bolševikų kalba
tariant, tai prietarininkų sukurta
pasaka liaudžiai mulkinti. Bet, kaip
matai, šiuose prietaruose įstrigo ne
vienas apsimulkinęs tūzas. Štai kokie
prietarai.

— Be ironijos, prašau.
— Ironija, Antanai? Manai, kad

Judas yra piktas šaipūnas? Pamiršk
nevykusį žmonių galvojimą. Padariau
didelę klaidą, esu nubaustas, sulygin-
tas su tavimi, bet tik už vieną klaidą.
Pats įsiprašiau į Mokytojo apaštalus,
sekiojau jį iš paskos, o matai, kas įvy-
ko. Gėdingu veiksmu pasismerkiau,
nors Mokytojo mirtimi išgelbėjau mi-
lijonus nusidėjėlių. Atpirkimui net
išdaviko prireikė. Nežinomi Viešpa-
ties planai, nežinomi ir nesupranta-
mi. Taigi Judas esu.

— Tavo vardą seniai girdėjau.
Kai buvau mažas, buožės tėvai turėjo
didelį ūkį, daug gyvulių ir piktą
bulių. Jį vadino Judu. Kartą ištrūkęs
puolėsi ant kaimyno karvės ir ją
sulaužė. Tai tik vienas įvykis. Bulius,
tas Judas, pridarė įvairiausių nema-
lonumų ir padaužą gyvulį turėjo
nušauti. Buvo toks Markulis, rusams
parodęs miškuose urvus, kuriuose
lindėjo lietuviai banditai.

Tęsinį skaitykite ateinantį šešta-
dienį vasario 2 d.
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RAMYBĖS — MES KLAUSOME
STASYS SURANTAS

Pasislėpusi slėnyje tarp Vakarų
Virginia kalnų, apsupta ūkių ir val-
stybinių girių, stūkso balta lėkštė,
kurios pagalba mokslininkai studi-
juoja dangų ir jo tamsiausius užkam-
pius. Ta lėkštė, daugiau nei dviejų
akrų dydžio, yra galinga teleskopo
antena, kurią astronomai naudoja
siekdami užčiuopti silpnas radijo
bangas, ateinančias iš tolimų saulių
sistemų ir galaktikų. Tai yra dalis
observatorijos, įrengtos maždaug
prieš 50 metų, skirtos universitetų
tyrinėjimams ir finansuojamos fede-
ralinės valdžios. Dabartiniais laikais
apsaugoti šią laboratoriją nuo žmo-
nių sukelto triukšmo reikia nuola-
tinių pastangų. Beveik kasdien inži-
nieriai turi surasti, iš kur į jų zoną
ateina nauji trukdžiai, ar tai būtų iš
gendančių namų įrengimų, tokių
kaip skalbimo mašinos, ar iš žemės
atmosferos, aplinkos. 

Berenkant duomenis šiam straips-
niui ar rašant panašiomis temomis,
visuomet pagyvėja mano vaizduotė.
Šiuo metu galvoju, koks paprastesnis
gyvenimas buvo dar ne tokioje toli-
moje praeityje. Maždaug tik prieš 150
metų nebuvo jokio greito ir tikro
susižinojimo būdo. Amerikos indėnai
naudojo dūmų signalus, kurie padė-
davo tik tiek, kiek akys matė.
Džiunglių gyventojai Afrikoje bandė
susisiekti mušdami būgnus. Europoje
buvo bandymų susisiekti siunčiant
šviesas per Anglijos kanalą, bet, gali-
ma sakyti, kol nebuvo telegrafo,
greičiausias laiško pasiuntimas buvo
,,pony express” ir, net ir su greitais
žirgais, reikėjo net keleto dienų
nunešti laišką per Ameriką.

Koks skirtingas tada buvo mūsų
pasaulis ir visas gyvenimas, kuris net
per tūkstančius metų labai lėtai kei-
tėsi, kol 1843 m. amerikietis Samuel
F. B. Morse, pasinaudojęs kito ameri-
kiečio Joseph Henry atradimu, ne-
išrado kaip siųsti elektrą per vielą.
Apie elektrą tada žinota jau prieš
daug šimtmečių, bet niekas nežinojo,
kaip ją panaudoti. Morse sukūrė
susisiekimo būdą, naudodamas taip
vadinamą Morse tabelį (ženklų abė-
cėlę). Pirmas telegrafo bandymas
įvyko 1844 m. ir visiškai pavyko. Tai
buvo vienas iš pačių didžiausių išra-
dimų žmonijos istorijoje, nes tai buvo
pirmasis elektros panaudojimas.  

Elektra – viena iš pagrindinių
energijos rūšių, kurios tikroji kilmė
dar nėra išaiškinta, tačiau jos povei-
kis yra taip plačiai žinomas ir išna-
grinėtas, kad tai sudaro atskirą  fi-
zikos mokslo šaką. Tai leido plačiai
išvystyti elektrotechnikos bei elek-
tronikos pramonę. Turiu tris enciklo-
pedijas, kuriose yra labai daug pus-
lapių, skirtų elektrai ir jos panaudo-
jimui, bet jose nerasime trumpo elek-
tros apibūdinimo.

Telegrafo atradimas nutraukė vi-
duramžių mokslo ir progreso snau-
dulį ir pradėjo naują erą. Praėjus vos
keletui metų nuo Morse išradimo
Alexandr G. Bell išrado pirmąjį tele-
foną. Telefonas yra instrumentas,
kuris garsą pakeičia elektra, kurią
galima vielomis siųsti didelius atstu-
mus ir ten ta energija yra vėl sugrąži-
nama į garsą. Dabar jau turime ir
bevielius telefonus, kurie puikiai
veikia net per labai tolimus atstu-
mus. Vėliau, apie 1925 m., buvo pa-
gaminti pirmieji radijo siųstuvai ir
priėmėjai. Po to netrukus buvo su-
kurti pirmieji televizijos aparatai,

skaičiavimo mašinos ir panašūs išra-
dimai. Vis greičiau ir greičiau keitėsi
ir vis dar keičiasi mūsų pasaulis. 

Grįžtant prie observatorijos, sie-
kiant ją apsaugoti nuo visokių truk-
džių, jau 1958 m. Federal Communi-
cations Commision įsteigė  National
Radio Quitzone. Ta zona užima
13,000 kvadratinių mylių, yra Vakarų
Virginia ir dalyje Maryland valstijos.
Abi valstijos rūpinasi radijo panaudo-
jimu, tylos zonoje tik observatorijos
mokslininkai turi teisę nuspręsti, kur
gali būti įrengti radijo siųstuvai ar
mobilių telefonų bokštai. Vakarų
Virginia valstijos įstatymai leidžia
observatorijai reguliuoti visus truk-
džius 10 mylių atstumu nuo observa-
torijos. Observatorijos teritorijoje
kabelio TV linijos yra po žeme. Kom-
piuterių kambariai izoliuoti vario
plokštėmis, visi darbuotojai vairuoja
tik dyzelio automobilius, kurie užve-
dant nekibirkščiuoja. Dabar daug kas
stebisi, kad maža grupelė moks-
lininkų iki šiol sėkmingai apsaugo tą
ramybės zoną. 

Zonos mokslininkai, radijo ast-
ronomai padarė daug atradimų ir lai-
mėjo daug Nobelio premijų už labai
tolimų galaktikų ir daugelio liekanų
po didžiojo kosminio sprogimo atra-
dimą. Radijo bangos ateina iš mūsų
Paukščių Tako (Milky Way) galak-
tikos ir kitų tolimų pasaulių. Daug
visatos saulių ir kitų objektų siunčia
radijo bangas, kurios keliauja net mi-
lijonus šviesmečių, kad pasiektų mū-
sų žemę. Radijo bangos yra daug il-
gesnės už šviesos bangas, jos pereina
per dujų bei dulkių zonas, taip pat
dangaus kūnų atmosferas.

Išlaikyti ramybės zoną darosi vis
sunkiau, nes nuolatos atsiranda nau-
jų trukdymų ir nusiskundimų, ku-
riuos reikia ištirti ir protingai iš-
spręsti. Zonos inspektoriai stengiasi
suprasti žmonių ir prekybos reikala-
vimus ir surasti sprendimus. Kada
mokslininkai žino trukdymų vietas,
jie dažnai gali įrengti teleskopo fil-
trus ir izoliuoti tą triukšmą, tačiau
nustatyti, iš kur ateina trukdymai,
kartais pareikalauja daug laiko. ,,Ši
ramybės zona saugo mus,  – sako di-
rektorius Philip Jewell. – Be jos, aš
esu tikras, mes negalėtumėm tęsti ty-
rimų ir mokslo pažangos.”

Berašant šias eilutes, sužinojau,
kad observatorija pastebėjo nemažą
asteroidą, kuris netrukus skris pro
Marso planetą. Galimybė, kad jis gali
atsitrenkti į Marsą buvo 75 prieš 1,
dabar jau galvojama, kad tokia ga-
limybė susidurti yra 25 prieš 1 ir,
manoma, kad tai įvyks šių metų sau-
sio 30 dieną.
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

AAuuddrriiuuss  MMiikkuull iiss

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

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

1st Choice Real Propertys

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

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

Accent
Homefinders

DRAUDIMO PASLAUGOS

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

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

708-423-5900

NAMÛ REMONTO IR 
STATYBINÈS PASLAUGOS

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

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

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

STASYS CONSTRUCTION

ÍildymasÍildymas
ÍaldymasÍaldymas

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

FREE
ESTIMATE

24
val. per parå

773-778-4007
773-531-1833

7 dienos
per savaitê

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

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

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

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

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

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

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

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

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

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

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

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

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

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

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

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

•••ÎVAIRÙS•••

•••ÎVAIRÙS•••

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

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

tel. 708-805-2696

Aptarnaujame Čikagą ir jos apylinkes 
daugiau kaip 25 metus

INDEPENDENT REALTORS
OF ILLINOIS INC.

Reda Blekys
708-299-6622

Peter Paulius
708-214-5284

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

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

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

SIÙLO DARBÂ

RESIDENTIAL
BROKERAGE

RReeaall  EEssttaattee CCoonnssuull ttaanntt

VVIIDDAA MM..  
SSAAKKEEVVIICCIIUUSS

NNeekkiillnnoojjaammoojjoo ttuurrttoo 
ppiirrkkiimmaass,, ppaarrddaavviimmaass

770088--888899--22114488

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055

RIMAS
STANKUS

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

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

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

HONIG – BELL

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

Pristatymas 7 dienas per savaitê
Çikagoje, JAV, Lietuvoje 

ir visame pasaulyje

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

teleflora
FTD

PRIEŽIÙRA

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

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

PARDUODA

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

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

Tel. 773-284-0100 dėl susitarimo.

MOKESÇIÛ PASLAUGOS

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

Bostone. Kaina 500 dol. 
Parduodami ir atskiri tomai. 

Tel. 773-585-9500

* Du 3 mėn. katinėliai, broliukas juodas, o
sesutė 3 spalvų, ieško mylinčių namų.  Tel.
773-890-0457.

* Pirksiu nebrangų, gerai važiuojantį auto-
mobilį. Tel. 708-220-3202.
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SIÙLO DARBÂ

PAGUODOS TELEFONAS 1-866-438-7400
Skambinkite nemokamai

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

JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS

Konfidencialumas
garantuojamas

Skelbimû skyriaus
tel. 773-585-9500

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

* Reikalinga pagyvenusi moteris-auklė 6
dienas per savaitę su gyvenimu ar su grį-
žimu. $50 per dieną. Tel. 630-915-0628.

IEŠKO DARBO

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

* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių šeimo-
je. Turi rekomendacijas, nevairuoja, mini-
mali anglų kalba. Tel. 630-552-4169.

* Moteris ieško papildomo darbo nuo 4:30
v. p.p. Siūlyti įvairius variantus. Legali, turi
automobilį. Tel. 773-627-7723.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo.
Gali dirbti ir naktimis. Darbas gali būti pas-
tovus ar laikinas. Tel. 630-915-6708.

* Vyras ieško darbo lietuvių šeimoje su gy-
venimu. Legalūs dokumentai. Tel. 312-231-
0717.

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

* Moteris ieško darbo su gyvenimu lenkų ar
lietuvių šeimoje. Turi rekomendacijas,
nevairuoja. Tel. 773-574-7478.

LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto apylinkèse ir priemiesçiuose

Patarnavimas 24 val.

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632   

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

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

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

,,Still Proudly Serving Lithuanian Families”

HILLS
FUNERAL HOME

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

Other Locations Available
(708) 598-5880

“Formerly of Roseland”     “Family Owned & Operated”
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,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

,,Draugo” knygynèlyje

KŪRYBA, ATSINEŠTA IŠ VAIKYSTĖS
PASAULIO

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Birutė Jonuškaitė. ,,Kregždė-
laiškis”. Apsakymai. Vilnius, ,,Versus
aureus”, 2007, 144 p.

Čikagiečiai ir ne tik jie dar prisi-
mena neseniai JAV viešėjusią rašyto-
ją, publicistę, vertėją iš Lietuvos Bi-
rutę Jonuškaitę. Jos knygos po susi-
tikimų buvo graibste graibstomos.
Daugeliui norinčiųjų jų nepakako.
Neseniai ,,Draugo” knygynėlis gavo
dvi šios autorės knygas. Šiandien
skaitytojams noriu pasiūlyti naujau-
sią B. Jonuškaitės apsakymų knygą,
kurią pati autorė skiria ,,moterims,
kurios dar neišdavė savo laukinės
prigimties. Apsakymai ir vyrams –
nekompleksuojantiems ir norintiems
bent kiek pažinti tokias moteris.
Meilė, mirtis, svajonės, išdavystės ir
net ėjimas į Europą apsakymuose at-
gimsta giliai pažįstamu tikrumu ir be
menkiausios apgaulės. Kitaip ir būti
negali, juk viskas patvirtinta gyveni-
mo.”

Pirmojoje knygos dalyje ,,Pojūčių
slenksčiai” išspausdinti 8 apsakymai,
antrojoje ,,Neįveikiama priklausomy-
bė” – 4. 

Pirmasis skyriaus pavadinimas
tarsi primena mums, kad visas mūsų
gyvenimas susijęs su pojūčiais, su
kažkur pasąmonėje likusiu motinos
sukurtu pasauliu. Kaip ir šios knygos
autorė, iš savo gimtosios sodybos pa-
sisemiame savitos patirties, stiprius
pojūčius. Savo pasaulį, norim to ar
ne, atsinešame iš vaikystės, iš šeimos.
Tik vėliau jis apauga įvairiais kitais
dalykais. B. Jonuškaitės pirmojo  sky-
riaus apsakymuose autorės pasaulis –
gėlių spalvos, kvapas, forma, jūra,
moters gajumas – viskas atsinešta iš
vaikystės.

Apsakyme  ,,Kvapas” autorės iš-
tarta frazė ,,Kai namai nebekvepia
motina, nelieka ir namų” dar kartą
mums, skaitytojams, parodo, kad vi-
sų pradžių pradžia yra namai.

Antroji apsakymų knygos dalis –
pasakojimai su herojais vyrais – dėde
karininku, keistuoliu poetu, vais-

tažolių rinkėju ir lietuvių kalbos my-
lėtoju iš Seinų krašto, iš kurio kilusi
ir pati rašytoja.

,,Birutės Jonuškaitės ‘Kregždė-
laiškis’ – dar vienas akcentas lietuvių
prozoje, kurią rašo moterys.

Savičiausiu šios rašytojos kūry-
boje laikyčiau realistinį vaizdavimą,
realizmą, pasitikint tikrove, kurią tu-
ri savyje. Realizmas, kuris sutinka su
lemtim, balade, su nežinoma galia,
stipresne už žmogaus valią. Jis vadi-
namas magiškuoju, bet įmagnetini-
mas kiekvienąkart turi rastis iš ats-
kiros žmogaus patirties, iš pasikliovi-
mo ja”, – rašo Viktorija Daujotytė
,,Literatūroje ir mene” aptardama
naujausią B. Jonuškaitės knygą.

Besidomintys naujausia lietuvių
literatūra skaitytojai atras šios auto-
rės knygose  prozą, derinančią skir-
tingus vaizdavimo būdus, spalvas,
formas.

Knygos kaina  — 13 dol. Knygą
galima įsigyti paštu, pridedant 9 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Persiuntimo kaina – 5 dol. Persiun-
čiant daugiau knygų, už kiekvieną
papildomai siunčiamą knygą – 2.5 dol.
siuntimo mokestis. Prieš perkant pra-
šome paskambinti administracijai
tel. 773-585-9500.

,,Margutis II” valdybos pirmininkė Marija Remienė (kairėje) ir rašytoja Bi-
rutė Jonuškaitė susitikimo su skaitytojais metu. 

Laimos Apanavičienės nuotr.

,,TU ESI GRAŽUS, TU ESI GRAŽI”
(Užrašas ant State gatvės namo Čikagoje)

PETRAS PETRUTIS

Artėjant Kalėdų šventėms, aš
neiškęsdavau nenuvykęs į Čikagos
miesto centrą pasivaikščioti, pasiž-
valgyti šventiška nuotaika pulsuojan-
čiomis gatvėmis. Geriausias būdas
pasiekti miesto centrą yra kelionė
CTA elektriniu traukiniu. Kelionės
išlaidos nesiekia dviejų dolerių. At-
vykus į centrą nereikia ieškoti vietos
automobilio pastatymui ir už pasta-
tymą pakloti pluoštą pinigų.

Važiuojant traukiniu aš visada
pasistengdavau atsisėsti vagono kai-
rėje pusėje ir artėjant miesto centrui
žvilgterėti į raudonai nudažytą mūri-
nį pastatą, kurio viename lange pui-
kuodavosi mūsų trispalvė vėliava.
Toji vėliava iškabėjo keletą mėnesių.
Paskui dingo. Gaila, kad nebuvo spė-
ta išsiaiškinti, kam priklauso pasta-
tas, kas ją iškabino ir kieno valia ji
buvo nukabinta.

Praėjusiais metais nevykusiai
susiklosčius reikalams ir reikaliu-
kams, nepavyko prieš Kalėdas pasi-
vaikščioti miesto centre. O šiemet pa-
lanki proga susidarė tik įpusėjus sau-
sio mėnesiui.

Man regis, kad Kalėdinis sezonas
kasmet ilgėja. Kiek pamenu, praėju-
siais metais Kalėdinės giesmės ir dai-
nos ėmė skambėti dar prieš Padėkos
dieną. Anądien nebesigirdėjo Kalė-
dinių melodijų, tačiau parduotuvių
vitrinose dar matėsi kalėdinės atribu-
tikos likučių.

Šiuo kartu išlipęs iš traukinio
dūlinau link paties vidurmiesčio. Žiū-
riu – vitrinose matomi užrašai skel-
bia išpardavimus net 70 proc. suma-
žintomis kainomis. Nepaprastai dide-
lė nuolaida. Nejučiomis kyla klausi-
mas, kiek uždirbama pardavinėjant
normaliomis kainomis?

Kuo tolyn į miesto centrą, tuo di-
desnis judėjimas. State ir Madison
gatvių kryžkelėje jau didoka žmonių
spūstis. Einant ir besidairant – kaip
mat ir „Block 37” vieta. Čia susi-
dūrus su užtvara, tenka pereiti į kitą
gatvės pusę. Kiek paėjus ir pasisukus
kairėn negali nepastebėti keliomis
kalbomis išrašytų posakių. Pačiame
užrašų centre matosi šeši lietuvių
kalba užrašyti žodžiai: „Tu esi gra-
žus, tu esi graži.” Ką gi, sakoma, jog
mes (lietuviai) visi buvome jauni ir
gražūs, o dabar likome tik gražūs.
Tokia jau mūsų dalia. O mūsų mo-
terys, kaip sako užsieniečiai, buvo,
yra ir bus gražios.

Teigiama, kad „Block 37”, ilgą
laiką buvęs „klaustuko ženkle”, ne-
trukus taps judria vieta. Čia numa-
toma įrengti kino teatrą, porą resto-
ranų, parduotuvių ir t.t. Galima sa-
kyti, „mainos rūbas margo svieto”.

Kadaise miesto centre veikė ke-

lios lietuvių parduotuvės. Dabar, at-
rodo, beliko tik viena. Visos kitos už-
sidarė. Anksčiau būdavo smagu už-
eiti pas saviškius atsipūsti ir pasi-
kalbėti.

Šiuo kartu „atsipūsti” patrau-
kiau į Kultūros centrą. Jame vyksta
iš Lietuvos atskraidintų Petronėlės
Gerlikienės kilimų paroda. Šią paro-
dą surengė Lietuvos generalinis kon-
sulatas, Jaunimo centre veikianti
Čiurlionio galerija ir miesto Kultūros
departamentas. Šių metų sausio 11 d.
atidaryta savamokslės kilimų paroda
žavisi lietuviai ir kitataučiai. P. Ger-
likienė yra gimusi Čikagoje. Mirė Lie-
tuvoje.

Čikagos kultūros centre jau nebe
pirmą kartą rodomos lietuvių gėry-
bės. Taip pat čia ne kartą skambėjo
lietuvių atliekama muzika ir dainos.

Anądien besidairydamas parodos
patalpose, netikėtai sutikau seniai
neregėtą ir negirdėtą bičiulį. Jis gyve-
na Rytiniame pakraštyje, tarnybi-
niais reikalais lankydamasis Čikago-
je, nepraleido progos pasigrožėti P.
Gerlikienės darbais. Vaikštinėjant ir
žiūrinėjant, manasis bičiulis kluste-
lėjo, ar aš negirdėjęs, kad užsidaro
dar vienas mūsų periodinis leidinys?
Atsakiau, kad ne. O jis toliau porin-
damas išsitarė, kad JAV Lietuvių
Bendruomenės Švietimo taryba nu-
tarė nutraukti vaikų žurnaliuko
,,Eglutė” leidimą. Girdi, bus pigiau ir
lengviau vaikučius šviesti kompiute-
rių pagalba.

Ką gi, pagalvojau, jog ne per se-
niai užsidarė keletas mūsų laikraš-
čių, o  dabar atėjo laikas uždaryti ir
„Eglutę”. Apie tai galvodamas išsi-
tariau, jog aš esu vienišius ir kiek
man yra žinoma neturiu vaikų. Todėl
šio žurnalo uždarymas man nėra la-
bai svarbus.

– O aš galvoju atvirkščiai, – tarė
mano bičiulis. – Mano dukra augina
porą „Eglutės” skaitytojų, išgirdęs
apie laikraštuko uždarymą aš susi-
jaudinau.

Mudviems toliau besikalbant, bi-
čiulis paklausė, ar aš girdėjau, kad
Lietuvoje buvo sudaryta kompiuteri-
nė lituanistikos mokslo programa?
Girdi, šią programą bus galima pri-
taikyti ir mūsų gyvenamajame kraš-
te. Taip atsitikus, lietuviukams nebe-
reikės šeštadieniais lankyti lituanis-
tinių mokyklų.

Taigi, taigi... atrodo, jog netrukus
bus galima sakyti, kad modernėjant
pasauliui, modernėjame ir mes. Ka-
daise buvo sakoma, kad sovietai neva
stengiasi viską atlikti traktoriais.
Mums, lietuviams, tikriausiai netoli-
moje ateityje susidarys sąlygos (rei-
kia ar nereikia) naudotis kompiuteri-
ne technika.

,,Tu esi gražus, tu esi graži” užrašas traukia praeinančių lietuvių akis.
Petro Petručio nuotr.
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A † A
LIUDAS VENCLOVAS

Mirė 2008 m.  sausio 23 d., sulaukęs 73 metų.
Gyveno Lemont, IL.
Gimė Lietuvoje, Telšių apskrityje.
Giliai nuliūdę liko; žmona Rita Žukauskaitė-Venclovienė;

duktė Viktutė  Siliūnienė, jos vyras Rimas, anūkė Andrėja, Lija,
Liucija; sūnus Liudas Wenzlow (Venclovas), jo žmona Kelly, anū-
kė Alice; duktė  Audra Wenzlow (Venclovaitė) ir jos vyras Do-
vydas; pusbroliai dr. Vytautas Černius, jo žmona Marija; Alis Čer-
nius ir jo žmona  Rasele; pusseserės Marytė Černiūtė ir Danutė
Gylienė bei kiti giminės ir artimieji.

A. a. Liudas bus pašarvotas sekmadienį, sausio 27 d. nuo 2 v.
p.p. iki 8 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.  Ar-
cher, Lemont, IL. Atsisveikinimas – 6:30 v. v.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 28 d. Iš Petkaus Lemont
laidojimo namų 9:30 v. r. velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 v. r. bus aukojamos šv. Mi-
šios. Po šv. Mišių a. a. Liudas bus palaidotas Šv. Kazimiero  lietu-
vių kapinėse.

Vietoje gėlių, prašome aukoti labdaros org. „Vaiko vartai į
mokslą”, arba Jesuit Fathers – Baltic Project (Kauno Jėzuitų
gimnazijai).

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima ir artimieji

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

A † A
BRONEI NAINIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame vyrui  BRONIUI,
dukroms LAIMAI ir RŪTAI su šeimomis.

Žukauskų šeima

Mielam mūsų draugui ir Alvidos krikšto tėvui
A † A

MODESTUI KEVALAIČIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame krikšto sūnų ANDRIŲ
su šeima, gimines, artimuosius ir kartu liūdime.

Baukų šeima

Lietuvių visuomenės veikėjui Tautos fondo Garbės
pirmininkui

A † A
JUOZUI GIEDRAIČIUI

mirus, žmonai dr. LEONILDAI, sūnui RIMANTUI,
dukrai ALDONAI su šeimomis ir visiems giminėms
bei artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir
kartu liūdime.

Tautos fondas

Ilgametei Vydūno fondo tarybos sekretorei
A † A

fil. IRENAI KAIRYTEI

mirus, liūdime kartu su jos artimaisiais ir giminėmis.

Vydūno fondo taryba ir valdyba

A † A
LIUDUI VENCLOVUI

mirus, žmonai RITAI ŽUKAUSKIATEI-VENCLO-
VIENEI, dukroms VIKTUTEI ir AUDRAI, sūnui
LIUDUI su šeimomis ir visai jų giminei bei arti-
miesiems reiškiame gilią užuojautą.

„Vaiko vartai į mokslą” organizacijos
valdyba, taryba ir nariai

A † A
BRONEI NAINIENEI

iškeliavus amžinybėn, giliai užjaučiame jos vyrą
BRONIŲ, jos dukras LAIMĄ ir RŪTĄ, anūkes
VIKTUTĘ  ir AURYTĘ bei visus gimines ir artimuo-
sius.

Ringų šeima

Tauriam ir talentingam lietuviui ir mielam
draugui

A † A
dr. JONUI ŠALNAI

mirus, liūdinčią mylimą žmoną JANINĄ,
sūnus su šeimomis bei artimuosius čia ir
Lietuvoje giliai užjaučiame ir liūdime drauge
su jumis.

Eugenija ir Stasys Surantai

BALFo direktoriui ir centro valdybos gen. sekre-
toriui

A †  A
dr. JONUI ŠALNAI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai
JANINAI, sūnums JONUI ir VYTAUTUI su šei-
momis bei visiems artimiesiems, kartu giliai
apgailėdami šią skaudžią netektį.

Bendras Amerikos Lietuvių Šalpos Fondas
Centro valdyba ir direktoriai
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Jau 76-ti metai eteryje girdime  lietuvišką radijo laidą ,,Margutis”.
Per daugelį metų keitėsi laidų vedėjai, valdybos  nariai, tačiau  radijo
laida  visada buvo mėgiama klausytojų. Jos laidų klausomės ir šiomis
dienomis. ,,Margutis II”  transliuojamas kas vakarą (išskyrus šeštadienį
ir sekmadienį) nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v. 1450 AM  bangomis.

Nuotraukoje iš kairės: ,,Margutis II” radijo laidos vedėjai: Dalia
Sokienė, Tadas Kubilius, Miglė Tauragytė ir Emilija Andrulytė  su valdy-
bos pirmininke Marija Remiene ir valdybos nariu Jurgiu Vidžiūnu.

Laimos Apanavičienės nuotr.

�Vasario 2 d., šeštadienį 11 val. r.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje,
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629, kūrybingai pasidaryti Užgavė-
nių kaukes pagelbės dailininkės Rasa
Ibianskienė ir Virginija Morrison.
Nepamirškite žirklių, klijų ir pačių
įvairiausių medžiagų skiaučių, kailių
atraižų. Su dailininkių pagalba viską
panaudosite kaukių kūrimui. Išra-
dingiausių kaukių ir kostiumų auto-
riai bus apdovanoti. Vaišinsimės Už-
gavėnių blynais. Būtina registruotis
tel. 773-582-6500.

�Maloniai kviečiame į ,,Žaltvyk-
slės” teatro premjerą  ,,Upė ant asfal-
to”, kuri įvyks vasario 2 d. 6:30 val. v.
Jaunimo centre. Režisierė Ilona Čia-
paitė. Spektaklyje vaidina: Aušra Ja-
saitė, Linas Umbrasas ir Antanas
Steponavičius. 

�Mažosios Lietuvos lietuvių drau-
gija Čikagoje maloniai kviečia į tra-
dicinį ,,Užgavėnių šiupinį”, kuris
vyks vasario 2 d., šeštadienį, 6 val. v.
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
Gintaro salėje. Meninę programą at-
liks vokalinė grupė ,,Laumės”, bus
vakarienė, šokiai, kuriems gros Al-
gimanto Barniškio orkestras. Stalus
ar pavienes vietas galite užsisakyti
tel. 630-969-1316 (Ramūnas Buntinas).

�Vasario 3 d., sekmadienį, nuo
12 val. p. p. iki 4 val. p. p. Vidurio

Amerikos Lietuvos Vyčių apygarda
kviečia į tradicinį, 48-ąjį pokylį ,,Me-
mories of Lithuania”, kurio metu bus
pagerbta ilgametė tautinių šokių gru-
pės ,,Lietuvos Vyčiai”  vadovė Lidija
Ringienė. Renginys vyks Hilton vieš-
butyje, 9333 S. Cicero Ave., Oak
Lawn, IL. Bilietus galite užsisakyti
tel. 773-254-7553 (Evelina Oželienė).

�FSS  Čikagos skyriaus pirmoji
šių metų sueiga įvyks vasario 3 d.,
sekmadienį, 1 val. p.p. Pasaulio lietu-
vių centre, posėdžių kambaryje (Le-
mont). Sueigos programoje: minėji-
mas, LSS pirmijos pirmininko v. s. fil.
Gintaro Plačo pasisakymas, vaišės.
Apie dalyvavimą prašome pranešti
sesei Jolandai tel.: 630-257-2558.

�Vasario 9 d. 6 val. v. Lietuvių
dailės muziejuje, Lemont, įvyks 2007
m. Tarptautinio Čiurlionio pianistų
konkurso laimėtojo Edvino Minkšti-
mo koncertas. Koncertą ruošia Lie-
tuvos vaikų globos būrelis ,,Saulutė”.
Vasario 10 d. 1 val. p. p. E. Minkšti-
mas koncertuos Vasario 16-osios mi-
nėjime, kurį Maria gimnazijoje ruošia
ALTas. Pagrindinis kalbėtojas – gen.
mjr. Jonas  Kronkaitis, buvęs Lietu-
vos kariuomenės vadas.

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

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
Visos kriminalinès bylos
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Kauno rajono Švietimo centras, informacinių technologijų mokytojų
metodinis būrelis ir Kauno rajono Kulautuvos vidurinė mokykla kviečia
visus  moksleivius dalyvauti integruotame etnokultūros, informacinių
technologijų ir lietuvių kalbos kūrybiniame konkurse 

,,ŽIEMA, ŽIEMA, BĖK IŠ KIEMO”
Konkursu siekiama ugdyti moksleivių kompiuterinę, filologinę  kul-

tūrą, tautinį identitetą ir pagarbą Europos ir pasaulio tradicinėms kul-
tūroms, skatinti jų kūrybinius gebėjimus.

Konkursui teikiami Užgavėnių tematikai skirti, originalūs kompiute-
rinės grafikos, poezijos, prozos darbai, atlikti �Microsoft Word rašykle ar
Microsoft PowerPoint pateikčių rengykle (priklausomai nuo  amžiaus gru-
pės).

Konkurse gali dalyvauti  moksleiviai nuo 1 iki 12 klasės.
Darbai konkursui pateikiami iki 2008 m. vasario 2 d. Visi darbai siun-

čiami el. paštu: edita.svidinskiene@gmail.com
Konkursui pateiktus darbus vertins speciali komisija. Geriausių kiek-

vienos amžiaus grupės darbų autoriai bus apdovanoti diplomais ir rėmėjų
prizais.

Daugiau informacijos apie konkursą, reikalavimus darbams ir jų patei-
kimo tvarką: http://elinara.ktu.lt/~edita/mokytojai/Uzgaveniu%20
konkursas/index.htm

Kiekvienais metais Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniai ir mokytojai
,,varo žiemą iš kiemo”. Nuotraukoje patys mažiausi mokyklos mokinukai su
savo mokytojomis 2007 m. Užgavėnių šventėje.

Laimos Apanavičienės nuotr.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: Pra-
nas Totoraitis $300, Raminta Mar-
chertienė $20, dr. Meilutė  Biskienė
$70, Nijolė Vardienė $100. Labai
ačiū. „Saulutė” (Sunlight Orphan
Aid), 414  Freehauf St., Lemont,
IL 60439, tel. (630) 243-7275 arba
(630) 243-6435. Aukos nurašomos
nuo mokesčių.

• P. Pažerūnas atsiuntė $125
auką „Dieviško Kryžiaus”, Lietuvos
benamių paramos fondui. Fondo įkū-
rėjo pageidavimu Lietuvoje fondo
atstovas yra kardinolas Juozas  Aud-
rys Bačkis, o JAV Indrė Tijūnėlienė.
Nuoširdžiai dėkojame už auką var-
gingiausiai gyvenantiems. „Dieviš-
ko Kryžiaus” fondo (Divine Cross
Fund for the Homeless), 414
Freehauf St., Lemont, IL 60439.
Aukos nurašomos nuo mokesčių.

John R. Dainauskas, Woodridge,
IL; 

Dr. H. Solys, Juno  Beach, FL
Balys P. Platukis, Fort Atkinson,

WI;
Adolfas  Slezas, St. Pete Beach,

FL; 
Gint Valiukėnas, Chicago, IL

Ona Strimaitis, Putnam,  CT;
Stella V. Pautienis, Los  Angeles,

CA;
S. Korius, Santa Monica, CA;
Elena Purtulis, St. Pete Beach,

FL; 
Nuoširdžiai jums dėkojame už

paramą.

Atsidėkodami už kalėdinius atvirukus ir kalendorių 
po 100 dol. „Draugo” leidybai paremti  paaukojo:

Am & M Publications – Metmenys, atsidėkodami už daugelio metų
„Metmenų” žurnalo paminėjimus, linki geriausios sėkmės ateinančiais
2008 metais ir paaukojo 150 dol. auką. Nuoširdus ačiū.


