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NATO ministrû ir Rusijos
atstovo dialogas Vilniuje neîvyko

Vilnius, vasario 8 d. (Alfa.lt ) –
Rusija nusprendė neatsiųsti į Lietu-
voje vykstantį NATO renginį gyny-
bos ministro Anatolij Serdiukov. Lie-
tuvos pareigūnai sako kol kas neži-
nantys priežasčių ir laukiantys pa-
aiškinimų iš Rusijos delegacijos, ku-
riai vadovauja viceministras. A. Ser-
diukov pakeitė vienas iš jo pavaduo-
tojų Aleksandr Kolmakov. Anot kraš-
to apsaugos ministro Juozo Oleko, iki
pat penktadienio ryto nebuvo jokių
ženklų, kad iš anksto planuotas vizi-
tas gali būti atšauktas. A. Serdiukov
turėjo dalyvauti NATO ir Rusijos ta-
rybos susitikime.

Priekaištai ir pageidavimai. Toks
buvo NATO gynybos ministrų ir Ru-
sijos atstovų susitikimas Vilniuje.
Neatvykus šios šalies gynybos minis-
trui, Lietuvos krašto apsaugos mi-
nistras Juozas Olekas numatytą dvi-
šalį susitikimą atšaukė.

„Rusijos gynybos ministro pir-
masis pavaduotojas perdavė atsipra-
šymą, perskaitė pranešimą ir į toles-
nius pokalbius nesileido”, – apie ne-
formalius NATO ir Rusijos komisijos
pietus pasakojo Lietuvos ambasado-
rius NATO Linas Linkevičius. Anot
jo, į susitikimą vietoj A. Serdiukov at-
vykęs gynybos ministro pirmasis pa-
vaduotojas Aleksandr Kolmakov nu-
rodė, kad jo šalis su Sąjunga norėtų
bendradarbiauti kontroliuojant oro
erdvę, kovojant su terorizmu, atlie-
kant gelbėjimo operacijas.

Tarp priekaištų NATO skambėjo
jau ne kartą anksčiau girdėti įspėji-
mai dėl įprastinės ginkluotės Euro-
poje sutarties, dėl priešraketinio sky-

Vilniuje
skambès
esperanto
kalba

Lietuvos ir Latvijos atstovai –
apie šaliû vienybê

do Čekijoje ir Lenkijoje. „Rusijos ats-
tovas teigė, kad bus tam tikros
pasekmės, jeigu NATO pildys tą ame-
rikiečių priešraketinės gynybos siste-
mą. Tada ir jie turės peržiūrėti savo
požiūrį, – pasakojo L. Linkevičius. –
Ne pirmą kartą išsakytas ir susirū-
pinimas dėl Kosovo įvykių, kaip gali
tai paveikti padėtį, kad NATO šalys
galvotų apie pasekmes.” Lietuvos
ambasadoriaus teigimu, rusams pa-
kartoti priekaištai dėl konstruktyvu-
mo, aktyvumo stokos bendradarbiau-
jant karinėje srityje. „Jie teigia, kad
bendradarbiavimas naudingas, bet
kartu, mūsų požiūriu, skiria nepa-
kankamai žmogiškųjų ir finansinių
išteklių”, – tvirtino L. Linkevičius.

Krašto apsaugos viceministras A. Valys (k) ir ambasadorius B. Cepov pasitiko Ru-
sijos gynybos viceministrą A. Kolmakov. Alfredo Pliadžio (ELTA) nuotr.

Anot jo, atsikertant dėl Kosovo buvo
pasakyta, jog šis atvejis – vienetinis.
„Kalbėti apie Pandoros skrynią,
grandininę reakciją – neatsakinga.
Išnaudotos visos galimybės išspręsti
susidariusią padėtį. Krizė tik pagi-
lės”, – svarstė diplomatas. Aptarda-
mas pietus su rusais jis teigė negalįs
to susitikimo pavadinti dialogu, tai
labiau buvo ne kartą girdėtų požiū-
rių išsakymas.

NATO ir Rusijos komisijos posė-
džiu penktadienį Vilniuje baigėsi dvi
dienas trukęs neformalus Sąjungos
gynybos ministrų susitikimas.

Vilnius, vasario 8 d. (BNS) –
Prezidentas Valdas Adamkus Vilniuje
susitikęs su Latvijos premjeru Ivar
Godmanis pareiškė viltį, kad Baltijos

valstybės išliks vieningos, kurdamos
savo energetinę nepriklausomybę. Jis
pabrėžė būtinybę ieškoti ekonomiš-
kai naudingų ir Nukelta į 6 psl.

Vilnius, vasario 8 d. (ELTA) – Šių
metų gegužę Vilniuje pirmą kartą Lie-
tuvos istorijoje vyks pasaulio žurnalis-
tų esperantininkų kongresas. Vilniuje
turėtų susirinkti per šimtą bendradar-
biavimo, taikos ir tarptautinės kalbos
sumanymus puoselėjančių bei sklei-
džiančių žurnalistų esperantininkų iš
daugiau kaip keturiasdešimties valsty-
bių. Pasaulio žurnalistai esperantinin-
kai bendraus ne tik su kolegomis bei
kitų tarptautinių žurnalistų organiza-
cijų atstovais, bet ir Lietuvos vadovais,
aptars tarptautinės žurnalistikos ir es-
peranto sumanynų sklaidos pasaulyje
ateitį, problemas bei tolesnio bendra-
darbiavimo galimybes.

Pasak Lietuvos žurnalistų sąjun-
gos pirmininko Dainiaus Radzevičiaus,
surengti Pasaulio esperantininkų žur-
nalistų kongresą Lietuvoje – šalyje, ku-
rioje gimė esperanto kalba, pasiūlė Pa-
saulio esperantininkų žurnalistų ir Pa-
saulio esperantininkų sąjungų vadovy-
bė. ,,Tai ne tik didelis pripažinimas ir
iššūkis mūsų valstybei, bet ir puiki ga-
limybė pasaulio žurnalistams prista-
tyti Vilnių kaip Europos kultūros sosti-
nę”, – renginio svarbą pažymėjo D. Ra-
dzevičius. Pasaulio esperantininkų są-
jungos generalinis direktorius Osmo
Buller įsitikinęs, kad šis kongresas pri-
sidės ne tik prie artėjančio Lietuvos
vardo tūkstantmečio minėjimo ir Vil-
niaus, kaip 2009 metų Europos kultū-
ros sostinės, garsinimo, bet ir padės
mūsų šaliai su jos savita kultūra tapti
suprantamesne tarptautinės žurnalis-
tikos atstovams.

Lietuvos vyriausybės vadovas G. Kirkilas ir Latvijos premjeras I. Godmanis (d) su-
sitiko Vilniuje. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
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Vasario 3 d. susirinkimo tema
buvo ,,Dievas gyvas manyje”. Mano
būrelis parašė knygą, kaip išlaikyti
savo kūną ir sielą sveika. Mes ap-
rašėm, kokiais sportais užsiimame ir
kokias daržoves ir vaisius valgome.
Šis užsiėmimas man labai patiko.
Per šį susirinkimą mes taip pat šven-
tėme Užgavėnes. Valgėme blynus,
kurie buvo labai skanūs.

Per sausio 13 d. susirin-
kimą mes sužinojom apie įvai-
rius darbus. Mano būreliui kalbė-
jo policininkas ir slaugė. Policininkas
mums parodė du šautuvus, botagą ir
liemenę, kuri nepraleidžia kulkų.
Liemenė buvo labai sunki. Slaugė
mums rodė nuotraukas žmonių su
įvairiom negaliom. Mūsų kalbėtojai
įdomiai pravedė susirinkimą.

Jauniausi Čikagos jaunučiai ateitininkai. Prieky: Rytis Kulbis ir Matas Mikužis; antroj eilėje: Deividas Abrutis, Nojus Prismantis,
Kristina Šeškaitė, Andrius Alinkevičius, Vėjas Čuplinskas, Stefutė Rekašiūtė, Martynas Barškėtis ir Linas Juškelis; trečioj eilėje:
būrelio vadovė Alexa Razmaitė ir jos padėjėjos Žara Kisieliūtė ir Vija Lietuvninkaitė. Dainos Čyvienės nuotrauka

Jaunučiai ateitininkai susirinko
sausio 13 d., Ateitininkų namuose.
Pirmo skyriaus būrelis kalbėjo tema
,,Mūsų ateitis”. Keli žmonės mums
papasakojo, ką jie kiekvieną dieną
dirba. Seselė Laimutė kalbėjo apie
seseles, dr. Staniškis apie gyvuliukus
ir kaip juos gydo, o dr. Bublytė papa-
sakojo mums kaip nesusirgti. Ji iš-
dalino kiekvienam buteliuką ypatin-
go muilo rankytėms nusiplauti.

As dar nežinau, kuom aš būsiu,
kai užaugsiu, bet buvo smagu išgirsti
ką kiti pasirinko ir daro!

Žiūrim į ateitį
ir valgom blynus
Čikagos Pr. Dielininkaičio – Partizano Daumanto jaunieji
ateitininkai papasakoja apie savo susirinkimus, vyks-
tančius Ateitininkų namuose, Lemonte.

Kristina Barškėtytė 1 sk.

Karolina Kovalskytė 2 sk.

Lukas Kulbis

Nuotraukose Čikagos jaunučių susi-
rinkime, iš kairės: Ūla Lapkutė, Julytė
Žliobaitė, Diana Satkauskaitė, Gloria
Kevličiūtė, Lilija Sadauskaitė ir Nora
Klein. Šalia, Užgavėnių proga Čikagos
jaunučius aplankė Kanapinis Lukas
Petraitis ir Lašininė Vija Lietuv-
ninkaitė.

Aš esu Gilius. Ir aš esu ateitininkas. Vasario 3 d. po
Mišių nuvažiavom į Ateitininkų namus. Mano mama ir p.
Rasa pradėjo susirinkimą. Brolis Lukas pravedė maldą. Visi
jaunučiai, kurių gimtadienis išpuola susirinkimo mėnesį,
gauna saldainį. Šįkart buvo mano eilė!

Mūsų būrelyje kalbėjom apie maistą. Aš labiausiai
mėgstu valgyti vištuką ir arbūzą. Vadovai mums padavė
lapelius, ant kurių buvo prirašyta daug raidžių. Tarp jų
turėjom surasti žodžius apie maistą. Tada mums padavė
nubrėžtą piramidę, ant kurios nupaišėm kas sveika valgyti.

Po to visa kuopa susirinko kartu. Staiga į kambarį įėjo
storas žmogus ir plonas žmogus. Storas buvo Lašininis, o
plonas buvo Kanapinis. Lašininiui patiko žiema, o Kana-
piniui pavasaris. Jie sudainavo dainų karą, paziūrėti kas kitą
nugalės. Ir mes jiems padėjom dainuoti. Aš dainavau su

Kanapiniu ir mūsų grupė laimėjo. Tada
mes valgėm skanių blynų, kuriuos
iškepė Dovo močiutė ponia Lietuvnin-
kienė ir mano močiutės draugė ponia

Saliklienė. Visiems labai patiko blynai.
Aš būčiau galėjęs daugiau suvalgti!

Buvo skanu!

Kai aš užaugsiu, aš noriu būti
kirpėja. Norėčiau, kad visi būtų
sveiki. Aš noriu, kad pasauly-
je nebūtų karo.

Gustas Gladstein 1 sk.

Man patiko pereitas (sausio 13
d.) susirinkimas todėl, kad mus
aplankė žmonės, kurie dirba įdomius
darbus. Buvo veterinorius, seselė ir
vaikų gydytoja. Man labiausia patiko
veterinorius, nes jis gydo gyvūnus ir
gali pažaisti su jais. Mano tėtis taip
pat buvo veterinorius. Šitas susirin-
kimas skyrėsi nuo kitų todėl, kad
trys žmonės atėjo ir papasakojo, ką
jie dirba. Kai aš užaugsiu, gal būsiu
mokslininku, nes man patinka suži-
noti naujų žinių.

Mano būrelyje kalbėjome apie
profesijas. Andrius Stankus mums
papasakojo apie kompiūterinį meną.
Jis parodė tris video programas ir
paaiškino kaip sudeti paveiksliukus,
kad jie judėtų. Kompiūterio pagalba
galima sukurti pieštinius filmukus.

Dalia Ancevičienė papasakojo
apie savo pritaikomojo meno darbą.
Klientai jos paprašydavo išspręsti
problemas jų darbo vietose. Jeigu
kėdė nepatogi, ji ištirdavo kodėl ir
nuspręsdavo kaip pataisyti. Jeigu
durys nepatogiai atsidarydavo, ji
sugalvodavo kaip jas pakeisti. Vėliau
ji tapo menininke ir dabar tapo pa-
veikslus.

Aš norėčiau būti profe-
sionalas krepšinio žaidė-

jas. Jeigu man nepasi-
seks, tada aš būsiu dak-
taras ar gaisrininkas.

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

Aleksas Kubilius 5 sk.

Petras Jeske 3 sk.

Gilius Aleksa, 1 sk.
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Mūsų tautodailė
žydi Čikagoje

STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Kai mintyse susitelki ties savo tėvyne, džiaugies, kokia ji visada
buvo nuo senų senovės meno kupina. Josios vaikai, mūsų garbin-
goji liaudis, iš sveiko kaimo kilusi inteligentija, giliai įsmeigusi

koją į savo gimtąją žemę, niekada neatitrūko nuo savo tautos tradicijomis,
papročiais, taut. šokiais, daina, lydinčia džiaugsmo gaida arba skausmo
rauda, giesme mielai tėvynei bei Visagalio garbei. O jau didžiosiose šven-
tėse – Kalėdose ir Velykose – jų pačių sukurtais šiaudinukais ar margu-
čiais puošė, anot jų, „stubas” ar velykinį stalą. Beveik kiekvieno lietu-
vio(ės) širdy meno gyslelė stipriai kerojo ir vis dar keroja.

Tad ir nenuostabu, kad mūsų gilus mokytojas, rašytojas, žurnalistas
Juozas Keliuotis nepriklausomoje Lietuvoje rašė: „Meno kūryba – tai tau-
tos lobynas, kuriame spindi tautos gyvenimo sintezė, jos būdas, jos visa
siela.” O išeivijoje rašytojas, žurnalistas, buvęs „Draugo” redaktorius Čes-
lovas Grincevičius, tarsi pritardamas, rašė: „Menas yra dieviškoji kibirkš-
tėlė žemėje, ir žmogus per jį labiausiai panašus į savo Sutvėrėją. Jis teikia
ramybę ir skaidrina sielą.” Kaip iš viso to matome, menas kalba iš sielos
į sielą, medžiaga tėra kelias, kuriuo šis bendravimas vyksta.

Ir Čikaga buvo gausiai apdovanota lietuvišku menu – tautodaile įvai-
riose srityse. Viena šaka buvo kūrybingai išvystyta tyliai, ramiai, skelbi-
mo ar „pasigyrimo” trimitams visiškai tylint: po visą „antrąją už Lietu-
vos ribų sostinę” Kalėdų šventės proga buvo papuoštos 5 eglutės, nuo di-
džiausios (12 pėdų) iki mažiausios (3 pėdų), nukabintos lietuvių liaudies
šedevru – šiaudinukais.

To puikaus darbo bitelė buvo mūsų didi tautodailės mylėtoja Marija
Januškaitė-Krauchunienė (tolimesnė sol. Vincės Jonuškaitės-Zaunienės
giminaitė). Jau daugel metų ji kasmet puošia eglutes bankuose, bibliote-
kose, universitetuose (Loyola, Northwestern, University of Chicago), ligo-
ninėse, kelionių įstaigose, Michigan Ave. ir kt. Taip pat kasmet Lietuvos
Vyčiai puošia eglę Mokslo ir pramonės muziejuje Čikagoje. Balzeko lie-
tuvių kultūros muziejuje nuolat puikuojasi eglutė su tikrų šiaudų pa-
puošimais – šiaudinukais. 2007 m. Krauchunienė egles pradėjo puošti lap-
kričio 13 d., o jas nupuošė sausio 8 d. Pagrindinėse vietose jas buvo gali-
ma pamatyti: Midway oro uoste (12’ eglė); O’Hare oro uoste (10’); John
Hancock Center observatorijoje (4’); Cook County Treasurer patalpose
(3’) (čia teko naujai padirbėti, pritaikant sumažintus šiaudinukus prie
eglutės dydžio); Navy Pier (6’ eglė). Nupuošus egles, šiaudinukai buvo
sudėti į 6 didžiules dėžes.

Lietuvos gen. konsulo dr. Petro P. Daužvardžio šeima pirmąją lietu-
višką eglutę šiaudinukais Mokslo ir pramonės muziejuje papuošė 1943 m.
Darbas užtruko beveik 12 valandų. Garbės gen. konsulės Juzės Daužvar-
dienės žodžiais, „šiaudinukų papuošimų kilmė ar jų pradžia yra dingusi
laiko ūkanose.” Čikagoje šioje srityje daug pasidarbavusios buvo: Uršulė
Astrienė (iš Grand Rapids, MI), Helen Pius, Paulina Vaitaitienė, Lietuvos
Vyčių nariai, Maria aukšt. mokyklos lietuvaičių ,,Rūtos” klubo mokinės ir
seselės kazimierietės. M. Krauchunienė buvo paskelbusi gražiausių šiau-
dinukų varžybas, kurias P. Vaitaitienė laimėjo 3 kartus iš eilės, sukurda-
ma puikiausius šiaudinukus iš visų.

Pamėgę savąją tautodailę, turime neužleisti samanomis šios meno ša-
kos, o ją puoselėti ir perduoti savo vaikams bei vaikaičiams, ką darė mūsų
prosenelės. Turime skatinti jaunimą pamėgti tautodailę ir ją ugdyti. O
pasisekimas tada savaime ateis, atsimenant, jog pasisekimas – tai kopė-
čios, kuriomis negalima lipti laikant rankos kišenėse.

M. Krauchunienė, pedagogė, visuomenininkė, Lietuvių tautodailės
instituto garbės narė, karo audrų nublokšta per Atlantą į Ameriką, tuoj
pat griebėsi visuomeninio darbo. Nors augindama sūnų ir 22 m. dirbdama
vertėja teismuose bei imigracijos įstaigoje, kartu būdama Europos istori-
jos mokytoja amerikiečių aukšt. mokyklose, Čikagos priemiesčiuose sura-
do laiko savo plačiašakei visuomeninei veiklai.

1983 m. ji buvo paskirta Lietuvos garbės vicekonsule Čikagoje. Ją
regėjome daugelio organizacijų veiklia nare, pirmininke, garbės nare.
Nuolat buvo amerikečių kviečiama viešai su paskaitomis kalbėti apie
Lietuvą universitetuose, aukšt. mokyklose, TV laidų progamose bei įvai-
riose moterų organizacijose.

Jos nuoširdus pasišventęs savanoriškas darbas neliko amerikiečių
nepastebėtas — 1975 m. ji buvo apdovanota ypatingai pasižymėjusių imi-
grantų lygos žymeniu. Apie ją buvo rašoma „Chicago Tribune”. O 2005 m.
Balzeko Lietuvių kultūros muziejus išrinko ją Metų moterimi.

Besidžiaugiant tautodailės meno skleidėjais bei jų vertingu darbu, iš
praeities ilgesiu lyg tai atsiveria mūsų šviesaus filosofijos daktaro Stasio
Šalkauskio rašyti žodžiai: „Vieton tingėjimo ir ydų, kurios tave daro
nelaimingą, griebkis darbo ir dorybių, ir sulauksi pasisekimo, nebesi-
šauksi dangaus, maldaudamas, kad išgelbėtų iš blogumų, nuo kurių vais-
tus nešiojiesi patsai.”

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  

GAVĖNIA – TAPIMO 
KRIKŠČIONIMIS METAS

Pelenų Trečiadienį, kaip kasmet,
pradedame Gavėnios maldos, su-
sikaupimo, atgailos ir pasninko kelią,
– kreipėsi Benediktas XVI į penkis
tūkstančius bendrojoje audiencijoje
dalyvavusių maldininkų. Kateche-
zėje Ganytojas priminė, kad pirmųjų
amžių Bažnyčioje Gavėnia pirmiau-
sia buvo metas, skirtas katechumenų
rengimuisi Krikštui ir Eucharistijai,
iškilmingai švenčiamiems Velyk-
nakčio liturgijoje. Gavėnia buvo tapi-
mo krikščionimis metas. Katechu-
menų rengimosi krikštui kelyje daly-
vaudavo ir jau prikrikštytieji, karto-
davo savąjį rengimosi krikštui kelią,
ruošdavosi Velykų iškilmingu šven-
timu atnaujinti savo bendrystę su
Kristumi. Šią krikšto kelio dalį Ga-
vėnia yra išlaikiusi iki mūsų dienų, ir
ji mums padeda neužmiršti, jog buvi-
mas krikščionimis yra besikeičiantis
ėjimas. Krikščionimis nuolat tampa-
ma. Mūsų krikščioniškumas nėra
užbaigtas vyksmas, bet kelias, rei-
kalaujantis vis naujų pastangų.

Barstymo pelenais apeigų metu
celebrantas sako: „Atsimink, žmo-
gau, kad dulkė esi ir dulkėmis virsi”
arba kartoja Kristaus raginimą: „At-
siverskite ir tikėkite Evangelija”. Šie
abu teiginiai primena svarbią tiesą
apie žmogaus gyvenimą: esame riboti
kūriniai; esame nusidėjėliai, kuriems
nuolat reikia atgailos ir atsivertimo.
Šį raginimą reikia išgirsti ir priimti,
ypač dabartiniais laikais. Šiuolaikinis
žmogus, skelbiantis visišką savo ne-
priklausomybę nuo Dievo, tampa sa-
vo paties vergu ir neretai atsiduria
beviltiškame vienišume. Tad ragini-
mas atsiversti – tai kvietimas grįžti į
Dievo, gerojo ir gailestingojo Tėvo
glėbį, pasitikėti juo, pasijusti jo įsū-
nytais ir jo meilės atgaivintais vai-
kais.

Gavėnios metu Bažnyčia, pagal
Evangelijos mokymą, kviečia į kai ku-
rias konkrečias praktikas, padedan-
čias eiti dvasinio atsivertimo keliu:
maldą, pasninką ir išmaldą. Popie-
žius priminė, jog išmaldą jis ypač pa-
brėžė savo žinioje, skirtoje šių metų
Gavėniai. Išmalda yra „konkretus
būdas padėti stokojantiems, o drauge
asketinė praktika, leidžianti išsilais-
vinti nuo prisirišimo prie žemiškųjų
gėrybių”. Puikiai žinome, kaip  mate-
rialinės vertybės sąlygoja šiuolaikinę
visuomenę ir jos mąstyseną. Mes,
Kristaus mokiniai, esame kviečiami
netarnauti žemiškosioms gėrybėms
kaip stabams, bet naudoti jas kaip
priemones savo pačių gyvenimui ir
pagalbai kitiems žmonėms. Išmalda –
tai drauge ir meilės liudijimas Kris-
taus pavyzdžiu. Visą Evangeliją ga-
lime apibendrinti vienu meilės įsaky-
mu. Gavėnios išmaldos darbai turi
būti priemonė, leidžianti pagilinti
mūsų krikščioniškąjį pašaukimą.
Krikščionis, aukodamas save patį,
liudija, jog ne medžiaginis turtas
valdo būties dėsnius, bet meilė.

Baigęs katechezę, Ganytojas pa-
ragino visus melstis už Čado gyvento-
jus. Šiomis dienomis toje šalyje vyks-
tančiuose neramumuose daug žmo-
nių žuvo,  tūkstančiai buvo priversti
bėgti iš sostinės. Melskime Dievą tai-
kos malonės, kad būtų apsaugotos
žmonių gyvybės, kad nukentėjusiems

būtų suteikta skubi pagalba. Krei-
piuosi į atsakinguosius ir prašau su-
dėti ginklus,  eiti dialogo ir susitaiky-
mo keliu.

Benedikto XVI mintys 
Pelenų Trečiadienio pamaldose

Trečiadienio pavakare Romos
Aventino kalvos Šv. Anzelmo bazili-
koje prasidėjo popiežiaus Benedikto
XVI vadovaujama Pelenų Trečiadie-
nio liturgija. Procesija, giedant Visų
Šventųjų litaniją, atėjo iki už kelių
šimtų metrų esančios kitos Aventino
kalvos bažnyčios – Šv. Sabinos bazili-
kos, joje buvo švenčiamos Pelenų
Trečiadienio Mišios.

Jei Adventas yra ypatingas me-
tas, raginantis mus pasitikėti Dievu,
kuris ateina pas mus, Gavėnia atnau-
jina mūsų viltį Tuo, kuris mus išvedė
iš mirties į gyvenimą. Abu šie litur-
giniai laikotarpiai yra apsivalymo
metas, tačiau pirmiausia Gavėnia
mūsų gyvenimą nukreipia Prisikė-
limo slėpinio link. Šiemetinio Gavė-
nios kelio pradžioje norėčiau atkreip-
ti jūsų dėmesį į du Gavėnios keliui
būdingus bruožus – į maldą ir į kan-
čią, – sakė Ganytojas homilijoje ir
priminė, jog apie šiuos du „vilties
mokymosi ir vykdymo būdus” jis rašė
neseniai paskelbtoje enciklikoje „Spe
salvi”.

Pradėdamas nuo maldos, Bene-
diktas XVI priminė ypač įtemptus Jė-
zaus maldos momentus: maldą dyku-
moje, trukusią keturiasdešimt dienų
ir tapusią taip pat ir mūsų Gavėnios
pirmavaizdžiu, maldą Alyvų sode ir
galiausiai maldos kulminaciją ant
kryžiaus. „Mano Dieve, mano Dieve,
kodėl mane apleidai?” – tai ne nevil-
ties šauksmas. Šiuo šauksmu Kristus
leidžia savo lūpomis prabilti visiems
tiems, kas prislėgti ar užguiti neturi
kito išsigelbėjimo kaip tik Dievą. Tą
patį dar labiau patvirtina Kristaus
žodžiai: „Tėve, į tavo rankas atiduo-
du savo dvasią”. Malda, – sakė Ga-
nytojas, – tai tarsi metalą lydanti
karšta ugnis, kuri Dievo akivaizdoje
išgrynina mūsų troškimus, apvalo
juos nuo melo ir egoizmo. Jei žmogus
nesimelstų, jam grėstų užsidarymas
savyje pačiame, sąžinė, kuri yra
Dievo balsas žmogaus viduje, virstų
jo paties egoizmo balsu. Malda, ku-
rios dėka žmogus atsiveria Dievo aki-
vaizdoje, yra kartu jo atvirumo ki-
tiems žmonėms patvirtinimas, dėme-
sio artimui, kuris beldžiasi į mūsų
širdį ir prašosi būti išklausomas.

Velykos ir į jas vedanti Gavėnia
taip pat atskleidžia mums krikščio-
nišką kančios prasmę. Kančios ir
mirties sutemos gaubė Kristų einantį
Kryžiaus keliu, tačiau kartu šviesiai
degė ir meilės liepsna. Meilės šviesa
atskleidžia Kristaus kančios prasmę.
Kristus atnešė į pasaulį kančios
Evangeliją, kuri yra tos pačios meilės
Evangelijos antroji pusė. Dievas ne-
gali kentėti, bet gali atjausti. Kris-
taus kančia atnešė į pasaulį Dievo
užuojautą.

Pagal „Vatikano radiją” 
parengė

N. Šmerauskas
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JAV LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS NARIAI
RINKOSI SAN FRANCISCO

Metiniam JAV LJS suvažiavimui pasibaigus

KRISTINA MATTIENÈ

Šiais metais JAV Lietuvių Jauni-
mo Sąjunga metiniam suvažiavimui,
kuris įvyko sausio 18-21 dienomis,
susitiko San Francisco, CA. Ruošos
komiteto pirmininkė Auksė Griga-
liūnaitė šauniai ir darbščiai suorgani-
zavo savaitgalio įvykius bei pasirū-
pino registracijos detalėmis. Tarp
lietingų dienų prieš ir po savaitgalio
suvažiavimo savaitgalis buvo saulėtas
ir šiltas! Nuostabu!

Vaiva Rimeikaitė iš Čikagos į San
Francisco atvyko dieną anksčiau,
norėdama geriau susipažinti su neži-
nomu miestu. Ji su Kristina Mattiene
aplankė San Francisco modernaus
meno muziejų (SF Museum of Mo-
dern Art), pavalgė prancūziškame
restorane, apėjo Crissie Field, iš kur
pamatė nuostabų Golden Gate tilto ir
Alcatraz salos vaizdą, užlipo į Alamo
Square parke esantį kalnelį pamatyti
,,Painted Ladies” namus, apžiūrėjo
kitas miesto įžymybes.

Sausio 19 d., penktadienį, Simo-
na Gajauskaitė iš Čikagos ir Aušra
Venckutė iš Los Angeles atskrido ir
prisidėjo prie jų. Visos keturios susi-
tiko Holiday Inn Express viešbutyje,
esančiame Fisherman’s Wharf rajo-
ne, ir pėsčiomis nuėjo į Ghirardelli
Square pamėginti, žinoma, karšto šo-
kolado ,,sundae”. Skanumynas! 

Dienai įsibėgėjus, daugiau daly-
vių iš įvairių miestų atvažiavo. Iš viso
— 23. Buvo labai malonu susipažinti
su naujais draugais. Iš Čikagos daly-
vavo: Auksė Grigaliūnaitė, Giedrė
Kazlauskaitė, Simona Gajauskaitė ir
Vaiva Rimeikaitė; Los Angeles: Aušra

Venckutė, Audra Griciūtė, Janina
Griciūtė, Valdas Varnas, Jonas Gri-
galiūnas, Danius Anelauskas, Eglė
Bitinaitė ir Aleksandra Habanek;
Aras ir Kristina Maciai ir Lina Šeš-
tokaitė iš San Francisco; Aras Žygas,
Viktoras Jučas, Daina Rasutytė,
Nerijus Aleksa, Daiva Mattytė, Kris-
ta Weir, Gediminas Bielskus ir Jonas
Vaičikonis atvažiavo iš University of
Illinois, Urbana-Champaign. Kadan-
gi visi atvyko skirtingu laiku, patys
sprendė, kur jie norėjo pavalgyti. Bet
vakare visi susitiko Jack’s Cannery
Fisherman’s Wharf rajone. Jack’s
Cannery yra žinomas kaip senais
laikais buvęs ,,Del Monte” — vaisių
pakavimo fabrikas, dabar ten galima
pabendrauti su draugais, pasiklausyti
muzikos, pažaisti biliardą ir paval-
gyti. Kadangi San Francisco visko
galima pamėginti, lietuvaičių grupė

nutarė pratęsti susipažinimo vakarą
ir paklausyti airių muzikos Tierny’s
Pub, įsikūrusiame taip pat Fisher-
man’s Wharf rajone.

Po geros nakties sapnų dalyviai
po pusryčių, šeštadienio rytą susi-
rinko suvažiavimui. Auksė Grigaliū-
naitė pasveikino dalyvius ir pristatė
JAV LJS valdybą: pirmininkę Giedrę
Kazlauskaitę, vicepirmininkę Simoną
Gajauskaitę, iždininkę Auksę Griga-
liūnaitę ir sekretorę Kristiną Mat-
tienę. Aušra Venckutė prisiėmė su-
važiavimo sekretorės pareigas. Pas-
kui buvo išklausyti pasveikinimai
nuo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są-
jungos narių: pirmininkas Statys
Kuliavas palinkėjo geros nuotaikos,
PLJS JAV atstovas Moacir de Sa
Pereira priminė JAV LJS dalyviams,
kaip JAV atstovams, ir valdybai jų

atsakomybę šiame suvažiavime, išsa-
kė kitas mintis. Buvo išklausyti pa-
sveikinimai iš JAV miestų skyrių:
Detroito LJS sekretorė Inga Moss ir
Čikagos LJS pirmininkas Justinas
Andriušis atsiuntė keletą teigiamų
minčių, Aušra Venckutė papasakojo
naujienas iš Los Angeles.

Dieną vyko diskusijos įvairiomis
temomis, ieškota sprendimų. Buvo
pratęsta naujo statuto diskusija,
kurią pradėjome praeitą suvažia-
vimą; pasitarta dėl XIII Pasaulio
Lietuvių jaunimo kongreso; ryšių su
Pietų Amerika; dalyvavimo Šokių
šventėje. Kitas Kongresas vyks Pietų
Amerikoje 2009–2010 žiemos metu.
JAV sąjunga stengiasi sustiprinti
ryšius su Pietų Amerikos LJS, todėl
daug kas iš šio suvažiavimo dalyvių
turėjo praktiškų pasiūlymų. Juos JAV
LJS valdyba bandys įgyvendinti.
Pavyzdžiui, buvo pasiūlyta surengti
koldūnų pokylį, suorganizuoti įvai-
rias loterijas ir parduoti ,,Aš LT”
marškinėlių, kurie labai greitai buvo
išpirkti per praeitą Lietuvių Dienų
savaitgalį Los Angeles. Taip pat
pasiūlyta iš šių metų Šokių šventės
komiteto JAV LJS prisidėti prie jau-
nimo susipažinimo savaitgalio –
valdyba laukia daugiau žinių ir infor-
macijos. Šokių šventė vyks Los
Angeles liepos 4–6 d., daugiau infor-
macijos galima rasti internete adre-
su: www.sokiusvente.com. Suvažia-
vimo atstovai per pertrauką nuvyko
pavalgyti į Boudin Sourdough Bakery
Pier 43. Ten daug kas pamėgino
moliuskų sriubos, įpiltos į duonos —
,,sour dough” dubenį, kurį galėjome
irgi valgyti! Po pertraukos ir iškylos
visi grįžo tiesiai prie darbo.

Remiantis diskusijomis ir as-
meniniais pasisakymais buvo priimta
dešimt naujų nutarimų. Paskutinėje
suvažiavimo dalyje buvo renkama
nauja valdyba. Nutarta valdybos ka-
denciją pratęsti iki kito Pasaulio
Lietuvių Jaunimo Kongreso. Sveiki-
name pirmininkę Giedrę Kazlauskai-
tę, vicepirmininkę Simoną Gajaus-
kaitę, iždininkę Auksę Grigaliūnaitę
ir sekretorę Kristiną Mattienę.

Kadangi dauguma laiko jau buvo
praleista Fisherman’s Wharf rajone,
suvažiavimo pagrindinė vakarienė
įvyko North Beach itališkame rajone,

Po pietų grupės dalyviai linksmai nusifotografavo prie žinomo Fisherman’s Wharf ženklo. Pirmoje eilėje (iš k. į d.):
Giedrė Kazlauskaitė, Janina Griciūtė, Aleksandra Habanek, Aras Mattis. Antroje eilėje (iš k. į d.): Lina Šeštokaitė,
Audra Griciūtė, Eglė Bitinaitė, Aušra Venckutė, Danius Anelauskas ir Auksė Grigaliūnaitė.

Kristinos Mattienės nuotr.

University of Illinois, Urbana-Champaign dalyviai prisideda prie diskusijų (iš kairės į dešinę): Jonas Vaičikonis,
Krista Weir, Daiva Mattytė, Viktoras Jučas, Jonas Grigaliūnas, Gediminas Bielskus, Nerijus Aleksa ir Daina Rasutytė.
Nuotraukoje nėra Aro Žygo, Baltic Club pirmininko. 
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Pro Cleveland dažnai pravažiuo-
ja įvairūs svečiai iš Lietuvos. Šių
metų sausio 31 d. John Carroll Uni-
versity įvyko priėmimas ir susitiki-
mas su  žurnalistais iš 20 šalių, kurie
Amerikoje lankėsi pagal JAV Vals-
tybės programą. Priėmimą surengė
John Carroll University ir Council
On World Affairs. Džiugu tarp svečių
buvo susitikti žurnalistę iš Lietuvos
Jolantą Svirnelytę, kuri mielai sutiko
pasidalinti įspūdžiais apie savo vieš-
nagę JAV.

— Kokios Jūsų pareigos LNK,
kaip ilgai ten dirbate?

— LNK televizijoje dirbu jau
aštuonetą metų. Studijuodama šioje
televizijoje atlikinėjau praktiką. Tuo-
metinis jos vadovas Hubertas Gruš-
nys pasiūlė pasilikti. Taip pradėjau
dirbti ryto informacinėje programoje
„Ryto ratas” reportere, paskui perė-
jau dirbti į ,,Žinias”. Šiuo metu dirbu
,,Žinių” reportere. Trejetą metų bu-
vau ir kultūros žinių vedėja (dabar
mūsų televizijoje kultūros žinios
panaikintos).  

— Kaip sužinojote apie šią
programą? Ar ja galima buvo vi-
siems Lietuvos žurnalistams pa-
sinaudoti, ar vyko koks nors kon-
kursas?

— Dalyvauti šioje programoje pa-
siūlė Amerikos ambasados Lietuvoje
darbuotoja. Tiesiog pasakė, kad
Jungtinės Amerikos Valstijos rengia
tokias programas ir pakviečia atrinkę
po vieną žmogų. Tad užpildžiau pra-
šymą, pateikiau reikiamą informaciją
apie save ir nusiunčiau. Bene po me-
tų esu čia. Ar galima dalyvauti vi-
siems, nežinau. Kiek supratau, Ame-
rikos ambasados darbuotojai pasiūlo
galimus kandidatus.

— Koks programos tikslas ir
kas jos rėmėjas? Ar JAV paden-
gia visas išlaidas, kelių dienų ši
programa?

— Programa truks dvi savaites.
Pagrindinis jos tikslas, manyčiau,
suteikti įvairių šalių žurnalistams
informacijos apie prezidento rinki-
mus Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Žinoma, bendras programos tikslas
suteikti kuo daugiau ir kuo įvairesnės
informacijos apie šią šalį. Programą
organizuoja ir išlaidas apmoka US
Departament of State.

— Kiek žurnalistų dalyvauja
ir iš kokių kraštų?

— Programoje dalyvauja 20 žur-
nalistų: iš Albanijos, Austrijos, Bel-
gijos, Bosnijos Hercegovinos, Bulga-
rijos, Kanados, Čekijos, Danijos, Esti-
jos, Vokietijos, Vengrijos, Italijos, Ma-
kedonijos, Norvegijos, Rumunijos,
Rusijos, Turkijos ir Lietuvos. 

— Kuriuose miestuose JAV
lankysitės ir kokia pasiūlyta pro-
grama?

— Programos metu lankysimės
keturiuose miestuose: Miami, Cle-
veland, Memphis ir Washington, DC.
Kadangi mūsų programos tikslas yra
sužinoti apie rinkimus, visi mūsų su-
sitikimai susiję su jais. Dėstantys
teorinius pagrindus apie rinkimus
profesoriai skaito mums paskaitas,
televizijoje, spaudoje dirbantys žur-
nalistai pasakoja apie realią padėtį jų

miestuose, valstijose: kokia politinė
atmosfera, kokias programas žmo-
nėms patinka žiūrėti. Vietinės ben-
druomenės pasakojo apie situaciją ,,iš
vidaus”. Taip pat pasitaikė puiki
proga ir dalyvavome keliuose kandi-
datų susitikimuose su rinkėjais –
Miami valstijoje ,,gyvai” matėm, kaip
su savo rėmėjais bendrauja Rudy
Giuliani ir Hillary Clinton.

— Džiugu buvo Jus sutikti
Cleveland. Ar teko ir kituose
miestuose pabendrauti su lietu-
viais?

— Šios kelionės metu pirmą
kartą lietuvius susitikau Cleveland.
Buvo išties netikėta ir labai miela.
Buvo šaunu ne tik išgirsti, kaip šiame
mieste gyvena lietuviai, bet ir ką jie
mano apie artėjančius rinkimus. Taip
pat be galo buvo įdomu išgirsti apie šį
miestą – dr. V. Stankus papasakojo bei
parodė išties savitų ir tik šiam mies-
tui būdingų dalykų, kuriuos papa-
sakojau ir savo kartu keliaujantiems
kolegoms – jiems tai paliko taip pat
didelį įspūdį.

— Kokie įspūdžiai apie pačią
kelionę, programas, kuriose da-
lyvaujate, sutiktus žmones?

— Kadangi mūsų tema rinkimai,
bene pirmas įspūdis buvo tas, kad čia,
Amerikoje, gali klausti bene kiek-
vieno, ką jis palaiko, kas jam priimti-
nesnis ir už ką ketina balsuoti. Lie-
tuvoje, kaip, manau, ir didesnėje
Europos dalyje, to nėra. Tai perdėm
asmeniškas dalykas, čia žmonės kal-
ba ir neslepia, ką palaiko. Šiuo metu
esu Memphis, tai trečias miestas ir
kuo toliau, tuo labiau suprantu, kad
kalbant apie Jungtines Amerikos
Valstijas negalima sakyti vienu žo-
džiu – ,,amerikiečiai”. Čia tiek įvai-
rių tautų, taigi ir tiek įvairių nuo-
monių, pozicijų, kultūrų, jau nekal-
bant apie asmeninius įsitikinimus.    

— Gal patyrėte kokių nors
didelių skirtumų tarp Amerikos
ir Europos, Lietuvos?

— Tiesą pasakius, tik atvažiavus
iš karto jaučiasi didelis skirtumas
tarp amerikiečių ir europiečių. Iš pra-
džių maniau, kad gal tai mano, kaip
lietuvės, nuomonė ir tik man taip
atrodo, tačiau pakalbėjusi su kolego-
mis iš kitų šalių supratau, kad jie pa-
stebi tą patį. Tai ir bendravimo skir-
tumai, nuoširdumo ir suinteresuotu-
mo konkrečiu bendravimo atveju

skirtumas. Jeigu europietis nenori
bendrauti, jis mandagiai baigia po-
kalbį ir susiranda žmogų, su kuriuo
nori bendrauti. Čia mes pastebėjome
bendravimą dėl bendravimo. Reikia
nereikia tau šypsosi, bendrauja iš
reikalo ir... gal net nenori rasti ben-
drų taškų. Tiesa, to negalima pasa-
kyti apie visus amerikiečius. Kai
kurie yra labai šaunūs, tad sunku
daryt prielaidą: ar tai išsilavinimo, ar
tiesiog bendravimo, auklėjimo savitu-
mai. Kalbant apie elementarius bui-
tinius dalykus, tarkim, buvome res-
torane, kur maistą pateikia vienkar-
tinėse popierinėse lėkštėse, ant kurių
patiestas popierius, valgai plastiki-
niais įrankiais, o laukiant staliuko
vyną tau pila į plastikinius indus.
Manau, tai pasako daug ką.

— Ar Jūsų kolegos iš kitų
kraštų domisi Lietuva? 

— Taip, mano kolegos domisi
Lietuva, bet gal taip pasitaikė, kad
visi žino, kas yra Lietuva, kur ji yra.
Tikrai nereikia pasakoti, kas mes
esame ir ko siekiame. Šioje grupėje
tikrai nesijaučiu kažkaip išskirtinai,
kad reikėtų įrodinėti, kas mes esam.
Jaučiuosi išdidžiai ir lygiavertė su
vokiečių, danų ar kitų senųjų Euro-
pos Sąjungos šalių žurnalistais. Net
kartais amerikiečiams paklausus, iš
kokios šalies esu, ir šiems nesupra-
tus, ar net bandant teigti, kad esą gal
čia Ukraina ar dar kas nors, mano
kolegos nespėjus man net išsižioti pa-
sipiktina ir ima aiškinti, esą, kaip jūs
nežinot, juk tai – Lietuva.

— Ar esate susipažinusi su
lietuvių išeivijos spauda, tin-
klalapiais? Ar galite paskaityti
kurį nors išeivijos laikraštį Lie-
tuvoje? Ar Lietuvos gyventojams
įdomu sužinoti apie lietuvius
JAV? Ar jie žino apie mūsų veik-
lą, įstaigas, lietuviškus židinius
ir t. t.?

— Tiesą pasakius, Lietuvoje ne-
pasitaikė matyti informacijos apie lie-
tuvių leidinius išeivijoje. Teko girdėti
tik kad buvo kilusios diskusijos dėl
nacionalinės Lietuvos televizijos kai
kurių laidų retransliavimo išeivijos
lietuviams. Ar lietuviai, gyvenantys
Lietuvoje daug žino apie išeivių gy-
venimą, drįsčiau abejoti – tiesiog to-
kia informacija patenka retai. 

Kalbino 
Ingrida Bublienė

Nuotraukoje (iš kairės): Ingrida Bublienė, LR Garbės gen. konsulė, dr. Ja-
mes Krukones, John Carroll University viceprezidentas, Jolanta Svirnelytė,
LNK televizijos žurnalistė ir Raimundas Saikus, Veteranų asociacijos atsto-
vas.

ŽURNALISTĖ IŠ LIETUVOS: ŽINIOS
APIE IŠEIVIUS PATENKA RETAI

Pokalbis su LNK televizijos žurnaliste Jolanta Svirnelyte

maždaug vieną mylią nuo viešbučio.
Išalkę po dienos darbų, susirinkome
,,Firenze by Night” restorane, kur
galima buvo pamėginti šviežiai pa-
gamintų itališkų patiekalų: žuvies,
gnocchi (itališkų bulvių klecskiukų),
makaronų ir net putpelės! Paulo ir
Stefan, restorano darbuotojai, pri-
ėmė mūsų grupę kaip vieną iš savo
šeimų. Mes laimingi juokėmės ir ben-
dravome kaip viena didelė šeima,
nors daug kas pirmą sykį šiame
suvažiavime susipažino ar buvo se-
niai nesimatę. Maistas ir didelis sta-
las tikrai sujungia linksmą kompani-
ją.

Sekmadienis buvo paskirtas tu-
ristinei programai – kelionei laivu į
Alcatraz salą, kur galima buvo suži-
noti kalėjimo istoriją bei išgirsti apie
garsius nusikaltėlius, tokius kaip Al
Capone. Kiekvienas mūsų gavo as-
menines ausines su įrašu ir galėjo
pasiklausyti apie įvairius įvykius,
ypatingai legendą apie tris kalėjimo
pabėgėlius, kurių niekas niekad ne-
surado. Po turo grupė išsiskirstė į
mažesnes grupes: vieni norėjo pasi-
linksminti žiūrėdami amerikietišką
futbolą, kiti nutarė po miestą pa-
vaikščioti, dar kiti grįžo atgal į
Fisherman’s Wharf apylinkės resto-
ranus pavalgyti daugiau šviežios
žuvies, pavyzdžiui, krabo, baltos kep-
tos žuvies su bulvytėm ir actu ar dau-
giau moliuskų sriubos. Po įvairių iš-
vykų grupė susiėjo pasidalinti dienos
įspūdžiais Pier Market restorane,
kuris yra Pier 39. Grupė dar vieną
sykį linksmai pabendravo ir skaniai
pavalgė.

Po vakarienės daug kas su liūde-
siu atsisveikino, nes turėjo ruoštis
anksti iš ryto skristi namo, bet kai
kas nutarė sugrįžti atgal į Jack’s
Cannery ir paklausyti daugiau muzi-
kos ir taip pratęsti suvažiavimą. Pir-
madienį su visų išvykimu net ir oras
pasidarė liūdnas. Vėl pradėjo lyti
lietus po saulėto ir šilto savaitgalio.
Iki kito suvažiavimo sausio mėnesį
2009 metais!

Alcatraz kalėjimo turas: Jonas Gri-
galiūnas ir  Eglė Bitinaitė klauso is-
torijos ir įvairių pasakojimų. 
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Pernai bibliotekû lentynas
papildè 300 tùkst. knygû

Dar vienas smùgis dolerio õlovei

Washington, DC, vasario 8 d.
(,,Draugo” informacija) – Prieš vasa-
rio 5 dienos ,,superantradienio” pir-
minius rinkimus į JAV prezidentus
Joint Baltic American National Com-
mittee, Inc. (JBANC), įsikūrusi Wa-
shington, DC, ir apjungianti tris or-
ganizacijas: Estonian American Na-
tional Council, Inc. American Lat-
vian Association, Inc. ir Lithuanian
American Council, Inc., išsiuntė
klausimus aštuoniems demokratų ir
respublikonų kandidatams į prezi-
dentus, prašydama pasisakyti Balti-

jos kraštams svarbiais klausimais.
Klausimai buvo išsiųsti demokra-
tams Hillary Clinton, John Edwards
ir Barack Obama, respublikonams
Rudolph Giuliani, Mike Huckabee,
John McCain, Ron Paul ir Mitt Rom-
ney. Iki šios dienos į klausimus at-
sakė demokratų kandidatė į prezi-
dentus Hillary Clinton, jos atsaky-
mus ,,Drauge” galėsite perskaityti
jau kitą savaitę. Su JBANC susisiekė
ir kito demokratų kandidato Barack
Obama rinkimų grupė, pažadėjusi at-
sakyti į JBANC klausimus.  

Î JBANC klausimus atsakè 
Hillary Clinton

Vilnius, vasario 8 d. (BNS) –
Praėjusiais metais šalies viešųjų bib-
liotekų lentynas papildė 85 tūkst.
pavadinimų knygų, kurių nupirkta
300 tūkst. vienetų.

Kultūros ministerijos duome-
nimis, 2007-aisiais bibliotekos pirko
įvairesnę literatūrą. Knygų pavadini-
mų skaičius padidėjo 7 tūkst., įsigytų
knygų padaugėjo 3 tūkst. Daugiausia
(75 proc.) įsigytų knygų – grožinė ir
humanitarinės tematikos literatūra.
93 proc. įsigytų knygų yra lietuviš-
kos, likę 7 proc. parašyti užsienio kal-
bomis. Lietuvos bibliotekos pirmeny-
bę vis dar teikia tradiciniams spaudi-
niams, tuo metu vaizdo, garso ir elek-
troniniai leidiniai sudaro apie 2 proc.
visų bibliotekų įsigytų vienetų.

Pernai šalies bibliotekose varto-
tojai galėjo naudotis 70 įvairių užsie-
nio duomenų bazių. Vis dėlto 2007-ai-
siais trečdalis viešųjų bibliotekų vis

dar neužsisakė nė vienos užsienio
duomenų bazės. Bibliotekos prisi-
jungti prie užsienio duomenų bazių
prenumeratorių nesiryžta dėl lėšų
trūkumo, nepakankamo specialistų
pasirengimo bei dėl to, kad darbuoto-
jai ir vartotojai nemoka užsienio kal-
bų.

2007 metais knygų įsigijimui bib-
liotekoms skirta 5,75 mln. litų, duo-
menų bazėms prenumeruoti – 570
tūkst. litų. Kaip rodo Lietuvos varto-
tojų instituto užsakymu praėjusiais
metais atlikta apklausa, dauguma
(66 proc.) lietuvių mėgsta skaityti,
beveik trečdalis jų (31 proc.) per me-
tus neperskaito nė vienos knygos.
Apklausos duomenimis, bibliotekų
paslaugomis taip pat naudojasi ne-
daug gyventojų, net 75 proc. ap-
klaustųjų teigė per pastaruosius me-
tus knygų ten nesiskolinę. 2008-ieji
Lietuvoje paskelbti skaitymo metais.

Kubilius nebesvarstys dvigubos
pilietybès klausimo

Suimtas buvês Lietuviû klubo 
prezidentas

Waterbury, CT, vasario 8 d.
(,,Draugo” informacija) – Po daugiau
nei ketverių metų buvusio Lietuvių
klubo Waterbury, CT prezidento
John Veturis įtarinėjimo dėl neteisėto
daugiau nei 13,000 JAV dol. panaudo-
jimo šių metų sausio 31 d. jis buvo su-

imtas, jam pateikti kaltinimai – 2008
m. vasario 1 d. praneša ,,Republican
American” tinklalapis. 

65-erių metų John Veturis buvo
pateiktas pirmojo laipsnio kaltinimas
pinigų pasisavinimu. Jam gresia nuo
vienerių iki 20 metų kalėjimo. 

Vilnius, vasario 8 d. (lietuviams.
com) – Dar vienas neįtikėtinai silps-
tančio ir savo anuometinę šlovę pra-
randančio JAV dolerio įrodymas – kai
kurios New York parduotuvės pradė-
jo savo pirkėjams leisti atsiskaityti už
prekes užsienio valiutomis.

„Mes nusprendėme, kad pinigai
yra pinigai, tad imame juos ir iškei-
čiame savo banke tada, kai reikia,” –
padėtį naujienų agentūrai Reuters
aiškino vyninės „East Village Wines”
savininkas Robert Chu.

Neįtikėtinai smukęs, kažkada
buvusio valiutų karaliaus – dolerio
kursas pritraukė minias Europos tu-
ristų į New York.

„Turime susipažinti ir su kitomis
valiutomis, tokiomis kaip britų sva-
ras sterlingų ar Kanados doleriais,” –
toliau kalbėjo vynų parduotuvės sa-

vininkas.
Tiesa, daugybė parduotuvių ties

JAV – Kanados siena jau seniai už
prekes leisdavo atsiskaityti Kanados
doleriais, o ties siena su Meksika –
pesais, tačiau, kad tokie procesai
vyks Manhattan – mažai kam buvo
tikėtina.

Netoliese nuo R. Chun vynų
krautuvės įsikūrusio antikvariato
„Billy's Antiques & Props” savinin-
kas Billy Leroy sakė, kad priimti mo-
kėjimus eurais nusprendė pamatęs,
kiek į New York ėmė plūsti turistų iš
Europos. „O Dieve, aš tiesiog priva-
lau priimti eurus savo parduotuvėje”,
– sakė antikvariato savininkas. B. Le-
roy eurų net nekeičia į dolerius. Jis
juos pasilieka, o nuvykęs į Paryžių
nebepatiria vargų keisdamas dole-
rius į europinę valiutą.    

Vilnius, vasario 8 d. (Bernardi-
nai.lt) – Tėvynės sąjungos pirmi-
ninkas Andrius Kubilius pranešė, jog
traukiasi iš darbo grupės, svarstan-
čios dvigubos pilietybės klausimą.
Seimo narys išplatino tokį pareiški-
mą. 

,,Esu Seimo valdybos 2007 m.
spalio 17 d. sprendimu Nr. 1856 su-
darytos darbo grupės, skirtos Kons-
titucinio Teismo 2006 m. lapkričio 13
d. nutarimui ‘Dėl teisės aktų, regu-
liuojančių Lietuvos Respublikos pi-
lietybės santykius, nuostatų atitik-
ties Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijai’ įgyvendinti, narys.

Ši grupė buvo sudaryta tam, kad
atsižvelgiant į Konstitucinio teismo
pastarojo laikotarpio sprendimus,
būtų rastas taip vadinamos ’dvigubos
pilietybės’ problemos sprendimas.
Esu įsitikinęs, kad ‘dvigubos piliety-
bės’ problema turi būti sprendžiama
tokiu būdu, kad visų kartų išeiviai iš
Lietuvos nesijaustų atstumiami savo
Tėvynės. Taip matydamas problemą
esu įregistravęs ir įstatymo projektą,
kuris jau yra pradėtas svarstyti
Seime. Šios grupės nariai darbo pra-
džioje sutarė, kad ir šių dienų išeivi-
ai, įgyjantys kitos šalies, kuri yra ES
ar NATO narė, pilietybę, turės įsta-

tyminę galimybę išsaugoti ir Lietuvos
pilietybę.

Deja, pastaruoju metu darbo
grupė pasirinko tokį ‘dvigubos pilie-
tybės’ sprendimo būdą, kuris dabar-
tiniams emigrantams nepalieka gal-
imybių išsaugoti Lietuvos pilietybę
net tuo atveju, jei jie įgyja ES ar
NATO šalies pilietybę. Nematyda-
mas tolesnių galimybių įtikinti darbo
grupę, kad toks sprendimas būtų di-
delė klaida, kenkianti lietuvių tautos
gyvybiniams interesams, nematau
prasmės toliau dirbti šioje darbo gru-
pėje ir savo dalyvavimu prisidėti prie
istorinių klaidų realizavimo. Todėl
prašau sustabdyti mano dalyvavimą
šioje darbo grupėje.Tikiuosi, kad šis
mano veiksmas padės ir Seimo va-
dovybei, ir Seimo darbo grupei pa-
daryti viską, kad būtų išvengta dide-
lės klaidos, kuri turėtų labai blogas
ilgalaikes pasekmes lietuvių tautai.
Esu pasiruošęs visada ir visomis iš-
galėmis prisidėti prie ‘dvigubos pi-
lietybės’ problemos sprendimo tokiu
būdu, kuris padėtų Lietuvos išeivijai
šiandieniniame globaliame pasaulyje
išlaikyti tampriausius ryšius su
Tėvyne, nepriklausomai nuo to, kada
jie yra išvykę iš Lietuvos.”

Vilnius, vasario 8 d. (lietu-
viams.com) – Dar viena lietuviška
krepšinio naujiena – jau prasidėjo re-
gistracija į Washington vyksiantį kas-
metinį, jau šeštąjį, Amerikos lietuvių
krepšinio turnyrą „Ambasados taurė

2008”. Šiemet turnyras vyks balan-
džio 26 dieną Georgetown Preparato-
ry School, 10900 Rockville Pike,
North Bethesda, Maryland 20852.

Pasibaigus krepšinio aistroms,
visi jo dalyviai ir svečiai bus pakviesti
į ambasados rengiamą priėmimą pa-
sidalinti įspūdžiais ir pagerbti turny-
ro nugalėtojus. Turnyre dalyvau-
jančios komandos pagal pajėgumą
bus suskirstytos į dvi lygas. Pernai
„Ambasados taurės” turnyre dalyva-
vo 17 komandų iš   įvairių valstijų. Su
lietuvaičiais jėgas išbandė jungtinė
JAV valstybinių įstaigų komanda. 

Registruotis ar norintys gauti
daugiau informacijos gali kreiptis
telefonu 202-234-5860 ext. 120 arba
el. paštu: andrius.kaseta@ltembas-
syus.org.

Lietuviai krepšininkai  kausis
dèl „Ambasados taurès 2008”

Atkelta iš 1 psl. aplinkai
palankesnių variantų Rusijos bei Vo-
kietijos tiesiamam ir Baltijos šalis ap-
lenksiančiam dujotiekiui Baltijos jū-
ros dugnu ,,Nordstream”. Pasak pre-
zidento, vienas tokių projektų galėtų
būti iš Rusijos per Baltijos valstybes į
Vakarų Europą einantis dujotiekis
,,Amber”, kuriam paramą išreiškė
Estijos ir Lenkijos vadovai.

,,Mūsų Lenkijos kolegos yra už-
pildę paraišką Europos Komisijai dėl
šio projekto galimybių studijos finan-
savimo. Paraiškai pritarė ir ją pasira-
šė Estija ir Lietuva. Tikiuosi, kad ir
Latvija parems šį projektą”, – sakė V.
Adamkus. Kalbėdami apie elektros
tiltų su Lenkija ir Švedija projektus,
V. Adamkus ir I. Godmanis pabrėžė,
kad elektros žiedo sukūrimas Baltijos
regione bus gyvybiškai svarbus 2009-
ųjų pabaigoje uždarius Ignalinos ato-
minę elektrinę. Latvijos premjeras
taip pat pabrėžė, kad Baltijos regio-
nui labai svarbus bendras naujos Ig-
nalinos atominės elektrinės projek-
tas. I. Godmanis pastebėjo, kad dau-
gelį energetikos problemų padėtų
spręsti vieninga ES energetikos poli-
tika, o regione vystomi projektai būtų

naudingi visoms ES šalims. V. Adam-
kaus nuomone, Lietuva, Latvija ir
Estija turi vieningai siekti, kad tokia
politika būtų kuo sparčiau įgyvendi-
nama.

Kalbėdamas apie Lietuvos ir
Latvijos jūros sienos problemą, prezi-
dentas pabrėžė, kad ,,Lietuva ir Lat-
vija tarpusavio santykiuose neturi di-
desnių problemų, todėl būtina iš-
spręsti ir įsisenėjusį jūros sienos rati-
fikavimo klausimą”.

1999 metais pasirašytą sutartį
dėl valstybės sienos jūroje ir ekono-
minės zonos iki šiol yra ratifikavusi
tik Lietuva, Latvijos parlamente šis
procesas įstrigo. Tarp Latvijos valdi-
ninkų ir politikų vyravo nuomonė,
kad prieš ratifikuojant sutartį reikė-
tų sudaryti dar vieną – sutartį dėl
dvišalio ekonominio bendradarbiavi-
mo Baltijos jūros ekonominėje zono-
je. Šia sutartimi latviai buvo ypatin-
gai susidomėję, nes, išankstinių žval-
gymų duomenimis, jie turi perspekty-
vų naftos telkinį savo žemyniniame
šelfe. Lietuviai taip pat nelinkę atsi-
sakyti galimybės ateityje gauti nau-
dos iš šio telkinio panaudojimo.

Lietuvos ir Latvijos atstovai –
apie šaliû vienybê

Praėjusių metų finalininkai.
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ÇÇeslovas Iõkauskas
Geopolitika.lt

Šią savaitę Vilniuje  vyko nefor-
malus NATO šalių gynybos ministrų
susitikimas. Kaip rašoma Krašto ap-
saugos ministerijos tinklalapyje, tai
didžiausias kada nors Lietuvoje or-
ganizuotas NATO renginys. Į susiti-
kimą Vilniuje suvažiavo atstovai iš
bemaž ketvirtadalio pasaulio šalių –
be delegacijų Sąjungos valstybių, ja-
me buvo atstovaujama NATO part-
nerėms, dalyvaujančioms tarptauti-
nių pajėgų operacijose Kosove ir Af-
ganistane. Dviejų dienų renginyje da-
lyvavo atstovai iš Ukrainos, Rusijos ir
Afganistano, aukšti Jungtinių Tautų,
Europos Komisijos, Pasaulio banko,
kitų įtakingų tarptautinių institucijų
ir organizacijų pareigūnai.

Taigi, Vilniuje prasidėjo NATO
renginiai, skirti Sąjungos 50-mečiui,
kurį pažymėsime kitąmet. Gynybos
ministrų susitikimas Vilniuje – tai
parengiamasis etapas Šiaurės Atlan-
to organizacijos aukščiausiojo lygio
forumui Bukarešte balandžio mėnesį.

Artėjant NATO jubiliejui, Vakarų
analitikai iš naujo permąsto  Sąjun-
gos tikslus, paskirtį, taktiką ir stra-
tegiją. Bėgant dešimtmečiams ji kei-
čiasi, nes kartu vyksta ir NATO plėt-
ra.

Todėl ne be pagrindo žurnalas
„Newsweek” visą karinės bendrijos
erdvę jau vadina NATOlandija. Kada
nors ji nusitęs nuo Juodosios jūros iki
Ramiojo vandenyno ir aprėps šalis su
daugiau kaip milijardu gyventojų – iš
Australijos, Europos, Japonijos,
Turkijos, Pietų Korėjos, JAV.
Sąjungoje jie tvarkysis pagal tarp-
tautinius įstatymus ir turės pag-
rindines demokratines teises, gali-
mybę keisti milžiniško bloko vado-
vus. Šioje pasaulio tautų bendrijoje
žiniasklaida bus laisva, piliečių judė-
jimas laisvas, gyvuos žodžio ir teisi-
nės gynybos laisvė, jei į žmogaus lais-
ves ir teises kas nors pasikėsins. Be
to, NATOlandija bus turtingiausių,
labiausiai išsilavinusių ir įtakingiau-
sių planetos gyventojų grupuotė.

Nepasakysi, kad šios Amerikos
žurnalo eksperto, buvusio Leiboristų
partijos deputato parlamente ir
Europos reikalų ministro Deni Mac-
Shine svajonės nepasitvirtino. Sąjun-
ga iš tikrųjų plečiasi, jos misijos pa-
siekė Afganistaną, kitus karštus pla-
netos taškus, karinė tramdomoji ga-
lia nuolat didėja. Žinoma, neverta
pamiršti, kad NATO plėtroje išryš-
kėjo ir prieštaravimų, buvo padaryta
klaidų.

NATOlandija atsirado 1949 me-
tais kartu su amerikietiškuoju Mar-
shal planu. Tai reiškė ne tik niūrią
tikrovę: kas moka pinigus, tas ir mu-
ziką užsako. Karo nuniokotai Euro-
pai atstatyti ir nacistinei Vokietijai
bei jos sąjungininkams nukenksminti
Washington metė didžiules lėšas, to-
dėl jo politika Europoje buvo agresy-
vi, manieringa, mažai paisanti Euro-
pos norų. Amerikietiška viešoji diplo-
matija buvo skirta negailestingai nai-
kinti ne tik fašizmo liekanas, bet ir
bolševizmo – komunizmo ideologiją,
daugeliu atvejų pagrįstą kariniu

spaudimu (Karibų krizė, dviejų Vo-
kietijų gyvavimas). Pokariniai Euro-
pos vadovai buvo nustebinti karinės
JAV galios ir užmigdyti sąjunginin-
kiškos propagandos, todėl nė nejuto
padėties šeimininko iš užjūrio vado-
vavimo.

Tačiau pamažu kūrėsi naujas Eu-
ropos branduolys. Į naujojo šimtme-
čio politiką atėjo J. Chirac, G. Schroe-
der, T. Blair, o Amerikoje – tėvas ir sū-
nus Bush. Jie pakeitė Amerikos ga-
lios apstulbintus Ch. de Gaulle ir F.
Mitterrand, H. Kohl, M. Tatcher, o už
Atlanto – R. Reagan. Atsirado nepa-
tenkintų JAV politika NATO viduje,
Europos ir Amerikos priešprieša tapo
pernelyg akivaizdi. Į visavertę Sąjun-
gos veiklą grįžo Prancūzija, Vokietija
išsivadavo iš pokarinių draudimų ne-

didinti savo gynybinės galios, britai
aklai nebepasitikėjo Washington nu-
rodymais. Karas Persijos įlankoje,
paskui Irako operacija, Balkanų ski-
limas gerokai pakeitė Sąjungos svar-
biausius tikslus ir pasaulinių jėgų iš-
sidėstymą. Islamiškojo radikalizmo
augimas ir teroro išpuoliai NATO po-
litinę nuostatą nukreipė nuo JAV ir
Europos susipriešinimo. Kartu atsi-
rado būtinybė plėstis: rytinės Sąjun-
gos ribos priartėjo prie Rusijos.

Ir ne tik tai. Vokiečių kareiviai
jau vykdo taikos misijas Afrikoje, Azi-
joje ir Balkanuose. Jau 20 metų maž-
daug 200 tūkstančių prancūzų sava-
norių „gesina” karštus įtampos židi-
nius Afrikoje. Apie 50 tūkstančių Eu-
ropos šalių kariškių tarnauja už savo
šalių ribų – nuo Libano krantų iki Pa-
kistano pasienio. Taip terorizmo
grėsmė, naujo pasaulio tikrovė pri-
vertė Briuselį ir Washington pamiršti
trintį ir veikti išvien. Sąjungininkų
operacija Irake, spaudimas Iranui
įrodė, kad įvairius nesutarimus gali-
ma nuslopinti bendrais darbais ir su-
telktu pasipriešinimu kylančioms
grėsmėms.

Tiesa, čia reiktų pastebėti, kad,
kaip sakoma, nebūna namų be dūmų.
1999 m. konfliktas Balkanuose už-
temdė NATO taikos misijos šlovę, są-
jungininkų ginčai dėl jų pajėgų liki-
mo Irake taip pat nerodo  visiško pa-

NATOlandija – sapnas ar tikrovè?

sitikėjimo tarp keliasdešimt NATO
narių ir JAV, tarp Europos ir Ameri-
kos. Galima numatyti, kad galimai
įsižiebsiantis naujas įtampos židinys
Balkanuose (dėl Kosovo atsiskyrimo
nuo Serbijos) neleis Sąjungai pakar-
toti dešimtmečio senumo klaidų.

NATO plėtra – prieštaringas pro-
cesas, keliantis ne tik daug ginčų, bet
ir silpninantis Sąjungą. Bent iš pra-
džių, kol neužčiuopiami naujų šalių ir
padėčių narystės privalumai. Šiuo
metu daugiausia ginčų kyla dėl to, ar
jau Bukarešto susitikime reikia sku-
bėti kviesti į organizaciją tris Balka-
nų valstybes – Albaniją, Kroatiją ir
Makedoniją. Laikraščio „The Wa-
shington Post” apžvalgininkas  Bruce
P. Jackson perspėjo, kad „sąjungoje
ne vieta minkštaširdystei”. 

Trečiasis svarbiausias NATO
veiksmų etapas po 1949 metų – siekti
naujos taikos Balkanuose – labai
svarbus, tačiau ar tai daryti reikia
įtraukiant į organizaciją narystei ne-
pasirengusias šalis? Klausimas – be
atsakymo, rašo analitikas, juolab kad

tos trys valstybės nepasirengusios nei
ekonomiškai, nei politiškai, nei so-
cialiai. Kiekviena jų atskirai pasiekė
neblogų rezultatų: Kroatijoje sparti
ekonomikos plėtra, Albanija uoliai
siunčia savo karius į Iraką ir Afga-
nistaną, Makedonija gerai tvarkosi
tautinių bendrijų  susijungimo klau-
simais. Bet kartu paėmus, šios tra-
pios Balkanų šalys dar negali tapti vi-
sateisėmis NATO narėmis, prilygs-
tančiomis senbuvėms arba bent Bal-
tijos valstybėms.

Dar daugiau: į Sąjungą nori pa-
kliūti Gruzija ir Ukraina. Tiesa, jos
tiesmukai nesibeldžia į NATO duris,
tad joms galima pasiūlyti nebent Pa-
sirengimo narystei veiksmų planą
(Membership Action Plan). Šių vals-
tybių demokratiniai institutai dar ne-
pakankamai sustiprėję, o priešprieša
su Maskva pernelyg rizikinga. Pat-
rauklus jų pasaulinis išsidėstymas
neturėtų būti lemiamas narystės
NATO kriterijus, rašo „The
Washington Post”.

Taigi, artėjant NATO 50-mečio
jubiliejui, verta kelti ne tik šampano
taures, bet ir gerokai palaužyti galvas
ir apie Sąjungos nuostatas, ir apie
tolesnę plėtrą, ir apie veiklos būdus.
Pasaulinė organizacija NATOlandija
turi išaugti iš sveikų vešlių šaknų.

Artėjant NATO jubiliejui, Vakarų analitikai iš naujo
permąsto  Sąjungos tikslus, paskirtį, taktiką ir strategiją.
Bėgant dešimtmečiams ji keičiasi, nes kartu vyksta ir
NATO plėtra.

NATO atstovai Vilniuje.                                   Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

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

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

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

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 708-460-2500
Valandos pagal susitarimâ

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

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

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

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

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

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

Chirurgai 

DDrr.. VViiddaa II..PPuuooddžžiiūnniieenn�
HHeeaalltthhyy CCoonnnneeccttiioonn

CChhiirroopprraaccttiicc && RReehhaabb CClliinniicc

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

patarimai.

1166554477 WW.. 115599 SSttrreeeett
LLoocckkppoorrtt,, IILL 6600444411 

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

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

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

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

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

9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge

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

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

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

Valandos pagal susitarimâ

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Ginekologija

Stuburo ir skausmo ligos 

Chiropraktika ir 
manualinè terapija

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

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

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

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

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

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

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

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

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

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

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

663300--994411--22660099

Čia vieta Jūsų 
skelbimui!

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

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

VVIIKK DDUUGGAARR,, MMDD
Illinois Pain Institute

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

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

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

SVAJOJATE APIE STUDIJAS
AMERIKOJE? PRADĖKITE
TAUPYTI JAU ŠIANDIEN!

Išlaidos aukštajam mokslui įgyti
yra viena iš pagrindinių priežasčių,
kodėl jauni žmonės, vos baigę mokyk-
lą, patenka į skolų liūną. Netgi vals-
tybės išduotas paskolas, tegul ir leng-
vatinėmis sąlygomis, tenka grąžinti
ir pradėti tai daryti dažniausiai reikia
tuojau pat po mokyklos baigimo.
Nors pirmąjį darbą, suteiksiantį pa-
jamų skoloms mokėti, rasti toli gražu
ne visuomet lengva. 

Ar yra kitų paskoloms studijų pa-
dengimo būdų? Be abejo, itin gerai
besimokantys ar tiesiog po laiminga
žvaigžde gimę jaunuoliai gali tikėtis
gauti aukštosios mokyklos ar kokio
privataus fondo stipendiją, paden-
giančią visas studijų išlaidas. Deja,
skiriamų stipendijų kiekiui žymiai at-
siliekant nuo jas norinčiųjų gauti
skaičiaus, akivaizdu, kad tai nėra la-
biausiai paplitęs studijų rėmimo  sce-
narijus. Realybė rodo, kad dauguma
JAV studentų, jei jų tėvai nėra ypa-
tingai pasiturintys, studijoms naudo-
ja papildomus šaltinius, imdami vals-
tybines ar privačias paskolas bei
bandydami nuo studijų atliekamu
laiku užsidirbti papildomai. 

Ko gero, ne visi žino, kad, norė-
dama paskatinti šeimas iš anksto
susimąstyti apie ateitį ir pradėti kuo
anksčiau taupyti išsilavinimo reik-
mėms, valstybė siūlo net keletą pro-
gramų, leidžiančių tėvams atidaryti
specialias taupomąsias sąskaitas ar
fondus, kur per daugelį metų būtų
pamažu kaupiami pinigai būsimoms
atžalų studijoms. Be abejo, svajojan-
tiems išleisti vaikus į mokslus tėvams
sunku numatyti, kiek, tarkime, jų
dar vaikščioti neišmokusios atžalos
užaugusios bus linkę mokytis ir ar
gaus gerus pažymius, leidžiančius
apskritai patekti į koledžą. Kita ver-
tus, įsteigę fondą ar atidarę taupo-
mąją sąskaitą, jie gali bent jau už-
tikrinti finansinį savo svajonių įgy-
vendinimą.

Pagrindinės ir populiariausios iš-
ankstinio studijų parėmimo progra-
mos yra vadinamieji 529 planai, pa-
vadinti pagal juos apibrėžiantį fede-
ralinio įstatymo straipsnį, bei Co-
verdell sąskaitos, anksčiau vadintos
,,IRA išsilavinimui” (Educational
IRA – Individual Retirement Account).
Be jų, dar egzistuoja 1990-aisiais
sukurta  ,,išsilavinimo obligacijų pro-
grama” (Educational Bonds Prog-
ram), kuomet studijoms kaupiami
pinigai investuojami į valstybės iš-
duodamas obligacijas ir už jas gau-
namos nustatyto dydžio palūkanos.
Galų gale, studijoms skirtus pinigus
galima kaupti ir vadinamosiose Cus-
todial accounts, kurios atidaromos
nepilnamečio asmens vardu ir ku-
riose sukauptus pinigus jis/ji įgyja
teisę valdyti sulaukęs(-usi) 18-kos ar
21-erių metų. Visos šios programos,
suteikia ir vienokias ar kitokias

mokesčių lengvatas į jas pinigus
įnešantiems asmenims, todėl yra tik-
rai ne pats blogiausias būdas inves-
tuoti.

Iš čia paminėtų šįkart trumpai
apžvelkime dvi paskutines progra-
mas – Custodial Accounts bei Edu-
cational Bonds, palikdami platesnio
paaiškinimo reikalaujančius 529 bei
Coverdell planus kitam kartui. 

Educational Bonds. Kaip mi-
nėta, ši programa yra paremta valsty-
bės išduodamomis obligacijomis
(bonds), todėl jas įsigydami, skirtin-
gai nei daugelio investicijų atveju, jūs
praktiškai niekuo nerizikuojate. Siū-
lomų pirkti obligacijų vertė  – nuo 50
iki 10,000 dolerių. 

Vienas pagrindinių Educational
Bonds privalumų yra tai, kad skirtin-
gai nei, tarkime, 529 planas, ši pro-
grama leidžia jums išsisukti be bau-
dų, jei vėliau ir nepanaudotumėte su-
kauptų pinigų vaikų (ar savo pačių)
studijoms. Kita vertus, jei vis dėlto
panaudotumėte juos šiam tikslui, bū-
site atleisti ir nuo pajamų mokesčio
valstybei už obligacijų uždirbtas pa-
lūkanas. Tiesa, norint gauti atleidi-
mą nuo mokesčių, jūsų metinės pa-
jamos obligacijų iškeitimo į grynus
pinigus metu turi neviršyti nustatyto
lygio (šiuo metu – 74,850 dol. nesusi-
tuokusiems asmenims ir 124,700 dol.
susituokusioms poroms, ateityje šios
sumos turėtų didėti, augant infliaci-
jai). 

Norint įsigyti valstybinių obliga-
cijų, būtina būti ne mažiau nei 24
metų amžiaus (taigi, negalima pirkti
jų vaiko vardu). Už obligacijas gautus
pinigus galima naudoti tik studijų
išlaidoms (t.y., mokesčiams už mok-
slą ir kitoms tiesiogiai mokymo
įstaigai mokamoms išlaidoms, bet ne
knygoms, pragyvenimui ir pan.). Šios
išlaidos skaičiuojamos atmetus tais
metais gaunamas stipendijas ir kitą
finansinę paramą. Jei iškeistumėte
daugiau obligacijų, nei tais metais tu-
rėsite atitinkamų išlaidų, už skirtu-
mą turėsite mokėti pajamų mokes-
čius. 

Galų gale, reikėtų turėti omeny-
je, kad, iškeitus obligacijas anksčiau,
nei praėjus penkeriems metams nuo
jų įsigijimo, gali tekti mokėti baudas.
Todėl, net ir prispyrus ,,juodai die-
nai”, geriau vengti jas naudoti kaip
išsigelbėjimą.

Custodial Accounts. Šios sąskai-
tos, dar žinomos kaip UTMA (Uni-
form Transfer to Minors) arba UG-
MA (Uniform Gift To Minors) sąskai-
tos, pasižymi ypatingu lankstumu,
neturi didžiausios leistinos metinių
įnašų ribos ir suteikia galimybę per
metus gauti iki 750 dol. neapmokesti-
namo pelno. Tai yra paprastas ir grei-
tas pinigų investavimo būdas, todėl
itin tinka sąlyginai nedidelėms su-
moms kaupti.   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. 032

SVAJOJATE APIE STUDIJAS AMERIKOJE?
Atkelta iš 8 psl.
Kita vertus, jos nebus pats ge-

riausias pasirinkimas, jei norėtumėte
pervesti atžalos ateičiai ne kelis, o
bent keliolika tūkstančių dolerių.
Pirmiausia dėl to, kad sąskaitoje
sukaupti pinigai yra negrąžinami.
Nors jūs, kaip globėjas, valdote sąs-
kaitoje esančių pinigų investavimą,
vos pervestas, kapitalas tampa jūsų
vaiko nuosavybe ir negali būti išim-
tas iš saskaitos netgi su jo/jos su-
tikimu, jei jis/ji dar nėra pilnametis(-
ė). Antra, ne paslaptis, kad nemažai
ką tik pilnametystės sulaukusių
jaunuolių (automatiškai įgyjančių
teisę laisvai valdyti visus sąskaitos
pinigus) pasirodo kur kas mažiau

subrendę, nei to norėtų jų tėvai. To-
dėl, nors ir kaip įtikinėtumėte sūnų
ar dukrą skirti sukauptus pinigus
mokslams, jie gali nuspręsti, kad bus
kur kas geriau investuoti kapitalą į
draugų kuriamą roko grupę ir, pagal
įstatymus, jūs neturėsite jokios teisės
kištis į jų sprendimus. Pagaliau,
verta žinoti kad visas sukauptas
sąskaitoje kapitalas bus laikomas
jūsų atžalos turtu ir gali pridaryti
rūpesčių, norint gauti papildomą
valstybės paramą studijoms (kuri
tradiciškai skiriama ,,neturtingiems”
studentams).

Pagal US Treasury bei 
žiniasklaidos informaciją parengė 

Vaida Maleckaitė

Vertikaliai:
1. Graikijai priklausanti sala Viduržemio jūroje. 3. Skubus diplomatinis

pranešimas. 4. Vytauto Bubnio romanas „Po vasaros …”. 5. Trapus valgomas
grybas. 6. Pietryčių lietuvių etninė ir šnektų grupė. 7. Virtas tešlos paplotėlis.
8. Patikrinamasis studentų klausinėjimas. 9. Smailus daiktas, dyglys. 14.
Rungtynių baigimas lygiu rezultatu. 15. Svyruojančio kūno didžiausias nu-
krypimas nuo pusiausvyros padėties. 17. Prano Raščiaus eil. rinkinys „Miško
…”. 18. Tirštas cukraus tirpalas. 19. Atkirptas audeklo gabalas. 20. Šveičia-
masis popierius. 21. … kojomis apversti (iš pagrindų pakeisti). 22. Tampri
muzikos instrumento gija. 24. Tiesioji linija. 30. Senovės lietuvių žynys.
31. Afrikos valstybė. 32. Jauni, nesukaulėję kai kurių elnių ragai. 34. Tilvikų
šeimos raibas paukštis ilgu snapu — perkūno … . 35. Valstiečių gyvenamoji
troba. 36. Senovės germanų likimo deivės (trys seserys). 37. Miestas Lenkijos
pietvakariuose, ant Odros kranto. 39. Skerslysvė.

Horizontaliai:
2. Padeda į vidų. 6. Drėgmėje be oro susigulėjusios ir apanglėjusios pel-

kių augalų liekanos. 8. Organizmo kovos su kenksmingais veiksniais būklė.
10. Stambiausia virškinimo liauka, išskirianti tulžį. 11. Lizdas. 12. Uosta-
miestis prie Juodosios jūros. 13. Žvirblinių būrio mažytis miškų paukštelis,
pats mažiausias iš Lietuvos paukščių. 16. Elektros srovės tekėjimas dujomis.
20. Įtaisas žymei, ženklui spausti, spaudas. 23. Gili upės ar ežero vieta, du-
burys. 25. Kepenų išskiriamas virškinamasis skystis, kuris „liejasi” žmogui
pykstant. 26. Strazdanos. 27. Plungės rajono kaimas, kuriame gimė ir augo
rašytoja Žemaitė. 28. … rekordų knyga. 29. Sudėjimas, figūra. 30. … paleisti
(nevaržomai elgtis). 32. Rusijos srities centras šalies europinėje dalyje. 33. S.
Dariaus ir S. Girėno lėktuvas sudužo … miške. 38. Aukščiausias jūrų laivyno
karininko laipsnis. 40. Sausringo klimato plotas, apaugęs didele žole. 41.
Smulkus besparnis parazitinis vabzdys. 42. Lietuvos kurortas Biržų rajone,
garsėjantis mineraliniu vandeniu ir purvo terapija. 43. Išsiliejęs ar užšalęs
vanduo. 44. Nestiprus putojantis obuolių vynas. 45. Karibų jūros baseino mu-
zikos stilius.
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Rimvydas Jakas išlieka gyvas 
mūsų prisiminimuose

ALGIMANTAS S. GEÇYS

Gyvenimo kelionėje kiekvienam
tenka susidurti su žmogui siunčia-
mais išbandymais. Vieniems tie iš-
bandymai nesudėtingi, laikini, leng-
vai nugalimi. Tačiau kitus jie lydi me-
tų metais, lyg Dievo būtų siekiama
įsitikinti žmogaus pasitikėjimu Jo
Apvaizda. Nepalaužti išlieka tik dva-
siniai stipruoliai, o tokiu buvo 2007
m. lapkričio 29 d. gerokai per anksti
Anapilin išėjęs filadelfijietis Rimvy-
das Jakas.

Rimvydas, kurį draugai vadino-
me Rimo vardu, mirė praėjus lygiai
trims mėnesiams po rugpjūčio 29 die-
ną jį ištikusio stipraus insulto. Mėne-
sį prieš mirtį ligoninėje jis sulaukė 74
metų amžiaus, tad šiems laikams jo-
kiu būdu nebuvo senas. Džiaugėsi jis
pensininko gyvenimu, mintimis mė-
go nuklysti į gimtąją Kretingą, bran-
gino keliones po pasaulį, apsilanky-
mus Lietuvoje, mylėjo žmoną Dalią
(Nenortaitę), daug dėmesio bei laiko
skyrė sūnui Romui. Jis buvo prieina-
mas ir paslaugus kiekvienam į jį
besikreipiančiam, ypač gelbstintis
naujai į Ameriką atvykusiam ir
mokslo siekiančiam Lietuvos jauni-
mui. Jaunystėje šeimai netekus tėvo,
našle likusiai Motinai teko rūpintis
sūnų Vaidoto, Rimvydo ir dukros
Rūtos auklėjimu. Šaunu, kad vaikai
atkakliai siekė mokslo. Vyriausias
sūnus Vaidotas tapo architektu New
York, o Rimas, vakarais studijuoda-
mas Drexel universitete, Philadelp-
hia mieste, baigė metalurgiją ir dau-
giau nei trisdešimt metų išdirbo
inžinieriumi erdvės satelitų srityje
,,General Electric” firmoje.

Rimo būta retai sutinkamo pasi-
aukojančio asmens. Amerikai jis ati-
davė ketverius metus tarnaudamas
aviacijoje. Philadelphia Lietuvių Ben-
druomenei – dalyvaudamas apylinkės
valdybos veikloje. Kai visuomeninin-
kas Vincas Šalčiūnas 1975 metais su
talkininkais ryžosi lietuvių rankose
išlaikyti Philadelphia Lietuvių Namų
bendrovės pastatą, Rimas pirmasis
atėjo vidurinėje salėje sudėti parketo
grindis, talkino padvigubinant di-
džiosios salės sceną ir iš pagrindų
perstatant vestibiulį. Šiandieną, šim-
tų Rimo darbo valandų pareikalavę
Lietuvių Namai, yra vietos tautiečių
pasididžiavimas ir lietuvybės išlikimo

Philadelphia mieste garantas.
Rūpinosi Rimas nelaimių palies-

tais artimaisiais: senatvės sulaukusia
motina, brolio šeima, šeimos tėvą Vai-
dotą vėžio ligai pakirtus vos sulaukus
42 metų. Vėliau dešimtį metų jis glau-
dė našle likusią  paralyžiaus paliestą
seserį Rūtą. Visa tai Rimas vykdė
kantriai, nesiskųsdamas, svarbaus
tėviško dėmesio neatitraukdamas
nuo su negalia gimusio sūnaus Romo.
Matydamas, kad intensyviai lietu-
viškai veiklai jis asmeniškai nepajė-
gia skirti laiko, Rimas dirbančiuosius
drąsino dosniomis aukomis. 

Lietuvai atgavus nepriklausomy-
bę, Rimas ne tik džiaugėsi atgauta
tėvynės laisve, bet ir ėmėsi konkre-
čiai jai padėti vienoje iš labiausiai
apleistų sričių – suteikti mokslo ir
visavertiškumo galimybes neįgaliems
vaikams Lietuvoje. Pirmaisiais Ne-
priklausomybės metais, susipažinęs
su iš Lietuvos Philadelphia besilan-
kančiu Lietuvos psichiatru, asociaci-
jos prezidentu Dr. Dainiumi Pūru,
Rimas parodė jam, kaip jo neįgalus
sūnus Romas darbuojasi prie kom-
piuterio, papasakojo apie savąją pa-
tirtį JAV vykdytose akcijose atkreipti
išrūpinti valdžios dėmesį neįgaliems
vaikams. Dr. Pūras ėmėsi iniciatyvos
Lietuvoje sutelkti neįgalius vaikus
turinčius tėvus į organizaciją, kuri
siektų, kad Lietuvos valstybė, kaip ir
kitos pažangios Vakarų demokratijos,
vykdytų įsipareigojimus savo pilie-
čiams – vaikams, turintiems proto
negalią. 1990 m. birželio 25 d. Lietu-
vos Seimas įstatymu įtvirtino nuos-
tatą, kad visi vaikai privalo lankyti
mokyklą. Tačiau problemos būta tos,
kad Lietuvoje kažkaip per laisvai
žiūrėta į įstatymų vykdymą, rasta
įvairių ,,bet”... Reikėjo postūmio iš
užsienio. Rimas ryžosi vykti į Lietuvą
dirbti su dr. Pūro ir  neįgalių vaikų
tėvų įkurta organizacija ,,Viltis”. Su
savimi vežė savo sūnaus Romo pir-
mąjį APPLE kompiuterį su daugybe
kompiuterinių programų, kurioms
nebūtinos kalbos žinios. Lietuvoje jis
drąsino tėvus, mokė neįgalių vaikų
motinas daryti plakatus ir rodyti prie
Seimo ir savivaldybių, reikalaujant
visaverčio mokslo savo vaikams. 1990
metais Valakampiuose (prie Vilniaus)
buvo įkurtas Vaikų psichiatrinės
sveikatos centras. Ten su negalia
vaikai ir jų motinos buvo apgyvendi-

Rimas Jakas su sūnumi Romu.

namos, kol vaikams yra nustatoma
diagnozė ir kiekvienam vaikui suku-
riama individuali mokslo programa,
kuria rajoninė mokykla privalo sekti.

Rimas ir Dalia Jakai nesustojo su
vienu nuvežtu kompiuteriu. Jie savo
darbovietėse ir kitur ieškojo dovano-
jamų kompiuterių, patys pirko ir vežė
juos dr. Pūro įkurtam centrui. Jiems
skatinant, Lietuvių Fondas suteikė
10,000 dol. paramą tame centre įren-
gti kompiuterių kambarį, kurio tuo
metu neturėjo nė viena Lietuvos  mo-
kykla. Kadangi visa tai prasidėjo su
sūnaus Romo pirmuoju APPLE kom-
piuteriu, centre Romo Jako vardu bu-
vo pavadintas kompiuterių kamba-
rys. Jame kabo Romuko Jako nuo-
trauka.

Apie 1994 metus kai kuriems
Lietuvos įtakingiems politikams Va-
lakampiuose įsikūręs Vaikų psichia-
trinės sveikatos centras tapo ,,nepa-
togiu”. Jis buvo per arti prie garsiųjų
Turniškių! Rimas Jakas ėmėsi inicia-
tyvos paveikti Sveikatos ministrą ir
Respublikos prezidentą A. M. Bra-
zauską centrui surasti kitas patalpas.
Į talką buvo pasitelkta ir JAV LB
Krašto valdyba. Pastangos buvo sėk-
mingos. 1994 metais Centras, naujai
perkrikštytas Universitetinio sutri-
kusio vystymosi vaikų centru, persi-
kėlė į Žvėryną, į buvusias Vaikų ligo-
ninės patalpas, kur jis iki šiol veikia.
Tik dabar jis pavadintas Vaikų raidos
centru ir priklauso Vilniaus universi-
teto Vaikų ligoninei Santariškėse. Dr.

Pūras yra klinikos vedėjas, Vilniaus
universiteto docentas,  taip pat Lietu-
vos atstovas Jungtinių Tautų Vaiko
teisių komitete.

Lietuvoje leidžiamo žurnalo ,,Vei-
das” 2007 m. gruodžio 27 d. numery-
je (Nr. 52) yra išspausdintas dr. Pūro
straipsnis ,,Apie viltį ir išsipildantį
stebuklą”. Dr. Pūro žodžiais, tai sėk-
mės istorija šiuo, metu vykstanti
Lietuvoje. ,,Tai istorija apie proto
negalią turinčius vaikus ir jų sug-
rįžimą tarp mūsų – dar ir tam, kad
padėtų mums patiems atsikvošėti ir
prisikelti.” Jis prisimena ,,Vilties”
sambūrio kūrimąsi: ,,Sambūris bren-
do, mokėsi iš tokių pačių tėvų plačia-
jame pasaulyje ir ilgainiui suprato, ką
iš tikrųjų reiškia viltis ir stebuklas.
Šie vaikai, būdami arčiausia Dievo,
turi atsidurti šalia žmonių – kad ir
vaikams būtų geriau ir mes visi tap-
tume geresni. (…) Tėvai greičiau už
valdininkus ir politikus perėmė visą
pažangaus pasaulio patirtį. Iškart
atsirado daug bičiulių, kurie dalijosi
patirtimi. Vienas iš ištikimiausių
‘Vilties’ bendrijos draugų per visus
šiuos metus buvo Rimas Jakas, kurio
širdis sustojo šių metų lapkričio
pabaigoje.”

Gražiausias ir prasmingiausias
Rimo Jako palikimas yra tas, kad dėl
Lietuvoje priimto įstatymo  joks neį-
galus vaikas Lietuvos pedagogų šian-
dien nėra vadinamas debilu ar nepil-
naverčiu. Tesaugoja ir tęsia Lietuva
šį Rimo palikimą!

Delfinai ir vėl gydys vaikus
Psichikos ligomis sergantiems

vaikams vėl nušvito viltis susitikti su
delfinais. Dėl didelio žmonių ant-
plūdžio laikinai nepriėmę naujų ligo-
nių Lietuvos jūrų muziejaus darbuo-
tojai registraciją delfinų terapijai
atnaujins jau šį pavasarį. Nuo ba-
landžio šeimos, kurios augina vaikus,
turinčius protinę negalią, galės skam-
binti ir registruotis. Numatoma pa-
rengti delfinų terapijos užsiėmimų
tvarkaraštį keleriems metams į
priekį. Jūrų muziejaus Ryšių su vi-
suomene skyriaus vedėja Nika
Puteikienė jau dabar sulaukia daug
skambučių, kuriais prašoma padėti.
„Žmonės nori pas mus patekti tuojau
pat, tačiau jie turėtų suprasti, kad
pagalbos reikia ir kitiems vaikams,
užsiregistravusiems anksčiau. Mes
negalime nuskriausti kitų, nes svar-
būs visi”, – kalbėjo viena projekto
koordinatorių.

Pasak N. Puteikienės, delfinų
terapijos užsiėmimų teigiamas po-
veikis akivaizdus. Tai pastebėjo ne

tik sergančių vaikų artimieji, bet ir
juos prižiūrintys medikai. „Po terapi-
jos praėjus pusei metų Jonas pradėjo
tarti skiemenis, o po metų – žodžius.
Dabar jis skaito, rašo, skaičiuoja.
Kaskart žiūrėdami laidas apie delfi-
nariumą prisimename jus ir esame
dėkingi už stebuklą”, – savo įspū-
džius laiške Jūrų muziejui išdėstė
autizmo sindromą turinčio berniuko
sesuo.

Delfinų terapijos užsiėmimai
skirti vaikams, sergantiems Dauno
sindromu, cerebriniu paralyžiumi,
autizmu, turintiems psichosocialinių,
raidos sutrikimų, padeda mikčio-
jantiems, sunkiai bendraujantiems
mažamečiams.

Nuo balandžio dešimties dienų
delfinų terapijos užsiėmimams bus
registruojami 5–10 metų vaikai. Vie-
nas pusvalandžio trukmės užsiėmi-
mas kainuoja 200 litų, užsieniečiams
– 400 litų.

Eglė Petkutė
,,Klaipėda”
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Sekretorius gatvės vidury, o
liaudis pašaliuose. Ten būdavo rau-
donos iškilmės, čia — juodos. Iš-
reikšti pasibjaurėjimui ir paniekai. O
jei kas čia, Skaistykloje, baigia savo
atgailą, tokiam išeinant Švieson įvy-
kis atžymimas švytėjimais.

— Tai tie žaibeliai be griausmo,
kurie vis mirkčioja?

— Tie. Jie praneša gerą naujieną.
Ir šiuo aveju yra skirtumas. Nuo-
lankus žmogelis iškeliauja ramiu
blykstelėjimu, o stambiuosius atgai-
lautojus nusineša šviesos tvanas.

— Paneigiama lygybė. Bajorų ir
baudžiauninkų sistemos grąžinimas.

— Prisiminei Lenino karališką
dvarą ir kolūkių vergus, aną lygybę
prisiminei? Čia, Antanai, yra dvasios
lygybė, be medžiaginės naudos.

— Be medžiaginės naudos... —
Sniečkui grįžo keistas įspūdis, kad
Judą sveikinantis saujoje nieko ne-
jautė. Dabar suprato, kodėl aplink
vyravo tyla ir judant nebuvo girdimi
žingsniai. Medžiagos nėra... O Judas,
nujautęs jo mintis, tęsė:

— Skaistykla ir erdvės neturi.
Tokios erdvės, kaip žemėje yra su-
prantama. Nėra ir žvaigždžių, kome-
tų, planetų erdvės. Žemėje, Antanai,
skaičiuoja atstumus, šviesmečius, ju-
dėjimo kelius ir kryptis. Čia be ma-
tavimų egzistuojame. Mūsų erdvė yra
begalinė ir tuo pačiu nulinė. Eik kur
nori ir kiek nori, bet niekur nenueisi,
ribų nepasieksi. Begalinė nulinė erd-
vė. Veliasi milijonai tokių kaip mes, o
trinties nejaučiame. Bet yra artelės,
kad lengviau susigaudytume, kodėl
čia atsidūrėme. Pavyzdžiui, meninin-
kų, poetų, kariuomenės vadų artelės.
Kažkas panašaus į profsąjungas ar
unijas. Įvairūs mažareikšmiai nieke-
liai suvaryti į „Ir kiti” artelę. Tai ne-
vykėlių smulkmė. Išdavikų artelė yra
sunkiasvorė, žmonių kalba tariant.
Čia suburti dideli nusikaltėliai, vos
nenučiuožę žūtin. Laimingas esi,
Antanai. Išdavei visą tautą, žudei ją
kalėjimais, šaudymais, Sibiru...

—  Tavo įžūlumo nesuprantu, —
Judą pertraukė Sniečkus net virpė-
damas iš pykčio. — Kokį išdavimą
matai?

— Išdavei savo tautą ir ją tero-
rizavai, vadovybėn įsiskverbęs. Iškili-
mas per žmonių kančią yra sunkus
nusikaltimas. Valdyti — tai vadovau-
ti, bet ne tardymais kankinti ir į
tremtį siųsti.

— Kūriau ideologiją, svarbesnę
už žmogų. Popiežiai statė katedras ir
bazilikas, sultonai statė mečetes, vis
kad savo Dievą iškeltų. Aš stačiau
komunizmą Marksui pagerbti, —
Sniečkus savo tiesa neabejojo.

— Ką sąžinė kalbėjo?
— Sąžinė? Ji yra asmeniški įgei-

džiai. Ką jie man kalbėjo, tą aš vyk-
džiau. Man sąžinė buvo komunizmas,
o jis žmogų veda laimėn. Laimės nie-
kada neužtenka, todėl ir komunizmo
niekados neužteks.

— Galvojai sulyginti žmones,
Antanai. Iš vienų turtą atėmei, ki-
tiems davei, trečius badu marinai.
Davei privilegijomis apsikrovusiems,
taigi tiems, kuriems komunizmo nie-
kados neužteks.

— Ar ne kiekviena valdžia taip

daro? Jei ne viešai, tai už žmonių pe-
čių. Juk čia yra valstybinio meno
svarbiausias principas, — pasididžia-
vo Sniečkus.

— Tavo nešta lygybė, tai parsi-
davėlio principas, Antanai. Nesu-
pranti ir nesupratai, koks pragaištin-
gas buvai. O kodėl už savo žmonių
išdavimą ir kitas baisenybes nenu-
garmėjai ten, kur nieko nėra ir nieka-
dos nebus? Kodėl čia užsikabinai lyg
skuduras ant telefono vielų, kaip
žemėje kartais vėtrų metu pasitaiko?
Nes gimei riboto proto, štai, Antanai,
kokia tavo laimė ir nelaimė. Tavo
smegenyse nebuvo nė vienos žmo-
gaus meilės celės. Negalima kaltinti
avino, kad jis neskraido, negalima ir
puspročio bausti už veiksmus, kurių
pasekmėse jis nesusigaudo. Niek-
šybės augo, o tavo sąžinė raivėsi ap-
snūdusi. Štai kur,  Antanai, tavo iš-
sigelbėjimas. Nepilnaprotiškumas.

— Buvau kvailys? — Sniečkus
sumosavo rankomis ir į Judą atsuko
piktą savo veidą. — Kaip galima taip
juodinti vos sutiktą ir nepažįstamą
asmenį?

— Tai ne juodinimas, — lyg
saugodamasis Judas basomis kojomis
pašliaužė truputėlį atgal. — Tik ne-
normalūs tvariniai vykdo tokius
veiksmus be sąžinės graužimo, kaip
tu vykdei. Tave sutikus, man pra-
šviesėjo laisvos valios sąvoka. Tada
yra laisva valia, kai protas dirba. Be
proto įsigali instinktai, o už jų hege-
moniją, kartais naudingą, kartais
iškrypėlišką, neatsakome. Buvai man
nurodytas tokio pašlijusio atvejo
pavyzdžiu. Tad laukiau, nes privalė-
jau tave pažinti. Viskas aiškėja. Mano
bausmė eina prie galo, nes atsiriša
proto, sąžinės ir laisvos valios paslap-
tis.

— Tavo bausmė? Po to, kai ant
alyvmedžio pasikabinai? Pomirtinė
bausmė ir kančia neturi prasmės.
Bausti tą, kuris jau perbrido visas
kančias? O mane nepilnapročiu už-
gaulioti net ir čia netinka, — Snieč-
kaus veidas raudonavo pilkoje miglo-
je.

— Kantrybės, Antanai, mažiau
karščiavimosi. Ir tavo silpnaprotišku-
mo nauda paaiškės. Tik nesiplėšyk.
Tiesa, pykti gali kiek nori. Skaistyk-
loje leidžiama pykti, liūdėti, gailėtis,
apverkti vienišumą, ilgėtis negimu-
siųjų laimės, tačiau negalima džiaug-
tis. Džiaugsmas Skaistykloje prilygs-
ta sunkiai nuodėmei žemėje. Čia ne
pokylių salė. Toleruojami tokie jaus-
mai, kurie slegia dvasią. Čia net me-
džioti galėtum. Juk žinau, kad mėgai.
Klaidžiotum, pavargtum ir grauž-
tumeisi, kad jokio laimikio neužtikai,
nes Skaistykloje jokio nėra. Graužtis
tinka, tai privaloma čionykščio sti-
liaus žymė.

— Ne mano šis stilius, — suirzęs
Sniečkus net vengė į Judą pažiūrėti.

Kairiame šone ėmė palengva vir-
pėti rūkas, blausa ar kaip kitaip galė-
tum šį Skaistyklos apniukimą pava-
dinti. Judas grįžtelėjo į tą pusę, o
atsiradęs virpesys augo.

— Duokime, Antanai, kelis žings-
nius ta kryptimi, tau bus įdomu.

Tęsinį skaitykite ateinantį šešta-
dienį, vasario 16 d.

IŠDAVIKŲ ARTELĖ
VYTAUTAS VOLERTAS

Nr. 3

PPaassiijjuuookkiimmeePPaassiijjuuookkiimmee

APIE HAMILTONO GYVENIMĄ —
,,LIETUVIŠKAI”

(Humoreska)
LIÙDA LAUGALYTÈ-
STUNGEVIÇIENÈ

Sukaupusi visą potencialą nuta-
riau adekvačiai suabsoliutizuoti emo-
cialines emocijas efektingai diagno-
zuojant direktiškumą. Kviečiu edu-
kuotis tėvynės naujoje kalboje, mėgi-
nant atrasti Lietuvos lietuvių ir išei-
vijos lietuvių harmoniją subtiliame
biolaukų lygmenyje, nes kontaktavi-
mas su dezinformacija sukelia pani-
kavimą bei žodžių efektavimą. 

Naudodamasi nauju lietuvišku
žodynu mėginsiu papasakoti apie
Hamiltono lietuvių gyvenimą.

Per 50 metų Kanadoje lietuviš-
kos veiklos vulkaniški energijos pro-
veržiai prarado ekspresionistinį at-
spalvį: pradėjo diferencijuotis efekty-
vumas, atsirado difūziškas patriotiz-
mas, asignavosi lakoniškumas, nes
principe jau nebesiekiama gilesnio
potencialo kondensuoti mintį. Adek-
vatyvumas pasidarė kvestionuojamas
– suprantama, kad maksimalizmas
yra nekvestionuojamas, nes asketiš-
kumui priešinasi senjoro pasyvus
temperamentas, prognozuojantis
senjoro imidžą. Tačiau monumenta-
liaisiais žanrais galinėjosi ir paliko
ryškių archetipo darbų ir tebefunk-

cionuoja trankvilioje labdarystės
veikloje. 

Dodekafoninė technika jau ne-
bederinama, nes dėl ekstremalių są-
lygų kaip efektyviau ir optimaliau
realizuoti rezultatyviausią koncepciją
nesikonsultavo asimiliuojantis Kana-
doje... Konkurentabili kompiuterinė
technikos produkcija objektyviai
prognozavo energijos silpnėjimą se-
natvės imidže lietuviškų poreikių
asketiškume. Taip išeivis lietuvis,
buvęs D. P. pabėgėlis, patriotas, tapo
asocialus senjoras, rezignavosi, nu-
stojo aspiruotis ir astenopijos paveik-
tas stabilizavosi įvairių tautų tota-
linio nekomunikatyvumo auksinio
amžiaus Kanadoje asambliaže...

Senjorų konglomeracijos dar
funkcionuoja, nes kiekvieną dieną
koloboruojasi lokaliuose parduotuvių
kompleksuose: gerdami kavą ir pa-
sigardžiuodami kanadiškais patieka-
lais – aptaria Tėvynės ir kraštiečių
problemas.

Tai tiek žinių iš mūsų gyvenimo
ir gęstančių Lietuvos patriotų, esan-
čių toli nuo gimtojo krašto jau dau-
giau nei 50 metų.

P. S. Sakiniai sudaryti, naudo-
jant naują lietuvišką žodyną (tikiu,
kad yra suprantami?), surinkti iš
naujos dabartinės Lietuvos spaudos. 

Hamiltono miesto panorama.

Šoka Hamiltono lietuvaitės.                                                V. Bacevičiaus nuotr.
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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

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055

RIMAS
STANKUS

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

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

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

HONIG – BELL

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

Pristatymas 7 dienas per savaitê
Çikagoje, JAV, Lietuvoje 

ir visame pasaulyje

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

teleflora
FTD

PRIEŽIÙRA

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

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

PARDUODA

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

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

Tel. 773-284-0100 dėl susitarimo.

MOKESÇIÛ PASLAUGOS

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

Bostone. Kaina 500 dol. 
Parduodami ir atskiri tomai. 

Tel. 773-585-9500

* Reikalinga anglų kalbos mokytoja Brigh-
ton Park rajone. Tel. 773-387-7232.
* Moteris šeštadieniais gali išvalyti jūsų
namus. Tel. 708-220-3202.
* Moteris, gyvenanti Lockport, ieško darbo
iki pietų. Tel. 708-638-8823.
* Pirksiu nebrangų, gerai važiuojantį auto-
mobilį. Tel. 708-220-3202.
* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu kartu. Anglų kalba, vairuoja,
rekomendacijos. Tel. 708-430-1293.
* Moteris ieško darbo. Gali pakeisti bet
kurią savaitės dieną arba išleisti atostogų.
Turi žalią kortą, susikalba angliškai, vairuo-
ja automobilį. Tel. 773-983-2879.



DRAUGAS, 2008 m. vasario 9 d., õeõtadienis                          13

UŽSIENIEČIUS LIETUVOJE DOMINA 
IR M. K. ČIURLIONIS, IR ŪKIAI

EGLÈ DIGRYTÈ

Pirmą kartą į Lietuvą atvykstan-
tys turistai paprastai renkasi apžval-
gines ekskursijas ir praleidžia čia po-
rą-trejetą dienų, kartu aplankydami
aplinkines šalis. Tačiau kelionių
organizatoriai pastebi, jog atvykėliai
iš kai kurių kraštų turi specifinių
poreikių: žydai domisi savo tautos
istorija, japonai – Mikalojaus Kons-
tantino Čiurlionio kūryba, jaunus
italus traukia pramogos, o vokiečių
ūkininkai lankosi ūkiuose.

Skirtumų tarp regionų pastebi ir
Valstybinio turizmo departamento
specialistai, nuolat dalyvaujantys
tarptautinėse parodose. Pavyzdžiui,
japonus prie lietuvių stendo atvilioja
blizgantys niekučiai, rusams norisi į
maišelį sukrautų „rinkinukų”, o
norvegai literatūros prašo tik apsis-
prendę vykti į mūsų šalį, vokiečius
žavi skrabalais atliekami kūriniai, o
skandinavams jie trukdo dirbti.

Kinų kelionė – aštuonios šalys
per savaitę

,,Delfi” kalbinti agentūrų, kurios
organizuoja keliones užsieniečiams
po Lietuvą ir kitas Baltijos šalis,
atstovai tvirtino, jog dažniausiai tu-
ristai prašo pažintinių kelionių. Tokį
pageidavimą paprastai pareiškia pir-
mą kartą čia atvykstantys keliauto-
jai, ypač – iš tolimesnių kraštų.

Šie turistai renkasi kelionę po
visas tris Baltijos šalis, kartu neretai
užgriebdami ir Rusiją (Sankt Peter-
burgą, Maskvą), Lenkiją ar Skandi-
naviją. Kiekvienai šaliai paprastai
skiriamos 2-3 dienos. Tokias keliones
renkasi amerikiečiai, kanadiečiai,
japonai. Jie suspėja apžiūrėti Vilnių
ir Trakus, retesniais atvejais – Kau-
ną, pajūrį, Druskininkus, Kryžių
kalną.

Beje, iki Europos savaitei ar 10
dienų atkeliavę kinai kartais pralekia
net aštuonias šalis. Sostinėje jie nusi-
fotografuoja prie žinomiausių sta-
tinių ir keliauja toliau. Tik į mūsų
šalį atvyksta turistai, ieškantys savo
šaknų (pavyzdžiui, amerikiečiai, vo-
kiečiai, lenkai) arba besilankantys čia
ne pirmą kartą. Anot turizmo agen-
tūros „Liturimex” rinkodaros vado-
vės Irenos Achonen, tarp europiečių
populiarėja savaitgalio kelionės į
Vilnių. Jas dažniau renkasi tų šalių,
iš kurių į Lietuvą driekiasi tiesiogi-
niai ar patogiai „sujungti” skrydžiai.

Vokiečius domina pajūris 
ir žemės ūkis

Agentūros „Lithuanian Tours”
direktoriaus Arūno Šarkos teigimu,
vokiečius Lietuva ir Latvija traukia
labiau nei Estija. Į „Liturimex” be-
sikreipiantys vokiečiai dažnai užsuka
ne tik į Vilnių, bet ir pajūrį, nakvoja
Kuršių nerijoje. Šiame regione besi-
lankantiems turistams šiltuoju metu
organizuojamos kelionės dviračiais –
ne tik Lietuvos, bet ir kitų Baltijos
šalių pajūriu. I. Achonen tikinimu,
vien dėl lietuviškos gamtos, kurią
užsieniečiai dažnai giria, atvyksta
mažai kas – tam nepalankios oro
sąlygos.

Kaip pasakojo maždaug 4 tūkst.
klientų kasmet aptarnaujančios
agentūros „Lietuviškos atostogos”
direktorė Nijolė Pakalnienė, iš Vo-
kietijos retkarčiais atvyksta žemės
ūkio darbuotojų grupės, kurias domi-
na ne tik kelionės, bet ir susitikimai
su ūkininkais, apsilankymai ūkiuose,
laukuose.

Italams Vilnius pernelyg
panašus į gimtinę

Pasak A. Šarkos, iš už Atlanto
atkeliauja vyresnio amžiaus turistai.
Pašnekovas neprisiminė, kad per pas-
taruosius 15 metų būtų lankiusis jau-
nimo grupė. Amerikiečiai nori centre
esančių viešbučių, į atokesnius objek-
tus keliauti autobusu, kitų papil-
domų patogumų. Tuo tarpu iš Italijos
atvyksta jaunų žmonių, besidominčių
pramogomis, naktiniu gyvenimu.
Jaunimo grupės prašo pigesnių vieš-
bučių ir nepyksta, jei iki centro reikia
kulniuoti gerą galą kelio.

N. Pakalnienės teigimu, italai
baroko architektūra garsėjančiame
Vilniuje jaučiasi kaip namie – nors
pietiečiai ir nustemba, kad taip toli
galima rasti į Italiją panašų kampelį,
statiniai jų nevilioja. Užtat šiaurie-
čiai architektūra domisi – įdėmiai
apžiūrinėja pastatus, noriai lanko
bažnyčias, kai kurioms grupėms net
skaitomos paskaitos. Anot „Lietu-
viškų atostogų” vadovės, britai itin
dažnai lankosi Kazio Varnelio mu-
ziejuje. Sostinės Didžiojoje gatvėje

esančiame muziejuje rodomi grafi-
kos, tapybos, keramikos darbų, mar-
muro biustų, bronzos liejinių, senųjų
žemėlapių, istorinių baldų, paties K.
Varnelio kūrinių, Rytų meno rinki-
nių.

Ne viena agentūra organizuoja
keliones žydams – ir iš Izraelio, ir iš
JAV. Jie domisi savo tautos istorija,
sinagogomis, kapinėmis, bendruo-
menių pastatais. Trumpam atvyks-
tantys japonai klausinėja apie savo
diplomato Čijunės Sugiharos gyve-
nimą Lietuvoje, didelė dalis žino M.
K. Čiurlionį ir prašo nuvežti į jo mu-
ziejų Kaune, pagroti kūrinių.

Atvykėliams iš įvairių šalių orga-
nizuojami pasivažinėjimai su džipais
ir kartais, vis mažiau populiarios
dažasvydžio varžybos, lietuviškų pa-
tiekalų ar gėrimų ragavimai, tra-
dicinių patiekalų (žemaitiškų blynų,
cepelinų) gaminimo pamokėlės.
Pastarųjų metų naujovės – kelionės
golfo mėgėjams, išvykos į Druski-
ninkų gydyklas, netrukus svečius
žadama kviesti į Vilniaus požemius.

Lietuvai – daugiau pagyrų 
nei kaimynėms

A. Šarkos teigimu, pastebimos
savotiškos užsienio turistų bangos,
susijusios tam tikrais įvykiais. Į
Lietuvą keliautojai pradėjo plūsti
atkūrus nepriklausomybę, vėliau –
kai įstojome į ES. Pavyzdžiui, italų
žiniasklaidoje pasirodė straipsnių iš
Lietuvos, kuriuose žurnalistai negai-
lėjo pagyrų mūsų šaliai.

Latviją pagarsino neseniai švęs-
tas Rygos 850 metų jubiliejus, Estiją
– „Eurovizija”, abu renginius šios
šalys aktyviai reklamavo užsienyje.
„Jei klientai labiau domisi Estija,
kuri moka prisistatyti ir ne tokiomis
juodomis spalvomis save garsina,
sakome, kad Lietuva nė kiek ne
prastesnė. Žmonės važiuoja pas estus
manydami, kad ten geriau. O patirtis
rodo, kad geriausiai tarp trijų šalių
atrodo Lietuva”, – kalbėjo pašneko-
vas.

Anot „Lithuanian Tours” atsto-
vo, jų klientai tvirtina, esą mūsų
šalies žmonės yra šilčiausi iš trijų
Baltijos valstybių, labiausiai besišyp-
santys ir mieliausiai bendraujantys.

Rygoje ir Taline esą prastėja aptar-
navimas, nors Vilniaus taksistais ir
maitinimo įstaigų darbuotojais sve-
čiai taip pat nėra itin patenkinti.

N. Pakalnienės teigimu, pirmą
kartą į Lietuvą atvykstantys žmonės
nustemba, kad mažos Baltijos šalys
yra tokios skirtingos: estų kalba
kitokia nei baltų, skiriasi tautų
būdas, didmiesčių architektūra (Ta-
line vyrauja skandinaviška, Rygoje –
vokiška gotika, Vilniuje – barokas).
Pasak I. Achonen, stereotipiškai Lie-
tuvą ir gretimas šalis posovietinėmis
valstybėmis laikantys užsieniečiai
nustemba, kad esame visiškai euro-
pietiški kraštai.

Japonus žavi blizgučiai, 
lenkus – juoda duona

Valstybinio turizmo departamen-
to darbuotojams, dalyvaujantiems
parodose užsienyje, tenka pastebėti ir
kitokių tautinių skirtumų. Pavyz-
džiui, į parodą Izraelyje patariama
nevežti maisto produktų, nebent ne-
didelių šokoladukų, tačiau pasirūpin-
ti literatūra anglų kalba ir ekranu,
kuriame būtų rodomi Lietuvos vaiz-
dai.

Į Lietuvos parodėlę užklydę mas-
kviečiai dažnai paprašo: „Sdelaite
podboročku” (rus. „Padarykite rin-
kinuką”). Jiems į maišelį tenka
prikrauti literatūros, tušinukų, kitų
dovanų, nors vėliau lankstinukai daž-
nai atsiduria šiukšliadėžėje. Rusus
itin žavi ir liaudies muzikantų pa-
sirodymai, primenantys sovietmečiu
Lietuvoje leistas atostogas.

Anot departamento užsienio
ryšių vyriausiosios specialistės Lidi-
jos Bajarūnienės, vokiečių žurnalis-
tus vienos didžiausių turizmo parodų
ITB metu sužavėjo spaudos konfe-
rencijoje skrabalais grojęs muzikan-
tas. Tačiau skandinavai pasiskundė,
kad garsi muzika jiems trukdo dirbti.
Norvegijoje į lietuvių parodą papras-
tai užsuka ne žioplinėjantys smalsuo-
liai, o turistai, jau apsisprendę vykti į
mūsų šalį ir žinantys, ko nori.

Japonus traukia blizgantys ir
ryškūs suvenyrai. Vienoje parodoje
lankytojai vis ateidavo Vilniaus žen-
kliukų, tačiau nežinodami, kaip juos
pavadinti, suklapsėdavo pirštais. Te-
kančios saulės šalies gyventojus itin
sužavėjo tautiniai rūbai. Tradiciniu
lietuvės kostiumu apsirengusi mer-
gina nespėjo fotografuotis su japo-
nais.

Tautiniai rūbai, lietuviškas mais-
tas – duona, sūris, dešros, alus daug
dėmesio sulaukia daugumoje parodų.
Juodą duoną itin mėgsta lenkai.
Viena žurnalistė, dovanų gavusi
duonos kepalą, paskambino kolegoms
ir įspėjo niekur neišeiti, nes tuoj
atkeliaus su lietuviška duona. Anot
L. Bajarūnienės, į Anykščius nusi-
vežti užsienio žurnalistai, patys min-
kę tešlą, formavę kepaliukus ir šovę
duoną į krosnį, paskui traukdami
karštą duoną ne vienas nubraukė
ašarą iš susijaudinimo.

Straipsnis sutrumpintas.
Delfi.lt Druskininkai.

Paminklas M. K. Čiurlioniui Druski-
ninkuose.



EDVARDAS ŠULAITIS

Rengiamasi Nepriklausomybės
šventės minėjimams

ir Gavėnios renginiams

Per vasario mėnesio pirmojo sek-
madienio lietuvių susibūrimą po šv.
Mišių Šv. Antano parapijos bažnyčio-
je, buvo kalbama apie Lietuvos Ne-
priklausomybės šventės minėjimus ir
Gavėnios laikotarpio renginius jau
100 metų skaičiuojančioje Cicero lie-
tuvių apylinkėje.

JAV LB Cicero apyl. valdybos pir-
mininkas Mindaugas Baukus susirin-
kusiems pranešė, kad vasario 14 d.
(ketvirtadienį) 11 val. ryto bus lietu-
viškos trispalvės iškėlimo prie Cicero
miesto rotušės (4937 W. 25 St.) iškil-
mės. Jose dalyvaus šio miesto vado-
vybė, Lietuvos generalinis konsulas
Čikagoje Arvydas Daunoravičius, lie-
tuvių jūros šaulių kuopos nariai (jie
iškels vėliavą) ir pavieniai tautiečiai.
Bus pasakyta ir kalbų – angliškai bei
lietuviškai.

Didesnės apimties Nepriklauso-
mybės šventės minėjimas yra rengia-
mas Šv. Antano parapijos salėje va-
sario 24 d. 10 val. ryto (prieš jį – 9 val.
ryto bus  lietuviškos pamaldos para-
pijos bažnyčioje). Čia pagrindiniu kal-
bėtoju bus 2007 m. JAV LB Kultūros
tarybos Spaudos darbuotojo premijos
laureatas Aleksas Vitkus. Taip pat
bus ir trumpa meninė dalis bei vai-
šės. Rengėjai – vietinė LB apylinkės
valdyba ir ALTo Cicero skyrius.

Gavėnios meto 
renginiai

Kun. dr. Kęstutis Trimakas pra-
nešė apie artėjančius Gavėnios ren-
ginius Šv. Antano parapijos bažnyčio-
je, kurie prasidėjo trečiadienio, vasa-
rio 6 d. ryte Pelenų dienos lietuviš-
komis pamaldomis. Vasario 7 d. 5:30
val. p. p., kaip ir kiekvieną Gavėnios
ketvirtadienį, vyko Kryžiaus kelių
apeigos lietuviškai, o po jų – šv. Mi-
šios lietuvių kalba.

Kovo 2 d. 9 val. ryte šv. Mišias
lietuviškai  Šv. Antano bažnyčioje au-
kos retas svečias – Vilniaus arkika-
tedros bazilikos administratorius
kun. Ričardas Doveika. Po to jis daly-
vaus ir sekmadieniniame lietuvių
pabendravime. Beje, šis dvasininkas
pasirodys ir kitose Čikagos bei apy-
linkių lietuvių parapijose.

Kovo 3–4 ir 6 dienomis kun. dr.
K. Trimakas praves Susikaupimo va-
karus Šv. Antano parapijos bažnyčio-
je. Konferencijose nuo 5:30 val. p. p.
daugiausia bus kalbama Šiluvos Ma-
rijos apsireiškimo tema.

Kalbėta ir apie 
renginius kitur

Amerikos Lietuvių tarybos
(ALTo) pirm. Saulius Kuprys pranešė
apie pagrindinį Lietuvos Nepriklau-
somybės šventės minėjimą, ruošiamą
vasario 10 d. 1 val. p. p. Marijos gim-
nazijos salėje, Marquette Park. Jame
pagrindinę kalbą pasakys gen. mjr.
Jonas A. Kronkaitis, buvęs Lietuvos
kariuomenės vadas. Meninėje dalyje
pasirodys žinomas pianistas, tarp-
tautinių konkursų laureatas Edvinas
Minkštimas.

Susirinkime dalyvavusi savo 50-
metį neseniai atšventusio Jaunimo
centro valdybos pirmininkė Milda
Šatienė susirinkusius pakvietė daly-
vauti tradiciniame Lietuvos Nepri-
klausomybės šventės minėjime, kurie
Jaunimo centre visada ruošiami
vasario 16 d. Šių metų minėjimas
prasidės 3 val. p. p. JC kavinėje. Pa-
skaitą tema „Vasario 16-oji ir šiandie-
ninė Lietuva” skaitys advokatas
Povilas Žumbakis.

Taip pat šio sekmadieninio susi-
būrimo metu buvo pakviestas pakal-
bėti neseniai iš Lietuvos sugrįžęs, tė-
vynėje ilgesnį laiką praleidęs, anks-
čiau JAV lietuvių spaudoje nemaža
pasireiškęs Vytautas Zalatorius. Ta-
čiau jis nedaug ką susirinkusiems
pasakė. Jo svarbiausia mintis buvo –
„gyvenimas Lietuvoje gerėja”.

Sekmadieninių „kavučių” viena
iš rengėjų Mėta Gabalienė Lietuvos
Nepriklausomybės šventės proga
ALTo pirm. S. Kupriui įteikė 100 dol.
auką. Susirinkusieji pasirašė susižei-
dusiai nuolatinei susirinkimų lanky-
tojai M. Kuprienei atviruką, linkėda-
mi jai kuo greičiau pasveikti.
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Susirinkime kalbėjo neseniai iš
Lietuvos grįžęs cicerietis Vytautas
Zalatorius.                                                                                   

Edvardo Šulaičio nuotr.

Milda Šatienė kvietė ciceriečius į
Vasario 16-osios minėjimą Jaunimo
centre. 

Žinios iš Cicero lietuvių
padangės

Gražiausios Lietuvos partizanų dainos –
kompaktinėje plokštelėje 

„Už Laisvę, Tėvynę ir Tave”
Aštuoniolika kovų už laisvę dai-

nų, populiarūs atlikėjai, natos, akor-
dai, dainų žodžiai ir nuotraukos –
visa tai klausytojai gali rasti kompak-
tinėje plokštelėje „Už Laisvę, Tėvynę
ir Tave”. 

Ugningi, patriotiniai liaudies kū-
riniai albume dera su begalinio grau-
dulio bei ilgesio kupinomis melodijo-
mis. Dainos atrinktos remiantis Lie-
tuvių literatūros ir tautosakos insti-
tuto mokslininkų konsultacijomis,
tad autentiškos ir aranžuotos nepa-
žeidžiant jų struktūros ir dramatiz-
mo.

Albume įrašyti vieni profesiona-
liausių, artistiškiausių įvairių kartų
moterų balsų: romansų virtuozė La-
risa Kalpokaitė, „Auksinį scenos kry-
žių” pelniusi Ieva Stundžytė, „Velnio
nuotakoje” sužibusi Indrė Dirgėlaitė. 

Solidi ir temperamentu bei patir-
timi kibirkščiuojanti vyrija: Gedimi-
nas Storpirštis, Aidas Giniotis, Vla-
das Bagdonas, Vytautas V. Landsber-
gis, Domantas Razauskas, Arnoldas

Jalianiauskas.
Albumo įrašuose dalyvavo aukš-

čiausio lygio profesionalūs muzikan-
tai: mušamaisiais ir perkusija groja
Pavelas Giunteris, saksofonu – Vy-
tautas Labutis, smuiku – Vytautas
Mikeliūnas ir kiti.

Pelnas, gautas pardavus kom-
paktinės plokštelės tiražą, bus skir-
tas tolesniam Laisvės kovų dalyvių
atminimo įprasminimui.

„Už Laisvę, Tėvynę ir Tave” gali-
ma įsigyti Lietuvos genocido aukų
muziejuje Vilniuje ir daugiau nei dvi-
dešimtyje „Pegaso” knygynų Vil-
niuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje,
Marijampolėje, Alytuje, Telšiuose,
Rokiškyje, Kėdainiuose, Anykščiuose,
Prienuose.  

Projekto partneriai: Lietuvos gy-
ventojų genocido ir rezistencijos tyri-
mo centras, Ateitininkų federacija,
Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas.

Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centro inf.

Kompaktinės plokštelės pirkėjai ras kovų už laisvę dainų natas, akordus bei
žodžius.

Juozas Neverauskas,  gyvenantis Munster, IN, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti.
Nuoširdžiai Jums dėkingi.

Vida Kuprytė, gyvenanti Riverside, IL, pratęsdama metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol. auką Tariame
nuoširdų ačiū.

Irena  Raulinaitis, gyvenanti  Glendale,  CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai
dėkojame.

Zenonas Prūsas, gyvenantis  Chillicothe, OH, užsiprenumeravo
„Draugą” dar metams ir kartu paaukojo mums 60 dol. auką Esame labai
dėkingi.

New Armory Lines atsiuntė mūsų dienraščiui 220 dol. auką.  Esame
labai dėkingi už Jūsų dosnumą.

Juozas Končius, gyvenantis Lemont, IL, pratęsė „Draugo” metinę
prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką. Dėkojame Jums.

Irene Serapinas, gyvenanti Oak Lawn, IL, pratęsė „Draugo” pre-
numeratą dar metams ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums
dėkojame.

Prane Mileris, gyvenanti Norwood,  MA, pratęsė „Draugo” metinę
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščio išlaidoms sumažinti.
Nuoširdžiai dėkojame.

Eduardas  V. Olsauskas, gyvenantis Berwyn, IL,  pratęsė „Draugo”
prenumeratą dar metams ir kartu atsiuntė  65 dol. auką. Nuoširdžiai Jums
dėkingi.

Antanas  Valavičius, gyvenantis Chicago, IL, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką. Nuoširdus ačiū.
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LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto 

apylinkèse ir priemiesçiuose. Patarnavimas 24 val.

• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632   

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

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

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

,,Still Proudly Serving Lithuanian Families”

HILLS
FUNERAL HOME

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

Other Locations Available
(708) 598-5880

“Formerly of Roseland”     “Family Owned & Operated”

A † A
Dr. JONUI ŠALNAI

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai JANINAI bei
sūnums VYTAUTUI ir JONUI su šeimomis.

Izolda ir Kęstutis Černiai
Saulius ir Aušra

A † A
LIUDUI VENCLOVUI

po sunkios ligos iškeliavusiam Amžinybėn, jo žmonai
RITAI ŽUKAUSKAITEI–VENCLOVIENEI ilgametei
Giedros korporacijos narei, dukroms VIKTUTEI ir
AUDRAI, sūnui LIUDUI, jų šeimoms ir visiems arti-
miesiems reiškiame gilią užuojautą.

Korp! Giedra

Butai Kaune ir Klaipėdoje
brango labiau

Per 2007 m. butai Vilniuje pa-
brango 11 proc., Kaune – 39 proc.,
Klaipėdoje – 30 proc. Didžiausi kainų
pataisymai įvyko praėjusių metų
pradžioje, antroje pusėje rinka nusis-
tovėjo, rodo nekilnojamojo turto ben-
drovės „InReal” sudarytų sandorių
metiniai duomenys.

„Kainų augimas sostinėje pra-
sidėjo anksčiau nei kituose didmies-
čiuose, todėl čia pastebima ir didesnis
rinkos nusistovėjimas. Kaune ir Klai-
pėdoje kainos auga sparčiau, nes šie
miestai vis dar vijosi bendrą kai-
nų lygį”, – pranešime cituojamas
„InReal” Tarpininkavimo departa-
mento vadovas Mindaugas Šimkus.

Pasak jo, praėjusių metų pirmąjį
pusmetį vyravęs gana didelis kainų
augimas sumažėjo tik antrąją metų
pusę, be to, rinkoje pastebėta dau-
giau kokybinių pokyčių: sumažėjo
spekuliantų, pirkėjai tapo išrankesni,
skiria daugiau laiko būsto paieškoms,
drąsiau derasi, o pardavėjai rodo dau-
giau lankstumo.

Mažiausiai per metus Vilniuje
išaugo butų kainos prestižiniuose
miesto rajonuose – Centre, Sena-
miestyje, Užupyje, Žvėryne – čia kai-
nos ūgtelėjo 5–8 proc. Kituose rajo-
nuose pastebėtas vidutiniškai 15
proc. kainų augimas.

Labiausiai pabrango nauji butai
miegamuosiuose sostinės rajonuose –
iki 18 proc. ir metų pabaigoje tokių
butų vidutinės kainos buvo nuo 4,800
Lt/kv.m iki 7,500 Lt/kv.m. Namų ir
gyvenamosios paskirties sklypų rin-
koje Vilniaus mieste ir rajone buvo

stebima simbolinis kainų pataisymas
(atskiruose rajonuose kainos mažėjo
iki 5–10 proc.).

Kaune metų pabaigoje būsto
kainos padidėjo nežymiai, tačiau
didelis metų pradžios augimas lėmė
vidutinį 39 proc. metinį kainų pa-
didėjimą. Ypač stipriai per metus ūg-
telėjo senų butų kainos miegamuo-
siuose Kauno rajonuose (iki 50 proc.).
Vidutiniškai iki 30 proc. pabrango ir
butai prestižiniuose miesto rajonuo-
se.

Individualūs namai per visus
2007 metus Kaune vidutiniškai pa-
brango 26 proc. Labiausiai brango
individualūs namai Panemunėje, Vi-
lijampolėje, Žemuosiuose Šančiuose,
Aleksote (iki 50 proc.).

Namų valdos sklypai Kauno
mieste ir rajone per metus išaugo
apie 18 proc., tačiau šis augimas taip
pat pasireiškė tik metų pradžioje.

Klaipėdoje per visus metus būs-
tai pabrango 30 proc., t. y., beveik 3
kartus daugiau nei Vilniuje, tačiau
šiek tiek mažiau nei Kaune. Pagal
bendrąjį kainų lygį Klaipėda jau nė
kiek neatsilieka, o kai kur net lenkia
sostinę – butai čia vidutiniškai kai-
nuoja nuo 4800 iki 10000 Lt/kv.m.

Individualūs namai Klaipėdoje
per metus pabrango 7 proc., o pagal
individualių namų kainas, Klaipėda,
kaip ir butų srityje, neatsilieka nuo
Vilniaus.

Gyvenamosios paskirties sklypai
per metus Klaipėdos mieste ir rajone
iš viso pabrango 40 proc.

LRT
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�Cicero LB valdyba ir ALTo sky-
rius Vasario 16-osios minėjimą pra-
dės vėliavos pakėlimu vasario 14 d.,
ketvirtadienį, 11 val. r. miestelio savi-
valdybės aikštėje. Vėliavą iškels Ci-
cero jūrų šaulių kuopa, vadovaujant
Juozui Mikuliui. Vėliavos pakėlimo
šventėje dalyvaus LR generalinis
konsulas Čikagoje Arvydas Dauno-
ravičius, kiti miesto pareigūnai ir
svečiai.

�Lietuvos Nepriklausomybės
šventė vasario 16 d., šeštadienį, 2 val. p.
p. Iškilmingos šv. Mišios su kun. J.
Kelpšu ir Gedimino lituanistinės mo-
kyklos mokiniais Santa Maria del Po-
polo Chapel, 116 N. Lake Street (Route
45), Mundelein, IL. Po Mišių paben-
dravimas prie suneštinių užkandžių St.
Andrew’s liuteronų bažnyčios patal-
pose, 10 S. Lake Street (Route 45),
Mundelein, IL. Rengia: Waukegan-
Lake County LB apylinkė. Informacija
tel.: 847-543-4313.

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

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

�Vasario 24 d., sekmadienį, 9 val.
r. šv. Mišios Šv. Antano bažnyčioje,
Cicero. Po Mišių, 10 val. r. parapijos
salėje Vasario 16-osios minėjimas.
Pagrindinis kalbėtojas – Aleksas
Vitkus. Meninę programą atliks Vil-
mos Meilutytės vadovaujamas para-
pijos choras ir skaitovės Audronė

Bernatavičienė bei Virginija Mauru-
cienė.

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

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

�Kviečiame visus, ne tik skautų
šeimas, bet ir visą Detroit ir apylin-
kių visuomenę apsilankyti Kaziuko
mugėje.  Galėsite įsigyti įvairių rank-
darbių, išbandyti laimę Velykinio
stalo loterijoje, pažaisti žaidimus.
Bus gardaus lietuviško maisto, ska-
nių pyragų ir tortų.  Smagiai pralei-
site popietę ir kartu paremsite Det-
roit skautes ir skautus. Jei kas no-
rėtų paaukoti loterijai daiktų, jie bus
renkami parapijoje vasario mėnesio
savaitgaliais. Tel. pasiteiravimui:
248-478-6885 (tuntininkė Daiva Lu-
kasiewicz). Iki pasimatymo!

�Operos mėgėjai vasario 16 d.
kino teatruose Chicago City North,
2600 N. Western Ave, Chicago, Or-
land Park Cinemas 14, 16350 S. La-
Grange Rd., Orland Park, Naperville
Showplace, 2815 Showplace Dr., Na-
perville ir kituose (kokiuose kino
teatruose – jų sąraše per 30 – ir
kokiomis valandomis vyksta rodymai
galima sužinoti apsilankius www.
metopera.org/HD) galės pasižiūrėti
Metropolitan Opera kino pastatymą
,,Manon Lescaut”. Pagrindinius vaid-
menis atlieka Karita Mattila ir
Marcello Giordani. Kovo 15 d. tuose
pat kino teatruose bus rodoma ,,Peter
Grimes”, kovo 22 d. – ,,Tristan und
Isolde”.

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
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LR GENERALINIS KONSULAS NEW YORK
LANKĖSI CALIFORNIA

Lietuvos Respublikos generalinis
konsulas New York ambasadorius
Jonas Paslauskas vasario 1–4 dieno-
mis lankėsi California valstijoje, Los
Angeles ir Palm Springs miestuose.

Jonas Paslauskas perdavė Lie-
tuvos garbės generaliniam konsului
Los Angeles Vytautui Čekanauskui
įgaliojimus priimti dokumentus LR
pasui gauti (keisti), atlikti su tuo su-
sijusius notarinius veiksmus ir įteikti
pasus bei išsamiai aptarė aktualius
konsulinės ir diplomatinės veiklos
klausimus, numatė tolesnius profe-
sinius žingsnius gerinant konsulinių
įstaigų New York ir Los Angeles
sąveiką ir  konsulinį Lietuvos piliečių
aptarnavimą. Nuo šiol Vakarų pak-
rantėje gyvenantys Lietuvos piliečiai
galės naudotis didesniu skaičiumi ge-

neralinio garbės konsulo LA teikia-
mų paslaugų.

Generalinis konsulas amb. Jonas
Paslauskas vizito California metu
taip pat susitiko su Los Angeles Šv.
Kazimiero lituanistinės mokyklos
mokiniais ir mokytojais, atsakė į jų
klausimus, dalyvavo  šv. Mišiose, o su
XIII Lietuvių tautinių šokių šventės
organizacinio komiteto nariais aptarė
pasirengimą šią vasarą  įvyksiančiai
šventei bei su jos organizavimu susi-
jusius aktualius klausimus.

J. Paslauskas taip susitiko su Los
Angeles Lietuvių Bendruomenės,
įvairių jos organizacijų atstovais bei
dalyvavo ir pasveikino tradicinės
Užgavėnių šventės dalyvius.

LR generalinio konsulato 
New York inf.

Susitikimo California metu iš kairės: Albinas Markevičius, Janina Čeka-
nauskienė, ambasadorius Jonas Paslauskas, garbės generalinis konsulas
California Vytautas Čekanauskas ir  Vita Markevičienė.

Lentynose – pirmas 2008 m. ,,Li-
thuanian Heritage” numeris. Re-
daktoriaus skiltyje Val Ramonis pri-
mena skaitytojams apie Lietuvos
šventes, švenčiamas vasario mėnesį.
Supažindinęs skaitytojus su lietu-
viais pasaulyje, žurnalas, remdama-
sis Danutės Bindokienės ir Juozo
Kudirkos papročių aprašymais, skai-
tytojams pasakoja apie gilias tradici-
jas Lietuvoje, ypač Žemaitijoje, turin-
čias Užgavėnes. Straipsnis iliustruo-
tas nuotraukomis.

Skaitytojus sudomins straipsnis
apie 1941 m. birželio 23 d. Kokia tai
diena, kokią vietą ji užima Lietuvos

istorijoje sužinosite perskaitę straip-
snį ,,The ‘other’ Declaration of In-
dependence”.

Gražiai žurnalo puslapiuose pri-
statomas vienas seniausių Europoje
universitetų – Vilniaus universitetas.
Apie jį savo straipsnyje rašo Julie
Skurdenis, City University of New
York profesorė ir ,,International
News” redaktorė.

Apie Vilniuje vykstančias rekon-
strukcijas ir restauracijas, apie sos-
tinės ruošimąsi švęsti Lietuvos tūks-
tantmetį rašo Kimberly Kweder.

Žurnalo knygų lentynėlėje –
šimtų lietuvių istorija – ,,Whoever
saves one life...” – tų lietuvių, kurie
rizikuodami savo ir savo artimųjų gy-
vybe saugojo ir kitos tautos – žydų –
gyvenimus.

Spausdinama LR prezidento kal-
ba, pasakyta Briuselyje prezidentui
atsiimant ,,Metų europiečio” apdo-
vanojimą. 

Jennifer Virškus tikina skaityto-
jus, kad jai sunku grįžti namo – taip
ji įsitraukė į Lietuvos gyvenimo sū-
kurį.

Žurnalo kaina – 4.95 dol. Jį galite
nusipirkti ir ,,Draugo” knygynėlyje.
Perkant paštu, pridedamas 9 proc.
mokestis, užsisakant IL valstijoje.
Persiuntimo kaina – 3 dol. Persiun-
čiant daugiau leidinių – už kiekvieną
papildomą albumą – 2.5 dol. mokestis.

Paruošė L. A.

,,Draugo” knygynèlyje

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


