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Lietuva mini 90-âsias
valstybès atkùrimo metines

Tebeieškoma Nepriklausomybès
akto slèptuvès

Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signatarų pagerbimo ceremonija
Prezidento rūmuose. Gedimino Savicko (ELTA) nuotr.

Vilnius, vasario 15 d. (Alfa.lt) –
Vilnietis Marijonas Šlaboševičius ke-
lerius metus nesėkmingai įrodinėja,
kad aštuntajame dešimtmetyje jis pa-
slėpė 1918 m. Vasario 16-osios aktą.

Vyras įsitikinęs, kad įmūrijo kapsulę
su dokumentu savo namo Kėdainiuo-
se sienų perdangose. Tačiau Archyvų
departamento ir policijos pareigūnai
jo ieškojo nesėkmingai – dokumentų
nerado ir veltui ne vieną sieną suga-
dino. M. Šlaboševičius tikina, kad do-
kumentą jam perdavė medžioklės
draugo Jeronimo Klimo, kuris yra
signataro Petro Klimo giminaitis,
žmona.

Istorinio dokumento daugelį
metų ieškota įvairiose vietose – pa-
tikrinta ne viena versija, bet viskas
veltui. Tačiau istorikai nenuleidžia
rankų. Akto dingimo aplinkybes ty-
rinėja Vilniaus universiteto Istorijos
fakulteto docentas Sigitas Jegelavi-
čius. „Rusena viltis, kad akto origi-
nalas yra išlikęs. Turiu patikrinti vie-
ną versiją”, – paslaptingai kalbėjo is-
torikas. Gali būti, kad akto originalų
galėjo būti ne vienas, o keli, kurie bu-
vo išsiųsti į Lenkiją, Vokietiją, Rusiją
ir galėjo nugulti jų archyvuose.

pagerbs Nepriklausomybės akto sig-
natarų atminimą, dalyvaus Trijų
Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo
ceremonijoje Simono Daukanto aik-
štėje Vilniuje. Prezidentai dalyvaus
Vilniaus arkikatedroje bazilikoje au-
kojamose Šv. Mišiose. Lietuvos, Esti-
jos, Latvijos ir Lenkijos vadovai ste-
bės Lietuvos karinių pajėgų paradą
Katedros aikštėje, dalyvaus iškil-
mingame Vasario 16-osios minėjime
Nacionaliniame operos ir baleto te-
atre, pasveikins Katedros aikštėje
rengiamo koncerto klausytojus.

Vilnius, vasario 15 d. (ELTA) –
Lietuva mini 90-ąsias Lietuvos vals-
tybės atkūrimo metines. 1918 metų
vasario 16-ąją Vilniuje Lietuvos Ta-
ryba pasirašė Lietuvos Nepriklauso-
mybės aktą, kuriuo atkurta laisva ir
nepriklausoma Lietuvos valstybė.

Sostinėje ir kituose Lietuvos
miestuose vyksta Nepriklausomybės
dienai skirti renginiai. Paminėti Lie-
tuvos valstybės šventę atvyksta Es-
tijos prezidentas Toomas Hendrik Il-
ves, Latvijos prezidentas Valdis Zat-
lers ir Lenkijos prezidentas Lech
Kaczynski. Baltijos valstybių ir Len-
kijos vadovai vyks į Rasų kapines ir

Kovo 11-osios akto kopija.
Alfa.lt nuotr.

GERBIAMI IR BRANGŪS PASAULIO LIETUVIAI,
TAUTIETĖS IR TAUTIEČIAI

Lietuva švenčia savo Valstybės atkūrimo 90–ąjį Jubiliejų.
Ta proga siunčiu šilčiausius sveikinimus ir nuoširdžius linkėjimus
visiems pasaulyje gyvenantiems lietuvių bendruomenės nariams,

visiems lietuvybės idėjų telkiamiems tautiečiams.
Vasario 16–oji visada – ir tragiškiausių netekčių metais, ir buriantis

po tautinio atgimimo vėliava, ir švenčiant atgautą laisvę – buvo ir lieka
įpareigojanti istorijos data, telkianti ir dvasiškai stiprinanti visus lietuvius.
Kad ir koks geografinis atstumas mus skirtų, kad ir kaip toli vieni nuo kitų

būtume, kad ir kaip skirtingai klostytųsi mūsų patirtys bei likimai, visų
mūsų dvasinės šaknys yra Lietuvoje, jos šiandienoje ir istorijoje,

taigi – ir Vasario 16-ojoje.
Todėl apie lietuvių bendruomenę galvoju tikėdamas, kad tradicinės tautos

vertybės yra ir ateityje bus saugomos bei perduodamos mūsų jaunuomenei,
visoms gimtajame krašte ir išeivijoje gyvenančioms lietuvių kartoms.
Tikiu, kad skirtingų kartų ir skirtingos patirties žmonės visada jaus ir
brangins bendrumo jausmą, kurį geriausiai išreiškia giesmės žodžiai

„Lietuviais esame mes gimę...”.
Nuoširdžiai sveikinu Jus Vasario 16-osios Jubiliejaus proga!

Linkiu kuo geriausios kloties visiems, kam brangiausia žemė buvo,
yra ir visada bus Lietuva.

Su geriausiais linkėjimais –

Valdas Adamkus
Lietuvos Respublikos Prezidentas

2008 metų vasario 16 diena

Sveikiname ,,Draugo” skaitytojus su Vasario 16-ąja!
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Vasario mėnesio Čikagos Prano
Dielininkaičio-Partizano Daumanto
jaunųjų ateitininkų kuopos susirinki-
mo tema buvo ,,Dievas gyvas many-
je”. Septintų-aštuntų klasių mergai-
tės kalbėjo apie Gavėnios laikotarpį.
Prisiminėme, kad Pelenų dieną žmo-
nės atsisako kokių nors ydų 40-čiai
dienų. Mes kalbėjome apie tai, kad
būtų smagu per tas 40 dienų padaryti
ką nors gera – savo šypsena, geru
darbu, gražiais žodžiais, ką nors pra-
džiuginti, pralinksminti. Mūsų vado-
vė Viktutė paaiškino mums, kodėl
skaičius 40 yra svarbus. Kiekviena
mergaitė papuošė savo maldos dėžu-
tę, po to mes parašėme savo 40-ties
dienų pasižadėjimą, kurio stengsimės
laikytis. Sekmadienio susibūrimą
pabaigėme visi drauge, dalyvaudami
Užgavėnių šventime: dainavome

dainas, matėme, kaip kovėsi Kana-
pinis su Lašininiu, ir visi buvome pa-
vaišinti skaniausiais blynais pasau-
lyje. Ačiū kepėjoms!

Simona Sidaugaitė, 8 sk.

Dykumoje praleistos dienos Jėzui buvo svarbios persiimti gyvuoju
Dievu ir taip pasiruošti viešai žmonijos išganymo veiklai. Pasi-
priešinimas gundytojui, atmetant bedievišką dvasią, buvo itin

svarbus uždavinys Jo misijai. Panašiai ir Kristaus sekėjams, tuo labiau
mums, ateitininkams, kurie sekame Jį, svarbu persiimti gyvojo Kris-
taus dvasia ir atmesti bedievišką dvasią.

Tuo būdu gavėnios metu sekame mūsų Idealą Kristų, taip pat stu-
dentą Praną Dovydaitį, kuris, įsitikinęs, kad su laisvamaniais nebe-
galima susikalbėti, atliko išpažintį, tris dienas meldėsi lankydamas baž-
nyčią ir kasdien priimdamas Šv. Komuniją, po to parašė Ateitininkijos
ideologijos deklaraciją (žr. Ateitis, nr. 1).

Abu šįmet mūsų minimi ateitininkijos vadovai, dr. Antanas
Maceina ir kun. Stasys Yla, apibūdina Prano Dovydaičio dvasinę laiky-
seną kaip „protestą” ir „gynimą”. Kun. Yla rašė, kad Dovydaitis išėjo
„ginti Kristų, krikščionybę... nuo antikristiškų puolimų” (Ateitininkų
vadovas, p. 27), o Maceina tvirtino, jog ateitininkija kilo iš protesto (žr.
jo str. „Protestas ir tremtis”, Ateitis, 1975, nr. 3. p. 72).

Šiluvoje apsireiškusios Švč. Marijos žodžiai taip pat atkreipia
dėmesį į tą dvigubą – teigiamą ir neigiamą – žmonių laikyseną Jos
Sūnaus ir Dievo Sūnaus atžvilgiu: „Kadaise šioje vietoje mano Sūnus
buvo garbinamas, o dabar čia (vien) ariama ir sėjama.”

Tad ir mums, ateitininkams, ruošiantis minėti ateitininkijos
šimtmetį, stengiantis persiimti jos ideologija, dera gilintis į jos esmę,
pripažinti gyvąjį Dievą ir kovoti prieš Jį ignoruojančios aplinkos įtaką
šiais laikais. Į tai kaip tik ir taiko Š. Amerikos ateitininkų tarybos
2007–2008 veiklos metų šūkis: „Su gyvuoju Dievu mes gyvi – širdimi į
Šiluvą”.

Gavėnios svarstymui panaudokime straipsnius šia tema, kurie
yra Š. Amerikos ateitininkų interneto svetainėje (www.ateitis.org),
Ateities žurnale (2007 ir 2008 m.) ar Draugo Ateitininkų skyriuje:
„Švenčiant sukaktis prie gyvybės versmės” (Drauge, 2007.08.11),
„Pripažinti gyvąjį Dievą” (Drauge, 2007.12.22), „Liudyti gyvąjį Dievą
prieš skelbiančius Dievo mirtį”, „Ateitininkai ir Šiluva: istorinis ir
dvasinis sąryšis” (du pastarieji interneto svetainėje ir Ateityje).

Kun. Kęstutis A. Trimakas

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

Sendraugių poilsio savaitė
Kennebunkport, Maine
Šiaurės Amerikos Ateitininkų sendraugių rengiama savaitė vyks š.m. rug-
pjūčio 2–8 d. (rugpjūčio 8 d. vyks užbaigiamoji vakarinė programa) Kaip
ir praeityje, ši stovykla įvyks pas Tėvus Pranciškonus, Kennebunkport, ME.

Vakarinės programos bus paskelbtos spaudoje balandžio mėnesį. Užsisa-
kydami kambarius praneškite, kad atvykstat į ,,Ateities savaitę – Ateitis
Week”.

Pranciškonų vasarvietės adresas:
Franciscan Guest House

P.O. Box 273
26 Beach Avenue

Kennebunkport, ME 04043
Telefonas: 207-967-4865

El. pašto adresas: franciscanguesthouse@yahoo.com

Šios vasaros stovyklos

liepos mėn. 12 – 19 d. Jaunųjų ateitininkų sąjungos (JAS) stovykla
stovyklautojams nuo 7 iki 14 m. Registracijos datos bus praneštos spaudoje
ir el. paštu. JAS nariams bus pirmenybė registruotis. Informacija – Laima
Aleksienė: laleksa@ameritech.net

liepos mėn. 19 iki 27 d. Moksleivių ateitininkų sąjungos (MAS) stovykla.
Informacija: Daine Quinn: DLNQ@aol.com

liepos mėn. 27 d. – rugpj. 3 d. Sendraugių ateitininkų sąjungos stovykla.
Informacija – Viktutė Siliūnienė: viktute@sbcglobal.net

Ateitininkų stovyklos
ALRKF stovyklavietėje Dainavoje
Manchester, Michigan

Lietuvių išeivijos institutas š.m.
gegužės 28 d. kviečia mokslininkus
ir tyrėjus dalyvauti mokslinėje kon-
ferencijoje „Ateitininkijos ideolo-
giniai vadai išeivijoje”.

Konferencija skiriama žymių
ateitininkų organizacijos ideologinių
vadovų — Antano Maceinos, Stasio
Ylos ir Adolfo Damušio 100 metų
gimimo sukaktims paminėti.

Konferencijos tikslas: pristatyti
vieno svarbiausių XX a. lietuvių
intelektualinių sąjūdžių — ateitinin-
kijos — raidą išeivijoje ir ikiemigra-
ciniu laikotarpiu, apžvelgiant A. Ma-
ceinos, S. Ylos ir A. Damušio vaid-
menį ateitininkų organizacijos gyve-
nime bei platesniame lietuvių kultū-
rinės, mokslo, politinės ir visuome-
ninės veiklos kontekste.

Pranešimų pavadinimų ir san-
traukų laukiame iki kovo 14 d.

Informacija teikiama:
Ilona Bučinskytė
i.bucinskyte@hmf.vdu.lt
tel. +37037327839 arba
mob. +37061594220

Organizacinis komitetas:
Pirmininkė: dr. Ilona Bučinskytė;

Nariai: prof. Egidijus
Aleksandravičius, dr. Daiva K.

Kuzmickaitė, dr. Dalia Kuizinienė.

Čikagos jaunučiai ateitininkai susirinko vasario 3 d. – pakalbėjo apie Gavėnios prasmę
ir linksmai atšventė Užgavėnes. Dainos Čyvienės nuotr.

Čikagos jaunučiai pasiruošė Gavėniai

Mokslinė konferencija
Ateitininkų tema
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ŽINIA  PASAULINĖS 
LIGONIŲ DIENOS PROGA 

Vasario 11-ąją, Lurdo Palaimin-
tosios Mergelės Marijos atminimo
dieną, švęsima Pasaulinė ligonių
diena teikia deramą progą apmąstyti
skausmo prasmę ir krikščionių pa-
reigą visomis aplinkybėmis imtis dėl
to atsakomybės. Šiais metais ši reikš-
minga kasmetinė šventė susijusi su
dviem Bažnyčios gyvenimui svarbiais
įvykiais, kuriuos jau leidžia nuvokti
pasirinkta tema „Eucharistija, Lur-
das ir ligonių pastoracija”: su Ne-
kalčiausiosios Mergelės Marijos pa-
sirodymų Lurde 150 metų jubiliejumi
ir tarptautiniu Eucharistijos kongre-
su Quebec, Kanadoje. Tai teikia
mums ypatingą progą aptarti artimą
Eucharistijos slėpinio, Marijos vaid-
mens išganymo plane ir žmogaus
skausmo bei kančios tikrovės sąsają. 

Lurdo pasirodymų 150-osios me-
tinės kviečia mus nukreipti žvilgsnį į
Švč. Mergelę, kurios Nekaltasis Pra-
sidėjimas yra didi bei neužtarnauta
Dievo dovana moteriai, idant ji, ne-
paisydama jai teksiančių išbandymų
bei kančių, tvirtu bei nepajudinamu
tikėjimu galėtų iki galo laikytis die-
viškųjų planų. Dėl to Marija yra vi-
siško savęs atidavimo Dievo valiai pa-
vyzdys: ji įsidėjo į širdį amžinąjį Žodį
ir pradėjo jį savo mergeliškose įsčio-
se; ji kliovėsi Dievu ir, kalavijui per-
vėrus jos sielą, nesvyruodama dalijosi
savo Sūnaus kančia Kalvarijoje, kry-
žiaus papėdėje, atnaujindama savąjį
Angelo apreiškimui. Tad apmąstyti
Marijos Nekaltąjį Prasidėjimą reiškia
leistis būti patraukiamam taip įsta-
biai suvienijusiam ją su Kristaus,
žmonijos Atpirkėjo, misija, leistis
būti paimamam ir vedamam jos ran-
kos ir savo ruožtu paklusti Dievo
valiai visa savo džiaugsmų ir sielvar-
tų, vilčių ir nusivylimų kupina egzis-
tencija, suvokiant, kad išbandymai,
skausmas ir kančia praturtina mūsų
žemiškąją kelionę.

Neįmanoma apmąstyti Marijos
nejaučiant Kristaus traukos ir ne-
įmanoma žvelgti į Kristų iškart
nepastebint Marijos buvimo. Motiną
ir Sūnų jungia Šventosios Dvasios
veikimu jos įsčiose sukurtas neper-
traukiamas ryšys, ir tą ryšį, kaip nuo
ankstyvųjų amžių tikina Bažnyčios
tėvai ir teologai, slėpiningai suvo-
kiame Eucharistijos sakramente.
„Kūnas, gimęs iš Marijos, prasidėjęs
iš Šventosios Dvasios, yra iš dangaus
nužengusi duona”, – sako Hilarijus
Puatjietis. IX a. Bergamo sakramen-
tarijuje skaitome: „Jos įsčios subran-
dino vaisių, duoną, pripildžiusią mus
angeliškos dovanos. Marija atkūrė
išganymui tai, ką savo kalte buvo
sugriovusi Ieva.” Šv. Petras Damijo-
nas atkreipia dėmesį: „Kūną, kurį

Švč. Mergelė pagimdė, su motinišku
rūpestingumu išmaitino savo įsčiose,
tą kūną dabar neabejotinai gauname
nuo šventojo altoriaus, o jo kraują
geriame kaip mūsų atpirkimo sakra-
mentą. To laikosi katalikų tikėjimas,
to sąžiningai moko šventoji Bažny-
čia.” Švč. Mergelės ryšys su Sūnumi,
paaukotu Avinėliu, kuris panaikino
pasaulio nuodėmę, nepalieka nuoša-
lyje ir Bažnyčios, Kristaus mistinio
Kūno. Marija, pasak Dievo tarno Jo-
no Pauliaus II, „yra Eucharistijos
moteris visu savo gyvenimu. Bažny-
čia, laikydama Mariją savo pavyz-
džiu, pašaukta sekti ir jos ryšiu su
švenčiausiuoju Slėpiniu” (Enciklika
,,Ecclesia de Eucharistia”, 53). To-
kioje šviesoje pasidaro dar geriau
suprantama, kodėl Palaimintosios
Mergelės Marijos kultas Lurde lydi-
mas pabrėžtino ir nuolatinio Eucha-
ristijos priminimo kasdieniais Eucha-
ristijos šventimais, Švč. Sakramento
adoracija ir ligonių palaiminimu,
kuris yra piligrimų apsilankymo prie
Massabielles grotos vienas išraiškin-
giausių momentų. 

Daugybė ligotų piligrimų ir gau-
sybė juos lydinčių savanorių Lurde
padeda mums apmąstyti motinišką ir
švelnų dėmesį, Mergelės rodomą
žmogaus skausmui bei kančiai. Būda-
ma susijusi su Kristaus Auka, Marija,
Mater Dolorosa, kryžiaus papėdėje
kentėjusi kartu su savo Sūnumi, yra
itin artima krikščionių bendruome-
nei, susirenkančiai aplink savo ken-
čiančius narius, nešiojančius Viešpa-
ties kančios žymes. Marija kartu ken-
čia su išbandomaisiais, kartu su jais
puoselėja viltį bei guodžia juos palai-
kydama savo motiniška pagalba. Ir
argi nėra tiesa, kad dvasinė tokių ser-
gančių žmonių patirtis verčia mus vis
labiau suprasti, jog „dieviškasis At-
pirkėjas trokšta prasismelkti į kiek-
vieno kenčiančiojo širdį per savo
Švenčiausiosios Motinos, pirmutinės
ir labiausiai išaukštintos iš visų at-
pirktųjų, širdį”? (Jonas Paulius II.
Apaštališkasis laiškas ,,Salvifici dolo-
ris”, 26). 

Lurdas akina apmąstyti Nekal-
čiausiosios Mergelės motinišką meilę
savo sergantiems ir kenčiantiems vai-
kams, o artimiausias tarptautinis Eu-
charistijos kongresas bus proga pa-
garbinti Altoriaus sakramente esantį
Jėzų Kristų, patikėti save Jam kaip
neapgaunančiai Vilčiai, priimti Jį
kaip nemirtingumo vaistą, gydantį
kūną ir dvasią. Jėzus Kristus atpirko
pasaulį savo kančia, mirtimi ir prisi-
kėlimu bei kaip „gyvenimo duona”
panoro likti su mumis mūsų žemiško-
joje kelionėje. „Eucharistija – Dievo
dovana,                 Nukelta į 9 psl.

Vasario 16-ąją
pasitinkant ir palydint

DALIA CIDZIKAITÈ

Bene pirmasis, bent jau čia, Čikagoje, įvykęs ALTo Čikagos sky-
riaus surengtas Lietuvos Valstybės atkūrimo 90-ties metų minėji-
mas, kuriame pagrindinę kalbą sakė ats. gen. mjr. Jonas A. Kron-

kaitis, atrodo, privertė ne vieną susimąstyti. Galima ginčytis, ar generolo
kalba, kuri daugiau buvo skirta Lietuvos dabarčiai ir jos skauduliams, nei
praeičiai, tiko progai — ne vienas dalyvavęs prasitarė, jog kalba buvo ne
vietoj ir ne laiku. O štai kiti po minėjimo priėję teiravosi, ar dienraštyje
bus išspausdintas J. Kronkaičio, pranešimą skaičiusio anglų kalba, verti-
mas. Jų nuomone, pranešimo būta ne tik įdomaus, bet ir verto kuo plates-
nio žmonių dėmesio čia, išeivijoje. Nieko nepadarysi: kiek žmonių, tiek
nuomonių. 

Man kur kas įdomesnis gen. Kronkaičio kalbos turinys ir dar svarbes-
nė žinia, lydėjusi ją. Kaip ir pats J. Kronkaitis vėliau man sakė — žmonės
vis dar nėra ir nesijaučia atsakingi už savo valstybę. Kitaip tariant, trūks-
ta pilietinio sąmoningumo. ,,Mano žinia čia susirinkusiems yra ta, kad
Lietuvoje nėra viskas gerai,” — sakė pranešėjas pertraukos metu. — Ame-
rikos lietuviai turi suprasti, kad Lietuva dar neatsigavo po 50 metų sovie-
tų okupacijos ir iš dalies 120 metų carinės priespaudos.” J. Kronkaičio
nuomone, žmonės turi pabusti ir suvokti, kad jų pačių reikalas yra išrink-
ti atsakingą valdžią. ,,Slegianti kalba, — pripažino jis, — tačiau reikia ją
pasakyti. Lietuvoje yra labai daug gero, tačiau turime nustumti tą blogį,
kuris mus kaip akmuo slegia.” 

O pradėti neretai tenka nuo pačių savęs. Viena iš bėdų yra lietuvių
pasyvumas. Apie jo dydį lietuviškoje visuomenėje galima spręsti iš nese-
niai Pilietinės visuomenės instituto (kurio vienas iš įsteigėjų ir dabartinių
Tarybos pirmininkų yra J. Kronkaitis) atlikto tyrimo, išplatinto šių metų
sausio 16 dieną. Tyrimas bandė nustatyti Lietuvos visuomenės pilietišku-
mo galią, dar kitaip vadinamą Pilietinės galios indeksu (PGI). Kaip sako-
ma Pilietinės visuomenės instituto pranešime, šis ilgalaikis tyrimas atlik-
tas siekiant atkreipti piliečių ir politikų dėmesį į pilietinės visuomenės,
taigi ir demokratijos, raidos problemas Lietuvoje. Arba paprasčiau: ap-
klausa padėjo nustatyti, ar šiuo metu Lietuvoje pilietinė galia auga, įgy-
jant vis daugiau demokratinės patirties ir įgūdžių, ar mažėja — stiprėjant
politiniam susvetimėjimui.

2007 metų rezultatai nedžiugina ir neglosto. Praėjusiais metais PGI
siekė 33,9 nuošimčius iš 100 galimų. Taigi, apibendrino Pilietinės visuo-
menės institutas, pilietinė lietuvių visuomenės galia yra menka. Paaiš-
kėjo, kad lietuvių aktyvumas yra daugiau nukreiptas į bendruomeninę
veiklą ir socialinį solidarumą. 45 proc. apklaustųjų gyventojų per pasku-
tinius metus sakė aukoję labdarai pinigų, daiktų ir kaip nors kitaip pa-
rėmę asmenis ar visuomenines organizacijas. 31 proc. lietuvių sakė, kad
dalyvavo aplinkos tvarkymo talkose, 17 proc. — vietos bendruomenės
veikloje. 11 proc. apklaustųjų teigė, jog kreipėsi į valstybės įstaigas ir
pranešė apie įstatymų pažeidimus. Apklausa parodė, kad kitose veiklose
(visuomeninių organizacijų veikloje, demonstracijose, streikuose ir kt.)
dalyvavo mažiau nei 1 iš 10 gyventojų. Net 40 proc. lietuvių per 2007 me-
tus nėra aktyviai dalyvavę jokioje pilietinėje veikloje. Užaugusiems ar
bent ilgesnį laiką Amerikoje pagyvenusiems ši žinia tikrai turėtų būti
iškalbinga. 

Menkas yra ir galimas pilietinis aktyvumas. Pagal tyrimo duomenis,
jei visuomenei iškiltų rimta politinė problema (pvz., būtų naikinama
demokratinė santvarka), 61 proc. lietuvių liktų pasyvūs stebėtojai. Tik 6
proc. imtųsi aktyvios veiklos problemai spręsti. Šiek tiek daugiau — 10
proc. — lietuvių imtųsi organizuoti veiklą, jei kiltų rimta ekonominė prob-
lema (pvz., valdžia gerokai padidintų pajamų mokestį). Tyrimas atskleidė,
jog lietuvių pilietiškumą gerokai slopina baimė (pvz., prarasti darbą, būti
viešai užpultiems ir šmeižiamiems, susilaukti grasinimų susidoroti ir
pan.). Norom nenorom kyla noras dabartinę padėtį  palyginti su 1918
metų vasario 16-osios aplinkybėmis ar 1990 metų sausio 13-osios įvykiais
ir po jų sekusiu kovo 11-osios paskelbimu apie atkuriamą nepriklausomą
Lietuvos valstybę. Vadinasi, ginančiųjų toliau nei savoji daržo tvora būtų
vos saujelė? Ar su tokiu įsipareigojimu ir tokia atsakomybe bendrapilie-
čiams ir savo tėvynei sutinkame šiųmetinę Vasario 16-ąją?

Norisi tikėti, jog vis dėlto ta saujelė pamažu ims augti ir pilnėti. Gen.
Kronkaitis Čikagoje sakė, jog ypač džiugu, kad į pilietinę veiklą įsijungia
vis daugiau jaunų žmonių. Didelius lopus bandoma užpildyti tikrai gra-
žiais sumanymais. Štai praėjusiais metais Lietuva surengė keletą kelio-
nių jaunimui į Sibirą. Toje kelionėje, pavadintoje ,,Misija Sibiras”, dalyva-
vo ir du jaunuoliai iš Amerikos: Ieva Butkutė ir Justinas Riškus. Sugrįžę
iš kelionių — Ieva iš Tomsko, o Justinas iš Komijos — šie jauni žmonės tik-
rai turėjo ką papasakoti. Jų kelionių įspūdžių mielai klausėsi ir lietuviai
Amerikoje. Justinas praėjusiais metais aplankė, berods, dvi lituanistines
mokyklas Jaunimo centre, Čikagoje ir Pasaulio lietuvių centre, Lemonte,
taip pat dalyvavo Lemont JAV LB apylinkės surengtame Vasario 16-osios
minėjime. Ieva irgi neatsiliko — bendravo su lietuviais Seattle, ,,Drauge”
buvo išspausdintas jos straipsnis apie kelionę, o ir šiais metais ji bus pag-
rindinė kalbėtoja Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos ruošiamame Vasa-

rio 16–osios minėjime. Tai gražus pavyzdys, kaip jauni žmonės atranda
savo balsą istorijoje, įsijungia į veiklą ir savo nauja patirtimi gali būti
įdomūs ir vyresnio amžiaus žmonėms. 

Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios progomis esu pakviesta į Beverly
Shores skaityti pranešimą. Mane pakvietusiems Lietuvių klubo rengė-
jams Vytautui Kasniūnui ir Jonui Vazneliui bandžiau paaiškinti, jog, ma-
no nuomone, esu per jauna tokioms progoms. Iš patirties žinau, jog to-
kiuose minėjimuose paprastai laukiama rimtų pranešimų, nukeliančių į
praeitį, vienu dviem sakiniais, o neretai ir visa kalba dar kartą primenant
Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios aktų priėmimo ir pasirašymo aplinkybes
ir panašiai. Galėčiau kažką panašaus ir aš paskaityti, vis dėlto norisi,
kaip tai padarė Ieva ir Justinas, ieškoti savojo balso ne tik praeityje, bet
ir dabartyje. Tikiuosi, jog man pavyks.
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Nuoširdžiai sveikinu Jus su tautos ir valstybės švente –
Lietuvos Valstybės atkūrimo diena – Vasario 16-ąja. Tai
neabejotinai yra viena reikšmingiausių datų mūsų šalies nau-
jausių laikų istorijoje, kurios gražią 90-ties metų sukaktį
švenčiame šiemet. Vasario 16-oji sugrąžino Lietuvą į laisvų
pasaulio tautų šeimą, sudarė sąlygas Lietuvos žmonėms
patiems kurti savo ateitį, o jos dvasia palaikė viltį bei suteikė
jėgų sunkiais mūsų istorijos momentais. 

Kiekvienais metais žengiame žingsnį į priekį kupini vilčių,
troškimų ir siekių. Tačiau tvirtai žengti pirmyn galėsime tik
žinodami, gerbdami ir suprasdami savo tautos istoriją, su dera-
ma pagarba prisimindami mūsų protėvius, kurių pasišventi-
mas, drąsa ir paaukotos gyvybės sudarė galimybes mums šian-
dien džiaugtis laisva ir nepriklausoma Lietuva. 

Esame nedidelė tauta, bet būkime dideli savo vertybėmis,
siekiais ir darbais. Esame išsibarstę po visą pasaulį, bet ne-
pasimeskime jame. Būkime vieningi ne tik sporto arenose, bet
ir kasdieniniame gyvenime suprasdami vieni kitus ir toleran-
tiškai žvelgdami į kitą nuomonę. Kurkime mūsų Tėvynės ateitį
kartu, nes kiekvieno iš mūsų žinios, patirtis ir indėlis stipri-
nant Lietuvos valstybę, užtikrinant jos žmonių gerovę ir sau-
gią ateitį yra ne mažiau svarbūs kaip ir siekiant Lietuvos
nepriklausomybės.

Nuoširdžiai Jūsų,
Generalinis konsulas                 Arvydas Daunoravičius

Švenčiant Lietuvos nepriklausomybės
90 metų sukaktį, Amerikos Lie tuvių
Taryba sveikina ir kviečia visus geros
valios lietuvius jungtis į bendrą darbą
stiprinant sunkiai iškovotą Lietuvos
nepriklausomybę, tvirtinant vienybės
ryšius tarpusavyje bei su broliais ir
seserimis Lietuvoje, sta tant Tautos
valstybingumą ant do ros, sąžinin gu -
mo ir didžiadvasiškos aukos pamatų.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL

6500 SOUTH PULASKI ROAD • CHICAGO, IL 60629

Amerikos Lietuvių Taryba
Saulius V. Kuprys

pirmininkas 

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

V. Kudirka

Mieli tautiečiai,

Prieš 90 metų, Vasario 16 dieną, buvo paskelbtas
Nepriklausomybės aktas, kuris užtikrino mūsų Tautos

savarankišką, laisvą valstybinį gyvenimą. Jis atvėrė mūsų
Tautai naujas galimybes kurti nepriklausomos,

„demokratiniais pamatais sutvarkytos” Lietuvos ateitį.

Sveikindama šios brangios kiekvienam lietuviui šventės,
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga, noriu palinkėti,

kad neprarastume tikrųjų vertybių, kurios padėjo mūsų
Tautai išlikti sunkiais periodais, išlaikytume Tautos
identitetą, stiprintume pilietiškumą.  Kad  ir kur mes
begyventume ir būtume likimo nublokšti, susitelkę ir
vieningai, aktyviai dalyvaukime atviros, stiprios ir

klestinčios Lietuvos kūrime!     

Regina Narušienė
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkė

2008 m. Vasario 16 d.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
Lithuanian World Community

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas 
prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Sveikinimas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga
Brangūs tautiečiai, vasario 16-ąją minime 90-ąsias valstybės atkūri-

mo metines.
Per šį laikotarpį lietuvių tautai teko iškęsti daug išbandymų ir

sunkumų.
Tačiau sovietų okupacija, tremtis, priverstinė emigracija ir kitos

negandos nepalaužė mūsų tautos dvasios.
Sudėtingu istoriniu laikotarpiu užsienyje gyvenantys lietuviai

puoselėjo protėvių kalbą, papročius, kultūrą, gynė Lietuvos interesus
tarptautinėje bendruomenėje, prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo.

Išeivijos parama ir patirtis išlieka svarbios ir šiandienos globaliame
pasaulyje, mūsų  valstybei pasitinkant naujus iššūkius, kuriant pilietinę
visuomenę, tvirtinant valstybingumą.

Nuoširdžiai sveikindami šia iškilminga proga, linkime, jog užsienyje
gyvenančių lietuvių ryšiai su Tėvyne amžiams liktų tvirti ir gyvybingi.

Vilnius                                                         Antanas Petrauskas
2008 m. vasario 16 d. Generalinis direktorius

Partizaninis Lietuvos laisvės kovos sąjūdis LLKS
Lietuvos Laisvės kovos sąjūdis, suvienijęs visus Lietuvos partizanus

(organizacijos oficialiuose gyvųjų sąrašuose likus tik 269 narių), kovoju-
sius prieš sovietus, ginklu pasipriešinusius komunistinei-sovietinei oku-
pacijai ir pasirašiusius anuomet 1949 m. vasario 16 d. visos Lietuvos par-
tizanų vadų suvažiavime Miknių sodyboje, Minaičių km., Radviliškio raj.
deklaraciją, išreiškusią Lietuvių Tautos valią, o po visų kovų ir kančių Si-
bire tas pats Lietuvos laisvės kovos sąjūdis, susibūręs iš išlikusių kelių
šimtų gyvųjų Lietuvos partizanų, įsiregistravusių tęstinės savo organi-
zacijos įstatus Lietuvos Teisingumo ministerijoje Vilniuje 1992.08.13,
sėkmingai gyvuojantis ir šiandien, nuoširdžiai sveikina „Draugo” skaity-
tojus, Amerikos Lietuvių  Tarybą, Amerikos Lietuvių Bendruomenę ir
kitas Amerikos lietuvių organizacijas Vasario 16-osios proga, taip pat ir
visus lietuvius, kurie nepamiršta Vasario 16-os nepriklausomybės idėjos,
o kartu ir Lietuvos partizanų jau perkopiančių 85 metų slenkstį, dar ir
šiandien kai kam laisvoje Lietuvoje dažnai užkliūnančių, ne visiems įtin-
kančių. Linkime visiems  Aukščiausiojo palaimos, sveikatos ir toliau ne-
pailsti kovoje už lietuvybę ir kuo greičiau atsikratyti Lietuvoje vis dar
gajaus sovietinio moralinio palikimo, įtvirtinant realaus demokratinio
gyvenimo principus ir krikščioniško gyvenimo būdą.

Ta pačia proga norime padėkoti visiems, kurie mus visokeriopai re-
miate morališkai, piniginėmis aukomis ir net testamentų palikimais per
Partizanų globos fondą ir kitur.

Ačiū jums, Amerikos lietuviai!
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos vardu:

Povilas Vaičekauskas
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V. LANDSBERGIS AMERIKAI PRIMINĖ JOS ĮSIPAREIGOJIMUS
LIETUVAI IR KVIETĖ DRAUGE PRIEŠINTIS BLOGIUI

Vis dažniau ir dažniau iš tolimo-
sios užatlantės pastebime, kokia vė-
juota ir audringa Naujojo pasaulio
rytinė pakrantė — Jungtinės Ameri-
kos Valstijos — yra.

Tai — apie dabar. Tolimoje pra-
eityje Lietuva visada jautė laisvės
vėjus, pučiančius iš Vakarų Rytų link
— iš šios didingos vilties šalies. Tiek
daug mūsų tautiečių paliko savo na-
mus ir kirto Atlantą, išvengdami ca-
rinės Rusijos imperijos priespaudos
XIX amžiuje ir XX amžiaus pradžioje.
Pasiekę JAV, jie prisidėjo kuriant šią
valstybę ir mokėsi iš amerikietiškos
demokratijos. 

Kalbant apie dar senesius laikus,
būtų verta prisiminti JAV gimimą ir
garsųjį generolą Tadeusz Kosciuszko,
gimusį Lietuvos Didžiojoje Kuni-
gaikštystėje, kuris visada didžiavosi
esąs lietuvis. Jis narsiai kovėsi už
JAV laisvę ir vėliau sugrįžo namo, va-
dovavo kovojant su Rusija už Len-
kijos ir Lietuvos Respublikos, dviejų
pagal pirmąją Europos konstituciją
susijungusių tautų, laisvę.

Į šią konstitucinę monarchiją
XVIII amžiaus pabaigoje kėsinosi
kaimyninės šalys daugiau nei 100
metų. Tačiau prasidėjus Pirmajam
pasauliniam karui ir buvusioms
Centrinėms ir Rytų Europos imperi-
joms subyrėjus, mintis save apsi-
brėžti kaip tautas pasiekė tiek mūsų
Baltijos krantus, tiek ir tuos, gyve-
nančius nuo Arktikos rato iki Bal-
kanų ir Kaukazo kalnų. Ta mintis pa-
siekė mus iš JAV kaip Woodrow Wil-
son doktrina ir buvo palydėta tikra
pagalba. Lietuviai didžiojo karo pa-
baigos kryžkelėje turėjo nuspręsti,
kuo būti, ir jie nusprendė. Tai atsiti-
ko prieš 90 metų. Šiandien mes šven-
čiame šiuos svarbius įvykius. Kokie
jie?

Tautai atstovaujantys Tarybos
atstovai sutarė dėl valstybės įkūrimo
pagrindinių principų ir 1918 metų
vasario 16 d. 20 jų anonimiškai pa-
reiškė atkuriantys Lietuvos valsty-
bingumą, žmonių valia išlaisvinantys
šalį nuo bet kokių ryšių su kitomis
valstybėmis, tokių kaip Rusija, Vo-
kietija ar Lenkija. Tai buvo padaryta
krašte, vis dar okupuotame vokiečių,
grasinamam tiek carinės, tiek ir
raudonosios Rusijos. Nepriklausoma
pasiskelbusi Lietuva, demokratinė
valstybė etninėse žemėse dar turėjo
apsiginti visame tame sąmyšyje, su-
keltame viena su kita besigrumiančių
užsienio jėgų. Buvo suformuotos pir-
mosios vyriausybės, lietuviai buvo
pašaukti stoti savanoriais į kariuo-
menės pulkus. Mano tėvas buvo vie-
nas iš tų savanorių. Tuomet JAV
vaidmuo ir Amerikos lietuvių patrio-
tizmas labai padėjo. JAV tapo mūsų
atkurto valstybingumo stulpas ir
siektinas pavyzdys sunkiame demok-
ratijos statymo procese. 

Būtent tai noriu pabrėžti šiame
minėjime.

Šiandien tautų apsisprendimą
laikome susijusiu su žmogaus tei-
sėmis ir, be kitų dalykų, — kiekvieno
teise turėti savo tėvynę.

* * *
Amerikos lietuviai turėjo dvi

tėvynes, ir tai nebuvo blogas dalykas.
Daugeliui tai tapo tradicija ir kartais
nepaprastos istorijos buvo pasako-
jamos apie tariamą vieną milijoną
lietuvių, gyvenančių Amerikoje, arba
juokaujama apie didžiausią lietuvišką
miestą pasaulyje — Čikagą.

Šie juokai pasibaigė, kai sunkūs
debesys uždengė Europą ir du kruvi-
ni diktatoriai — Hitleris ir Stalinas

— susitarė pradėti naują karą prieš
savo kaimynus ir Vakarų demokrati-
jas, ir tai iš karto pavirto Antruoju
pasauliniu karu. Abu agresoriai są-
jungininkais išbuvo 22 mėnesius.

Lietuva tapo abiejų jų auka:
SSRS, vėliau — Vokietijos, ir vėl
SSRS. Antroji sovietų okupacija,
nepaisant Atlanto Chartijos pažadų,
truko 45–erius metus. Tas laikas
apėmė 10 metų ginkluoto pasiprieši-
nimo Blogio imperijai — nežinomą
karą po karo; 30 metų sustiprintos
sovietizacijos, siekiant pavergtam
protui įdiegti slavišką kultūrą —
visiška sovietizacija, kuriai priešinosi
nepriklausomo proto vyrai ir mote-
rys, galybė neginkluotų kovotojų už
žmogišką orumą; ir galų gale, pasku-
tiniuosius 4 metus visiško sovietų ko-
munizmo bankrutavimo, kai ribotas
liberalizavimas buvo Kremliaus pa-
sirinktas kaip vaistas išsaugoti „re-
formuotą” imperiją.

Mano valstybėje Lietuvoje, taip
pat ir mūsų broliškose to paties liki-
mo šalyse Latvijoje ir Estijoje, refor-

mos arba „perestroikos” idėja buvo
sutiktos kaip galimybė reformuoti
visą sistemą. Kai tik tam tikros
laisvės buvo pasiūlytos, mes parei-
kalavome visų žmogaus ir tautos lais-
vių, įskaitant ir laisvą valdžios iš-
rinkimą ir savarankišką valstybės
statusą. Atkurti demokratiją ir nepri-
klausomybę, vis dar esant SSRS su-
dėtyje, atrodė neįtikėtina, vis dėlto
tikinčiųjų tuo buvo.

Jungtinės Amerikos Valstijos, at-
sispirdamos sovietų globaliniams
tikslams ir išlaikydamos tą pačią
strateginę liniją, nepripažįstant ne-
teisėto mūsų prijungimo prie SSRS,
ir vėl buvo vilties fakelas. Pavergtieji
siekia laisvės ir ji ateina. Kai trys
Baltijos valstybės žengė taikų, bet
ryžtingą žingsnį nepriklausomybės
link, ši viltis ir vėl tapo mūsų atrama.

Čia, Washington, DC, buvo išlai-
kyta Lietuvos diplomatinė pasiun-
tinybė ir Lietuvos tautinė vėliava
plėvesavo prie Valstybės departamen-
to įėjimo šalia kitų nepriklausomų
tautų, turinčių diplomatinius santy-
kius su JAV, vėliavų. Tai drąsino, kaip
drąsino ir tiesioginiai ryšiai, įskaitant
ir mano asmeninius 1989–aisiais su
Amerikos politikais ir diplomatais.
Po Sąjūdžio pergalės rinkimuose
1990–ųjų pradžioje mums buvo
suteiktas Lietuvos žmonių įgalioji-
mas atkurti teisinę, konstitucinę
nepriklausomybę, balsuojant mūsų
laisvai renkamame demokratiniame
Seime. Tai buvo kertinis Sąjūdžio
judėjimo įsipareigojimas mūsų žmo-
nėms ir 1990 metų kovo 11 d. me-
tėme iššūkį tiek Rytams, tiek ir
Vakarams, priimdami konstitucinių
įstatymų rinkinį, paremtą 1918 metų
vasario 16–osios Nepriklausomybės
aktu, kurį mes čia ir minime.

* * *
Toliau sekę įvykiai buvo įsiminti-

ni ir gerai žinomi visame pasaulyje.
Todėl leiskite man tik priminti vieną
dokumentą, labai svarbų Lietuvos-
JAV santykiams.

2000 metų kovo 8 d. 106-asis JAV

Kongresas priėmė Rezoliuciją: ,,Svei-
kiname Lietuvos Respubliką su de-
šimtosiomis nepriklausomybės atkū-
rimo nuo buvusios Sovietų Sąjungos
metinėmis”, /be kitų dalykų sakoma,
kad/ ,,Atsižvelgiant į tai, kad 1990
metų kovo 11 d. visiško Lietuvos Res-
publikos suverenumo ir nepriklau-
somybės atkūrimas atvedė prie buvu-
sios Sovietų Sąjungos suirimo”, /ir po
dar kelių ,,atsižvelgiant” sakoma,
kad/ ,,Senato sprendimu (Atstovų
rūmai tam pritaria) Kongresas 1)
sveikina Lietuvą jos dešimties metų
nepriklausomybės atkūrimo proga ir
dėl vadovaujančio jos vaidmens, kurį
ji suvaidino žlungant buvusiai Sovie-
tų Sąjungai (...).” 

Pažymėtina, jog kaip tik tuo pat
metu, 2000-aisiais, Rusija pakeitė
kryptį ir pasuko nuo laisvos rinkos ir
laisvos spaudos demokratijos kūrimo
link savo senų autoritarinio valdymo,
vykdomo nekontroliuojamų engian-
čių jėgų, įpročių. Šių jėgų atstovas
tapo šalies valdovu ir paskelbė, kad
buvusioji tironija ir agresyvus tautų
— SSRS, kalėjimas, buvo pati di-
džiausia Rusijos pergalė, o Sąjungos
suirimas, už kurią Kongresas pagyrė
Lietuvą, buvo didžiausia žmonijos
nelaimė. Šiandien gyvename greičiau
šizofreniškame pasaulyje, suskaldy-
tame dviejų visiškai skirtingų požiū-
rių į savo pačių praeitį ir principus,
tačiau žaidžiame draugystės ir ben-
dradarbiavimo žaidimus su prak-
tiškai melagingomis kortomis.  

Kadangi jau esame daugiau nei
dešimtmetį patyrę mažą Rusijos
šaltąjį karą prieš jos kaimynes Bal-
tijos vasltybes, dabartinis vis blogė-
jantis Rusijos tarptautinis elgesys
mūsų nestebina.

Lietuva ir jos vaidmuo istorijoje
apie anksčiau Rusijoje vyravusios to-
talitarinės tironijos, paslėptos komu-
nizmo šūkiais, galą dabar atrodo lyg
lakmuso popierėlis, skirtas išbandyti
žaidėjų požiūrius šiame dideliame
tarptautiniame mūsų dienų žaidime.

Nukelta į 11 psl.

V. Landsbergio kalba, sakyta 2008 metais vasario 11 d. LR ambasados Washington, DC 
surengtame Lietuvos nepriklausomybės 90–ųjų metų minėjime

The Corcoran Gallery of Art, Washington, DC kalba Vytautas Landsbergis.         LR ambasados Washington, DC nuotr.

Šiandien vertėtų pergalvoti tokių pasitarimų
naudą, kai Baltijos tautos susiduria su naujais
iššūkiais. 
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Nepriklausomâ Lietuvâ valdè
35 Vyriausybès

Vasario 16-âjâ kvieçiama 
minèti kaip Blaivybès dienâ 

Vilnius, vasario 15 d. (ELTA) –
Nepriklausomą Lietuvą iš viso valdė
35 Vyriausybės. Paskelbus Nepri-
klausomybę, 1918 –1940 m. Lietuvoje
buvo sudarytas 21 ministrų kabine-
tas, o atkūrus Nepriklausomybę nuo
1990 metų iki šiol buvo sudaryta 14
ministrų kabinetų. Dabartinė social-
demokrato Gedimino Kirkilo vado-
vaujama mažumos Vyriausybė yra
keturioliktoji ir 35-oji nepriklauso-
moje Lietuvoje.

Minint Lietuvos valstybės atkū-
rimo 90-metį, Vyriausybės tinklala-
pyje www.lrv.lt yra paskelbtas trum-
pas Nepriklausomos Lietuvos Vyriau-
sybių nuo 1918 m. sąvadas. Pirmojoje
Vyriausybėje, vadovaujamoje Augus-
tino Voldemaro, dirbo 8 ministrai,
mažiausia buvo trečioji – Prano Do-
vydaičio Vyriausybė. Joje, be prem-

jero, buvo šeši ministrai. Didžiausi
buvo Gedimino Vagnoriaus (1991-
1992 m.) ir Aleksandro Abišalos
(1992 m.) vadovaujami kabinetai –
juos sudarė daugiau nei dvidešimt
ministrų.

Yra premjerų, kurie vadovavo ke-
letui ministrų kabinetų: tarpukariu –
Ernestas Galvanauskas (vadovavo
keturiems kabinetams), Mykolas
Šleževičius, Juozas Tūbelis (vadova-
vo trims kabinetams), atkūrus Ne-
priklausomybę dviem kabinetams
vadovavo Algirdas Brazauskas, Ge-
diminas Vagnorius, Rolandas Paksas.
Ilgiausiai Premjero poste dirbo Juo-
zas Tūbelis – 1929–1938 metais. Ka-
zimira Danutė Prunskienė – vienin-
telė moteris, vadovavusi Lietuvos Vy-
riausybei. 

Europarlamentarai kalbèjosi
apie atominê elektrinê

Vilnius, vasario 15 d. (Balsas.lt)
– Lietuvos Respublikos Seimo nuta-
rimu šie metai paskelbti Blaivybės
metais. Sveikatos apsaugos ministe-
rija (SAM) kviečia vasario 16-tąją mi-
nėti ir kaip Blaivybės dieną, nes šią
dieną gimė vienas garsiausių lietuvių
tautos švietėjų, kultūros puoselėtojų,
blaivybės idėjų skleidėjų – Motiejus
Valančius.

„Istorija rodo, kad alkoholio var-
tojimo įpročiai nėra tik kultūros, pap-
ročių pasekmė – juos gali sukurti bei
keisti ir valstybės politika, ir visuo-
menės nuomonė, – teigia Sveikatos
apsaugos ministerijos sekretorius
Romualdas Sabaliauskas. – Minėda-
mi vasario 16-tąją kaip Blaivybės die-
ną, pasisakome už gražesnę ir blai-
vesnę Lietuvą.”

Lygiai prieš 150 metų, 1858 m.,
vyskupas Motiejus Valančius pradėjo
skleisti blaivybę – per parapijų iškil-

mes, per atlaidus viešai ragino žmo-
nes nevartoti alkoholinių gėrimų.
1860 m. Žemaitijos vyskupijoje jau
buvo apie 80 procentų blaivininkų
(Kauno gubernijoje net 84 proc. visų
katalikų buvo tapę blaivininkais).
Per šešerius metus degtinės gamyba
sumažėjo 8 kartus. Liaudyje vyravo
visuotinė nepakantumo girtavimui
atmosfera.

Šiuo metu alkoholio vartojimas
pasiekė pavojingą ribą ir daro didelę
žalą Lietuvos žmonių sveikatai. Al-
koholinių gėrimų gamyba ir vartoji-
mas auga. Lietuva dėl besaikio alko-
holio vartojimo priskiriama Europos
aukščiausios rizikos šalių grupei.
Pastaraisiais metais vienam šalies gy-
ventojui vidutiniškai teko apie 11
litrų, o vienam 15 metų ir vyresniam
gyventojui – 13,2 litro absoliutaus
alkoholio.

Vilnius,  vasario 15 d. (ELTA) –
Ministras Pirmininkas Gediminas
Kirkilas penktadienį susitikime su
Lietuvoje išrinktais Europos Parla-
mento nariais daugiausia pokalbio
laiko skyrė energetikos klausimams,
ypač numatytai statyti naujai atomi-
nei elektrinei (AE).

Premjeras informavo europarla-
mentarus apie nacionalinio investuo-
tojo (NI) bendrovės ,,Leo LT” forma-
vimo eigą, būsimas derybas su Latvi-
jos, Estijos ir Lenkijos atstovais ku-
riant bendrą įmonę, kuri statys AE.

Be to, G. Kirkilas pažymėjo, kad
šiuo metu ypač atsakingai rengiamasi

pristatyti Europos Komisijai ir ES ša-
lims Lietuvos energetinio saugumo
padėtį, nutraukus Ignalinos AE ant-
rojo bloko darbą. Energetinio saugu-
mo ir tiekimo patikimumo klausimus
Lietuvos vadovai rengiasi kelti kovo
viduryje vyksiančioje Europos Vado-
vų Taryboje Briuselyje.

Premjeras taip pat informavo
apie elektros tiltų su Lenkija ir Švedi-
ja projektų eigą, o dėl ,,Nord Stream”
dujotiekio patikino, kad Vyriausybė
,,tikrai aktyviai reiškia savo neigiamą
požiūrį į šį reikšmingą projektą vi-
suomet, kai tik tam yra sąlygos”.

Premjero G. Kirkilo susitikimas su europarlamentarais.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Kaunas, vasario 15 d. (ELTA) –
Kauno apskrities viršininko Garbės
ženklu bus pagerbta kino ir teatro
aktorė, Kauno miesto garbės pilietė
Rūta Staliliūnaitė. Sausį septyniasde-
šimtmetį minėjusi menininkė apdo-
vanojama už reikšmingą kūrybinę

veiklą puoselėjant kultūrą Kauno
apskrityje ir Lietuvoje.

,,Rūtos Staliliūnaitės kūrybinėje
biografijoje – dešimtys vaidmenų, ku-
rių dauguma – pagrindiniai, tapę ryš-
kiais Lietuvos teatro istorijos ženk-
lais Tai – Baltaragio Jurga, Barbora
Radvilaitė, Merė Popins ir daugybė
kitų”, – savo pasirinkimo priežastis
vardijo aktorės kandidatūrą apdova-
nojimui pasiūlęs Kauno valstybinio
dramos teatro vadovas Egidijus Stan-
cikas.

Nuo 1993-iųjų, kuomet savo no-
ru paliko vienintelį savo gyvenime –
Kauno valstybinį dramos teatrą, R.
Staliliūnaitė kuria literatūros skaity-
mo programas, poezijos vakarus, da-
lyvauja bendruose literatūros ir mu-
zikos projektuose.

Įvertinant jos nuopelnus, 1970-
aisiais menininkei suteiktas nusipel-
niusios, o 1980-aisiais – liaudies artis-
tės vardas, 1973-iaisiais jai paskirta
Valstybinė premija, 1998-aisiais –
,,Kristoforo” prizas, Vyriausybės me-
no premija bei Lietuvos Didžiojo ku-
nigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio
ordinas. Kraštietę jau pagerbė ir kau-
niečiai – 2001 metais jai skirtas Kau-
no ,,Metų menininkės”, o 2004 me-
tais – miesto Garbės pilietės vardas.

Bus pagerbta aktorè
Rùta Staliliùnaitè

Vilnius, vasario 15 d. ( Alfa.lt) –
Lietuvos Nepriklausomybės akto pa-
skelbimo 90-ąsias metines tarpukary-
je sostine buvusio Kauno istoriniai
pastatai pasitinka šešėlyje – be šven-
tinės atributikos.

„Savivaldybė tam neskyrė nė li-
to. O valstybė rūpinasi fejerverkais
Vilniuje”, – ironizavo Istorinės Pre-
zidentūros Kaune direktorė Birutė
Garbaravičienė. Moteris primena,
kad nors Vasario 16-osios aktas buvo

paskelbtas Vilniuje, tačiau pirmosios
nepriklausomos Lietuvos respublikos
ženklai yra būtent Kaune, kuris ne-
pelnytai pamirštamas per tokias
šventes.

Netoliese stūksantys buvę
anuometiniai Seimo rūmai apie savo
praeitį mažai ką pasako – ant dabar-
tinės Maironio gimnazijos kabo tik
vėliava. Remontui ruošiamas uždary-
ti Vytauto Didžiojo karo muziejus irgi
menkai pasipuošęs.

Laikinosios sostinès simboliai –
šeõèlyje 

R. Staliliūnaitė. 
Viktoro Purio (ELTA) nuotr.

Kauno Prezidentūra.  Andriaus Petrulevičiaus (Alfa.lt)nuotr. 



DRAUGAS, 2008 m. vasario 16 d., šeštadienis               7

Tomas Viluckas
Specialiai ,,Draugui”

iš Lietuvos

Švenčiame Valstybės atkūrimo
dienos Vasario 16-osios 90 – ąsias me-
tines. Žmogui tokia sukaktis reikštų
ilgaamžiškumą, o valstybės gyveni-
mui – tai trumpas periodas. Tuo la-
biau, kad natūralus mūsų šalies val-
stybingumo vystymasis buvo šiurk-
ščiai nutrauktas penkiasdešimt me-
tų užsitęsusios okupacijos. Tad vis
dar esame labai jauna valstybė ir kaž-
kuria prasme normalu, jog susidu-
riame su brandos, orumo, pasitikėji-
mo savimi ir kitais stoka. 

Valstybinės sąmonės 
krizė

Apmaudu, kad per nepriklauso-
mybės laikotarpį Vasario 16-oji taip ir
netapo visaliaudine švente. Netu-
rime tyrimų, kaip tautines šventes,
datas suvokiame savo šeimose. Ar
daug tėvų išėję Vasario 16-osios
popietę pasivaikščioti sugebės rišliai
paaiškinti savo smalsioms atžaloms,
kodėl visur kabo vėliavos? Ar dažna
šeima suruoš šventines vaišes? Dau-
gybei Lietuvos gyventojų – tai laisva-
dieniai baigiantis žiemai ar ramus
pasibuvimas po Užgavėnių blynų ir
valentiniško siautulio.

Esame tam tikros valstybinės są-
monės krizės akivaizdoje. Ji kyla, kai
valstybės vaizdinys yra išblukęs, mig-
lotas, be aiškių kontūrų. Eiliniam pi-
liečiui valstybė yra kažkas netikra,
atsieta nuo jo gyvenimo – tolima „val-
džia”, kuri kiekvieną vakarą šmėkš-
čioja televizijos ekranuose ir iš kurios
nieko gera neverta laukti. 

Nieko nuostabaus, nes eilinio pi-
liečio balsą, paprasto žmogaus nuo-
monės valstybės vyrai ir moterys yra
linkę nepaisyti. Štai per kelias dienas
visuomeninės ir pilietinės organiza-
cijos surinko apie 35,000 piliečių pa-
rašų, nepritariančių „Leo LT” sukū-
rimui ir raginančių šalies prezidentą
vetuoti tai įtvirtinantį įstatymą. Ta-
čiau prezidentas neatsižvelgė į akty-
vių ir mąstančių valstybės gyventojų
valią. 

Slapti sandėriai keičia
demokratiją?

Demokratinės valstybės modelis
sako, kad per tam tikrus mechaniz-
mus piliečiai dalyvauja valstybės val-
dyme. Vienas jų – rinkimai. Deja, jau
ir jų rezultatai nebėra lemiantis veik-
snys. Daug didesnę reikšmę įgyja už-
kulisiniai sandėriai. Maža to, tie san-
dėriai, pasirodo, mūsų šalies politi-
niame gyvenime yra ne toks jau retas
reiškinys. Per juos sudaroma, perda-
lijama valdžia, pasiskirstomos įtakos
zonos bei sferos.

Štai prieš pusantrų metų darbie-
čio Jono Pinskaus name įvyko slaptas
susitikimas, kuriame dalyvavo ne tik
prieštaringai vertinami Darbo parti-
jos veikėjai bei G. Kirkilas, bet ir jo-
kių politinių ar valstybinių pareigų
neturintys „Dujotekanos” vadovas R.
Stonys ir Tarptautinių santykių ir
politikos mokslų instituto direktorius
R. Lopata. Šį susitikimą J. Pinskus
apibūdino paprastai: „Tai nebuvo ofi-
cialus derybinis susitikimas, tai buvo
toks neformalus susitikimas.” Šio
„neformalaus susitikimo” turinys bu-
vo nei mažas, nei didelis klausimas:

,,Kas taps premjeru?”
Pasirodo, toks susitikimas buvo

nepaskutinis. Neseniai sužinojome,
kad socialliberalų vadovybės narys A.
Valionis lankė V. Uspaskichą, kuriam
skirtas namų areštas, ir su juo derė-
josi, kaip dabar tapo aišku – dėl para-
mos „Leo LT”. Kas už ją pažadėta V.
Uspaskichui, nežinome. Gal bausmė
lygtinai, plius partijos reabilitacija, o
atpirkimo ožkomis pabus darbiečių
buhalterės. O A. Valionis kaip visuo-
met oriai pasiaiškino, kad rūpinosi
valstybės reikalais. 

Galime paklausti, ar tokie san-
dėriai, susitarimai yra jau toks  visiš-
kas blogis? Akivaizdu, kad jie – neat-
siejama bet kokios politikos dalis. Ta-
čiau jie turi vykti viešai ir skaidriai.
Visais paskutiniu metu į paviršių iš-
plaukusiais atvejais susitarimai vyk-
davo slapta, už piliečių nugarų, tuo
tarsi parodant, kad juose dalyvau-
jantys žmonės nepasitiki šalies gy-
ventojais, vengia jų nuomonės, bijo
jų. Ne veltui šalies valdymą užval-
džiusi oligarchinė grupuotė yra titu-
luojama „valstybininkais”: jie už
visus geriau žino, ko piliečiams, vals-
tybei reikia, tad kitiems šalia jų nėra
kas veikti.

Kaip po visko piliečiai gali pasi-
tikėti savo valdžia, politikais? Pasiti-
kėjimas tampa beveik neįmanomas,
pradeda tarpti sarkazmas, abejingu-
mas valstybės reikalams. Blogiausia,
kad taip žlugdomas pasitikėjimas pa-
čia valstybe. Ir natūralu, kad daugy-
bei mūsų krašto žmonių Vasario 16-
oji, Valstybės atkūrimo diena, reiškia
tik laisvadienį. 

Maištaujantis tautiškumas

Be to, nūdienos pasaulyje prade-
da vyrauti ideologijos, teigiančios,
kad žmogui iš viso valstybės nereikia.
Pasaulyje, kur išsitrina ribos tarp
tautų ir kultūrų, kur milžiniškas eko-
nominis bei informacinis tinklas su-
saisto žmones nuo Vilniaus iki
Washington, valstybė pradeda atro-
dyti kaip atgyvena. Ji tampa tik prie-
vartos ir galios reiškėja, nes vienin-
telė turi visą teisę bausti, rinkti mo-
kesčius, priversti, kažką atimti ir
duoti, drausti bei leisti. Valstybė,
kaip rašė apaštalas Petras, „nešioja
kalaviją” ir gali bet kada jį paleisti į
darbą. Tad valstybė atrodo kaip grės-
mė, o jei prie jos vairo sėdi nenuspė-
jami žmonės, tai toji grėsmė lydi nuo-
latos.

Kitiems žmonėms valstybė ne-
trukdo. Jiems savaime suprantama,
kad ji egzistuoja, kad reikia balsuoti,
mokėti mokesčius, vykdyti kažkokias
pareigas jai. Tačiau jiems sunku pri-
siimti atsakomybę už ją, jie – „maži
žmonės” dideliame pasaulyje. Vals-
tybė niekada nebus jų namai, o vei-
kiau – pareiga, kurios laikomasi, nes
taip reikia ir per daug mąstyti never-
ta, nes niekas nuo to nepasikeis. 

Vadinasi, kaip suvokiame valsty-
bę, kokiais vadovaujamės įsivaizda-
vimais apie ją, tokį ir turime su ja

Kokie pasitinkame Vasario 16-âjâ?
santykį. Pavyzdžiui, atrodo, kad jau-
nesnei kartai dažnai nepriimtinos
tautinės vertybės. Tačiau vertėtų pa-
klausti, ar jaunuomenė atmeta pa-
čius tautinius jausmus, ar jų raišką?
Juk po mūsų krepšininkų pergalių
tarptautinėse arenose automobiliai ir
gatvės staiga pasidabina trispalvė-
mis. 

Štai kanadiečių teoretikas W. W.
Isajiw savo tyrinėjimuose išskiria
maištaujantį tautiškumą, kuris yra
susijęs su neigiamu savo tautinės
grupės įvaizdžiu bei etninių protėvių
suvokimu. Šis pesimizmas kyla iš ide-
alių įsivaizdavimų apie tautą, jos isto-
riją, papročius. Tuomet žvelgiant į
dabartį kyla nepasitenkinimas, pasi-
girsta kritika, nes tikrovė neatitinka
įsivaizdavimų, svajonės... Neigiami
vertintojai, niurzgaliai, amžini kriti-
kai, pasirodo, yra atsarginiai, kurie
bet kada gali pradėti veikti, nes kri-
tiškas, maištingas požiūris liudija
tam tikrą sąmoningumo lygį. Na, o
mokslininkai Phinney ir Rotherdam
tautinę tapatybę sieja su savęs verti-
nimu, su tuo, kaip asmuo pats į save
žiūri. Jie prieina prie išvados, kad as-
muo, turintis teigiamą požiūrį į save
ir gerai save vertinantis, turi stiprų ir

teigiamą tautinės tapatybės jausmą.
Tad mūsų santykis su valstybe prik-
lauso nuo to, kokie esame mes.

Didžiuotis savo valstybe

Tačiau Vasario 16-osios šventė
apnuogina problemą, kad ne vienas
šalies gyventojas nemoka didžiuotis
savo valstybe. Nemoka arba nenori.
Ne paslaptis, kad dažnam valstybė
siejasi su taip nemėgstama valdžia,
su žymiuoju posakiu „ji nieko dėl ma-
nęs nepadarė”. 

Ko gero, šis valstybės ir valdžios
sutapatinimas, priskyrimas valdžiai
globėjiškų funkcijų, yra tas stabdis,

kuris neleidžia pasireikšti gyvybin-
gumui įvairiose Lietuvos gyvenimo
srityse, kliudo atsirasti išsvajotai pi-
lietinei visuomenei. Tik kolektyvinės
atsakomybės suvokimas už šią vals-
tybę padės mums visiems būti šiuo-
laikiniu, besikeičiančiu dariniu nū-
dienos Europos veide. Valstybė yra
procesas, kuriame vienokiu ar kito-
kiu būdu dalyvaujame kiekvienas.
Vasario 16-oji yra galimybė susivokti,
kiek sąmoningai esame šio proceso
dalis. Tikriausiai daug svarbiau yra
šią dieną tai apmąstyti, ieškoti san-
tykio su savo valstybe nei mandagiai
dalyvauti šventiniuose renginiuose.

Juk tauta, t. y. kiekvienas mūsų,
o ne besikeičiančios valdžios, yra val-
stybės pamatas. Valstybingumas yra
aukščiausia tautos brandumo išraiš-
ka ir būtent jis yra vertybė, kurią tu-
rėtume saugoti bei puoselėti, nes tau-
ta per valstybingumą įgauna savo
konkretumą. Daugybė gausesnių nei
lietuviai tautų neturi savo valstybės,
tad mes turime rimtą pagrindą di-
džiuotis savo valstybingumu. Kuo-
met mūsų protėviai rašėsi po Nepri-
klausomybės aktu, su jų parašais slė-
piningai susiję esame ir mes. Jeigu ne
anas tų šviesuolių sprendimas, o pas-
kui ir mūsų kaimo bernų ryžtas su
šautuvais ir durtuvais jį apginti, da-
bar nebūtume tuo, kuo esame. Dide-
lio pasirinkimo nebuvo: arba Rusijos
gubernija, arba Lenkijos provincija.
O esame – Lietuva.

Esame tam tikros valstybinės sąmonės krizės
akivaizdoje. Ji kyla, kai valstybės vaizdinys yra išblukęs,
miglotas, be aiškių kontūrų. Eiliniam piliečiui valstybė
yra kažkas netikra, atsieta nuo jo gyvenimo – tolima
„valdžia”.
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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

IŠANKSTINĖS AUKŠTOJO MOKSLO
STUDIJŲ FINANSAVIMO 

PROGRAMOS: 529 IR COVERDELL
INVESTICIJŲ PLANAI

Kaip minėjome anksčiau, Cover-
dell (dar žinomi kaip Educational
IRA) bei 529 išsilavinimo išlaidų fi-
nansavimo planai buvo specialiai su-
kurti tam, kad paskatintų šeimas iš
anksto taupyti vaikų studijoms, su-
teikiant šiose programose dalyvau-
jantiesiems mokesčių lengvatas (vi-
sas gautas investicijų pelnas neap-
mokestinamas, jei sąskaitoje sukaup-
ti pinigai panaudojami pagal paskirtį)
ir galimybę užsitikrinti šiokį tokį
finansinį pastovumą ateičiai. 

Nuo Educational Bonds ir Custo-
dial Accounts abi šios programos ski-
riasi pirmiausia tuo, kad sąskaitose
kaupiamų pinigų panaudojimas yra
griežtai reglamentuotas. Norint iš-
vengti baudų ir mokesčių įsiskolini-
mo, sukauptos lėšos gali būti naudo-
jamos tik išsilavinimui skirtoms iš-
laidoms padengti. Taip pat, priešin-
gai nei Custodial Account atveju, tiek
Coverdell, tiek 529 plano saskaitos
savininku yra laikomas ne asmuo,
kurio vardu kaupiamos lėšos (vadina-
masis ,,beneficiary”), o asmuo, kuris
tą sąskaitą atidarė. Tokiu būdu, lėšas
įnešantis asmuo gauna didesnius
įgaliojimus valdyti saskaitą – spręsti,
kada ir kokiam tikslui iš jos galės būti
išimti pinigai, taip pat  perrašyti pa-
čią sąskaitą kitam gavėjui (atitin-
kančiam reikalavimus). 

Abiejų rūšių sąskaitos yra pa-
remtos aktyviu kapitalo investavimu.
Didesnę investicijų pasirinkimo lais-
vę siūlo Coverdell programa, tačiau
jai taip pat yra numatytos maksi-
malios metinių įnašų ribos. Tuo tar-
pu 529 planai leidžia įnešti į sąskaitą
praktiškai bet kokį pinigų kiekį
(išskyrus tai, kad didesnės nei 12,000
dol. sumos, dovanojamos per metus
kokiam nors asmeniui, gali būti ap-
mokestintos vadinamuoju ,,dovanų
mokesčiu” – ,,gift tax”).

Coverdell programa leidžia
per metus į vieną sąskaitą įnešti iki
2,000 dolerių. Pažymėtina, kad pačių
sąskaitų galite vienu metu atidaryti
kelias, jei tik visų jų ,,beneficiaries”
yra skirtingi. Tarkime, jei turite tris
jaunesnius nei 18 metų amžiaus
vaikus, galite kiekvieno jų vardu
atidaryti tokią sąskaitą  ir tokiu būdu
iš viso per metus įnešti 6,000 dolerių.

Svarbu pabrėžti, kad įnešami į
sąskaitą pinigai paprastai mokesčių
lengvatų neturi – neapmokestinamas
tik augantis pagrindinio kapitalo už-
dirbamas investicinis pelnas ir, ga-
liausiai, visa sąskaitoje sukaupta su-
ma, jei ji panaudojama pagal paskirtį.
Beje, nuo 2002-ųjų metų, Coverdell
sąskaitas leidžiama naudoti ne vien
universitetinėms ar specialiosioms
studijoms finansuoti, bet taip pat ir
padengti privačių pradinių ar viduri-
nių mokyklų  lankymo išlaidas. Jei
dėl kokios nors priežasties sąskaitoje

esantys pinigai nepanaudojami pagal
nustatytą paskirtį iki 30-ojo jų gavėjo
(,,beneficiary”) gimtadienio, pastara-
sis privalo juos išsiimti grynais, su-
mokėdamas baudą bei visus mokes-
čius už sukauptą investicijų pelną
(palyginimui, 529 planai neturi pa-
našių amžiaus reikalavimų). Vienin-
telė galimybė to išvengti yra sąskai-
tos perrašymas jaunesniam šeimos
nariui – galbūt vienam iš buvusio
gavėjo vaikų. 

Coverdell sąskaitas galima atida-
ryti bet kuriame banke, siūlančiame
IRA rūšių sąskaitas. Kaip ir kitų IRA
atveju, norintiems atidaryti šią sąs-
kaitą yra taikomi tam tikri pajamų
reikalavimai (95,000/190,000 dol.,
atitinkamai vienišiems asmenims ir
poroms).

Vadinamieji 529 planai, neturė-
dami griežtų reikalavimų gavėjo
amžiui bei įnašų dydžiui, kai kam gali
pasirodyti patrauklesnis pasirinki-
mas. Šie planai gali būti dviejų rūšių:

Išankstinio apmokėjimo (,,pre-
paid”) – leidžia iš anksto įsigyti aka-
deminius kreditus ateičiai dabartinė-
mis kainomis ir gali būti tvarkomi
pačių aukštųjų mokyklų (529 planai
yra skirti tik aukštojo mokslo studijų
finansavimui) arba atitinkamų vals-
tijų valdžios institucijų. Valstija
tokiu būdu įsipareigoja sumokėti už
jūsų iš anksto įsigytus kreditus, ne-
priklausomai nuo vėlesnės jų kainos.
Deja, paprastai valstija yra pajėgi
užtikrinti išlaidų padengimą tik jos
ribose esančiose valstybinėse mokyk-
lose, todėl, nusprendus važiuoti mo-
kytis kitur arba stoti į privačią mo-
kyklą, jūsų atžalai gali tekti ieškoti
papildomų finansavimo šaltinių.  

Taupomieji (,,savings”) – veikia
panašiai, kaip ir IRA. Priklausomai
nuo konkretaus plano, pinigai yra
investuojami į įvairius šaltinius
(,,mutual funds”, ,,certificates of de-
posits” ir pan.), gautas pelnas ne-
apmokestinamas, jei pinigai panau-
dojami pagal paskirtį. Šiuos planus
tvarko tik valstijos įstaigos, kai kada
paskirdamos tam tikras funkcijas in-
vesticinėms kompanijoms.

Pagrindiniai 529 planų trūku-
mai, palyginus su Coverdell progra-
ma, yra gana ribotas investicijų pa-
sirinkimas bei nemaži administra-
ciniai mokesčiai, neišvengiamai ,,nu-
sinešantys” dalį sąskaitos pelno. Be
to, jei rengiatės investuoti tik į 529,
kaip ir Coverdell atveju, nepa-naudo-
jus sąskaitoje sukauptų lėšų pagal
paskirtį, sąskaita gali būti perrašoma
kitam  gavėjui (,,beneficiary”) arba
uždaroma, išgryninant joje esančius
pinigus (sumokėjus atitinkamus mo-
kesčius bei baudas).

Pagal IRS, US Treasury bei 
žiniasklaidos informaciją parengė 

Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

DDrr.. AAUUÕÕRRIINNÈÈ SSCCHHNNEEIIDDEERR
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

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

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 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

Kryñiañodñio Draugas Nr. 032 atsakymai
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

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 031 teisingai išsprendė 
ir atsakymus mums atsiuntė:

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

Džiugu, kad vis daugiau Jūsų atsiunčiate atsakymus elektroniniu paštu.
Visims skaitytojams primename, kad kryžiažodžių atsakymus mums galima
siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el. paštu
– redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. Lauksime!

•••ÎVAIRÙS SKELBIMAI•••

Vertikaliai:
1. Kreta. 3. Depeša. 4. Dangum. 5. Ūmėdė. 6. Dzūkai. 7. Skrylis. 8. Įskai-

ta. 9. Akstis. 14. Lygiosios. 15. Amplitudė. 17. Šulinys. 18. Sirupas. 19.
Atraiža. 20. Švitras. 21. Aukštyn. 22. Styga. 24. Tiesė. 30. Vaidila. 31. Somalis.
32. Pantai. 34. Oželis. 35. Pirkia. 36. Nornos. 37. Opolė. 39. Atara.

Horizontaliai:
2. Įdeda. 6. Durpės. 8. Įtampa. 10. Kepenys. 11. Gūžta. 12. Odesa. 13.

Nykštukas. 16. Išlydis. 20. Štampas. 23. Sietuva. 25. Tulžis. 26. Šlakai. 27.
Bukantė. 28. Gineso. 29. Stotas. 30. Vadžias. 32. Pskovas. 33. Soldino. 38.
Admirolas. 40. Stepė. 41. Utėlė. 42. Likėnai. 43. Išlaja. 44. Sidras. 45. Salsa.

Kryžiažodžio atsakymas: Prabangus žiedas.

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

* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių šeimo-
je. Turi rekomendacijas, nevairuoja, mini-

mali anglų kalba. Tel. 630-552-4169.

* Vyras ieško ligonių slaugymo darbo. CNA
MD ir kitos rekomendacijos. 6 mėn. darbo
patirtis ligoninėje, legalūs dokumentai. Tel.
224-578-2293.

Atkelta iš 3 psl. kad pasaulis
gyventų” – tokia yra Eucharistijos
kongreso tema, kuria pabrėžiama
Eucharistija, kaip Tėvo savo įsikūni-
jusio ir nukryžiuoto Sūnaus dovanoji-
mas pasauliui. Būtent Sūnus surenka
mus apie Eucharistijos stalą, skatin-
damas savo mokinius rodyti meilės
kupiną dėmesį kenčiantiems bei ser-
gantiems, kuriuose krikščionių ben-
druomenė atpažįsta savo Viešpaties
veidą. Posinodiniame apaštališka-
jame paraginime ,,Sacramentum ca-
ritatis” pabrėžiau, jog „mūsų ben-
druomenės, švęsdamos Eucharistiją,
turėtų vis labiau suvokti, kad Kris-
taus auka yra už visus ir kad Eucha-
ristija dėl to kiekvieną į Jį tikintį
verčia patį tapti perlaužta duona už
kitus” (88). Tad esame raginami as-
meniškai įsipareigoti tarnauti bro-
liams, pirmiausia tiems, kurie išgyve-
na sunkumus, nes kiekvieno krikš-
čionio pareiga iš tiesų yra kartu su
Kristumi būti duona, laužiama tam,
kad pasaulis gyventų. 

Taigi tampa akivaizdu, jog pasto-
racija sveikatos srityje būtent iš Eu-
charistijos turėtų semtis reikiamų
dvasinių jėgų, kad galėtų veiksmingai
atskubėti žmogui į pagalbą bei padėti
jam suprasti išganomąją jo paties
kančios vertę. Jau cituotame apašta-
liškajame laiške Dievo tarnas Jonas
Paulius II rašė, jog Bažnyčia savo
kenčiančiuose broliuose ir seseryse
įžvelgia tarsi daugialypį Kristaus ant-
gamtinės galios subjektą (plg. 27).
Slėpiningai susivienijęs su Kristumi,
žmogus, kenčiantis su meile bei ro-
miai atiduodantis save Dievo valiai,
tampa gyva atnaša dėl pasaulio išga-
nymo. Mano mylimas pirmtakas taip
pat yra pareiškęs, kad „juo labiau
žmogui grasina nuodėmė ir juo sun-
kesnės šiandieniame pasaulyje glū-
dinčios nuodėmės struktūros, juo
žmogaus kančia iškalbingesnė. Ir juo

labiau Bažnyčia jaučia poreikį pasi-
telkti žmogaus kančių dėl pasaulio iš-
ganymo vertę” (ten pat). Tad jei Que-
bec Pasaulinę ligonių dieną dvasiškai
lygiagrečiai bus apmąstomas Eucha-
ristijos, Dievo dovanos, kad pasaulis
gyventų, slėpinys, tai tada bus ne tik
švenčiamas žmogaus kančios veiks-
mingas dalyvavimas išganomajame
Dievo darbe, bet ir tam tikra prasme
ragaujami tiems, kurie tiki, pažadėti
brangūs vaisiai. Taip su tikėjimu prii-
mamas skausmas virsta vartais, pro
kuriuos įžengiama į atperkamosios
Jėzaus kančios slėpinį bei kartu su
juo pasiekiama jo prisikėlimo ramybė
ir laimė.

Nuoširdžiai sveikindamas visus
ligonius ir visus jais įvairiopai besi-
rūpinančius, vyskupijų ir parapijų
bendruomenes kviečiu artėjančią Pa-
saulinę ligonių dieną švęsti visapusiš-
kai pasinaudojant Dievo Motinos pa-
sirodymų Lurde 150-ųjų metinių lai-
mingu sutapimu su tarptautiniu Eu-
charistijos kongresu.

Artėjanti Pasaulinė ligonių diena
tebūna tinkama aplinkybė ypatingu
būdu melsti Marijos motiniškos glo-
bos ligoniams, sveikatos apsaugos
darbuotojams ir besidarbuojantiems
šios srities pastoracijoje! Prieš akis
ypač turiu į šią sritį įsitraukusius ku-
nigus, pašvęstojo gyvenimo asmenis,
savanorius ir visus, kuriems rūpi
veikliai aukojantis kūnu ir siela tar-
nauti ligoniams bei pagalbos laukian-
tiesiems. Visus patikiu Marijai, Dievo
ir mūsų Motinai, Nekaltajam Prasi-
dėjimui. Tepadeda ji kiekvienam liu-
dyti, kad vienintelis galiojantis atsa-
kas į žmogaus skausmą ir kančią yra
Kristus, kuris prisikeldamas nugalėjo
mirtį ir dovanojo mums niekada nesi-
baigiantį gyvenimą. Kupinas tokių
jausmų, nuoširdžiai teikiu visiems
ypatingą apaštališkąjį palaiminimą. 

Katalikai.lt

ŽINIA  PASAULINĖS 
LIGONIŲ DIENOS PROGA 
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ŠILUVA KVIEČIA PATIRTI DVASIOS ATSINAUJINIMĄ
LORETA TIMUKIENÈ

Reikėtų išsamios studijos, norint
atsakyti į klausimą, kas daugiausiai
prisidėjo prie Lietuvos dvasinio atgi-
mimo. Esu giliai įsitikinęs, kad
reikia ačiū pasakyti ir Šiluvos Dievo
Motinai.

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius

Šiluva šiandien

Šiluva – mažas miestelis, per Švč.
Mergelės Marijos Gimimo atlaidus,
trunkančius daugiau kaip savaitę –
rugsėjo 8–15 d., virstantis dideliu
miestu. Švč. Mergelės Marijos Gimi-
mo atlaidai Šiluvoje švenčiami jau
daugiau kaip penkis šimtus metų.
Šiandien Šiluva – vienas svarbiausių
maldininkų traukos centrų Lietuvoje,
išlaikęs ilgiausią Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo atlaidų šventimo tradi-

ciją. Čia atsiliepiama į Švč. Mergelės
Marijos raginimą garbinti jos Sūnų,
meldžiama kūno ir dvasios sveikatos.
Dažnas čia atsigręžia į Dievą, patiria
dvasios atsinaujinimą. Lietuvai atga-
vus nepriklausomybę, nevaržomi
maldininkai gausiai važiuoja į Šiluvos
atlaidus. Maldininkai tradiciškai pro-
cesijomis eina iš Tytuvėnų ir Rasei-
nių pusės į Šiluvą. Kiekviena atlaidų
diena skiriama vis kitai temai. Šven-
čiamos kariuomenės, policijos, medi-
kų, Bažnyčios darbuotojų, šeimos,
vaikų, jaunimo, vienišųjų, ligonių,
gyvybės apsaugos dienos. Atlaidų me-
tu vyksta katechezės, religiniai spek-
takliai, koncertai.

Tikintieji rengiasi Jubiliejui

Visos Lietuvos ir išeivijos tikin-
tieji šių metų rudenį rengiasi švęsti
Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje
400 metų Jubiliejų. Jubiliejaus šven-
timo tikslas – įsiklausyti į Švč. M.
Marijos žodžius, pasakytus per apsi-
reiškimą Šiluvoje prieš 400 metų:
„Čia kitados buvo garbinamas mano
Sūnus, o dabar ariama ir sėjama”,
perteikti jų prasmę šiandienai, idant
Jubiliejus taptų proga atnaujinti sa-
vo tikėjimą ir Dievo Sūnaus Jėzaus
Kristaus garbinimą bendruomeni-
niame ir tautos bei asmeniniame
gyvenime. Rengiantis Jubiliejui sie-
kiama suteikti galimybę kiekvienam
piligrimui ar jų grupei suvokti kvie-
timą garbinti Dievo Sūnų liturgijoje
ir kasdieniame gyvenime, jį išgyventi
ir į jį atsiliepti, pasitelkti šią progą
skelbti Evangeliją, taip pat garsinti
Šiluvą kaip piligrimystės vietą. Jubi-
liejui rengtis kviečiami ir visi išeivijo-
je gyvenantys lietuviai: parapijos ir
bendruomenės, įvairios organizacijos,
lietuvių sielovadoje dirbantys ku-
nigai ir visi tikintieji. Išeivijos lietu-
viai paraginti skleisti Marijos apsi-
reiškimo Šiluvoje žinią, švęsti Jubi-
liejų savo parapijose ir bendruome-
nėse, užmegzti ryšį su pasirengimo
komitetu Lietuvoje. Atsiliepiant į šį
raginimą ir įsitraukiant į dvasinio
pasirengimo kelionę užsienyje gyve-
nančių lietuvių pasiūlymu pradėta

leisti ,,Šiluvos žinia išeivijoje”. Į Ju-
biliejaus šventimą Šiluvoje 2008 m.
rugsėjo 6–15 dienomis kviečiami
atvykti visų Lietuvos vyskupijų, ypač
kaimyninių kraštų, išeivijos tikintieji
ir drauge išgyventi tikėjimo vienybę
ir Dievo Motinos Marijos meilę vi-
siems Bažnyčios vaikams, idant mūsų
tėvynėje ir visame pasaulyje per am-
žius būtų garbinamas Dievo Sūnus.

Piligriminė kelionė

Į šį kvietimą atsiliepė ir kelionių
agentūra ,,Vytis Tours”, kuri kasmet
siūlo daug įvairių kelionių į Lietuvą.
Viena iš ,,Vytis Tours” darbuotojų,
kelionių organizatorė Rita Penčy-
lienė, pasikalbėjusi su keliais dva-
siškiais, nutarė organizuoti ypatingą
kelionę, skirtą šiam jubiliejui. Kelio-
nėje į Lietuvą sutiko dalyvauti ir ku-
nigas Gediminas Kijauskas iš Cleve-
land. R. Penčylienė pažymėjo, kad
kelionių agentūra ,,Vytis Tours”, or-
ganizuodama šią kelionę, nori su-
daryti galimybę Amerikos lietuviams
drauge su Lietuvos žmonėmis pami-
nėti  Šiluvos jubiliejų ir kartu paro-
dyti, kad mes esame viena tauta, nes-
varbu, kur esame ar gyvename. 

Kitas kelionės tikslas – aplankyti
žymiąsias Lietuvos vietoves, ypač tas,
kurios nėra įtrauktos į  įprastinius

kelionių maršrutus, t. y. Anykščius,
Druskininkus, Seinus bei Punską,
Žemaičių Kalvariją ir Telšius. Ke-
lionės organizatoriai tikisi, kad žmo-
nės, kurie yra buvę Lietuvoje jau
keletą kartų, turės progą pamatyti
naujas vietoves ir dar geriau pažinti
Lietuvą. 

Kviečiami  vykti visi, kurie nori
pamatyti pačias gražiausias Lietuvos
vietas ir dalyvauti Šiluvos 400 metų
jubiliejui skirtuose renginiuose. Yra
užsakytos lėktuvų vietos skrendan-
tiems iš Chicago, New York, Cleve-
land ir Los Angeles. Taip pat gali ke-
liauti visi norintys ir iš kitų vietovių
– ,,Vytis Tours” darbuotojai pasirū-
pins lėktuvo bilietais. Keliautojų am-
žius nėra nustatytas. Registruotis
galima iki birželio 1 d., tačiau kelio-
nės organizatoriai ragina tai padary-
ti kuo greičiau, kad būtų galima
laiku užsakyti lėktuvo bilietus, vietas
viešbučiuose. Jeigu atsiras norin-
čių keliauti po šios datos, jie bus re-
gistruojami tik tuomet, kai bus
patvirtinta vieta lėktuve ir bus gau-
tas bilietas už tą pačią, iš anksto
sutartą kainą.

Kelionės organizatoriai patiki-
no, jog jie visuomet bando prisitai-
kyti prie keliautojų poreikių ir pasi-
rūpina, kad autobusams būtų leidžia-
ma privažiuoti kuo arčiau prie lan-

komų objektų. Kelionės metu jos da-
lyvius lydi gidai, pasakojantys apie
lankomas vietas lietuvių ir anglų kal-
bomis. ,,Vytis Tours” neplanuoja su-
daryti specialių grupių, nes šiais me-
tais vyks šokių šventė Los Angeles, o
kitais metais daug šokių ir dainų an-
samblių žada vykti į Lietuvą dalyvau-
ti įvairiuose renginiuose minint Lie-
tuvos 1000 metų jubiliejų. 

R. Penčylienė paminėjo, kad yra
pabuvojusi visose siūlomose aplan-
kyti vietose, išskyrus Seinus ir Pun-
ską. Prieš metus viena keliautojų
grupė buvo išvykusi į Seinus bei
Punską, visi grįžo kupini gerų įspū-
džių ir pasiūlė įtraukti šias vietoves į
būsimos kelionės maršrutą. ,,Vytis
Tours” darbuotoja didžiuodamasi sa-
kė, kad Lietuva yra labai gražus
kraštas ir mūsų gimtinėje tikrai yra
ką parodyti. Kelionių organizatorė
pabrėžė, kad kiekviena Lietuvoje ap-
lankyta vieta yra patraukli ir palieka
keliautojų atmintyje mielus prisimi-
nimus.

Susidomėję kelione gali kreiptis į
kelionės vadovę Ritą Penčylienę  ad-
resu 12617 So. 73rd Court, Palos
Heights, IL 60463; tel.: 708-923-
0280; el. paštas: pencylar@comcast.
net.

Kelionės dalyviai Dzūkijos parke.                                      R. Penčylienės nuotr.

Šiluvos Marija Šiluvos koplyčioje.
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MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

Ir jie pajudėjo. Iš tikrųjų tolumo-
je greitai išniro tarsi kažkokia minia,
kalnelin slenkanti, nors čia  Sniečkus
nebuvo pastebėjęs jokių aukštumų ar
pakalnių. Daug ko jis dar nespėjo pa-
matyti ir suprasti — miglos pasaulis
ne jo akims, o apie patrauklumą šir-
džiai net gėda užsiminti. Tvirtas ir
galingas partietis ūkanose paskan-
dintas... O ten kažkas judėjo, rūkas
virpėjo stipriau ir stipriau, Sniečkus
net atskirus pavidalus spėjo atskirti.
Gal buožių demonstracija, gal kon-
trarevoliucionieriai kelia galvas? Ne-
jauku, bet ir keista. Minioje įsiskver-
busi lingavo žala karvė, tolėliau try-
pinėjo vos ant kojų išsilaikąs vargdie-
nis asiliukas, ant jo nugaros styrojo
įkyri juoda varna, o šalimais, vos sus-
pėdama su minia judėti, krypavo
antis. Ir žmonių masės įvairumas...
Turbanus kaip šieno kūgius apie gal-
vas susisukę, kai kurie vos pavelką
sunkias barzdas, kiti jarmulkas lyg
blynelius ant viršugalvių prisiklijavę,
tai vėl pusnuogiai ar net visai nuogi.
Siūbavo minia viena kryptimi, o
Sniečkų nukrėtė šiurpuliai — tai ne
demonstracija, tai Sibiro kacetinin-
kai žygiuoja. Kai kas gali jį, čia žiop-
santį, pastebėti ir pirštais badyti. Ta-
čiau kur dingusi kalinių apsauga, kur
šautuvų vamzdžiai? Ir kodėl tarp jų
maišosi gyvuliai? Judo dažnais klau-
sinėjimais jis nenorėjo per daug su-
reikšminti, tačiau bolševikinis kietu-
mas subliuško ir Sniečkus pasiteiravo:

— Kokia ten procesija?
— Renkasi krikščionybės nepaži-

nojusieji, bet buvę geri žmonės. Lau-
kiniai, puslaukiniai, žydai, pagonys,
musulmonai. Ir bedieviai bei įvairūs
keistuoliai.

— Bedieviai, žydai, pagonys...
— Jei bedievis, ieškojęs Dievo,

bet jo neradęs, dorai elgėsi, tai ar jį
išnykimu bausti? O žydas, apie Kris-
tų tik melą girdėjęs? O pagonis, Vi-
sagalį jautęs, tik nemokėjęs jo pasiek-
ti? Žemėje buvo daug šventų gyveni-
mų, daug garbingai su vargais kovo-
jusių ir žmogaus paskirtį vykdžiusių,
tačiau su krikščionybe nesusilietusių.
Taigi, Antanai, pats dabar regi Dievo
teisingumą. Regi ir savo kailiu jauti.

— Bet gyvuliai? Ko jiems ten
reikia?

— O... Tai reinkarnacijos simbo-
liai. Žinai, kad yra juokingai ir klai-
dingai manančių, jog sielos praeina
kelias būtis, net gyvulių gyvenimus
paneša. Tai čia veikia Dievo gailes-
tingumas klydusiems, bet geriems
varguoliams.

— Tačiau Skaistykloje gyvuliai
netinka. Jie besieliai, nugaišę ar už-
mušti dingsta.

—  Gyvuliai yra besieliai, teisybė.
Jų čia nėra, tai tik įspėjanti vizija, ką
matei. Ji primena, kad gyvulys taip
pat yra Dievo sutvertas ir jo niekinti
negalima. Tad ir tavo medžioklių
nauda ar žala yra neaiški. Ta varguo-
lių minia, kuria stebėjaisi, jau nu-
plaukė. Eik dabar, Antanai, paklai-
džiok savo naujoje lemty, susipažink
su ja. Visada padėsiu, kai reikės.
Žvalgykis, — taręs ėmė nykti rūke.
Bet Sniečkus jam pasitraukti kol kas
neleido:

— Palauk. Tavo vardą tik keiks-

muose girdėdavau ir nesitikėjau būti
Judo įžeidinėjamas silpnaprotišku-
mu. Kaimynai, pažįstami ir viršinin-
kai mane laikė ypač protingu. Kaip tu
drįsti Sniečkų niekinti?

— Žmogaus, kuris galėtų jausti,
kad jo galvoje yra tuštumų, nebuvo ir
nėra, — Judas lūkuriavo. — Kai ku-
rie kvailiai save laiko proto herojais.
Taigi, Antanai, štai kur tavo laimė:
kiek proto, tiek ir laisvos valios. Tiek
ir atsakomybės. O sąžinė narsto lais-
vos valios jūroje tarsi žuvis ir ant
krantų išsirangyti nemoka. Jūra ap-
sprendžia žuvelei ribas. Štai tavo są-
žinės veikla. Kur nebuvo proto, ten
nebuvo ir graužties. Eik dabar, pasi-
žvalgyk.

— Po dykumas sekiojai savo mo-
kytoją, prisiklausei jo pasakų, tad ir
čia fantazuoji, — Sniečkus būtų no-
riai tęsęs šį ginčą, bet Judas išnyko
miglose.

„Gerai, kad pasišalino”, ramino-
si. „Lygybė, laisva valia, beprotybė...
Lygybės negali būti. Ji yra beturčių
sugalvota šmėkla. Dieną naktį ją
prievartauja politikai ir įvairaus tipo
dvasininkai. Komunizmas ją rėdė rau-
donomis skraistėmis, kol ji užlindo už
partijos privilegijų. Galima sulyginti
du kviečio grūdus, bet ne kvailį su
protingu. Buvau pusprotis, Judo nau-
dai sutvertas? Jei Kristų sekiojo ir jo
mokslo nesuprato, kol manęs nesu-
tiko, kur buvo tokio herojaus protas?
Aš turėjau jam krikščionybę papil-
dyti...”

Nusigandęs krūptelėjo Sniečkus,
net metė žvilgsnį atgal. Mat užsigal-
vojęs nepastebėjo, kaip šalia jo atsira-
do kažkoks keistuolis. Nepažįstama-
sis suskiemeniavo:

— Atsiprašau, kuria kryptimi yra
Bailių artelė? Atleiskite, kad truk-
dau. Čia esu naujas ir nesiorientuoju.

— Taip ir Evangelijoje sakoma:
ieškok ir rasi. Bet klausti nedraudžia.

— Kas esi, kad Evangeliją minti-
nai žinai?

— Visos nežinau. Kaip galima
tiek išminties žinoti? Dabar jau nie-
kas esu, o buvau kunigas.

— Žinoma, — nusišiepė Snieč-
kus. — Kunigas tai bailys ir išnaudo-
tojas. Čia rasi daug bičiulių. Save lai-
kė šventais, bet Antikristas lašt lašt
juos apšlakstė ir šventumo neliko.

— Antikristas žemėn dar ne-
atėjo. Kai jis pasirodys, bus daug ste-
buklų, ne tik blogų, bet ir gerų. O ką
tu veikei? Buvai ankstyvas Antikristo
pasiuntinys? — švelniabalsis pa-
šiurkštėjo. — Aš buvau lenkų kuni-
gas, komunizmo rojuje vargau ir
vargdamas bijojau išsiduoti, kad esu
kunigas. O žmonės ieškojo paguodos.
Išalkę, iškankinti miško snieguose
tikėjosi vilties žodžio.  Aš buvau tarp
jų ir tylėjau. Bailys. Tai kurion pusėn
Bailių artelė?

— Čia geografija be žemėlapių.
Ieškok ir rasi, naudokis  Evangelija.

Aplink, kiek rūkuose buvo gali-
ma įžiūrėti, plynojo tuštumos. Anta-
nas atsargiai pažingsniavo viena
kryptimi, pažingsniavo antra ir tre-
čia, bet niekur nepastebėjo skirtin-
gesnių ženklų. 

Tęsinį skaitykite ateinantį šešta-
dienį, vasario 16 d.

IŠDAVIKŲ ARTELĖ
VYTAUTAS VOLERTAS

Nr. 4

Accounting
Income TAX Consulting

Atkelta iš 5 psl. 
Tai gana specialus naujas vaid-

muo mažai tautai, gyvenančiai tarp
srovių: tradicinės draugystės tolimuo-
siuose Vakaruose ir pikto kerštingu-
mo artimuosiuose Rytuose. Pastara-
sis neseniai pasižymėjo politiniais
nužudymais svetur ir kibernetiniais
išpuoliais prieš Europos Sąjungos
narę Estiją. Naujam Didžiajam bro-
liui stiprinant įtaką ir griaunant
Europos vienybę, mūsų transatlanti-
nis nepriklausomybės stulpas yra dar
daugiau nepajudinamas.

* * *
Trys Baltijos valstybės ir Jung-

tinės Amerikos Valstijos 1998 metais
pasirašė Bendradarbiavimo Chartiją,
kuri apima svarbius saugumo ir sta-
bilumo klausimus.  JAV išreiškė savo
pasiryžimą ,,sustiprinti visų trijų val-
stybių saugumą plečiant Europos ir
transatlantines intsitucijas.” Įsipa-
reigojimas buvo dosniai įvykdytas ir
Lietuva, kartu su Latvija ir Estija,
2004 metais tapo pilnateisėmis
NATO narėmis. Sutartis sutikimo
forma sakė, kad ,,partnerės tarsis vie-
na su kita, taip pat ir su kitomis vals-
tybėmis, jeigu viena iš jų pastebės,
jog jos teritoriniam integralumui, ne-
priklausomybei ar saugumui iškilo
grėsmė”. Nors tokios situacijos išky-
la, kai Rusijos lėktuvas pakartotinai
pažeidžia Lietuvos oro erdvę arba
vidutinio nuotolio raketos, galinčios
nešti atomines galvutes, šaudomos
per karines pratybas vos vieną kilo-
metrą nuo Lietuvos sienos, mūsų val-
stybė neapsunkino JAV prašydama
tokių pasitarimų. Bet kuriuo atveju,
šiandien vertėtų pergalvoti tokių
pasitarimų naudą, kai Baltijos tautos
susiduria su naujais iššūkiais. 

Didžiausias jų yra Rusijos-Vo-
kietijos susitarimas tiesti ,,Gazprom”
vamzdyną mums visiems priklau-
sančiu Baltijos jūros dugnu, taip pas-
tatant į pavojų mažesnes su jūra su-
sisiekiančias tautas ir pasmerkiant
jas neišvengiamoms aplinkosaugos
nelaimėms, kurios prilygsta ekocidui.
Nelaimė gali kilti dėl ypatingai nuo-
dingų pramonės nuosėdų, kurios pa-

kils nuo seklaus dugno statybų metu,
ir tūkstančių tonų vokiečių cheminės
kovos technikos, paliktos ten po
Antrojo pasaulinio karo, jei ta surūdi-
jusi ,,dovana” bus pajudinta. Politinė
nelaimė ištiks, jei pabaigus statybas
Kremlius saugumo sumetimais nus-
pręs dislokuoti Rusijos karinį laivyną
pastoviai sargybai, apsimetant, jog
vamzdynas turėtų būti saugomas nuo
Estijos ir Švedijos teroristų. Tokiu
būdu net tariamai neutralūs tarptau-
tiniai Baltijos vandenys bus de facto
aneksuoti naujojo/senojo Didžiojo
brolio. Kai Europa, atrodo, vis dau-
giau ir daugiau paperkama, mūsų
akys, žinoma, yra nukreiptos į Vaka-
rus, kad bent gautume patarimų iš
mūsų Didžiojo partnerio, remiantis
anksčiau mano paminėta Baltijos-
Amerikos Chartija.   

* * *
Mums dalinantis bendromis Va-

karų krikščioniškos civilizacijos ir
demokratijos vertybėmis ir nesutin-
kant, kad jomis reikia dalintis ne uni-
versaliai, o tik tam tikrose vietose,
būčiau dėkingas, jei būtų sustabdytas
Vilniaus Aušros Vartų šventovės New
York nugriovimas. Tai daroma dėl
demografinių pokyčių ir greičiausiai
dėl materialinės šventovės padėties
vertės. Primindamas, jog šis paveldas
turi būti apsaugotas pagal 2002 m.
spalio 15 d. susitarimą tarp dviejų vy-
riausybių, manau, jog tai yra ir geros
valios bei solidarumo klausimas.
Tegul ši lietuvių katalikų šventovė
pasitarnauja ir naujoms afroame-
rikiečių bendruomenėms ir žmonėms
iš Lotynų Amerikos, ir joks skausmo
šešėlis, kad Amerikos lietuvių pavel-
das buvo sunaikintas, neužtemdys
mūsų abipusio supratimo ir solidaru-
mo. 

Laisvė yra suteikiama už broly-
bę. Tegul šis palaiminimas ir toliau
mus, lietuvius ir amerikiečius, stipri-
na, mums priešinantis naujoms blo-
gio diktatūroms, tikint, jog gėris turi
nugalėti.

Iš anglų kalbos vertė 
Dalia Cidzikaitė

V. LANDSBERGIS AMERIKAI 
PRIMINĖ JOS ĮSIPAREIGOJIMUS
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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

MOKESÇIÛ PASLAUGOS

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

Bostone. Kaina 500 dol. 
Parduodami ir atskiri tomai. 

Tel. 773-585-9500

* Pirksiu nebrangų, 4 cilindrų, gerai važiuo-
jantį automobilį. Tel. 708-220-3202.

* Moteris šeštadieniais gali išvalyti jūsų na-
mus. Tel. 708-220-3202.

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

* Galiu prižiūrėti vienišą, pagyvenusį žmo-
gų, gyventi kartu bet kurioje valstijoje. Vai-
ruoju automobilį, turiu patirtį, amerikos pi-
lietė. Kalbu lietuviškai, angliškai. Tel. 847-
309-2114.

Algis Luneckas daug metų
sąžiningai užpildo mokesčių formas.

Dėl susitarimo, prašau skambinti
773-284-0100, 

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

priešais „Draugo” redakciją).
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Lemonte įvyko jubiliejinė ČLKL Lemonte įvyko jubiliejinė ČLKL 
„Žvaigždžių diena”„Žvaigždžių diena”

DAINIUS RUŽEVIÇIUS

LAURYNAS R. MISEVIÇIUS

Parengta pagal ČLKL medžiagą

Vasario 10 d., šeštadienį, Čikagos
lietuvių krepšinio lyga (ČLKL) pami-
nėjo penktąją, jubiliejinę, „Žvaigž-
džių dieną”. Žvarbokas oras neat-
baidė krepšinio entuziastų atvykti į
Pasaulio lietuvių centro Jaunimo
rūmų salėje, Lemonto miestelyje,
sekmadienio popietę vykusią krepši-
nio šventę. Čia apsilankė ir puikia
kultūrine bei sportine programa ne-
nusivylė rekordinis — apie tūks-
tančio žiūrovų būrys.

„Žvaigždžių dieną” atidarė „Vil-
kų” (virš 35 metų amžiaus) ir
„Erelių” (iki 35 m.) ČLKL „B” grupės
stipriausi krepšininkai. Šiame susi-
tikime beveik visas rungtynes žaidi-
mo vadeles savo rankose laikę labiau
patyrę „Vilkų” atstovai įrodė, kad
patirtis šioje dvikovoje yra pranašes-
nė už jaunatvišką ryžtą.

Neseniai iš Lietuvos į „Vėjų
miestą” sugrįžusio trenerio Stepo
Žilio ir „International Auto Brokers”
vadovo Ričardo Saltanavičiaus vado-
vaujami „Vilkai” įveikė savo jaunes-
nius Edmundo Aleknavičiaus bei
ČLKL generalinio rėmėjo, bendrovės
„Atlantic Exspress” vadovo Kastyčio
Latvio treniruojamus „Erelių” krep-
šininkus rezultatu 72:62. Geriausiu
šių rungtynių žaidėju pripažintas 26
taškus pelnęs „Vilkų” komandos
gynėjas Vaclovas Šivickas. 

Po šaunaus ir išradingo „Dance
Duo” kolektyvo bei ČLKL merginų
šokėjų pasirodymo, 18 taikliausių
Čikagos lietuvių varžėsi dėl „Auksi-
nės rankelės” vardo. Į pusfinalius pa-
teko daugiausiai metimų pataikę
Julius Staišiūnas (15 taškų), Edas
Bendoraitis (13), Audrius Verbickas
(12) ir Andrius Virbickas (11).

Po antrojo tritaškių metimų
pliūpsnio į finalą pateko taikliausiai
krepšį iš toli puolę „Atlanto” koman-
dos narys A. Verbickas bei „Radvi-
liškio” ekipos snaiperis A. Virbickas.
Lemiamuose metimuose taiklesnis
buvo A. Verbickas: per minutę šiai
rungčiai skirto laiko jis surinko 20
taškų ir 5–iais aplenkęs savo pagrin-
dinį varžovą pirmąkart tapo „Auksi-
nės rankelės” konkurso nugalėtoju.
Praėjusį sezoną tritaškių konkursą
laimėjęs ir į Lietuvą išvykęs Riman-
tas Lukoševičius neatvyko apginti šio
garbingo apdovanojimo. 

Greičio ir taiklumo rungtyje da-
lyvauti užsiregistravo 12 dalyvių, o į
finalą pateko du jaunieji „Lituanicos”
krepšinio klubo žaidėjai – Mažvydas
Deltuva ir Germantas Balionis. Jud-
viejų ginčą laimėjo M. Deltuva greičio
ir slalomo rungtį bėgdamas apie
„Alitos” šampano butelius įveikęs per
14.4 sekundės.

Pasigalynėti greičio rungtyje
panoro ir ČLKL šokėjos – jų koman-
dinę pergalę prieš „Lituanicos” jau-
nuosius krepšininkus nulėmė žiūro-
vų balsai, kurie aiškiai buvo merginų
pusėje. 

Pagrindinė šventės dalis – pir-
mąkart organizuotos „Lietuvių” ir
„Legionierių” komandų rungtynės.
Prieš šį susitikimą visus šventės
dalyvius ir svečius gražiai pasveikino
„Tėviškės” parapijos kunigas Liudas
Miliauskas, o atlikti JAV ir Lietuvos
himnų buvo pakviestos Roberta Pa-

žemeckaitė bei profesionali daini-
ninkė Irena Starošaitė.

Geriausiems ČLKL krepšinin-
kams iššūkį metę Čikagos lietuvių
krepšinio lygos komandoms atsto-
vaujantys legionieriai, laimėję pir-
mąjį kėlinuką 24:17, rimtai privertė
sunerimti ne tik žaidėjus, bet ir
„Lietuvių” komandos trenerius –
Tomą Krivicką ir Darių Sriubą.

Padarę rimtas išvadas „Lietu-
viai” dar iki didžiosios pertraukos
sugebėjo pavyti Andriaus Virbicko
treniruojamus varžovus ir persvėrė
rezultatą savo komandos naudai.
Vienu metu lietuvaičių persvara pa-
siekė net 18 taškų, tačiau niekaip su
pralaimėjimu nesusitaikę ir iki pat
paskutinių rungtynių sekundžių įnir-
tingai kovoję „Legionieriai” nenulei-
do rankų ir grėsmingai priartėjo prie
varžovų. Mūsų tautiečiams vis dėlto
pavyko laimėti rungtynes rezultatu
76:72.

Nugalėtojų komandos aukštaūgis
Evaldas Jacunskas, rungtyniaujantis
ČLKL „Radviliškio” komandoje, pri-
pažintas geriausiu šių intriguojančių
rungtynių žaidėju. Be jo „Lietuvių”
komandai atstovavo: Emigijus Luko-
šius („SRL”), Edas Bendoraitis („Li-
tuanica”), Egidijus Stanislauskis
(„Alytus”), Audrius Vasiliauskas
(„Alytus”), Derekas Molis („Lituani-
ca”), Tomas Rimkus („Alytus”), Ar-
vydas Astrauskas („Alytus”), Aivaras
Majus („Atlantas”), Gvidas Drungi-
las („SRL”), Audrius Verbickas („At-
lantas”) ir Domantas Gurevičius
(„Radviliškis”). 

„Legionierių” komandoje rung-
tyniavo: Josip Petrusič („Radviliš-
kis”), Lewon Brown („Atlantas”),
John Rimmer („Radviliškis”), Eric
Epps („Alytus”), Jack Lothian
(„SRL”), Mike Steigerwald („Lituani-
ca”), Brandon Weiss („SRL”), Dima-
rio Edwards („Alytus”), Jabarry Har-
ry („Lituanica-2”), Larry Stewart,
Bransley Haywood ir Kevin Bond
(„Bulls Academy” – svečio teisėmis). 

• • •
Šešias valandas truksiančios

krepšinio šventės sportinė ir kultū-
rinė programa šiemet buvo išties
turininga ir plati, žiūrovams nelei-
dusi nuobodžiauti. Puikiai suorga-
nizuotoje krepšinio šventėje apsi-
lankę žiūrovai galėjo ir patys iš-
mėginti jėgas įvairiuose konkursuo-
se, išbandyti savo rankos taiklumą
tolimų metimų konkurse ir į namus

grįžti su laimėtu piniginiu laimikiu
ar ČLKL dovanomis. Organizatoriai
pasistengė bei pasirūpino ir pačiais
mažiausiais šventės dalyviais, ku-
riems buvo padovanoti „Vėjų miesto”
lietuvių krepšinio lygos marškinėliai.

Dantisto ir „Lituanica” koman-
dos žaidėjo Tomo Zubino prizą – du
bilietus į Čikagos „Bulls” NBA varžy-
bas „nugvelbė” ČLKL generalinis
rėmėjas, kompanijos „Atlantic Ex-
press” vadovas Kastytis Latvys, kuris
vienintelis ir pirmasis pataikė tri-
taškį ir tokiu būdu nuskriaudė dėl
minėtų laimikių kovojusius iš Lie-
tuvos atvykusį dainininką Žilviną
Žvagulį, „Kunigaikščių užeigos” va-
dovą Andrių Bučą, buvusį Palangos
„Naglio-Adakrio” vyr. trenerį Stepą
Žilį, ČLKL šokėją Justiną Otruškevi-
čiūtę bei aistringiausią „Žvaigždžių
dienos” šventės sirgalių Virgį Šaraus-
kį, kuris į šventę atvyko nešinas
būgnu.

Dar vienas, ČLKL rėmėjo – par-
duotuvės „Canadian Fish Outlet”,
200 dol. laimikis atiteko vienam iš
žiūrovų – Jonui Staišiūnui, kuris pir-
masis pataikė kamuolį į krepšį mes-
damas nuo aikštės vidurio. 

Šventės pabaigoje vykusio „Oro
karaliaus” vardas atiteko 26-erių
metų 180 cm ūgio „Radviliškio” ko-
mandos šokliajam krepšininkui Do-
mantui Gurevičiui. Mažiausias šio
įdomaus konkurso dalyvis nurungė
Arną Surdoką, Luką Žebrauską,
Paulių Narbutą ir amerikietį Kevin
Bond. 

Dėjimo iš viršaus konkurso nu-
galėtojas, efektingiausiai „kalęs” ka-
muolį į krepšį, aukščiausių įverti-
nimų sulaukė ir iš praėjusio sezono
„Oro karaliaus” konkurso nugalėtojo
215 cm ūgio milžino Jack Lothian,
kuris šįkart buvo konkurso narys. 

• • •
2008 metų jau penkti metai gy-

vuojančios ČLKL „Žvaigždžių diena”
visiems paliko neišdildomą įspūdį.
Krepšinio pertraukėlių metu žiūro-
vus linksmino „Dance Duo” šokėjai,
specialiai šiai šventei savo naują pro-
gramą paruošė ir šios lygos šokėjos. 

Daug karštų plojimų sulaukė ir
pirmąkart krepšinio šventėje daly-

vavę profesionalūs Lotynų Amerikos
šokių atlikėjai – Naperville įsikūru-
sios šokių studijos „Rising Star
DanceSport” vadovas kanadietis
Gaetan Rouette ir jo partnerė lietuvė
Eglė Kliknaitė. Buvusio Kanados 10-
ies šokių finalininko ir įvairių šokių
konkursų nugalėtojos atliktas „Rum-
ba” tarsi burtų lazdele visus pa-
kerėjo.

ČLKL „Žvaigždžių dienos” rengi-
nyje jau antrus metus iš eilės apsi-
lankė „Bulls” NBA klubo simbolis
buliukas Benny, kuris savo origina-
liais pokštais sudomino visus apsi-
lankiusius šventėje.

O labiausiai krepšinio šventės
dalyvius pralinksmino ir iš savo sė-
dimų vietų išgujo vieno  populiariau-
sių Lietuvos estrados dainininkų Žil-
vino Žvagulio atliekamos melodingos
dainos. Kartu su įžymiausiu svečiu iš
mūsų Tėvynės jas audringai traukė
tiek žiūrovai, tiek patys krepšininkai.

Be abejo, prie sėkmingos ,,Žvaigž-
džių dienos” prisidėjo ir šios šventės
rėmėjai – kompanijos „Atlantic Ex-
press” „Litusco”, „Baltic Food Distri-
buting”, „International Auto Bro-
kers”, savaitraščiai – „Amerikos
lietuvis” ir „Vakarai” bei įvairių pri-
zų šventės dalyviams nepagailėję
„Kunigaikščių užeigos” bei „Lietu-
vėlės” savininkai.

Dainiaus Ruževičiaus nuotraukose — akimirkos iš ,,Žvaigždžių dienos”
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CHICAGO, YORKTOWN, BOSTON, KLAIPĖDA
PETRAS PETRUTIS

Ne per seniai buvo sužinota apie
prieš daugiau negu pusantro šimto
metų Texas valstijoje įsikūrusius iš
Šilutės apylinkių kilusius lietuvinin-
kus. Patirta, kad įpusėjus XIX šimt-
mečiui, geras pusšimtis lietuvininkų
susigundė laimės paieškoti. Bemaž
visi į platųjį pasaulį išklydę lietu-
vininkai buvo klaipėdietiškai pasa-
kius – laukininkai. Tarp jų buvo ir
žvejybą pamėgusių žmonių. Deja,
jiems neteko pasinaudoti atsivežtais
žuvų tinklais, kadangi beveik visi
buvo apgyvendinti tolokai nuo van-
denyno.

Visi atvykėliai buvo evangelikų-
liuteronų tikėjimo. Suburti lietuvių
parapiją ir pastatyti maldos namus,
deja, jiems nebuvo galimybių. Todėl
dauguma pritapo vietos vokiečių baž-
nyčiose. Jiems teko garbinti Dievą
vokiečių kalba. Ilgainiui lietuvių kal-
ba prigeso. Tačiau jie išsaugojo Til-
žėje spausdintas, gotiškomis raidė-
mis įrašytas lietuvių kalba maldak-
nyges ir kai kuriuos kitus leidinius.
Išsaugojo ir atsivežtus verpimo rate-

lius. Taip pat išsaugojo ir šiandien
aukštai tebevertina iš Klaipėdos
krašto atėjusius lietuvių kalba rašy-
tus laiškus bei įvairiomis progomis
gautus pasveikinimus.

Sunkiai suprantama anuomet
susidariusi ir ilgai išsilaikiusi papras-
čiausio smalsumo stoka. Tenka pasa-
kyti, kad Texas valstijos pakraštyje
įsikūrę mažlietuviai beveik nieko ne-
žinojo apie Vidurio Vakaruose, Ryti-
niame pakraštyje ar kitose JAV da-
lyse gyvenusius lietuvių ateivius. At-
rodo,  kad anais laikais, tiek vie-
niems, tiek ir kitiems tarytum ne-
daug rūpėjo, kas dedasi tolimesnėse
lietuvių gyvenvietėse.

Prieš keletą metų čia rašančia-
jam netikėtai pavyko sužinoti apie
Texas lietuvių pastangas išsiaiškinti
ir kitiems papasakoti apie savo atei-
višką gyvenimą. Viena pirmųjų Texas
lietuvininkų atžala Patsy Hand ėmė
ieškoti savo kilmės šaknų. Ji nuodug-
niai išaiškino savo proprotėvių atvy-
kimą ir įsikūrimą bei jų jaunosios
kartos gyvenimą. Jos ir jos bendra-
minčių pastangomis, taip pat ir Texas
valdžios pritarimu ir talka netoli
lietuvių Jonischkies kapinaičių buvo
pastatyta metalinė paminklinė lenta,
kurioje, be kita ko, buvo pažymėta,
kad lietuviai dalyvavo  Amerikos pi-
lietiniame kare, kad tenykščiai lietu-
viai yra prisidėję prie kultūros vysty-
mo Texas valstijoje.

Čia rašantysis porą kartų apie tai
rašė „Draugo” dienraštyje. Taip pat
jis sudomino antropologą prof. dr. Vy-
tį Čiubrinską. Pastarasis, gavęs iš Li-
tuanistikos tyrimo ir studijų centro
piniginę paramą, porą kartų lankė
Texas gyvenančius mažlietuvius.
Deja, kalbančių lietuviškai nesurado.
Vis dėlto kai kurie dar prisimena
anksčiau girdėtas lietuviškas dainas.
Tačiau jie išlaikė  jiems įdiegtą lietu-
viškumą. Yra žinoma, kad jie bent
kartą  per metus rengia gegužines,
kuriose dalyvauja daug lietuvių kil-
mės žmonių. Beje, jie dėvi ir ypatin-
gai vertina specialiai pagamintus
spalvingus marškinėlius, kuriuose
dominuoja Lietuvos ir Texas vėliavos.

Prof. dr. Vytis Čiubrinskas, dabar
profesoriaująs Vytauto Didžiojo uni-
versitete, surinkęs daugybę istorinės
medžiagos, šiuo metu rašo knygą apie
Texas gyvenusius lietuvininkus bei jų
atžalas. Drauge su juo Texas buvojęs

operatorius Juozas Mažonas, susuko
filmą ir padarė daug fotonuotraukų.

Tačiau čia dar ne viskas. Jonas
Limantas irgi susidomėjo Texas
įsikūrusiais lietuvininkais. Kas gi tas
Limantas? O jis kadaise drauge su
kitais Lietuvos buriuotojais skrodęs
Atlanto vandenyną, vėliau spėjo apsi-
lankyti keliuose Amerikos lietuvių
telkiniuose. Limantas yra vedęs
anuomet Boston sutiktą Amerikos
lietuvaitę.

Limantas jau turėjo progos ar-
timiau susipažinti su Texas valstijoje
gyvenančiais lietuvininkų palikuoni-
mis. Taip pat ne per seniai jis lankėsi

Lietuvoje, kur stengėsi paskleisti
žinių apie JAV lietuviją. Jam pavyko
sudominti Mažosios Lietuvos istori-
jos muziejaus darbuotojus. Dr. Juozo
Genio, Mažosios Lietuvos istorijos
muziejaus direktoriaus teigimu, jau
vykdomas projektas „Pirmieji lietu-
viai Texas”. Muziejus  naudojasi prof.
dr. Vyčio Čiubrinsko, Juozo Mažono,
Jono Limanto ir kitų asmenų parū-
pinta medžiaga.

Būtina paminėti, kad dr. Juozas
Genys ir jo žmona Zita Genienė (mu-
ziejaus istorinio skyriaus vedėja ir
rengiamo projekto kuratorė) planuo-
ja šių metų rudenį lankytis JAV. Jų
kelionės tikslas yra susipažinti su
Čikagoje veikiančio Lituanistikos ty-
rimo ir studijų centro medžiaga, taip
pat bent keletą dienų pabuvoti Texas.
Taip klaipėdiečiai planuoja lankytis
Kaliningrade (Karaliaučiuje) ir ten
ieškoti papildomos medžiagos apie
kitados kaizerio valdytoje Prūsijoje ir
ypatingai Klaipėdos krašte gyvenu-
sius ir panūdusius užjūrin persikelti
lietuvininkus.

Klaipėdoje surengtą parodą „Pir-
mieji lietuviai Texas” numatoma vė-
liau perkelti į JAV.

Žinia, šios parodos surengimo
Čikagoje teks lukterėti. Čikagoje vei-
kiantis Lituanistikos tyrimo ir studi-
jų centras dabar rengiasi savo 25-erių
metų veikimo paminėjimui ir paro-
dai, gegužės 9 d. Čiurlionio galerijoje.
Parodoje bus išstatyta ir Texas, York-
town apylinkėse gyvenusių ir jų pa-
likuonims priklausančių rodinių. Vi-
si iš anksto kviečiami ir laukiami.

JAV LB Kultūros tarybos narys Algis Lukas kalbasi su LTSC archyvų direktore
Skirmante Migliniene.                                                           Petro Petručio nuotr.

Prof. Vytis Čiubrinskas. 
Jurgio Anyso nuotr.

Myrtle Schlichting prie lietuvių se-
nolių atsivežto ratelio. 
Iš M. Schlichting asmeninio archyvo.

Užrašas ant istorinio žymeklio netoli Yorktown miestelio, Texas. 
Vyčio Čiubrinsko nuotr.
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Lietuvos regionû margumynai

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”

Mylimai žmonai, motinai ir senelei
A † A

BRONEI NAINIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame vyrui BRONIUI,
dukroms LAIMAI ir RŪTAI bei jų šeimoms. Visada paty-
rėme velionės nuoširdų rūpestį Lietuva ir lietuvybe, jos
vyrui Broniui Nainiui esant vadovu, patarėju ir talki-
ninku, mums darbuojantis Pasaulio ir JAV Lietuvių
Bendruomenės gretose.

Roma ir Rimas Česoniai
Birutė ir Juozas Gailai

Teresė ir Algimantas Gečiai
Virginija ir Algimantas Gureckai

Druskininkai – populiariausias 
kurortas žiemą

Kurį laiką buvę apleisti Druski-
ninkai visiškai atsikratė slėgusių
sunkumų ir kėsinasi į populiariausio
Lietuvos kurorto vardą ne tik tarp
tautiečių, bet ir užsienyje.

Į Druskininkus žiemą vasarą
plūsta tūkstančiai svečių iš visos
Lietuvos ir gretimų valstybių. Tuo
metu Birštonas ir Palanga žiemą – it
apmirę, rašo ,,Kauno diena”.

Vietinių turizmo informacijos
centrų (TIC) duomenimis, pernai
Druskininkų miestelį aplankė ma-
žiausiai 55 tūkst. turistų iš užsienio,
Palangoje viešėjo 25 tūkst. užsie-
niečių, o Birštone – vos 770 svečių iš
kitų šalių. Vien Druskininkų vandens
pramogų parkas pritraukia vidu-

tiniškai apie tūkstantį svečių per
dieną, penktadalis jų — lenkai.

Apie penktadalis svečių Druski-
ninkų gydyklose ir SPA centruose —
taip pat užsieniečiai.

,,Pastaruoju metu daugiausia at-
vyksta latvių, rusų ir lenkų. Neretai
atvažiuoja ir lietuviai iš JAV ar
Didžiosios Britanijos”, — sakė vieš-
bučio ,,SPA Vilnius” užsakymų sky-
riaus vadybininkė Roberta Urbaitė.

Pasak jos, SPA centre per dieną
vidutiniškai apsilanko apie 20 žmo-
nių. Tačiau savaitgaliais šis skaičius
šokteli 10 kartų — visi 200 viešbučio
kambarių dažniausiai būna užimti.

BNS 

Kaunas himno dar neturės 
Skandalai ir vis dar rusenantys

privatūs ir visuomeniniai nesutari-
mai sužlugdė naujojo Kauno himno
premjerą. Kaip rašo dienraštis „Lie-
tuvos žinios”, vasario 14 dieną pla-
nuotas renginys, pavadintas „Amži-
nai meilei”, kur dvylikametė daini-
ninkė Simona Milinytė turėjo pirmą
kartą atlikti opusą „Didysis Kaunas”,
atšauktas.

Laikinąją sostinę, kaip Lietuvos
širdį ir šventovę, šlovinantį kūrinį
sukūrė populiarių dainų autorė
Nijolė Laukavičienė ir jaunas kom-
pozitorius Marius Jakubonis. Vienoje
televizijos laidoje nuskambėjęs nau-
jos, miesto himnu norėjusios tapti
dainos fragmentas sukėlė pasipikti-
nimo audrą. Įsižeidusi, o gal ir išsi-
gandusi himno teksto autorė nenori

nieko komentuoti.
Laikinąją sostinę išaukštinančio

kūrinio bendraautoriai jo sėkme ir
populiarumu, atrodo, nė neabejojo.
Naująjį miesto himną po oficialios jo
premjeros buvo planuota įrašyti į
Kauno jubiliejui paminėti skirtą
kompaktinę plokštelę greta kitų lai-
kinąją sostinę šlovinančių dainų.

Tačiau išgirdę kelis himno pos-
mus per televiziją rodytų žinių metu,
Kauno politikai sukritikavo kūrinį.
Miesto atsakingieji tikino, kad tai yra
visiška „chaltūra”, ir mėgėjai netu-
rėtų užsiimti tokiais dalykais, o mies-
tų himnų kūrimą reikėtų patikėti pri-
pažintiems kūrėjams, gal net Nacio-
nalinės premijos laureatams.

BNS

Birštonas skelbia prisikeliantis 
naujam gyvenimui

Birštonas praneša jau besiren-
giantis vasarą sutikti turistus. Mies-
tas svečius žada pasitikti atnaujin-
tomis ir naujai apšviestomis gatvė-
mis, pėsčiųjų, dviračių takais bei kaš-
tonų alėja ir J. Basanavičiaus aikšte.

Aikštę žadama padaryti miesto
kultūros ir menininkų centru. Sa-
vivaldybė planuoja, kad kiekvieną
sekmadienį joje įsikurs amatų tur-
gus, vyks ir daugelis kitų miesto
renginių.

„Turime pateisinti nuo triukšmo
pavargusių ir tikro poilsio išsiilgusių
miesto svečių lūkesčius”, – apie
miesto įvaizdį kalba meras Antanas
Serafinas Zenkevičius.

Meras sakosi, kad skatina ir ver-
slininkus investuoti į Birštoną, mat

norėtųsi, kad šis susigrąžintų dar
Antano Smetonos laikais pelnytą pra-
bangaus kurorto vardą, kur poilsiau-
davo žymiausių Lietuvos aukš-
tuomenės asmenų šeimos.

„Verslininkai, nupirkdami jau
paskirtį praradusius ir nebenaudoja-
mus objektus, gali juos prikelti nau-
jam gyvenimui”, – aiškina jis ir vardi-
ja, kad taip esą jau atgimstantis žir-
gynas, vietoje senos „Spalio” sana-
torijos kyla naujas sveikatingumo
kompleksas.

Miestas įsitikinęs, kad dėl siūlo-
mos ramybės ir poilsio gamtoje, tarp
pušynų ir Nemuno vingio, galėtų
tapti „Nida centrinėje Lietuvoje”. 

ELTA

Birštonas.
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�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”.

�PLC Socialinių reikalų skyrius
maloniai kviečia vasario 27 d., trečia-
dienį, 2 val. p. p. atvykti į Pasaulio
lietuvių centro Bočių menę (Lemont),
kur  galėsite pamatyti dokumentinio
filmo ,,Šateikiai” antrąją dalį.

�Pavasarinė mugė vyks Jauni-
mo centro didžiojoje salėje kovo 1 d.,
šeštadienį nuo 10 val. r. iki 3 val. p. p.
ir kovo 2 d., sekmadienį, nuo 10 val.
r. iki 2 val. p. p. Mugėje galėsite įsi-
gyti įvairiausių gėrybių. Prekiautojai
stalus gali užsisakyti paskambinę
tel.: 708-447-4501 (Milda Šatienė) ar-
ba tel.: 708-636-6837 (Anelė Pocie-
nė). Rengia Jaunimo centro valdyba
ir Moterų klubas.

�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.

�Čikagos lietuvių skautų tradi-
cinė Kaziuko mugė įvyks š. m. kovo 9
d., sekmadienį, PLC, Lemont. Kvie-
čiame visus skautus, tėvelius bei
skautų rėmėjus apsilankyti ir pa-
remti šią lietuvišką jaunimo organi-
zaciją. Norint gauti daugiau informa-
cijos, prašome kreiptis pas Aušrą

Jasaitytę-Petry tel.: 708-349-8436 ar-
ba el. paštu: ausra67@sbcglobal.net.

�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).

�Vyčių choras visus – vyrus ir
moteris – norinčius dainuoti lietu-
viškas dainas, giedoti giesmes, kvie-
čia į savo gretas. Repeticijos vyksta
2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL
60629,  ketvirtadieniais, 7:30 val. v.
Kreiptis tel.: 708-945-4910 (Aušra)
arba rašyti: vyciuchoras@yahoo.com                                                     

�Detroito Gabijos ir Baltijos skau-
čių ir skautų tuntai ruošia tradicinę
skautų mugę kovo 2 d., sekmadienį,
Dievo Apvaizdos parapijos kultūros
centre. Kviečiame visus, ne tik skau-
tų šeimas, bet ir visą Detroito ir
apylinkių visuomenę apsilankyti mu-
gėje. Čia galėsite įsigyti įvairių rank-
darbių, išbandyti laimę Velykinio
stalo loterijoje, pažaisti žaidimus.
Bus gardžių lietuviško maisto patie-
kalų, skanių pyragų ir tortų. Smagiai
praleisite popietę ir tuo pačiu parem-
site Detroito skautes ir skautus.
Mugėje vyks ir loterija. Laimikiai lo-
terijai renkami parapijoje savaitga-
liais, vasario mėnesį.  Jei kas turėtų
klausimų, galite skambinti tunti-
ninkei  Daivai Lukasiewicz (tel. 248-
478-6885).

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
Visos kriminalinès bylos
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

Cicero iškelta Lietuvos vėliava
Lietuvos Respublikos generalinis

konsulas Čikagoje Arvydas Daunora-
vičius š. m. vasario 14 d. dalyvavo Či-
kagos vakariniuose priemiesčiuose
įsikūrusiame Cicero mieste sureng-
tame Lietuvos valstybės atkūrimo
dienos – Vasario 16-osios dienos mi-
nėjime. Šio renginio globėjas buvo Ci-
cero miesto prezidentas Larry Do-
minick. Šventės metu buvo perskai-
tytas Cicero miesto tarybos sprendi-
mas prie miesto savivaldybės pastato
iškelti Lietuvos valstybės vėliavą,
kuri čia plevėsuos iki vasario 24 d. 

Vasario 16-osios pažymėjimo ce-
remonijos metu A. Daunoravičius pa-
dėkojo Cicero miesto valdžios atsto-
vams už parodytą išskirtinį dėmesį
Lietuvos nacionalinei šventei – Vals-
tybės atkūrimo dienai. Savo kalboje
generalinis konsulas pasidžiaugė Lie-
tuvos nueitu keliu nuo 1918 metais
paskelbtos nepriklausomybės iki šių
dienų laimėjimų, jos pažanga ir vis

didėjančiu Lietuvos indėliu tarptau-
tinėje arenoje. A. Daunoravičius pa-
brėžė, kad Lietuvos istorija siekia kur
kas senesnius laikus negu praeito
šimtmečio pradžia, paminėdamas ar-
tėjantį Lietuvos vardo tūkstantmečio
minėjimą.

Lietuvos valstybės atkūrimo die-
nos minėjime dalyvavę Cicero miesto
valdžios atstovai pagarbiai paminėjo
ilgametę Lietuvos istoriją bei jos
žmonių kovą už laisvę ir nepriklau-
somybę, pasidžiaugė šiame mieste
gyvenančia lietuvių bendruomene ir
jos narių svariu indėliu į miesto gy-
venimą. JAV Lietuvių Bendruome-
nės atstovai, dalyvavę šventėje, pa-
dėkojo Cicero miesto prezidentui už
surengtą Vasario 16-osios šventę iš-
reikšdami viltį, kad ši tradicija ne-
nutrūks ir ateityje.

LR generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

Vytautas Alksninis, JAV LB Rytinės CT apylinkės pirmininkas įteikė
padėkos lapus ilgus metus dirbusiems valdybos nariams. 

Po susirinkimo Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo seselių
vienuolyne, Putnam, CT (iš kairės): Vytautas Alksninis, Juozas Bružas,
ses. Margarita Bareikaitė, Regina Taunienė, Juozas Rygelis. Nuot-
raukoje nėra padėkos raštus gavusių Romualdo Drazdausko ir Balio
Kondroto.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų
globos būrelis dėkoja už aukas padėti
vaikams ir studentams Lietuvoje.
Aukojo: Johannignan šeima (Cindy
Dellinger) $50 a.a. Antano Matu-
laičio atm.; Ona ir Jonas Treškos
$25; Danguolė Kviklytė $50; Vincas

Urbaitis $240 tęsiant mergaitės me-
tinę paramą. Labai ačiū. „Saulutė”
(Sunlight Orphan Aid), 414
Freehauf St., Lemont, IL 60439,
tel. (630) 243-7275 arba (630) 243-
6435. Aukos nurašomos nuo mo-
kesčių.

DR. KAZYS MARTINKUS
MEMORIAL SCHOLARSHIP FUND

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

Kristina Martinkute
Dr. Kazys Martinkus Memorial Scholarship Fund

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

el. pastas: Krism516@yahoo.com

Užpildytos formos turi būti grąžintos iki birželio 15 d.

Mieli dienraščio
skaitytojai,

,,Draugo” knygynėlyje
galite nusipirkti

Velykinių atvirukų.
Kaina – 1 dol.

,,Draugo” knygynèlio
adresas: 

4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 

773-585-9500

PIRKSIU: A.Varno, 
A. Valeškos, P. Domšaiçio, 
B. Murino, A. Dargio ir A.
Rukõtelès tapybos darbus. 

Tel. 708-349-0348.

Skelbimû skyriaus tel. 773-585-9500.


