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Konstitucinis
Teismas
išplètè
prezidento
galias?

K. Prunskienès bendradarbiavimas
su KGB îrodytas

Vilnius, vasario 22 d. (Alfa.
lt) – Parlamentinis Užsienio reikalų
komitetas (URK) vieningai prita-
rė siūlymui pripažinti Kosovo nepri-
klausomybę. Pavasario sesijoje dėl to
dar balsuos Seimas. URK parengė
nutarimo projektą. Uždarame komi-
teto posėdyje nebuvo pasipriešini-
mo pačios nepriklausomybės pripaži-

nimui, tačiau kilo diskusija dėl pripa-
žinimo procedūros. Kai kurie komi-
teto nariai mano, kad prezidentas V.
Adamkus nebūtų viršijęs konstituci-
nių įgaliojimų, jei būtų be Seimo pri-
tarimo pripažinęs Kosovo nepriklau-
somybę ir taip pademonstravęs vie-
ningumą su įtakingomis Vakarų Eu-
ropos valstybėmis. Valdas Adamkus

prieš išvykdamas atostogų įpareigo-
jo užsienio reikalų ministrą pradėti
Kosovo pripažinimo procedūrą Seime
URK posėdyje ministras vykdė šią už
duotį, informavo apie Europos Są-
jungos Bendrųjų reikalų ir išorinių
santykių tarybos (BRIST) posėdį, ku-
riame buvo sutarta, kad kiekviena ES
šalis pati apsisprendžia dėl Kosovo.

Ilgametis ,,Amerikos balso” darbuotojas Romas Sakodolskis (kairėje) ir užsienio
reikalų ministras Petras Vaitiekūnas. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, vasario 22 d. (ELTA) –
Priimtas Konstitucinio Teismo nu-
tarimas sukėlė karštų diskusijų dėl
prezidento ir Seimo galių pasiskirs-
tymo. Parlamentaro ir teisininko
Kęstučio Čilinsko vertinimu, po šio
nutarimo šalies vadovas įgijo dau-
giau įgaliojimų ginčyti Seimo spren-
dimus nei turėjo iki šiol. Savo ruožtu
konstitucinės teisės ekspertas, doc.
dr. Vaidotas Vaičaitis pripažįsta, kad
nutarime yra naujovių, tačiau nesu-
tinka, kad buvo kaip nors išplėstos
Respublikos prezidento galios.

Konstitucinis Teismas paskelbė,
kad prezidentas Valdas Adamkus, ve-
tuodamas prieštaringai vertinamas
Liustracijos įstatymo pataisas, nepa-
žeidė Konstitucijos. V. Adamkaus
nuomone, pernai rudenį priimant
naują Liustracijos įstatymą buvo ne-
silaikyta Seimo statuto – nebuvo
gauta Seimo Etikos ir procedūrų ko-
misijos įvertinimo.

Konservatoriai kreipimąsi į Kon-
stitucinį Teismą pateikė abejodami,
ar prezidentas galėjo grąžinti įstaty-
mą Seimui pakartotinai svarstyti
kartu nepateikdamas pasiūlymų ar
papildymų grąžinamam įstatymui.

Konstitucinis Teismas pažymėjo,
kad prezidentas neprivalo visais at-
vejais teikti parlamentui pasiūlymus
įstatymą taisyti ar pildyti. Tai yra ša-
lies vadovo teisė, o ne pareiga.

Vilnius, vasario 21 d. (Balsas.lt)
– Šiomis dienomis įsiteisėjo teismo
sprendimas, kuriuo galutinai paneig-
ta tariama V. Landsbergio klasta su-
fabrikuojant K. Prunskienės pasiža-
dėjimą bendradarbiauti su KGB.

Todėl buvęs ilgametis Tėvynės
sąjungos vadovas, europarlamenta-
ras Vytautas Landsbergis teigia, jog
dabartinės žemės ūkio ministrės, val-
stiečių liaudininkų vadovės Kazimi-
ros Prunskienės bendradarbiavimo
su šia sovietų represine struktūra
faktas yra įrodytas.

„Laisvo laikraščio” redaktorius
Aurimas Drižius, kuriam V. Lands-
bergis buvo iškėlęs bylą dėl šmeižto,
rašė, jog K. Prunskienės pasirašytas
1980 m. birželio 26 d. pasižadėjimas
padėti KGB „jiems rūpimais klausi-
mais” esanti V. Landsbergio klastotė.
Praėjusiais metais lapkričio 12 d. pri-
imtu Vilniaus miesto antrojo apylin-
kės teismo sprendimu buvo nustaty-
ta, kad šie A. Drižiaus teiginiai yra

melagingi ir šmeižiantys, o šių metų
vasario 4 d. V. Landsbergis gavo laiš-
ką, kuriame rašoma, jog teismo nuos-
prendis galutinai įsiteisėjo.

„Jau Aukščiausiasis Teismas bu-
vo nustatęs, kad tai ne klastotė, o tik-
ras raštas ir parašas su 1980 birželio
26 data. Melavęs redaktorius neprašė
naujos ekspertizės”, – teismo spren-
dimą komentavo V. Landsbergis.

A. Drižius negalėjo pagrįsti ir
smulkesnio šmeižto neva V. Lands-
bergis daugybę metų organizavęs
įvairias provokacijas prieš K. Pruns-
kienę. Jam teismo nurodyta išspaus-
dinti abiejų neteisybių paneigimą ir
sumokėti baudą.

Dar 1992 m. Aukščiausiasis Teis-
mas priėmė sprendimą, kuriuo pripa-
žino, jog K. Prunskienė sąmoningai
bendradarbiavo su Sovietų Sąjungos
slaptosiomis tarnybomis, tačiau 2003
m. gegužės 15 d. Vilniaus apygardos
teismas jį panaikino.

Lietuviška ,,Amerikos balso” istorija –
jau Lietuvos archyvuose

Seimui patariama pripažinti Kosovo nepriklausomybê

Vilnius, vasario 22 d. (ELTA) –
Užsienio reikalų ministras Petras
Vaitiekūnas perdavė ,,Amerikos bal-
so” lietuviškų radijo laidų įrašus Lie-
tuvos centriniam valstybės archyvui.
Paskutiniąją lietuviškų laidų garso
įrašų juostą penktadienį ministrui
simboliškai įteikė JAV ambasadorius

Lietuvoje John A. Cloud.
,,‘Kalba ,,Amerikos balsas” iš

Washingtono’ – šiuos žodžius, taria-
mus Romo Sakadolskio, Romo Kas-
paro, Virginijos Vengrienės bei kitų,
daugelis iš mūsų dar gerai prisimena.
Tie žodžiai mums, lietuviams abiejo-
se Atlanto pusėse, įkvėpdavo laisvės

troškimą, viltį susigrąžinti neprik-
lausomą valstybę”, – sakė P. Vaitie-
kūnas. Ministras pasidžiaugė, kad
šiandien Lietuva pati gali skleisti de-
mokratijos vertybes laisvės keliu ei-
nančioms tautoms. Kreipdamasis į
JAV ambasadorių ministras P. Vai-
tiekūnas padėkojo JAV už galimybę
lietuvių kalba klausytis laisvą mintį
skatinusių ,,Amerikos balso” laidų
sovietmečio laikais. ,,Perduokite nuo-
širdžią padėką JAV vyriausybei ir
Kongresui už laisvą žodį iš Wa-
shingtono mūsų gimtąja kalba, už ga-
limybę Lietuvos žmonėms žinoti dau-
giau, nei tuo metu buvo leidžiama, už
paramą visus tuos ilgus metus”, – sa-
kė ministras. P. Vaitiekūnas nuošir-
džiai padėkojo lietuviškų ,,Amerikos
balso” laidų rengėjams ir redakto-
riams, kurių atsidavimo dėka Lietu-
vą pasiekdavo laisvas žodis iš už At-
lanto.

,,Konstantino Jurgėlos, Povilo
Labanausko, Vytauto Dambravos,
Antano Vaičiulaičio, Leonardo Dam-
briūno, Alfonso Petručio, Jurgio Ble-
kaičio, Romo Kasparo, Virginijos
Vengrienės, Nukelta į 6 psl.
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2010metais ateitininkų sąjūdžiui sukaks 100 metų. Atsižvelgiant į
,,Ateities” žurnalo ašinę reikšmę sąjūdį suburiant, ,,Ateities”
redakcija ryžtasi įvairiais projektais prisidėti prie artėjančio

jubiliejaus paminėjimo, tikėdamasi ir bendradarbiavimo su išeivijos ateitinin-
kais.

Štai trys ,,Ateities” redaktorės, Redos Sopranaitės, prašymai:

1. Nuotraukos
,,Ateities” redakcija norėtų sukaupti istorinių nuotraukų archyvą. Yra

galvojama suorganizuoti parodą ir sukurti atskirą interneto svetainę
šimtmečio progą paminėti. Jei turite savo namuose prieškario ateitininkų
nuotraukų ar jei būsite svečiuose pas vyresnius sendraugius, iš kurių
galėtumėte paskolinti, prašome atsiųsti ,,Ateities” redakcijai oro paštu
(Adresas pateiktas toliau) arba skaitmeniniu formatu (kuo didesnės raiškos)
el. paštu. Neturintys galimybių nuotraukas pakeisti į skaitmenines, gali
kreiptis į šio skyriaus tvarkytoją, Vidą Kuprytę, tel.: (708) 447-2036, kuri
mielai šias paslaugas suteiks.

2. Ekslibrisų paroda
2008 m. lapkričio mėnesį ,,Ateities” žurnalas organizuoja žinomų atei-

tininkų ekslibrisų parodą. Prašome parašyti, kokius ateitininkus galėtume
siūlyti dailininkams įamžinti. Prie siūlomų pavardžių parašykite trumpai apie
siūlomą asmenį.

3. Mokslininkų sąrašas
Norima sudaryti sąrašą ateitininkų mokslininkų, kuriuos būtų galima

pristatyti mokslo populiarinimo leidiniuose. Prašome patiems prisistatyti,
arba kitus siūlyti, trumpai parašydami mokslininko pasiekimus ir kaip būtų
galima lengviausia susisiekti.

Siųsti:
,,Ateities” redaktorei

Redai Sopranaitei
Pilies g. 8

LT-01123 Vilnius, Lietuva
El paštas: zurnalas@ateitis.lt

Gavėnios susikaupimas
Ateitininkų namuose

kovo 4 d. – Šv. Kazimiero dieną
antradienį 9 v. r. – 3 v. p. p.

Konferencija, pietūs, Sutaikinimo
sakramentas (išpažintys) ir šv. Mišios

Ves kun. Ričardas Doveika
Vilniaus arkikatedros administratorius

Temos: ,,Marijos apsireiškimas Šiluvoje” ir
,,Dieviškasis gailestingumas”, ,,Atgailos ir

sutaikinimo sakramento prasmė ir svarba”, ,,Mišių
šventimas ir Eucharistijos Slėpinio adoracija”

Registruotis pas Vidą Maleiškienę
tel: 630-257-8087 ar el.paštu: vidajonas@sbcglobal.net

Rekolekcijas ruošia Ateitininkų namų valdyba ir Akademinis skautų sąjūdis

Visi maloniai kviečiami dalyvauti

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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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.

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

Informacija teikiama:
Ilona Bučinskytė

i.bucinskyte@hmf.vdu.lt
tel. +37037327839 arba

mob. +37061594220

Čikagos jaunučiams ateitininkams susirinkus susirinkimams, taip pat sueina ir jų tėveliai padiskutuoti jiems rūpimais klausimais. Iš k: Petras V. Kisielius, Ofelija Barškėtytė,
Remigijus Statkauskas, Domas Lapkus, Asta Čuplinskienė ir Vytas Čuplinskas, susirinkę Ateitininkų namuose, Lemonte. Dainos Čyvienės nuotr.

Mokslinė konferencija
Ateitininkų tema

Ruošiantis ateitininkijos šimtmetį paminėti

Čikagos jaunučių tėvai Ateitininkų namuose, Lemonte. Iš k: Reda Blekienė, Dalia Narienė, Dalia Lietuvninkienė ir Vainis Aleksa.
Dainos Čyvienės nuotr.
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2007 metų
Lietuvos parama

JAV gyvenantiems?
ALGIS KAZLAUSKAS

Ar neįdomu? Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės 2007 metų skirtos paramos JAV
Lietuvių Bendruomenei, skyriams, organizacijoms ir lituanistinių

mokyklų projektams, sąrašas (iš viso 23) parodo prašymus ir suteiktą Lie-
tuvos paramą 2007 metais Amerikoje gyvenantiems. Sąrašą galima rasti
interneto svetainėse adresu: www.tmid.lt arba www.litua.com. Klausi-
mas kyla, ar šitiems projektams turėjome prašyti paramos iš Lietuvos?

Iš tų projektų pateiktų detalių Lietuvos paramą pateisinčiau tik
dviem (nr. 1 — JAV LB Kultūros reikalų tarybos projektas ,,Dokumentinis
filmas apie lietuviškas stovyklas JAV”; projekto vadovė M. Remienė ir nr.
11 — Lituanistikos tyrimų ir studijų centro projektas ,,Pasaulio lietuvių
archyvo aprašo dokumentavimas kompiuterinėse laikmenose. Archyvo
tvarkymas”; vadovė S. Miglinienė) atvejais, kur prisidedama prie lietu-
viškos istorinės medžiagos kaupimo. Jis turėtų būti svarbus ir Lietuvoje
gyvenantiems. Kiti projektai, mano nuomone, tai pačių JAV gyvenančių
lietuvių reikalas.

Kokių projektų parama pateisinama iš mokesčių surinktų mažai už-
dirbančių darbininkų Lietuvoje? Ar pateisinamas piniginis rėmimas litu-
anistinių mokyklų (projektai nr. 16, 17, 18, 19 — Lituanistinės mokyklos
,,Saulėtas krantas”, Washingtono K. Donelaičio lituanistinės mokyklos,
New Yorko Maironio lituanistinės mokyklos ir Pedagoginio lituanistikos
instituto Čikagoje projektai)?

Pats veiksmas tai taurus, tačiau čia, Amerikoje, gyvenantys jaunų šei-
mų tėvai pačiame stiprume turėtų išgalėti padengti susidarančias papil-
domas išlaidas ir suteikti vaikams lietuvišką raštą. Naujai atvažiavusieji
ir esantys sunkesnėse pragyvenimo sąlygose turėtų iš mūsų likusios vi-
suomenės susilaukti paramos. Jeigu reikia į valdžią kreiptis paramos, to
turėtume reikalauti iš šio krašto valdžios, nes čia mokame mokesčius.

Pažvelgus į bendrą paramos sumą — 110,849 Lt, ji nedidelė palyginti
su metinėmis mūsų išlaidomis. Bet kiekviena parama gaunančiajam svar-
bi. Jeigu ji pasiekiama, ji vilioja. Bet reikia atsikvėpti ir pasvarstyti, ar
turime teisę sąžiningai jos siekti? Ar yra kitų būdų, kuriais Lietuva galėtų
padėti mūsų jaunimui išlikti lietuviais, ne tik siunčiant pinigus į JAV.

Džiaugiamės, kai už Lietuvos pinigus gauname pasigėrėti daininin-
kais, muzikantais ir menininkais iš Lietuvos, bet ar tai dera mums? Šiaip
dainininkai ir muzikantai, koncertuojantys vien lietuviams, o ne bendrai
publikai, nepasitarnauja Lietuvos įvaizdžiui gerinti bendrai Amerikos
publikai. Tai maža nauda Lietuvoje gyvenantiems. Ar dėl mūsų Lietuvoje
dirbantys turėtų mokėti papildomus mokesčius?

Kartais atvyksta aukštos kokybės atlikėjai, kurie koncertuoja ir Ame-
rikos publikai, tuo pačiu išnaudodami progą apsuka ratą ir per lietuvių
kolonijas. Čia jau sumaniau. Nemažai atsiranda ir koncertų, organizuoja-
mų vien lietuvių jaunimui, kurie sutraukia didelį skaičių žmonių ir rengė-
jams atneša pelno.

Kaip pateisiname Los Angeles LB apylinkės prašymą sutaisyti infor-
macijos centrą (nr. 4 — ,,Los Angeles LB Socialinių reikalų ir informaci-
jos centras”; vadovas D. Udrys)? Kuo gi tai pasitarnauja Lietuvai? Turime
kaip nors įsivesti taisykles, kad ateityje mūsų prašymai nedarytų patiems
gėdos. Įdomu, ar šie 2007 metų projektai buvo patvirtinti per JAV LB
krašto valdybos sijojimą prieš pateikiant juos TMID? Ar nereikėtų palauk-
ti, kol darbininkų algos Lietuvoje priartės prie JAV, ir net tuomet — ar visi
tokie prašymai bus pateisinami?

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  

ŠV. AUGUSTINO ASMENYBĖ JO RAŠTUOSE
Po pertraukos dėl Vatikane pra-

ėjusią savaitę vykusių rekolekcijų
trečiadienio rytą vėl įvyko popiežiaus
bendroji audiencija. Tęsdamas šv.
Augustinui skirtą katechezę, šį kartą
Benediktas XVI kalbėjo apie Augus-
tino kūrybą.

Pirmiausia Ganytojas paminėjo
„Išpažinimus”, parašytus tarp 397 iki
400 metų. Tai tarsi autobiografija,
parašyta dialogo su Dievu forma.
Toks literatūrinis žanras byloja ir
apie Augustino būdą, kuris nebuvo
nei uždaras, nei išsiblaškęs tarp dau-
gybės reikalų, bet visą gyvenimą nuo-
latos kalbėjęsis su Dievu ir su žmo-
nėmis. Pats pavadinimas – „Išpažini-
mai” – reiškia ir savo silpnybių, neto-
bulumo ir nuodėmių išpažinimą, ir
drauge Dievo išpažinimą. Augustinas
Dievo akivaizdoje išpažįsta savo silp-
numą ir dėkoja Dievui už save tokį,
koks jis iš Dievo malonės yra.
„Išpažinimų” dėka mes ir šiandien
galime žingsnis po žingsnio sekti
dvasiniu keliu, kuriuo ėjo šis nepa-
prastas, Dievą mylintis žmogus.

Kitas svarbus veiklas – „Dievo
miestas”, parašytas tarp 413 ir 426
metų. Parašyti šį kūrinį paskatino
istoriniai įvykiai. 410 metais gotai

nusiaubė Romos miestą ir pagonys
ėmė dėl to kaltinti krikščionybę.
Pagonybės viešpatavimo laikais Ro-
ma buvo pasaulio sostinė, miestą
gynė pagonių dievai, o krikščionių
Dievas negina — taip priekaištavo
gyventojai. Į šituos pagonių priekaiš-
tus, o drauge ir nemažos dalies krikš-
čionių abejones, Augustinas atsako
savuoju „Dievo miestu”, aiškin-
damas, ko galime tikėtis iš Dievo ir
ko ne, kas priklauso politikos ir kas
tikėjimo sferai. Šis Augustino vei-
kalas aktualus ir šiandien, kai reikia
sąžiningai atskirti Bažnyčios ir au-
tentiško pasaulietiškumo sferas.

Bendrosios audiencijos kateche-
zėje popiežius paminėjo ir kitus
Augustino veiklaus – traktatą apie
Švenčiausiąją Trejybę „De Trinita-
te”, puikius psalmių komentarus
„Enarrationes in Psalmos”, daugybę
laiškų ir homilijų. Iki mūsų laikų yra
išlikę daugiau kaip 300 jo laiškų ir
beveik 600 homilijų. Pirmasis Augus-
tino biografas, jo amžininkas vysku-
pas Posidijus, netrukus po Hippo vys-
kupo mirties sudarytame sąraše mini
1,030 kūrinių.

Pagal „Vatikano radiją“ parengė
N. Šmerauskas

Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie
LR vyriausybės 2007 m. skirta parama JAV LB,

skyriams, organizacijoms ir lituanistinių
mokyklų projektams

1. JAV Lietuvių Bendruomenės
Kultūros reikalų tarybos projektas
„Dokumentinis filmas apie lietu-
viškas stovyklas JAV” (projekto va-
dovė Marija Remienė, 967 (68)). Skir-
ta 25,248 Lt kelionių į JAV lietuvių
stovyklavietes išlaidoms, filmavimo
ir montavimo išlaidoms, filmavimo
medžiagoms.

2. JAV Lietuvių Bendruomenės
Švietimo tarybos projektas „2007 m.
vasarą dėstytojo/eksperto iš Lietuvos
dalyvavimas JAV LB Švietimo tary-
bos ruošiamuose liet. mokyklų moky-

tojų tobulinimosi kursuose” (projekto
vadovė Dalilė Polikaitienė, 945 (46)).
Skirta 5,035 Lt: kelionės išlaidoms
(Vilnius-Čikaga-Vilnius) (3,710 Lt),
vizos gavimo išlaidoms (530 Lt),
gyvybės draudimo išlaidoms padengti
(795 Lt).

3. JAV Lietuvių Bendruomenės
Krašto valdybos projektas „Vytauto
Babravičiaus koncertinė kelionė po
JAV LB apylinkes” (projekto  vadovas
Sigita Šimkuvienė, 1198 (299)). Skir-
ta 2,626 Lt Vytauto Babravičiaus avia-
bilietams į JAV.     Nukelta į 11 psl.

RŪPINAMASI ŠV. ANDRIEJAUS
LIETUVIŲ PARAPIJOS  IŠLIKIMU
Dabartiniam Šv. Andriejaus pa-

rapijos komitetui pasiaukojančiai
darbuojantis daugiau kaip keletą
metų nebuvo šaukiamas Šv. Andrie-
jaus lietuvių parapijos susirinkimas.
Tačiau laikui bėgant, keliems  parapi-
jos komiteto nariams ,,iškritus iš ri-
kiuotės”, parapijos klebonas kun.
Petras Burkauskas š. m. kovo 2 die-
ną, sekmadienį, 1 val. p. p. parapijos
salėje, nutarė sukviesti svarbų para-
pijos narių susirinkimą.

Paskelbtame laiške kleb. Bur-
kauskas teigia, kad vasario mėnesį
švenčiama 84-oji parapijos gyvavimo
sukaktis suteikia gerą progą įvertinti
parapijos šiandieninę padėtį ir nus-
pręsti dėl jos ateities. Klebono teigi-
mu, mes, parapijos nariai, turime ap-
tarti mūsų stipriąsias ir silpnąsias
vietas, įvertinti ir aptarti, ką mes da-
rysime dėl senstančios parapijos ir
kylančių parapijos išlaikymo išlaidų.
Susirinkimo metu rinksime naują
parapijos tarybą ir svarstysime, kaip
pasiekti tik retkarčiais parapijoje
pasirodančius lietuvius katalikus.
Jeigu mes norime judėti į priekį,
reikalinga, kad parapijiečiai gausiau
ir entuziastingiau jungtųsi į parapijos
gyvenimą. ,,Pasirinkimas yra mūsų ir
priklauso nuo mūsų aktyvaus daly-
vavimo. (…) Šiuo metu, kai daugelis
lietuviškų parapijų uždaromos, visi
turime dirbt kartu stiprinant ir vys-
tant Šv. Andriejaus parapiją,” — tei-
gia kleb. Burkauskas.

Yra būtina, kad šis kleb. Bur-
kausko kvietimas būtų išgirstas ne
tik  ilgamečių lietuvių parapijiečių,
bet ir neseniai iš Lietuvos atvykusių
tautiečių, kurie naudojasi ar ateityje
naudosis lietuviškos parapijos teikia-
mais patarnavimais bei paslaugomis.
Susirinkimas suteiks progą gauti
žinių apie Šv. Andriejaus parapijos
finansinę padėtį, jos dabartinį padėtį
Philadelphia arkivyskupijos parapijų
šeimoje, parapijos teikiamus dvasi-
nius patarnavimus, numatytus patai-
symus ir t. t. Taip pat bus galima pa-
teikti pasiūlymus dėl specialių pa-

maldų, sukakčių paminėjimų, kasmet
šv. Kalėdų metu parapijos rengiamo
tradicinio koncerto, giesmių, rekolek-
cijų ir t. t. Tad išgirskime nuoširdų
kvietimą ir susirinkime būtinai daly-
vaukime!

Vyskupas apsilankys 
Šv. Andriejaus parapijoje

Verbų sekmadienį,  kovo 16 d.,
Šv. Andriejaus lietuvių parapijoje
lankysis Philadelphia Arkivyskupijos
vyskupas pagalbininkas Joseph R.
Cistone. Apsilankęs parapijoje vysk.
Cistone patikrins vedamas parapijos
bylas, apžiūrės parapijos pastatų
būklę,  koncelebruos   Verbų sekma-
dienio 10:30 val. ryto lietuviškas šv.
Mišias. Be abejo, gaišinu skaitytojų
laiką aiškindamas, kokios svarbos
yra gausus lietuvių dalyvavimas
vysk. Cistone atnašaujamose šv. Mi-
šiose. Gausiai dalyvaudami sudarysi-
me tautiniu požiūriu gyvos lietuvių
parapijos įvaizdį. Kartu dar kartą įro-
dysime, kad prieš 16 metų arkivys-
kupijos sprendimas Šv. Andriejaus lie-
tuvių parapijos neuždaryti pasiteisino.

Parapijos klebonas kun. Petras
Burkauskas ir parapijos komitetas
dės visas pastangas vizituojantį vys-
kupą gražiai priimti. Į vyskupo garbų
priėmimą jungsis parapijos patalpose
veikianti V. Krėvės lituanistinė mo-
kykla, parapijos globojamas ir Ilonos
Babinskienės vadovaujamas choras
,,Laisvė”, skautų ir ateitininkų jauni-
mas, sėkmingai su parapija bendrau-
janti Philadelphia LB apylinkės val-
dyba. Tačiau  užpildyti bažnyčios suo-
lus būtini savos bažnyčios  ir lietu-
viško paveldo išlaikymu besirūpinan-
tys lietuviai. Jei susibursime taip
gausiai, kaip susiburiame Kūčių nak-
ties ar Prisikėlimo šv. Mišiose, galime
būti tikri, kad šv. Andriejaus parapi-
jos durys dar ilgai bus atviros tikinčių
lietuvių poreikiams. Iki malonaus pa-
simatymo kovo 2 d. parapijos susirin-
kime ir Verbų sekmadienį!

Algimantas S. Gečys
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LAIMĖS PAIEŠKOSLAIMĖS PAIEŠKOS
VITALIJA DUNÇIENÈ

Tik atsiranda proga ir mes tuoj
pat palinkime laimės savo giminėms,
draugams, pažįstamiems. Ko mes lin-
kime?  Kas yra ta laimė?  Kas padaro
žmogų laimingą?  Palinkėję visiems
laimės sekame visokių apklausų su-
vestines, norėdami sužinoti, ar mūsų
linkėjimai išsipildė.

Deja, Lietuvos gyventojai jaučiasi
esą vieni iš nelaimingiausių visoje
Europos Sąjungoje, rodo skelbiami
,,Eurobarometro”, ,,Gallup”, „Econo-
mist”, ,,Europos socialinė realybė”,
,,Spinter”   apklausų  duomenys.  Gal
didžiausius apimtimi tyrimus atliko
University of Leicester, Erasmus Uni-
versity, Rotterdam. Apibendrinant
visų tyrinėtojų surinktą medžiagą
buvo padaryta išvada, kad laimin-
giausi žmonės gyvena Danijoje, Švei-
carijoje, Austrijoje. Šiame sąraše
Kanada užima tik 10 vietą, Airija –
11, JAV – 23, Vokietija – 35, Anglija –
41, Prancūzija – 62, Kinija – 82, Ja-
ponija – 90, Indija – 125, Rusija – 167.
Lietuva pagal žmonių laimingumo
savijautą yra tik 155 vietoje.  Apklau-
sos parodė, kad lietuviams didžiau-
sias trukdis jaustis laimingiems – pi-
nigų stoka. Tyrinėtojai apibendrino,
kad žmonių jautimasis laimingais
priklauso nuo sveikatos, turto ir išsi-
lavinimo.  Visi šie trys veiksniai yra
tiesiogiai vienas nuo kito priklausomi
ir vienas kitą veikia. Jei kurio nors jų
nėra – negalime jaustis laimingi.

University of California, Riversi-
de profesorė dr. Sonja Lyubomirsky
nustatė, kad 50 proc. mūsų laimės
jausmo, kuris nepasiduoda jokiai įta-
kai,  apsprendžia mūsų genetinė pri-
gimtis; 10 proc. mūsų laimės priklau-
so nuo aplinkybių (kur mes gyvena-
me, kiek pinigų turime, kokia šeimy-
ninė padėtis, kokia mūsų išvaizda);
likusius 40 proc. savo laimės jausmo
mes patys sąmoningai galime keisti

(didinti ar mažinti).  
Šv. Evangelijoje Matas perduoda

Kristaus žodžius: ,,Nekraukite sau lo-
bių žemėje, kur kandys ir rūdys ėda,
kur vagys įsilaužia ir vagia. Verčiau
kraukitės lobį danguje, kur nei kan-
dys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsi-
laužia ir nevagia, nes kur tavo lobis,
ten ir tavo širdis” (Matas 6:19-21).
Deja, jau kaip  anksčiau minėjau, kad
dauguma lietuvių mano, jog jų visos
nelaimės slypi pinigų trūkume.  O ku-
ris iš mūsų nenorime būti laimingas?
Kur mūsų širdis, ten  dedamos ir mū-
sų visos pastangos. Siekiame tos lai-
mės dirbdami keliuose darbuose ar iš-
vykdami į tolimiausius kraštus – ban-
dydami uždirbti kuo daugiau pinigų,
įsigyti vis daugiau ir daugiau daiktų,
palikdami likimo valiai savo šeimas ir
artimuosius. 

* * * 
Sovietinėje Lietuvoje dauguma

žmonių nuomodavo iš valstybės mažą
butelį, o maistui ir drabužiams su-
naudodavo savo ubagišką atlyginimą.
Visi nešiojo neaiškios spalvos pana-
šaus sukirpimo rūbus ir avėjo vienu
numeriu per mažus batus.  Džiaugėsi
atstovėję ilgoje eilėje ir gavę nusipirk-
ti valgomos mėsos gabalą ar išprašę
kolūkio pirmininko mašinos parsiga-
benti iš ligoninės namo numirusį šei-
mos narį.  Ar buvo tada žmonės nelai-

mingi, nes turėjo mažai pinigų, daik-
tų?  Man niekada neteko girdėti, kad
mano tėvai būtų kalbėję, jog jiems iki
laimės trūksta mašinos ar kokių nors
daiktų. Jie turėjo 5 vaikus ir mokėjo
džiaugtis, kad mes buvome sveiki,

kad visi mokėmės, kad nenuklydome
šunkeliais. Jie būtų sakę, kad jiems
iki laimės trūksta laisvos Lietuvos,
nevaržomo Dievo garbinimo, laisvo
kalbėjimo, laisvo keliavimo.  Aš tikiu,
kad panašų atsakymą būtum išgir-
dęs ir iš kaimynų lūpų.  

Atėjo diena, kurios niekas nesi-
tikėjo sulaukti – nors ir tankų traiš-
komi, bet išdrįsome garsiai pasakyti
sau, okupantams ir visam pasauliui:

,,Mes norime laisvės, mes esame pa-
siruošę mirti dėl jos”. Tada, nors ne-
turėdami daiktų, nežinodami, kas
mūsų laukia už valandos, alkani ir
sušalę, stovėdami susikibę rankomis
išgyvenome didžiausias palaimos ir
džiaugsmo dienas! Deja, kaip prof.
Lyubomirsky teigia, pasikeitusios ap-
linkybės (Lietuvos laisvė) tik 10 proc.
padidino mūsų laimės pojūtį ir truko
tik kelis metus.  Šiandien visi lietu-
viai turi daugiau daiktų (mašinų, dra-
bužių, butų, batų..), bet ar tikrai
daug laimingesni tapome? Ar tikrai
mes pasijutome laimingi galėdami
pamatyti, kaip žmonės gyvena ki-
tuose kraštuose? Jeigu piniguose –
daiktuose ,,slypi laimė”, tai tikrai
mes šiandien turėtumėme būti daug
daug laimingesni.

Deja, statistika apie savižudybes,
alkoholizmą, narkomaniją, apklausų
rezultatai rodo, kad mes nelabai jau-
čiamės laimingi. Kai turi savo butą,
tai reikia jam ir langų, durų ir re-
montais pasirūpinti reikia, ir apšildy-
mas rūpi.  Kai turi mašiną, jai reikia
detalių ir benzino. Ir visi tie trūku-
mai neatrodo nei maži, nei nereikš-
mingi, kad galėtum jų nepaisyti. Dėl
jų reikia dirbti keliuose darbuose ar
važiuoti uždarbiauti į užsienį, ne-
paliekant laiko nei sau, nei šeimai,
nei giminei, nei kaimynui. 

* * * 
Lietuvai išsilaisvinus iš vergovės,

žmonės pasklido po platųjį pasaulį ir
pamatė, kad už pinigus gali nusipirk-
ti daug daiktų.  Lietuvoje irgi tuoj pat
atsirado labai daug gražių daiktų, ku-
rie visi, atrodė, šaukia:  ,,Pirk mane,
pirk mane”.  Įvairiausių pavadinimų
žurnalai, televizijos herojai be palio-
vos tvirtina: ,,Šita ponia turi labai

subtilų skonį ir sugeba prie savo dra-
bužių priderinti visas 40 porų išeigi-
nių batelių”; ,,Jonaičiai, turėdami
menišką sielą, savo bute sugebėjo
sukurti rytietišką atmosferą, o Pet-
raičiai nutarė įsigyti trečiąjį namą
prie Viduržemio jūros”;  ,,Marytė iš-
tekėjo už užsienyje jos laukusio bilijo-
nieriaus, o Petras surado laimę tik
‘susikrovęs’ pirmąjį milijoną litų ir
‘n’ kartą vedęs perpus už save jaunes-
nę žmoną”. Kiekviena žinutė būtinai
bus palydėta keliomis spalvotomis
nuotraukomis su besišypsančių (lai-
mingų?) herojų veidais.  

Klausosi visa Lietuva tokių žinių,
kol netampa pusiau užhipnotizuota ir
įtikėjusi, kad tik pinigai ir turtai gali
juos išgelbėti iš tokios ,,baisios”  pa-
dėties. Jaunesnis žmogus, užsilikęs
mažuosiuose Lietuvos miesteliuose ir
nesusikrovęs turtų, žiūrėdamas į
tuos, tarp daiktų besipuikuojančius
,,laiminguosius”, jaučiasi toks nevy-
kėlis, kad užsimiršti gali tik nu-
sigėręs iki sąmonės praradimo arba
išgirdęs naujieną, kad ,,kaimyno na-
mas sudegė”.  Didžiausiais nevykė-
liais paprastai jaučiasi vyrai, nes jie
,,žino”, kad jų ,,svarbiausias” darbas
(žmonos neužmiršta priminti) yra
aprūpinti šeimą pinigais ir daiktais.
Ir kažin ar ne toks ,,žinojimas” pri-
sideda, kad statistiškai savižudžių
yra daug daugiau tarp vyrų.

* * * 
Laukia nesulaukia mažesnių

miestelių ir kaimų tėvai išvykusių sa-
vo vaikų laimės ieškoti į tolimus kraš-
tus ar didžiuosius Lietuvos miestus ir
ten pasinėrusius į niekada nesibai-
giančių darbų verpetą. Protas jiems
sako, kad reikia džiaugtis – vaikai įsi-
gys daug daug pinigų – daiktų ir bus
laimingi. Deja, tėvų širdys jaučia ką
kita, tik lūpos nedrįsta ištarti žodžių.
Ar ne todėl kai kurie žmonės Lie-
tuvoje jau ,,ilgisi anos tvarkos”, kai
prigimtinis žmogaus noras turėti
daugiau ir daugiau daiktų buvo var-
žomas? Žmonėms buvo uždrausta
dirbti keliuose darbuose, turėti dau-
giau daiktų. Būtent dėl tokio suvar-
žymo žmonės turėjo pakankamai
laiko aplankyti savo tėvus,  pasirū-
pinti savo vaikais, pakalbėti su kai-
mynu, paskaityti knygą, pasižiūrėti į
ropinėjančią skrurdėlę, pasikalbėti su
savo Kūrėju. 

Ypač sunku turėti saiko jausmą
tam žmogui, kuris visą gyvenimą ne-
turėjo praktiškai nieko. Aš esu girdė-
jusi ne vieną pasakojimą, kaip išbadė-
ję žmonės, sugrįžę iš kalėjimų, mirda-
vo persivalgę, jeigu iš anksto nežino-
davo, kas jų laukia ,,sočiai prisival-
gius”. Kažkodėl pačiam žmogui yra
labai sunku pasirinkti išmintingus
sprendimus, nepasiduoti prigimti-
niam norui turėti daugiau ir nepasi-
duoti minios nusakomam laimės su-
pratimui.  Girdėjau vieną krikščionį
kalbant apie pinigus, turtą:  ,,Dievas
man davė viską: sveikatą, protą, su-
gebėjimus, sąlygas… ir pinigų – daik-
tų. Kodėl aš turėčiau įsivaizduoti, kad
tos gėrybės priklauso man? Pinigus
Dievas man patikėjo tik tam, kad jie
prisilietę prie mano rankų, atitektų
kitiems žmonėms! Kuo daugiau man
Dievas davė, tuo daugiau atiduodu ki-
tiems.” Įdomios mintys. Jeigu mes
panašiai galvotumėme, turbūt praei-
tų noras didžiuotis daiktais, ypač tais,
kurie mums nebūtini.

Tęsinį skaitykite kitą šeštadienį.

Apklausos parodė, kad lietuviams didžiausias
trukdis jaustis laimingiems – pinigų stoka.

Jono Kuprio nuotraukos
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GERESNIO GIDO PO BALTIJOS KRAŠTUS NERASITE
DALIA CIDZIKAITÈ

Apie 1999 metus į mano rankas
pateko vaizdo juosta ,,Vilnius — the
Symbol of a New Europe”, kuri mane
ne kartą gelbėjo dėstant lietuvių
kalbą University of Illinois at Chi-
cago ir Baltic Summer Studies Ins-
titute kursuose. Ilgą laiką tai buvo
bene vienintelė vaizdinė medžiaga,
kuri ne tik buvo gera mokymo prie-
monė, bet ir kurią nebuvo gėda paro-
dyti prie geresnės kokybės pripra-
tusiems amerikiečiams studentams.
Tik šiemet pasitaikė proga daugiau
sužinoti apie filmą sukūrusį žmogų
— Thomas Wilbur, jo paties žodžiais
tariant, vieną pirmųjų savo įmonę
įsteigusių Lietuvoje užsieniečių,
neturinčių jokių giminių ar kraujo
ryšio su šia šalimi. 

T. Wilbur į Lietuvą atvyko vos
šiai atgavus Nepriklausomybę. Jis
sako, kad savo įmonę įkūrė, nes
norėjo daryti tai, kas buvo įdomu, ką
laikė naudinga šaliai, kurioje dirbo,
tiesa, prisipažįsta, tikrai nelengva
buvo perprasti svetimos šalies verslo
steigimo ir veiklos principus, ypač
nelenga suprasti, kai nemoki kalbos.
Tačiau nusprendęs ilgesniam laikui
pasilikti, o vėliau taip ir likęs gyven-
ti, dabar Wilbur didžiuojasi, kad su-
geba pats sutvarkyti verslo finan-
sinės apskaitos reikalus, paruošti
ataskaitas, naudodamas kompiute-
rines  programas lietuvių kalba.

,,Manęs dažnai klausia, ką ben-
dro turiu su Lietuva, — lyg užbėg-
damas už akių klausė pats pašneko-
vas. — Taip, mano žmona lietuvė ir
mylima dukrelė irgi gimė Lietuvoje,
bet su žmona susipažinau po to, kai
kelerius metus jau buvau pagyvenęs
Lietuvoje.” Wilbur įsitikinęs, jog
Lietuvą atrado laimingų sutapimų ir
atsitiktinumų dėka, kai su vyresniuo-
ju broliu nusprendė aplankyti šalis,
kurios 50 metų buvo už geležinės
uždangos. Estijoje broliai dalyvavo
viename ekonominiame seminare,
kur susipažino su Lietuvos Vyriau-
sybės atstovais, o netrukus gavo fak-
sogramą, kviečiančią atvykti į Lie-
tuvą ir padėti Lietuvos bankams.
Taip, užsitikrinęs vienos iš JAV fon-
dų pagalbą, Wilbur atvyko į Lietuvą. 

Pirmas įspūdis, anot jo, buvo,
kad niekas nekalba angliškai ir
nelabai supranta, ką reikia daryti su
laisva rinka, banku, paslaugomis ir t.
t. Dabar, prisiminus pirmuosius savo
metus Lietuvoje, kur sunku buvo
nusipirkti net geros dantų pastos,
Wilbur tiesiog sunku patikėti, kaip
toli Lietuva nuėjo. 

Filmus amerikietis pradėjo kurti
po to, kai padirbo Lietuvos ekono-
minės plėtros agentūroje, kurios už-
davinys buvo pritraukti užsienio
investuotojus. Tada buvo kuriamas
pirmasis filmas — mėginimas pris-
tatyti Lietuvą užsieniečiams, o Wil-
bur buvo angliškai kalbantis gidas po
Lietuvą. ,,Supratau, kad jauna šalis
neturi jokios įvaizdžio strategijos (ir
dabar ta problema egzistuoja), trūks-
ta elementarios informacijos apie
Lietuvą, tad nusprendžiau, kad tai
puiki veiklos niša ir 1998 m. sukūriau
pirmąjį filmą ‘Vilnius – naujosios
Europos simbolis’. Lietuva tada dar
nebuvo Europos Sąjungos narė,” —
savo privataus verslo pradžią prisi-
minė pašnekovas.

Šiuo metu jo įstaiga ,,Vilnius on
Video” yra sukūrusi keturis 30 mi-
nučių ir daugiau trukmės filmus –
apie Vilnių ir visas tris Baltijos šalis,
taip pat trumpą muzikinį filmą –
vienos dienos kelionę po Vilnių ir du
filmus–projektus. Vienas sukurtas
apie tris Baltijos šalių sostines, o pas-
kutinis, kurtas su partneriais, prista-
to Baltijos šalių kalbas ir papročius.
Wilbur nuomone, sėkmingiausias
darbas yra trijų DVD apie Baltijos
šalis rinkinys. Trys filmai – vienoje
pakuotėje – puiki dovana ir geras su-
venyras iš kelionės — savo prekę gyrė
jis. Wilbur įstaiga taip pat bendradar-
biavo kuriant teminius filmus Bal-
tijos–Amerikos fondui (USBF), Tarp-
tautiniam respublikonų institutui
(IRI) ir t.t.

Pats naujausias ,,Vilnius on Vi-
deo” projektas — „Kalbos tavo ekra-
ne: trys šalys — trys kalbos” (Lan-
guages on Your Screen: Three Count-
ries — Three Films) yra Europos
Sąjungos paremtas projektas, kuriuo
siekiama pristatyti naująsias Sąjun-
gos nares. Tai filmai, gana išsamiai
pristatantys Baltijos šalių istoriją,
miestus, architektūrą ir gamtą ir
kartu mokantys pagrindinių žodžių
bei posakių, kurių gali prireikti lat-
viškai, etsiškai ar lietuviškai nekal-
bančiam tų šalių svečiui. Šie filmai,
anot Wilbur, turi plačias naudojimo
galimybes, nes galima sekti ir matyti
dialogus svetima kalba, galima mo-
kytis tos kalbos, o galima ir tiesiog
stebėti vaizdus ir klausytis tose ša-
lyse sukurtos muzikos.

Kadangi tai filmas, Wilbur teko
pagrindinė atsakomybė jį kuriant,
pradedant scenarijumi, muzikos, fil-
mavimo vietų paieška ir baigiant
montavimu bei DVD gamyba. Pro-
jekto koordinatorius Vilniaus univer-
sitetas parinko filme pateikiamas

temas ir parengė dialogus pagal jas, o
jis keliavo po visas Baltijos šalis,
rinko vietas, kurios tiktų dialogų
temoms (jų kiekviename iš trijų filmų
yra po dešimt), ieškojo to, kas geriau-
siai tiktų, pristatant kiekvieną šalį
atskirai ir visas kartu. 

Tai labai sudėtingas projektas —
apie jau užbaigtą darbą sako Wilbur.
Norint sukurti gerą filmą apie šalį,
reikia ją pažinti. Yra daug filmų,
kurie sukurti televizijoms ar net
platinami kitaip, bet jie yra labai
paviršutiniški. ,,Taip, internete gali-
ma surasti pakankamai informacijos
kone apie kiekvieną šalį, tačiau tik
trumpam į ją užsukęs, nepajusi jos
atmosferos, nesuvoksi papročių ar
įpročių, nesuprasi, kas joje yra kitaip
nei visur kitur.” Todėl gero filmo
sukūrimas, pašnekovo nuomone, gali
trukti ištisus metus. Juk reikia
nemažai pakeliauti, reikia sulaukti
tinkamo oro ir t. t.

Sukurdamas po du atskirus fil-
mus, Wilbur gerai pažino ir Latviją
bei Estiją. ,,Geresnio gido už mane
nerasite,” — juokavo jis. Ir pridūrė,
kad, rimtai kalbant, jis labai gerai
žino šių šalių istoriją, gražiausias ir

labiausiai dėmesio vertas vietas.

Lietuvoje gyvenančiam Wilbur
labiausiai patinka tai, kad gyvena
tokio dydžio mieste, kuriame nebūti-
na pusę dienos praleisti automobily-
je, norint sutvarkyti paprastus rei-
kalus. Ir kad  čia yra viskas, ko reikia.
Nepatinka asmeninės atsakomybės
stygius. ,,Gal tai yra sovietmečio pa-
likimas, — svarstė jis, — bet daugelis
žmonių vis dar galvoja, kad kažkas
kitas turi išspręsti jų problemas: sut-
varkyti šiukšles prie namo, susitarti
su kaimynu ir t. t.” Nors, anot jo, pa-
žiūrėjus, kaip žmonės vairuoja ir sta-
to automobilius, atrodo, kad visi yra
tikri individualistai, nes galvoja tik
apie save, bet atsakomybės už save,
už savo ateitį jausmas yra labai silp-
nas. Jau ne vienus metus Vilniuje
gyvenantis amerikietis nustebo, pak-
laustas, ar jis kalba lietuviškai.
,,Kaipgi būtų galima gyventi, turėti
savo verslą ir nekalbėti tos šalies
kalba?” — klausimu atsakė jis. O
paklaustas, koks, jo nuomone, yra
vienas keisčiausių lietuviškų posakių,
tvirtino, kad tai būtų posakis „ne
taip”, kuris pažodžiui išvertus į anglų
kalbą reiškia „no yes”. Suprask kaip
nori — šmaikštavo Wilbur.

Iš paskutinės kelionės į Florida, Wilbur miestelyje, kuris buvo prieš 100
metų buvo įkurtas tolimo giminaičio.

DVD rinkinį apie tris Baltijos šalis galima įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje.
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Trispalviû akcija pranoko
rengèjû lùkesçius

Kuriama profesionali kariuomenè

Vilnius, vasario 22 d. (ELTA) –
Sąjūdžio jubiliejaus proga Vilniuje or-
ganizuojamoje tarptautinėje konfe-
rencijoje birželį laukiama iškiliausių
Europos demokratinių judėjimų
vadovų. Tikimasi, kad į Lietuvą at-
vyks buvę Latvijos, Estijos, Lenkijos,
Ukrainos vadovai, žinomi Vidurio ir
Vakarų Europos šalių politikai, Ru-
sijos ir Baltarusijos demokratai.

Anot vieno iš konferencijos orga-
nizatorių, Užsienio reikalų ministeri-
jos ambasadoriaus ypatingiems pave-
dimams Aurimo Tauranto, plėtojant
renginio sumanymą buvo atsižvelgta,
jog minint Sąjūdžio jubiliejų negali

būti nepaisoma tarptautinės to meto
aplinkos. Tai atspindi ir konferenci-
jos pavadinimas – ,,Berlyno sienos
griuvimas: nuo Budapešto iki Vil-
niaus”.

,,Šiemet yra ne tik Sąjūdžio jubi-
liejus, bet ir Prahos pavasariui su-
kanka 40 metų. Nusprendėme, kad
pažymint šiuos jubiliejus verta su-
rengti tarptautinę konferenciją, kuri
labiau atskleistų ryšius ir tų įvykių
sąsajas”, – sakė A. Taurantas. Anot
diplomato, galutinis dalyvių sąrašas
dar nėra patvirtintas, tačiau tikima-
si, kad į Vilnių atvyks nemažai žymių
Europos visuomenės veikėjų.

Sâjùdî pagerbs Europos 
demokratiniû judèjimû vadovai

Pasvalys, vasario 22 d. (ELTA) –
Lietuvos valstybės atkūrimo 90-me-
čio minėjimo dieną beveik pusantro
šimto Pasvalio rajono gyventojų na-
mus padabino naujomis Trispalvė-
mis. Vasario 16-osios išvakarėse Pas-
valio rajono Tetirvinų kaimo bend-
ruomenė ir uždaroji akcinė bendrovė
,,Lizėja” paskelbė akciją ,,Sugrąžinki-
me Lietuvos vėliavą į Pasvalio kraš-
tą”. 

Kaip prasitarė bendrovės komer-
cijos direktorė Inga Tribuišienė, akci-
jos sumanytojas buvo Tetirvinų kai-
mo bendruomenės narys Algis Mule-
vičius. Jis sumanymu pasidalijo su ki-
tais verslininkais, o UAB ,,Lizėja” va-
dovų paprašė, kad bendrovė parem-
tų akciją pirkėjams parduodama vė-
liavas ir jų priedus gamintojo kaino-
mis. Bendrovės direktorius Gintaris

Liberis sutiko tapti akcijos rėmėju.
Bendrovės komercijos direktorė I.
Tribuišienė buvo tarsi akcijos koordi-
natorė – ieškojo įmonių, siūliusių ge-
ros kokybės gaminius už palankesnę
kainą. I. Tribuišienė  sakė tokio pir-
kėjų aktyvumo nesitikėjusi. Per akci-
ją parduota 140 vėliavų, tarp jų – 60
komplektų (vėliava, kotas, laikiklis ir
antgalis). Gyventojai galėjo rinktis
vėliavas pagal kokybę, kainą ir spal-
vinę gamą.

Pasak bendrovės komercijos di-
rektorės, pernai per visus metus par-
duotuvėje buvo nupirktos vos 9 vėlia-
vos, per akciją tikėtasi parduoti apie
30. Tikrovė smarkiai pranoko lūkes-
čius – prekybininkai pritrūko vėlia-
vų kotų, o vėliau pristigo ir iš geres-
nio pluošto pasiūtų vėliavų, tad pir-
kėjams teko įsigyti pigesnes.

Lietuvos padangè rusû 
žvalgams nebuvo svetinga

Vilnius, vasario 22 d. (BNS) –
Marijampolės kultūros rūmuose įs-
teigtas pirmasis šalyje profesionalio-
sios kariuomenės karių verbavimo ir
atrankos biuras. Marijampolės val-
džia Lietuvos kariuomenei perdavė
patalpas miesto centre. Netrukus ša-
lyje turėtų būti įsteigta 10 profesio-
naliosios kariuomenės karių verbavi-
mo ir atrankos biurų.

Marijampoliečiai nevengia profe-
sionalios tarnybos kariuomenėje.
Pernai į profesionalią tarnybą užver-
buota 19 jaunuolių iš Marijampolės.
Šiemet per du mėnesius būti profe-
sionaliais kariais panoro 9 marijam-
poliečiai, tarp jų – viena mergina.

Kol kas karo prievolės atrankos
Marijampolės biure bus ne tik ver-
buojami profesionalūs kariai, bet ir
aptarnaujami šauktiniai į priva-
lomąją tarnybą ir į atsargą išėję ka-
riškiai. Vėliau, kai privalomosios tar-

nybos nebeliks, biuras aptarnaus tik
profesionalaus kario profesiją pasi-
rinkusius žmones. Anksčiau kariai
profesionalai turėjo būti baigę 12 kla-
sių. Dabar profesionaliais kariais ga-
lės tapti ir 10 klasių baigę žmonės
nuo 18 iki 36 metų. Visi kariai profe-
sionalai turi neturėti jokių sveikatos
sutrikimų. Tarnybą pradėjusiam ei-
liniui pirmaisiais metais bus moka-
mas 1,890 litų atlyginimas. Jis didės
atsižvelgiant į ištarnautus metus ir
kvalifikaciją.

Šiuo metu Lietuvos kariuomenė-
je tarnauja daugiau nei 2 tūkst. šauk-
tinių. Palengva jie bus keičiami profe-
sionalais. Sprendimą dėl šauktinių
atsisakymo buvo bandoma priimti
praėjusioje Seimo sesijoje, tačiau nu-
tarta šį klausimą atidėti pavasario se-
sijai. Siūloma privalomosios tarnybos
neatsisakyti visiškai, bet sustabdyti
šaukimą į ją.

Šiauliai, vasario 22 d. (ELTA) –
Rusijos Federacijos karinis lėktuvas
An-30B pagal Atviros oro erdvės su-
tartį virš Lietuvos teritorijos atliko
žvalgybinį skrydį. Nors buvo nu-
matyta, kad skrydis truks 2 valandas
20 minučių, dėl apniukusio oro jis
buvo sutrumpintas iki 1 valandos 45
minučių. Lėktuvas skrido apie 715
kilometrų, buvo praskrista virš Pak-
ruojo, Panevėžio, Vilniaus, Kauno,
Jonavos. Filmuota ir fotografuota iš
maždaug 3 kilometrų aukščio.

Žvalgybiniame skrydyje dalyva-
vo 20 žmonių. Įgulą sudarė 13 rusų
ir vienas baltarusis. Lėktuve pagal
sutarties reikalavimus buvo 6 asme-
nų Lietuvos stebėtojų grupė.

Po skrydžio Oro operacijos gru-

pės vyriausiasis navigatorius majo-
ras Rimtautas Minkevičius sakė, kad
skrydis pavyko pagal planą, tik buvo
ne itin tinkamos oro sąlygos filmuoti
ir fotografuoti. Pernai Lietuva virš
Rusijos irgi vykdė Atviros oro erd-
vės sutarties žvalgybinį skrydį. Jis,
pasak R. Minkevičiaus, buvo kur kas
sėkmingesnis. Oras buvo geras, ir į
Lietuvą pavyko atsivežti daug nau-
dingos medžiagos.

Rusijos ir Baltarusijos stebėtojų
grupės vadovas pulkininkas Vadim
Čiudinovskich sakė: ,,Nufotografa-
vome ir nufilmavome nedaug, mūsų
specialistai per 10 dienų išryškins
medžiagą. Jei pageidaus, galės šiame
procese dalyvauti ir lietuvių atsto-
vai.” 

Žvalgybiniam skrydžiui netiko oras.       Giedriaus Baranausko (ELTA) nuotr.

Vilnius, vasario 21 d. (ELTA) –
Vilniuje šiuo metu viešintis pasau-
linio garso amerikiečių rašytojas
John Irving save vadina ne tiek ta-
lentingu, kiek darbščiu ir susikaupti
sugebančiu žmogumi, kurio tikslas –
ne pakeisti pasaulį, o gerai sukurti
romano istoriją.

J. Irving jau spėjo pasivaikščioti
po Tarptautinę Vilniaus knygų mugę,
susitiko su savo gerbėjais ir pristatė
naująjį autobiografinį romaną ,,Kol

tave rasiu”. Vilniaus knygų mugė J.
Irving paliko gerą įspūdį. ,,Esu aplan-
kęs daugybę knygų mugių. Daugelyje
jų svarbiausia būna parduoti knygą.
O jūsiškėje didesnis dėmesys teikia-
mas susitikimams su rašytojais, susi-
pažinimui su literatūra. Tai yra džiu-
gu”, – kalbėjo 65-erių rašytojas, išlei-
dęs vienuolika romanų. Lietuvių kal-
ba yra išleistos šešios J. Irving kny-
gos: ,,Pasaulis pagal Garpą”, ,,Našlė
vieneriems metams”, ,,Ketvirtoji ran-
ka”, ,,Malda už Oveną Minį”, ,,Sidro
namų taisyklės” ir naujasis romanas
,,Kol tave rasiu”.

Amerikiečių prozininkas pripa-
žįsta, kad paskutinieji šeši romanai
,,sukonstruoti” geriau nei pirmieji
penki. ,,Nuo to laiko, kai išgarsėjau
parašęs romaną ‘Pasaulis pagal
Garpą’ 1978 m., galiu daug daugiau
laiko skirti rašymui, tad ir rezultatais
esu labiau patenkintas”, – kalbėjo
rašytojas. J. Irving įsitikinimu, klysta
tie rašytojai, kurie mano galintys pa-
keisti, patobulinti pasaulį. Amerikie-
čių prozininkas save vadina ,,knygų
architektu” ir pripažįsta: ,,Aš – ama-
tininkas, o ne intelektualas.” Sulau-
kęs klausimo apie savo talento feno-
meną, J. Irving teigė, kad geriausias
rašytojas – nebūtinai talentingiau-
sias, ir literatūrinį gyvenimą palygi-
no su sportu.

J. Irving: ,,Aš – amatininkas,
o ne intelektualas”

Atkelta iš 1 psl.
Jolantos Raslavičiūtės, Jurgio
Bradūno, Lino Rimkaus, Romo
Sakadolskio, kaip ir ‘Laisvosios
Europos’, balsai, padėjo išugdyti ir
Sąjūdžio metais laisvai prabilusią
Lietuvos žurnalistų kar-tą”, –
pažymėjo Lietuvos diplomatijos
vadovas. Ministras išsakė viltį, kad
šie įrašai padės Lietuvos istorikams,
politikams ir žurnalistams giliau su-
prasti tą sudėtingos istorijos tarpsnį,
kai būdami nelaisvėje Lietuvos žmo-
nės sugebėjo išsaugoti laisvės dvasią.

JAV vyriausybė 2007 metų pabai-
goje perdavė Lietuvos ambasadai Wa-
shingtone 776 ,,Amerikos balso” gar-
so juostas su lietuviškų laidų įrašais.
Anot Lietuvos centrinio valstybės ar-
chyvo direktoriaus Daliaus Žižio, šie
lietuviškų laidų įrašai – tai dovana,
kurios Lietuva laukė ilgus metus. Ar-
timiausiu metu įrašai bus suskaitme-

ninti ir prieinami tyrinėtojams.
Renginio metu ministras P. Vai-

tiekūnas įteikė Užsienio reikalų mi-
nisterijos garbės ženklą ,,Lietuvos
tūkstantmečio žvaigždė” ilgamečiam
,,Amerikos balso” darbuotojui R. Sa-
kadolskiui. Pasak R. Sakadolskio,
,,Amerikos balsas” – tai viena iš ne-
daugelio institucijų, kurioje buvo ga-
lima profesionaliai dirbti Lietuvos la-
bui, ir tai dar labiau skatino tikėti jos
ateitimi.

Apie ,,Amerikos balso” lietuviškų
laidų archyvų grąžinimą Lietuvai
pranešta praėjusių metų pabaigoje.
Vertingą archyvinę medžiagą – įrašų
juostas, kurių iš viso yra apie 24 dė-
žės, perėmė Lietuvos ambasada Wa-
shingtone. Apie sprendimą perduoti
,,Amerikos balso” archyvus praėjusių
metų liepos 24 dieną paskelbė JAV
federalinis registras, šį prašymą pa-
tenkino JAV nacionalinis archyvas.

Lietuviška ,,Amerikos balso”
istorija – jau Lietuvos archyvuose

J. Irving Vilniuje pasirašo autografus.
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.
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Prieš š. m. vasario 5 dienos ,,su-
perantradienio” pirminius rinkimus į
JAV prezidentus Joint Baltic Ameri-
can National Committee, Inc.
(JBANC), įsikūrusi Washington, DC
ir apjungianti tris organizacijas: Es-
tonian American National Council,
Inc., American Latvian Association,
Inc. ir Lithuanian American Council,
Inc., išsiuntė klausimus aštuoniems
demokratų ir respublikonų kandi-
datams į prezidentus, prašydamas
pasisakyti Baltijos kraštams svar-
biais klausimais. 

Čia siūlome sutrumpintus de-
mokratų partijos kandidatės į JAV
prezidentus Hillary Clinton atsaky-
mus. 

— Kokią laikyseną pasirin-
ksite JAV santykiuose su Rusija,
turint omenyje didėjantį Rusijos
sovietinio stiliaus atsiskyrimą,
propagandą, nukreiptą prieš Va-
karus, ir nedemokratinius veiks-
mus, tokius kaip žiniasklaidos
laisvių suvaržymas ir sugrįžimas
prie vienos partijos režimo? Kaip
Jūs pasielgsite, siekdama pris-
tabdyti Rusijos bandymą įbau-
ginti kaimynines šalis, pavyz-
džiui, Baltijos kraštus, boiko-
tais, žaidimą tiekiant naftą, ki-
bernetines atakas, dezinforma-
ciją bei kitus būdus?

— Problemų sąrašas, kuris skiria
JAV ir Rusiją, ilgėja. Pačioje Europos
šerdyje, kur sunkiai dirbome nuo pat
Šaltojo karo pabaigos, siekdami pa-
laidoti seną lenktyniavimą ir priešiš-
kumą vieni kitiems, dabar matome
atsinaujinusius ginčus tarp Rusijos ir
daugelio jos europietiškų kaimynių,
ypač Baltijos kraštų, tačiau liūdna,
jog ne tik jų.

Daugelis iš mūsų tikėjosi, jog
Baltijos kraštų ir Rusijos santykiai
pasitaisys Estijai, Latvijai ir Lietuvai
įstojus į NATO bei Europos Sąjungą.
Vietoj to, Rusija sukurstė tautinius
jausmus, nukreiptus prieš Estiją, pa-
naudojo naftą ir gamtines dujas kaip
politinį įrankį Baltijos jūros regione
(o bendrai ir visoje Europoje), bandė
užkirsti Vakarų diplomatijos pas-
tangas palaikyti taiką Balkanuose,
kritikavo tautas, kurios siekia prisi-
jungti prie NATO, ir aiškiai davė su-
prasti, jog demokratinius kitų šalių
laimėjimus ir progresą, vykstantį ties
Rusijos sienomis, ji vertina kaip grės-
mę jai pačiai.  

Prezidentas Putin, atrodo, keti-
na Rusijai suteikti nugalėtojos lenk-
tyniavime su JAV ir daugeliu kitų
draugų bei sąjungininkų visame pa-
saulyje vardą. Ruošdamasis likti val-
džioje po to, kai šių metų kovo mėnesį
pasibaigs jo kadencija, Putin už-
gniaužė nepriklausomą žiniasklaidą,
grasino ir įkalino politinius prieši-
ninkus, o rinkimus pavertė nemalo-
niu formalumu. Deja, Prezidentas
Bush nesugebėjo suvokti, kas vyksta.
Jis pradėjo susitarimų nesilaikymo
procesą, neieškodamas kitų kelių iš-
laikyti tarpusavio pasitikėjimą, visą
laiką žiūrėjo į kitą pusę, Rusijai me-
tant iššūkį JAV ir kitų sąjungininkų
interesams. Po rugsėjo 11 d. Prezi-
dentas Bush susitelkė tik ties vienu
JAV-Rusijos santykių aspektu — ko-
vai prieš terorizmą. Rusai pajuto, jog
jie laisvi elgtis savo viduje ir
kaimyninėse šalyse taip, kaip jiems
patinka. Tuo pat metu santykiai su
mūsų europiečiais sąjungininkais,
kurie yra ypač svarbūs siekiant veik-
smingos strategijos su Rusija, susilp-

nėjo. Mes galime padaryti kur kas ge-
riau. Kaip Prezidentė, aš būsiu pasi-
rengusi dirbti su Rusija ten, kur mū-
sų interesai susikerta — kova su te-
rorizmu ir branduolinės galios plėti-
masis yra tik du pavyzdžiai; tačiau aš
taip pat norėčiau, kad Rusija supras-
tų, kokie yra Amerikos prioritetai ir
kad mes jų neatsisakysime. Bush ad-
ministracija, manau, apleido šias dvi
problemas ir neišnaudojo galimybių
mūsų santykiuose su Rusija. Naujas
požiūris sudarys sąlygas išspręsti abi
šias problemas.

— Turint omenyje vis didė-
jantį įžūlų Rusijos manipuliavi-
mą energijos tiekimu, kaip ban-
dymą prievarta padalyti Europą
ir susilpninti NATO, kokią laiky-
seną, Jūsų nuomone, JAV turėtų
užimti?

— Energetikos saugumas yra la-
bai didelė problema. Mes turėsime
imtis žingsnių daugelyje įvairių sričių
siekiant pagerinti mūsų situaciją. De-
ja, čia nėra vieno tinkamo, idealaus
sprendimo ir aš esu susirūpinusi, jog
Rusija greičiausiai dar ilgai liks pag-
rindine energijos tiekėja Baltijos ša-
lims ir daugeliui Europos kraštų. Ta-
čiau ką mes galime ir privalome pa-
daryti — tai tvarkytis su tokia prik-
lausomybe geriau. Dalis atsakymo
dėl energetikos saugumo problemos
yra energijos šaltinių įvairinimas, o
tai reiškia naujų vamzdynų tiesimą,
kad energija tiesiogiai pasiektų Eu-
ropą iš Centrinės Azijos. Clinton ad-
ministracija 1990 metais Baku-Tbili-
si-Ceyhan vamzdyną padarė savo
prioritetu ir, laimei, jį įgyvendino.
Esu labai nusivylusi, kad Prezidentas
Bush nesugebėjo panašių galimų pro-
jektų padaryti savo prioritetu. Būda-
ma Prezidente, aš tai padarysiu. 

Kita atsakymo dalis yra rinkos li-
beralizavimas. Reikia vieningos ir li-
beralizuotos rinkos Europoje, kuri
neleistų monopoliams ir oligopo-
liams, tokiems kaip ,,Gazprom”, tvar-
kytis, kaip jie nori, o priverstų žaisti
pagal rinkos taisykles. Bet svar-
biausia, mums reikia vieningesnės
laikysenos pačios Europos viduje ir
tarp Europos bei JAV, siekiant išly-
ginti žaidimo galimybes su Rusija.
Prezidento Bush valdymo metu JAV
nevedė reikšmingo dialogo su Euro-
pos Sąjunga tokiu klausimu kaip
energetinis saugumas. Tai nepriim-
tina. Rimtesnio dialogo užmezgimas
ir vieningesnio požiūrio sukūrimas
padės Vakarams surasti atsvarą
būsimose derybose su Rusija.

— Ar remiate NATO plėti-
mąsi?

— Augdama Čikagos priemies-
čiuose, aš tiesiogiai iš žmonių, kurie
buvo priversti palikti savo mylimus
kraštus ir ieškoti prieglobsčio JAV,
galėjau sužinoti apie Lietuvos, Latvi-
jos ir Estijos okupaciją ir neteisėtą jų
aneksiją. Jungtinės Amerikos Valsti-
jos niekada nepripažino tos aneksijos
ir aš labai didžiuojuosi tuo. Aš taip
pat didžiuojuosi tuo vadovaujančiu
vaidmeniu, kurį Clinton administra-
cija suvaidino atveriant NATO duris
1990-aisiais. Įsivaizduokite, kaip
Centrinė ir Rytų Europa galėjo atro-
dyti, jeigu mes tuos regionus būtume
palikę už NATO ribų. 

Prieš dvi savaites šventėme de-
šimtąsias JAV-Baltijos kraštų Char-
tijos metines, prie kurios JBANC ir
Baltijos šalių amerikiečiai nepap-
rastai daug prisidėjo. Ši chartija buvo
kūrybingas ir pažangus diplomatinis

Hillary Clinton: ,,Aš îsipareigoju dirbti su jumis”

veiksmas, suteikęs Estijai, Latvijai ir
Lietuvai savotišką politinį padrąsini-
mą ir paskatinimą, kurio šioms ša-
lims reikėjo lemiamomis jų istorijos
akimirkomis.  

Jūs taip pat gerai, kaip ir aš, ži-
note, kiek daug žmonių abejojo Bal-
tijos kraštų galimybe kada nors pri-
sijungti prie NATO. Bet mums pasi-
sekė išlaisvinti kūrybinį šių visuo-
menių potencialą ir paversti jas re-
formos pavyzdžiais tarp naujų Euro-
pos demokratijų. Aš džiaugiuosi, kad
mes išnaudojome galimybę veikti
kaip tik tuo metu. Dabar šios šalys
yra laisvos ir saugios, svarbūs partne-
riai, prisidedantys prie bendro tikslo
statyti Europą, kuri yra vientisa, lais-
va, taiki ir klestinti. Kaip Prezidentė
aš reikalausiu atvirų durų pozicijos
toms Europos demokratijoms, kurios
nori prisijungti prie NATO. NATO
plėtimasis nėra nukreiptas nė prieš
vieną valstybę; NATO nežiūri nė į
vieną karštą kaip savo priešą. Kai aš
būsiu Prezidentė, aš darysiu viską,
kas įmanoma, sutvirtinant ir pagyvi-
nant šią svarbią Sąjungą.

— Ar remiate prekybos su

Baltijos kraštais išplėtimą ir in-
vestavimo didinimą šiose šalyse?
Jei taip, kokie būtų Jūsų pasiū-
lymai?

— Daugelį metų Baltijos vals-
tybės buvo reformų priekyje ir jos la-
bai sparčiai išplėtė savo prekybą su
Vakarais. Žinau, jog ypač Baltijos
kraštų amerikiečiai vaidina svarbų
vaidmenį šioje srityje. Aš sveikinu ir
vertinu visas jūsų pastangas. Jūs su-
kūrėte augimo variklius iš nieko. Jūs
pavertėte Baltijos kraštus aukštos
technologijos tigrais, kurie yra sek-
tinas pavyzdys šiame internetiniame
amžiuje. Mes visi galime pasimokyti
ir laimėti iš jūsų pavyzdžio. Pirmaja-
me XXI a. dešimtmetyje Baltijos
kraštų BVP (bendrasis vidaus pro-
duktas) šovė aukštyn, o aukštosios
technologijos verslas klesti. Jūs ta-
pote augimo pavyzdžiais kitoms gim-
stančioms demokratijoms. Štai kodėl
aš noriu perkelti šią sunkiai įgytą pa-
tirtį į kitas tautas, kurios siekia tų
pačių, kaip ir jūs, idealų ir troškimų.
JAV yra svarbus visų trijų Baltijos ša-
lių verslo partneris, ir kaip Prezi-
dentė aš toliau dirbsiu, siekdama iš-
plėsti prekybą ir sutvirtinti mūsų
ekonominius ryšius.

— Kaip pagerintumėte JAV
viešąją diplomatiją su Baltijos
kraštais? Ar teiktumėte pirme-
nybę didesniam apsikeitimų
skaičiui, tiesioginiam žmonių ry-
šiui? Jei taip, kaip spręstumėte
vizų gavimo problemą ir bevizio
režimo tarp Baltijos kraštų ir
JAV įgyvendinimą?

— Aš pati žinau iš savo kelionių į
šį regioną, kokios gabios šios visuo-
menės yra. Aš įsipareigoju dirbti su
jumis, siekiant sukurti sąlygas, kad
bevizis režimas taptų realybe kuo
įmanoma greičiau. Žinau, kad abi pu-
sės galės laimėti iš tokios ateities.
Prisimenu sutikusi daug gabių jaunų
Baltijos kraštų nevyriausybinių or-
ganizacijų vadovų per savo apsilan-
kymą Estijoje 1996 m. ir ,,Vital Voi-
ces” konferencijoje Islandijoje 1999
m. Šios draugystės ir tiesioginis žmo-
giškas ryšys tarp mūsų valstybių pa-
silieka man labai svarbūs. 

Iš anglų kalbos vertė 
Dalia Cidzikaitė

Hillary Clinton 
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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

MOKESČIŲ DEKLARAVIMO
SEZONUI ARTĖJANT:

,,EKONOMINIO AKSTINO” IŠMOKOS
Visai neseniai JAV Kongreso pa-

tvirtintas ir prezidento G. W. Bush
pasirašytas įstatymas dėl ,,ekonomi-
nio akstino” (economic stimulus) iš-
mokų JAV mokesčių mokėtojams tu-
rėtų būti pradėtas įgyvendinti jau šių
metų gegužės mėnesį. Manoma, kad
didesnes ar mažesnes išmokas turėtų
gauti apie 130 milijonų JAV mokesčių
mokėtojų,  t.y., praktiškai visi, išsky-
rus gaunančius itin nemažas paja-
mas. Nors daugeliui šios išmokos te-
bus maloni staigmena, papildanti ki-
šenę keliais šimtais dolerių, ne itin
pasiturintiesiems, vien iš pensijų ar
valstybinių pašalpų gyvenantiems as-
menims jos gali tapti nemenka pas-
pirtimi. 

Išmokų dydis priklausys nuo mo-
kesčių mokėtojo statuso, nuo to, kiek
mokesčių jis/ji yra ,,skolingas” valsty-
bei (individual tax liability), taip pat
– vaikų ir kitų išlaikytinių (depen-
dents) skaičiaus. Išmokų dydis tu-
rėtų svyruoti nuo 300 iki 600 dolerių
vienam asmeniui (atitinkamai 1,200
dolerių porai, pildančiai bendrą mo-
kesčių deklaraciją) ir papildomai po
300 dolerių už kiekvieną į mokesčių
deklaraciją įtrauktą vaiką. Siekiant
išvengti piktnaudžiavimo, išmokos
bus mokamos tik asmenims, turin-
tiems legalų ,,Social Security” nume-
rį (įskaitant tiek formos pildytoją,
tiek  visus joje minimus išlaikyti-
nius). Naudojantieji savo mokesčių
deklaracijose ITIN (Individual Tax-
payer Identification Number) išmokų
gauti negalės, kaip, beje, ir visi, tu-
rintieji ,,nonresident alien” statusą. 

,,Ekonominio akstino” išmokos
nebus mokamos drauge su grąžina-
mais mokesčiais, o siunčiamos ar per-
vedamos į mokesčių mokėtojo sąskai-
tą atskira procedūra. Šios išmokos
nebus apmokestinamos pildant 2008-
ųjų metų mokesčių deklaracijas (nors
turės būti jose nurodomos, kaip ir ki-
tos gautos pajamos). Asmenų, kurie
jau šiuo metu yra įsiskolinę IRS (In-
ternal Revenue Service), atveju,
,,akstino” išmokos bus ne perveda-
mos gavėjui, o automatiškai panau-
dojamos turimoms skoloms padengti. 

Daugeliu atvejų, išmokos bus
mokesčių mokėtojams skiriamos be
papildomų procedūrų – tiesiogiai va-
dovaujantis jų 2007-ųjų metų mo-
kesčių deklaracijomis, kurias, kaip ir
kasmet, privalu išsiųsti IRS iki balan-
džio 15 dienos. Tačiau reikia pabrėž-
ti, kad pagal vyriausybės sudarytą
planą išmokos bus skiriamos išimti-
nai tik asmenims, užpildžiusiems
praeitų metų mokesčių deklaracijas
(,,tax returns”). Kaip žinoma, po ilgų
ginčų Kongrese dėl asmenų, teisėtai
nemokančių mokesčių ir paprastai
nepildančių deklaracijų, įtraukimo į
,,ekonominio akstino” programą,
mažas pajamas turinčios ir todėl la-
biausiai pažeidžiamos piliečių grupės
galų gale vis dėlto buvo įtrauktos į

išmokų gavėjų sarašus. Tačiau tai
reiškia, jog asmenys, anksčiau ne-
pildę deklaracijų, šiemet turės jas
užpildyti, norėdami gauti minėtas
valstybės išmokas. 

IRS pabrėžia, kad asmenims, ku-
rių pajamos iki šiol nebuvo apmokes-
tinamos, nederėtų baimintis naujo
reikalavimo. Šiemetinis mokesčių
deklaracijų pildymas niekaip nebus
siejamas su mokesčių išieškojimu
ateityje ir yra reikalingas tik tam,
kad būtų užtikrinta, jog visi, turintys
teisę į valstybės išmokas, jas sėkmin-
gai gautų. Pagal įstatymą numatoma,
kad daugelis šių žmonių turėtų gauti
minimalaus numatyto dydžio (300
dolerių asmeniui) išmokas su sąlyga,
kad jų gaunamų metinių pajamų dy-
dis pernai siekė bent 3,000 dolerių
(vienam asmeniui ar porai, jei mokes-
čių deklaracija pildoma bendrai). Pa-
jamos, kurios gali būti įskaičiuojamos
į šią sumą, apima valstybės mokamas
pašalpas (Social Security išmokos, ve-
teranų pensijos ir pan.) bei uždirbtas
pajamas, kurios yra pernelyg mažos,
kad būtų apmokestinamos ir todėl
anksčiau nebuvo būtinos deklaruoti. 

Siekdama padėti anksčiau dekla-
racijų nepildžiusiems asmenims, tarp
kurių nemažai pagyvenusių žmonių,
našlių bei karo veteranų, IRS (Inter-
nal Revenue Service) savo tinklalapy-
je (www.IRS.gov) siūlo specialias for-
mos 1040A rūšis bei įvairią informa-
cinę pagalbą. Kol kas deklaracijų for-
mas galima siųsti paštu, tačiau žada-
ma, kad greitai IRS suteiks galimybę
jas pildyti ir tiesiogiai internete.

Pabaigai derėtų priminti, kad
greta IRS tinklalapio bei informaci-
nių telefono linijų egzistuoja ir net
keletas ne pelno siekiančių programų,
teikiančių patarimus mokesčių klau-
simais. ,,Volunteer Income Tax Assis-
tance” (VITA) programa teikia ne-
mokamą pagalbą mažas pajamas gau-
nantiems asmenims. Plačiau apie šią
programą bei veikiančius jos centrus
galima sužinoti paskambinus nemo-
kama linija tel.: 1-800-906-9887. Pa-
gyvenusiems žmonėms gali padėti
,,The Tax Counseling for the Elderly”
(TCE) programa, kuri skirta 60-ties
metų ir vyresnio amžiaus asmenims,
beviltiškai pasimetusiems tarp įvai-
rių IRS formų ir nurodymų. Drauge
su AARP (American Association of
Retired Persons) IRS visoje šalyje yra
įkūrusi net 7,000 laikinų centrų, ku-
riuose savanoriai padeda pagyvenu-
siems žmonėms pildyti mokesčių dek-
laracijas ir gauti jiems reikalingą in-
formaciją. Norint sužinoti, kur rasti
artimiausią TCE centrą, reikėtų
skambinti nemokama linija tel.: 1-
888-227-7669 arba apsilankyti AARP
tinklalapyje (www.aarp.org). 

Pagal IRS, AARP 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

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

PPIIGGIIAAUUSSIIOOSS KKAAIINNOOSS!!!!!!

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

WWeebb ssiittee:: www.vytistours.com

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

EE--mmaaiill:: pencylar@comcast.net

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

Ruošiame 2008 m. keliones 
î Õiluvos 400 metû jubiliejû.

D∂l informacijos skambinti Ritai Pençylienei

Kryñiañodis Draugas Nr. 033

•••ÎVAIRÙS SKELBIMAI•••

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

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

* Pirksiu nebrangų, 4 cilindrų, gerai va-
žiuojantį automobilį. Tel. 708-220-3202.

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

* Ieškau išsinuomoti 2 ar 3 mieg. ir 2
vonių butą vakariniuose ar pietvakari-
niuose rajonuose. Tel. 224-522-0226.

* Moteris ieško darbo. Gali pakeisti bet
kurią savaitės dieną arba išleisti atostogų.
Turi žalią kortą, susikalba angliškai,
vairuoja automobilį. Tel. 773-983-2879.

* Pasaulio Lietuvių centras ieško nuo-
mininkų (maisto tiekėjų), kurie būtų su-
sidomėję nuomotis PLC virtuvę. Taip pat
turime laisvų patalpų raštinių nuomai. Tel.
630-257-8787.

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

* Reikalingas gitaros mokytojas. Tel.
312-287-9806.

Vertikaliai:
1. Įrenginys jėgai, energijai gauti. 2. Grandinės kam nors surakinti. 3. Ug-

nikalnio karšta masė. 4. Vokiško automobilio markė. 5. Viršutinis vyrų dra-
bužis, dėvėtas iki XIX a. pabaigos. 6. Dviračio „kaliošas”. 8. Lietuvos baleto
solistas, primarijus Nerijus … . 9. Guba, gubų eilė (tarm.). 13. Ramus, be rū-
pesčių gyvenimas. 14. Sunkiausias, kietas, trapus metalas. 19. Kraujagyslės ar
širdies krešulys, sankraša. 20. Mūsų dantų „graužikas”. 21. … sumušti
(susiderėti). 22. … Didžiojo universitetas Kaune. 23. Kaliningrado srities ra-
jono centras, buvusi Ragainė. 24. Kaubojų miklumo varžybos. 26. Sausringo
klimato plotas, apaugęs didele žole. 32. Arklo geležinė dalis. 33. Daug ėdantis,
rajus. 34. Narkotikas, gaunamas iš tam tikrų kanapių. 35. Viešoji nuomonė.
37. Mįslė: „Žalias, bet ne žolė, su uodega, bet ne pelė”. Kas? 38. Viešas skelbi-
mas bažnyčioje apie būsimas vedybas. 40. Lietuvių kompozitorius, baleto
„Audronė” autorius Juozas … . 41. „Spalvota” liga. 45. Legendinis kovotojas
už teisybę, nešiojantis kaukę ir puikiai valdantis špagą. 47. Maistinis ir pašari-
nis ankštinis augalas.

Horizontaliai:
7. Kepta kruopų ar bulvių dešra. 10. Kepamas maisto patiekalas. 11. A.

Puipos filmas „Arkliavagio …”. 12. Ant pečių dedama kartis su kabliais kibi-
rams nešti. 14. Kalnas Graikijoje, kuriame gyveno mitiniai graikų dievai. 15.
Ežeras ir miestas Ignalinos rajone (Lietuva). 16. Dainininkė … Valinskienė.
17. Gyvulio pečių atsikišusi dalis tarp menčių, gogas, kupra. 18. Apeninų pu-
siasalio tautos moteris. 22. Kaip šilta … (nuolankus, meilus). 25. Burna,
žiomenys, snukis, dantys (menk.). 27. „Jei ne grybai ir ne ..., dzūkų mergos
būtų nuogos”. 28. Moteris, įsisūnijusi ar įsidukrinusi vaiką. 29. Šiaulių miesto
dalis, kurioje yra tarptautinis oro uostas (jame tarnauja NATO karinių oro
pajėgų kariai, saugantys Baltijos valstybių oro erdvę). 30. Puokštė iš kadagio.
31. Seklė, detektyvė. 32. Lietuvos dviratininkė Diana … . 35. Norvegijos
sostinė. 36. Uostamiestis prie Juodosios jūros. 39. „Tu pagirta … moterų”. 42.
Kopūsto galva. 43. Įsimylėjėlių pasimatymas. 44. Į miegą panaši pavaldumo
būsena, sukeliama kito asmens įtaiga. 46. Sporte – staigus spartos padidini-
mas. 48. Prekės svoris su įpakavimu. 49. Sėkmingas kilimas tarnyboje ar kito-
je srityje. 50. Įgimta kūno žymė.
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„Mažosios Lietuvos” parapija ir LB apylinkė Elizabeth, NJ
tebeburia visų kartų lietuvius

LAURYNAS R. MISEVIÇIUS

Prieš pusšimtį metų užgimu-
siame JAV Lietuvių Bendruomenės
Elizabeth, New Jersey telkinyje šio-
mis dienomis papūtė atgimimo vėjai.
Po ilgokos pertraukos š. m. vasario
mėn. 3 d. buvo išrinkta nauja šios
Pietryčių apygardai priklausančios
apylinkės valdyba, suplanuotas vie-
tovės ,,lietuviškas” kalendorius. 

Tą dieną nemažas būrys Šv.
Petro ir Povilo bažnyčios parapijie-
čių po lietuviams kiekvieną sekma-
dienį laikomų Mišių mūsų protėvių
įkurtoje šimtametėje šventovėje atėjo
į metinį šio JAV LB padalinio su-
sirinkimą. Prieš kelis dešimtmečius
buvęs itin aktyvus telkinys pasku-
tiniu metu, galima sakyti, merdėjo.
Todėl ne keista, kad daugelis į bene
vienintelės išlikusios lietuviškos pa-
rapijos New Jersey valstijoje salę
atvyko vedini ne tik tautinio soli-
darumo, bet ir suprantamo smalsu-
mo: mažai kas beprisiminė, kada
paskutinįsyk čia buvo surengtas ofi-
cialus šios Lietuvių Bendruomenės
apylinkės posėdis. 

Po ilgos pertraukos – naujos
valdybos rinkimai

Ilgokai prie suneštinio stalo
besišnekučiavę Elizabeth apylinkių
lietuviai priėjo prie vieningos nuo-
monės – nuo šiol šiam JAV LB admi-
nistraciniam vienetui vadovaus val-
dyba, susidedanti iš 7 žmonių. Iš 10
kandidatų, kuriuos pasiūlė susirinki-
mo nariai, į apylinkės valdžią išrinkti
šie asmenys: jau 35 metus Elizabeth
LB vadovaujantis, Union mieste
gyve-nantis Julius Veblaitis; apie tris
de-šimtmečius šio organizacijos pada-
linio iždą tvarkantis Rimantas Bitė-
nas; buvusi ilgametė kaimyninės JAV
LB Newark (NJ) apylinkės pirmi-
ninkė ir Tarybos narė Danguolė
Didžbalienė; 2002 metais suburto Šv.
Petro ir Povilo parapijos vaikų choro
,,Varpelis” vadovė Birutė Mockienė;
prieš keletą metų atkurto ir sėkmin-
gai gyvuojančio ,,Sodų” valstijos Lie-
tuvių sporto klubo ,,Liepsna” pir-
mininkas Žilvinas Bublis; trejetą
metų New Jersey pastoviai gyve-
nantis ,,trečiabangis” Gediminas
Byla ir neseniai iš Connecticut į Edi-
son (NJ) persikėlęs šio straipsnio
autorius. 

Naujosios JAV LB Elizabeth
apylinkės valdybos nariams pasidali-
nus pareigas pirmininku laikinai liko
dirbti labiausiai patyręs šio telkinio
bendruomenininkas pedagogas J.
Veblaitis, o jo pavaduotoju tapo L.
Misevičius. Apylinkės iždu ir toliau
rūpinsis Elizabeth miesto švietimo
ministerijoje (Board of Education)
atsakingas pareigas einantis R. Bi-
tėnas. Buvusi mokytoja D. Didžba-
lienė rūpinsis vietinių lietuvių švieti-
mo, Ž. Bublis – sporto ir jaunimo, o
G. Byla naujajai valdybai sekreto-
riaus. B. Mockienei patikėtos apy-
linkės ,,kultūros ministrės” parei-
gos.

Tarp koncerto svečių – ir NBA
dirbantis A. Karnišovas

Jau daugiau kaip šimtmetį Eli-
zabeth apylinkėse gyvena tūkstančiai
lietuvių. Šis miestas tituluojamas
New Jersey valstijos lietuviška sos-

tine nuo pat Šv. Petro ir Povilo para-
pijos įkūrimo pradžios. Nors, lygi-
nant su pereito amžiaus pradžios ir
ypač pokario laikmečiu, „Mažąja Lie-
tuva” dar 1935 m. vadintoje vietovėje
pastaruoju metu mūsų tautiečių
(kaip ir visoje pietinėje valstijos daly-
je) gerokai sumažėjo, tačiau šiame
telkinyje tebegyvuoja lietuvių ben-
druomenė, o keleto gabių visuome-
nininkų dėka čia aktyviai vystoma
įvairiapusė veikla. 

Štai vasario 9-ąją Clark mieste
esančio Lenkų kultūros fondo (Polish
Cultural Foundation) patalpose, va-
dovaujant New Jersey Lietuvių spor-
to klubo „Liepsna” prezidentui Ž.
Bubliui, buvo surengtas Lietuvos
estrados žvaigždžių Žilvino Žvagulio
ir Irenos Starošaitės koncertas. Jame
apsilankė daugiau nei  300 žmonių ne
tik iš kaimyninių šios valstijos mies-
tų, bet ir iš Philadelphia (PA), New
York, Connecticut bei Massachusetts
valstijų. 

Tarp garbingiausių renginio sve-
čių matėme netolimoje praeityje
vieną pajėgiausių Lietuvos krepši-
ninkų, dabar NBA centrinėje būsti-
nėje Manhattan (NY) dirbantį, New
Jersey gyvenantį Artūrą Karnišovą.
Be to, dalyvavo ir LR generalinis kon-
sulas Niujorke ambasadorius Jonas
Paslauskas su žmona bei JAV LB
New York apygardos pirmininkė Ra-
mutė Žukaitė. 

Elizabeth lietuvių programa
,,New York Times” 

renginyje

Nusimato ir daugiau gražių ren-
ginių. Štai kovo 1-ąją Elizabeth lietu-
viškos parapijos vaikų choras ,,Var-
pelis” dalyvaus J. Javits centre New
York organizuojamoje dienraščio
,,New York Times” kelionių šventėje,
kurioje kasmet tradiciškai pasirodo
kokia nors New Jersey, Connecticut
arba New York lietuvių tautinė-kul-
tūrinė organizacija. 

To paties savaitgalio sekmadienį,
kovo 2-ąją, numatomas Lietuvos Ne-
priklausomybės paskelbimo 90-ųjų ir
atkūrimo 18-ųjų metinių minėjimas
Šv. Petro ir Povilo parapijos salėje.

Programoje – ne tik ambasadoriaus
J. Paslausko kalba, bet ir Elizabeth
apylinkių vaikų pasirodymas: be
,,Varpelio” dainų tikimės išgirsti ir
jaunųjų talentų – Laimos Liutikienės
vadovaujamos Dr. Vinco Kudirkos
lituanistinės mokyklos auklėtinių
deklamuojamus eilėraščius, gal išvy-
sime tautinių šokių pasirodymą. 

Vėl vyks sekmadieninės 
pamaldos lietuviškai

Prieš porą metų Anapilin iške-
liavus paskutiniam Šv. Petro ir Povilo
bažnyčios klebonui lietuviui kun.

Alfredui Žemeikiui, kurį laiką šioje
parapijoje neturėta pamaldų lietu-
viškai. Vėliau kas antrą sekmadienį
jų laikyti atvykdavo kun. dr. Antanas
Paškus, bet ir jis praeitą vasarą susir-
go, todėl pastaruoju metu nebegalėjo
patarnauti Elizabeth lietuvių ben-
druomenei. (Praėjusį savaitgalį po
ilgos ir sunkios ligos kun. Paškus
mirė, o vasario 16-ąją iš šios lietuviš-
kos bažnyčios buvo palaidotas – Red.) 

Tad džiugu, jog neseniai šią
tarnystę perėmė JAV lietuvis dva-
sininkas Daniel Staniškis, užaugęs
Philadelphia (PA) apylinkėse. Baigęs
Romos lietuvišką popiežinę kolegiją
dabar šis dvasininkas tarnauja Patter-
son (NJ) katalikų parapijoje. Su juo
susipažinti turėjo progą vasario 10-
osios rytmetį šv. Mišioms gausiai
susirinkę Šv. Petro ir Povilo šven-
tovės parapijiečiai. Tariamasi, kad jis
nuo šiol didžiausiame New Jersey
lietuvių telkinyje lankytųsi bent du-
kart per mėnesį ir čia laikytų pamal-
das lietuvių kalba (jei tam nepriešta-
raus jo pagrindinės parapijos vadovas).

Smagu matyti, kad dar 1895
metais mūsų protėvių įkurta ir ilgą
laiką kaip didžiausias lietuvių tel-
kinys šioje valstijoje garsėjusi parapi-
ja tebėra svarbi ir šiandien, kuomet
čia gyvena daugiausiai „trečioji” emi-
grantų iš Lietuvos karta. 

Tad sakome iki pasimatymo
per visiems mums svarbią Vals-
tybės atkūrimo šventę, šiemet
Elizabeth ruošiamą sekma-
dienį, kovo 2 d., po iškilmingų
11 val. ryto lietuviškų pamaldų
šv. Petro ir Povilo bažnyčioje pa-
rapijos salėje (adresas: 216
Ripley Place).

NJ lietuvių sporto klubo ,,Liepsna” pirmininkas ir LB Valdybos  Elizabeth
narys, abiejų koncertų pagrindinis organizatorius Žilvinas Bublis (dešinė-
je). Šalia jo Irena Starošaitė ir Žilvinas Žvagulis.        Raimundo Rakausko

Š. m. vasario 3-iąją išrinkta naujoji JAV LB Elizabeth (NJ) apylinkės valdyba.
Iš k: Laurynas Misevičius, Gediminas Byla, Julius Veblaitis, Birutė Mockienė,
Žilvinas Bublis, Danguolė Didžbalienė ir Rimantas Bitėnas. 

Astos Sakalauskienės nuotr. 
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Ta pati klaikuma dešinėje ir
kairėje. Nei žolelės po kojomis, nei
žvyro, nei akmenėlių ar smėlio. Tik į
pakulas panašūs dūmai vijosi apie
blauzdas, lyg eitum siūbuojančiu
liūnu. Kad bent koks krūmelis ar
medis, smilga ar dilgėlė. Jei sučirkštų
žvirblis, akyse prašviesėtų. Bet čia
tylos netrikdė joks paukščio cyptelėji-
mas ar žvėrelio sukrebždėjimas. Kur
pasidėjo irzlūs vilkai, grakštūs kiš-
kiai? Kad bent koks šeškas savo
kvapu pasigarsintų... Tuštumoje ir
tyloje svaigo galva. Menkutis lape-
lio sušlamėjimas, smagios kregždės
sparnelio švilptelėjimas atgaivintų.

Judas tauškė apie protą ir atsa-
komybę. Turbūt numatė, kad šioje
migloje  Sniečkus iškvailios. Antanui
prikaišiojo praeitį, barė už ideologi-
nių komunizmo priešų griežtą draus-
minimą, net motiną priminė. „At-
stumk, Antanėli, vagono duris, iš-
leisk brolį su pusbroliais”, ašarodama
maldavo, kai saulė kaitino tarsi šuti-
namų bulvių puodą geležinkelio sto-
ties nuošaly pastatytą traukinį.
„Būk, Antanėli, geras, paklausyk...
Anksčiau gyvulėlius tokiuose vago-
nuose vežiodavo, o dabar savo gimi-
nėles sugrūdai”, verkšleno ideologijos
nesuprantanti mama. „Paliepei žmo-
nelius iš namų rauti ir trenkti į Si-
biro pustynes... Kokia, Antanai, tavo
širdis?  Ar su akmenėliu jos vietoje
tave pagimdžiau?”

„Paklausk, mama, Judo”, pyktis
veržė sūnaus galvą. „Jis tau pasakys
apie mano širdį. Pusprotis buvau, jis
tau paaiškins. Mat ideologijai auko-
jausi ir aukojau visus be išimties.
Brolis, pusbrolis, ubagas, buožė...
Nuo ankstyvos jaunystės laikų. Kai
ant Alytaus tilto nukirto Antaną Juo-
zapavičių, ir aš, nors dar vaikigalis,
tame mieste su komunistais vėliausi.
Ir aš su bolševikais stengiausi Lie-
tuvą į Maskvą stumti, proletariato
gerovėn traukti. Tai kas man tikri ar
netikri broliai? Jie trukdė milijonams
laimės siekti. Buvau Lietuvos prie-
šas, kai palietą smetoną laižė įsipe-
nėję katinai. Ne giminės rūpėjo, bet
žmonijos laimė. Ar tai  beprotybė?
Judas sako — taip. Kas jis, davatkų
prietaruose pagimdytas sukčius? Aš
norėjau padėti žmonėms, o apdau-
žytų kojų žydeliui laisva valia rū-
pėjusi... Tu, mama, man pasakojai,
kai vaikystėje dar tavęs klausydavau,
kad Judas nuo draugų pinigus vogęs.
Nuo apaštalų, jei gerai tą vardą prisi-
menu. Iš kur tą istoriją sužinojai?
‘Ūkininko patarėjas’ rašė? Man
traukinius prikaišioji, bet nematei,
kaip aš kolūkio tvarte, su kitais
įbridęs mėšle, komunizmą gyniau.
Karves virvėmis kėliau, kad nuo bado
sudribusios kaip nors ant kojų atsis-
totų. Nematei, nes pabėgai iš Lietu-
vos, manęs bijojai. Gal ir gerai pasiel-
gei. Karvės buvo reikalingos ideologi-
jai. O visi buožės? Jie kenkė. Ir tu,
mama, buvai buožė.”

Sniečkus apsižvalgė, ar negalėtų
kur prisėsti. Nei pakrantėlės, nei ak-
mens. Tik akyse pasivaideno kažkoks
į viršų besisiekiantis bokštas ar stul-
pas, tarsi jam, nuobodulio replių su-
spaustam, norėtų pamoti. Kažkas pa-
žįstamo, kažkas savo. Savumo jaus-

mas lyg pikta kirmėlė knibždėjo
Antano galvoje ir erzino.

O, tai Sniečkų šulinio svirtis. Už
jos tiesėsi pakalnėlėn kryptelėjusi
nedidukė pieva. Jos kairėje pusėje,
gal už dvidešimties žingsnių, įsispy-
ręs stovėjo senas klevas. Prie klevo,
beveik į jį atsirėmęs, glaudėsi svir-
nas. Jame Antanas nokindavo vėly-
vuosius obuolius. Nuo svirno į laukus
bėgo keliukas ir jo pašaly stūksojo
susikūprinusi akmenų krūsnis. Kad
tokią jis čia kur nors užtiktų... Pri-
sėstų ir įsižiūrėtų pro sodo kampą į
mažytę pelkę galulaukėje. Dirvų pla-
tumoje jis atrodydavo lyg puodas su
juodu vandeniu, prikaišiotas viksvų.
Pelkė buvo apsupta ievų ir pavasarį
jų žiedų kvapas Antanui įskaudinda-
vo galvą.

Nei ievų, nei klevo, nei svirno ar
pievos su pelke jis niekados nepasige-
do. Ir dabar tas vaizdas jam nieko
nekalbėjo. Tėviškė? Taip, ten Anta-
nas gimė ir augo. Bet kas tokio? Gim-
ti galima ir pakely. Kai kurios buožių
žmonos, vežamos į Sibirą, gimdė gy-
vulių vagonuose. Tai ar jos ir tie vai-
kai šios kelionės ilgėsis? Ko jam
dabar gaila, tai tos akmenų krūsnies,
ant kurios galėtų atsisėsti.

Tėviškės vaizdas, kaip ir visi mi-
ražai, pašmėkščiojęs išnyko. Stovėti
ar judėti — tas pats. Turbūt geriau
pamažu slinkti pirmyn. Gal akys vėl
susimaišys ir parodys ką nors neeg-
zistuojančio.

Taip ir buvo. Ana žmogus bindzi-
nėja. Nedidukas, juodais plaukais.
Raupuotas, tarsi viksva įpjautomis
akimis. Ne mūsiškis, net abejoti nėra
ko. Mongolas. Aaa, aiškus mongolas.
Kalba pats su savimi, o Antanas su-
pranta. Iš kur šis kerėpla lietuviškai
išmoko? Apie kumelės pieną šve-
beldžioja — koks jis, raugintas ir
šviežias, esąs skanus, koks geras iš jo
fermentuotas gėrimas su laipsniais...
Sniečkus tuos mongoliškus kumelės
laipsnius yra bandęs ir po to dvi die-
nas vaikščiojęs lyg maišu per galvą
trenktas. Tegul kur tą mongolą su jo
kumelėmis...

Bet dėmesio. Tolėliau vėl kažkas
šmėkščioja. Prisivijo Antanas, o jam
kad sekasi, tai sekasi... Kažkoks indė-
nas, turbūt kapitalisto amerikiečio
paskerstas ir čia atsiųstas, stovi plaš-
taką prie kaktos pridėjęs, lyg nuo
nesamos saulės gintų akis, ir žiūri į
tolumą. Gal ir jis mato Sniečkaus so-
dybos miražą? Žiūri, kalba, o Anta-
nas tą jo kalbą supranta. Indėnas
apgaili Mississippi upės dvasias: jam
raganos ar fėjos būdavusios geros,
riebius bizono jaučius išaugindavu-
sios. Čia, Skaistykloje, apie kurią jis
nieko nebuvo girdėjęs, paaiškėjo, kad
jokių dvasių nebuvę.

Kas Antanui Mississippi upės ar
net kokio nors Lietuvos melioracijos
griovio nebuvėlės šmėklos? Bet kad
jis supranta mongolų ir indėnų kal-
bas — čia tai naujiena.

Nebuvo spėjęs atsistebėti, kai iš-
girdo šūktelėjimą:

— Ar tiesa, kad būti garsiu yra
negarbinga?

Iš kur toks kvailas klausimas?
Tęsinį skaitykite ateinantį šešta-

dienį, kovo 1 d.
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Atkelta iš 3 psl.
4. JAV Lietuvių Bendruomenės

Los Angeles skyriaus projektas „Los
Angeles Lietuvių  Bendruomenės
Socialinių reikalų ir informacijos cen-
tras” (projekto vadovas Darius Ud-
rys, 1016 (117)). Skirta 10,000 Lt:
statybinėms medžiagoms (langams,
durims, lentynoms, dažams, medie-
nai, plytelėms pirkti, grindinio re-
montui, interneto ir telefono ryšiui
metams, interneto radijo siųstuvui,
baldams įsigyti, kiemo vartams, vi-
daus grindų ir sienos remontui).

5. JAV Lietuvių Bendruomenės
Los Angeles apylinkės projektas „Los
Angeles žydų ir lietuvių konferenci-
ja” (projekto vadovas Darius Udrys,
1015 (116)). Skirta 8,667 Lt aviabilie-
tams (3,414 Lt), konferencijos salės
nuomai (5,253 Lt).

6. JAV Lietuvių Bendruomenės
Floridos pietvakarių apylinkės pro-
jektas „Lietuviškų knygų bibliotekos
steigimas” (projekto vadovė Danutė
Marcelė Balčiūnienė, 914 (15)). Ne-
skirta pinigų. Departamentas orga-
nizuos knygų pirkimą ir nusiuntimą.

7. Ąžuoliuko lituanistinės mo-
kyklos Floridoje projektas „Vasaros
stovykla Floridoje ’Lietuviais norime
mes būt’” (projekto vadovė Inga Bal-
čiūnienė, 916 (14)). Skirta 12,790 Lt:
stovyklavietės patalpų nuomai (7,012
Lt), stovyklautojų kelionės ir trans-
porto išlaidoms (5,778 Lt).

8. Lietuviškos radijo programos
„Margutis II” projektas „Seniausia
JAV lietuvių radijo programa ’Mar-
gutis II’ švenčia 75 metų gyvavimo
sukaktį” (projekto vadovė Marija Re-
mienė, 901 (2)). Skirta 11,000 Lt: so-
listo kelionei iš Lietuvos į JAV ir
nakvynei (3,000 Lt), eterio laikui
pirkti (8,000 Lt).

9. Neringos Inc., JAV projektas
„Neringos stovyklos kultūrinis švieti-
mas” (projekto vadovas Dainora
Kupčinskas, 934 (35)). Skirta 5,000
Lt: 2 lėktuvo bilietams (iš Lietuvos
vykstantiems lietuvių kultūros spe-
cialistams dirbti Neringos vasaros
stovykloje) į JAV ir atgal.

10. Čiurlionio lietuvių dailės
galerijos projektas „Romano Boriso-
vo paroda ’LDR Kultūros paminklų
paveldas Europos kontekste‘ Čiurlio-
nio galerijoje Čikagoje” (projekto
vadovė Laima Apanavičienė, 969 (70)).
Skirta 2,500 Lt R.  Borisovo aviabilie-
tams apmokėti.

11. Lituanistikos tyrimų ir studi-
jų centro projektas „Pasaulio lietuvių
archyvų aprašo dokumentavimas
kompiuterinėse  laikmenose. Archyvo
tvarkymas” (projekto vadovė Skir-
mantė Miglinienė, 1142 (243)). Skirta
1,900 Lt archyvo priežiūros priemo-
nėms (archyvinės dėžės, kompiu-
teriniai (CD), interneto svetainės iš-
laikymui, kanceliarinėms prekėms ir
pašto išlaidoms, leidybai. Dėl svares-
nės paramos ir bendradarbiavimo
siūlyta kreiptis į Archyvų departa-
mentą.

12. Clevelando Lietuvių  Bend-
ruomenės projektas „Clevelando
lietuvių tautinių šokių grupės ‘Švytu-
rys’ dalyvavimas Lietuvos dainų
šventėje, pavasarinis koncertas”
(projekto  vadovas Ričardas  Širvin-
skas, 976 (77)). Pinigų neskirta.

13. Lietuvių kultūrinių darželių
Clevelando komiteto projektas „Lie-
tuvių kultūrinių darželių Clevelande
Maironio biusto sutvarkymas” (pro-

jekto vadovas Vytas R. Matas, 1180
(281)). Skirta 18,385 Lt Maironio
biusto sutvarkymui.

14. Lithuanian Music Hall Asso-
ciation Inc. (LMHA) projektas „Nau-
ja stogo danga ’Philadelphijos lietu-
vių namams’ ” (projekto vadovas S.
Algimantas Gečys, 1041 (242)). Pini-
gų neskirta.

15. Amerikos lietuvių kultūros
archyvo (ALKA) prašymas „Dėl pa-
ramos sukataloguoti ALK archyvą
(projekto vadovas Juozas Rygelis,
1206 (307)). Pinigų neskirta. Paraiš-
ką perduoti Archyvų departamentui.

16. Lituanistinės mokyklos „Sau-
lėtas krantas” (org. Lithuanian Edu-
cation and Culture  Center Inc.) pro-
jektas „Plėsti, išlaikyti, vystyti, tobu-
linti šeštadieninę lituanistinę mokyk-
lą ’Saulės krantas’, organizuoti kul-
tūrinius, švietėjiškus, informacinius,
mokslinio pobūdžio renginius lietu-
vių jaunimui” (projekto vadovė Jolita
Dromantaitė, 968 (69)). Pinigų ne-
skirta.

17. Washington, DC, K. Done-
laičio lituanistinės mokyklos projek-
tas „Mes kalbėsime lietuviškai” (pro-
jekto vdovė Ilona Verbušaitienė, 904
(5)). Skirta 3,573 Lt: lietuviškoms
knygoms, vaizdo filmams, muzikos
įrašams (2,385 Lt), garso aparatūra
(499 Lt), DVD grotuvui (212 Lt), CD
(212 Lt), pašto išlaidoms (knygoms
persiųsti) (265 Lt).

18. New Yorko (JAV) Maironio
lituanistinės mokyklos projektas
„New Yorko lituanistinės mokyklos
laikraštis ’Mokyklos žinios’ ” (projek-
to vadovė Audrė  R. Lukoševičiūtė,
1061 (162)). Skirta 2,650 Lt laikraš-
čio „Mokyklos žinios” leidybos išlai-
doms padengti (popierius, spausdini-
mas, kopijavimas, siuntimas).

19. Pedagoginio lituanistikos ins-
tituto Čikagoje (JAV) projektas „Mo-
kymo proceso atnaujinimas. Infor-
macinės bazės kūrimas” (projekto
vadovė Kristina Lapienytė, 960 (61)).
Skirta 1,475 Lt metodinei, mokoma-
jai literatūrai, informacinių, moko-
mųjų DVD, CD įsigijimui.

20. Baltic Theater Inc. projektas
„Mes – lietuviai” (projekto vadovė
Roberta Žilinskaitė, 1124 (225). Pi-
nigų neskirta.

21. Studijos R projektas „Infor-
macinė radijo laida ‘Studija R’“ (pro-
jekto vadovas Raymond Marius
Lapas, 1127 (228) 78,792 Lt: eterio
nuomai metams (26,240 Lt), apa-
ratūros įsigijimui (52,480 Lt). Pinigų
neskirta.

22. JAV lietuvių bendruomenės
New York apygardos projektas „Ber-
nardo Brazdžionio 100-osios gimimo
metinės” (projekto vadovas Gintarė
Bukauskas, 927 (28) 1,839 Lt (700
JAV dol.) skaitovo kelionės išlaidoms
į New York padengti. Pinigų neskirta.

23. VšĮ Literatūros informacijos
ir edukacijos centras (Lietuva) ‘Met-
menų’ (JAV) žurnalo aktualizavimas
ir atnaujinimas” (projekto vadovė
Loreta Mačianskaitė, 1107 (208)
14,633 Lt: dviejų asmenų kelionei į
Lietuvą (10,428 Lt), dviejų asmenų
mokesčiui už Vilniaus universiteto
vasaros lietuvių kalbos kursus (4,205
Lt) pinigų neskirta. Siūloma dėl
paramos „Metmenų” žurnalui kreip-
tis tiesiogiai į Tautinių mažumų ir
išeivijos departamentą prie LRV.

Viso prašyta: 495,839 Lt.
Viso paskirta: 110, 849 Lt.

Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie
LR vyriausybės 2007 m. skirta parama JAV LB,
skyriams, organizacijoms ir lituanistinių
mokyklų projektams
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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•••

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

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

tel. 708-805-2696

ÇIA VIETA JÛSÛ
SKELBIMUI

SKELBIMÛ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

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

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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Accounting
Income TAX Consulting

2007 METŲ GERIAUSIOS IR
BLOGIAUSIOS KNYGOS 

Lietuvių literatūros ir tauto-
sakos instituto Šiuolaikinės litera-
tūros skyriaus vedėja habilituota
daktarė Jūratė Sprindytė pastebi,
kad šiuolaikinės lietuvių literatūros
bendros vystymosi kryptys – vyrau-
janti nepagarba skaitytojui ir pasako-
tojo neprofesionalumas, pirmiausia –
kalbos lygiu ir pasaulio vaizdavimu.

Apžvelgusi optimistinį praėjusių
metų lietuviškų knygų derlių, litera-
tūrologė suskaičiavo, kad originalio-
sios grožinės literatūros 2007 metais
išleista 450 knygų suaugusiems (ne-
skaitant 130 knygų vaikams), tačiau
tik apie 125 knygas esą verta skaityti,
tai esanti ,,normali literatūra”. J.
Sprindytė sako, kad apie 10 knygų iš
tų 450 yra publicistika, atsiminimai –
tai tokios knygos kaip Romualdo
Ozolo ,,Metafizinis dienoraštis” arba
Rapolo Šaltenio ,,Mokytojo užrašai”,
Vito Areškos ,,Kumelė Emilija” ir

panašios. 24 pernai išleistos knygos –
pakartoti, dažniausiai klasikos, leidi-
mai. Tai: Juozas Baltušis, Bernardas
Brazdžionis, Henrikas Radauskas,
taip pat jau mirę jaunesnės kartos
autoriai — Ričardas Gavelis, Jurgis
Kunčinas, Jurga Ivanauskaitė. 90
knygų išleido žinomi autoriai, dar 40
knygų priskiriamos populiariajai li-
teratūrai: fantastika, detektyvai, va-
dinamoji moterų literatūra, kurios
pasipylė kaip iš gausybės rago.

Sociologiniai duomenys rodo, kad
tik 5 proc. Lietuvos visuomenės skai-
to knygas, iš jų net 4,5 proc. skaito
Elenos de Strozzi, Jonės Balčiūnai-
tės, Daivos Vaitkevičiūtės, Edmundo
Malūko ir kitų tokio rašymo stiliaus
rašytojų knygas, kurių atžvilgiu J.
Sprindytė yra labai kritiškai nusi-
teikusi: ,,Perskaičiau jų naujausias
knygas ir neturiu ką apie jas pasa-
kyti. Prastos knygos, ir taškas.”

Literatūrologė klausia, kaip skai-
tytoją mokyti skaityti rimtą litera-
tūrą? ,,Gal Skaitymo metais reikia
mokyti žmones skaityti tas rimtąsias
knygas, pratinti prie sudėtingesnio
teksto, nes dabar vyrauja knygos ant
grafomanijos ribos ir tikriausiai yra
labai gausiai skaitomos”, – svarsto
mokslininkė. J. Sprindytė sako atsi-
gavusi skaitydama Romualdo Gra-
nausko naujausią romaną ,,Rūkas
virš slėnių”, kuris, nors ir yra visiškai
tradicinis, bet geras, tikroviškas psi-
chologinis pasakojimas. ,,Nors roma-
no sandara yra visiškai nuobodi ir
galėtume sakyti, kad tai yra devynio-
liktas amžius, bet pasakotojas yra
nusimanantis – jis žino, ką nori pa-
sakyti, valdo kalbą ir stilių”, – sakė
literatūrologė.

Ji negailėjo kritikos ne vieną
knygą išleidusiai rašytojai Vidmantei
Jasukaitytei už itin patetišką prozą
knygoje ,,Kai mes buvome vilkai”, o
pirmą kartą spausdinančių knygas,
kurias pradėjo leisti leidykla ,,Versus
aureus”, vadino ,,visai apynorma-
lėmis”.

J. Sprindytė prisipažino šiek tiek
nusivylusi ir prieštaringai vertinamu
pokomunistinio pasaulio vaizduotoju
Herkumi Kunčiumi. Iš poezijos la-
biausiai įstrigusia knyga vadino
Liudviko Jakimavičiaus ,,Elio”, o
Dalios Staponkutės esė rinktinę
,,Lietumi prieš saulę” apibūdino kaip
tikrai intelektualią knygą.

Lietuvių literatūros ir tauto-
sakos instituto mokslininkai prieš
Vilniaus knygų mugę tradiciškai
išrinko kūrybiškiausių 2007 metais
išėjusių knygų dvyliktuką. Į jį pateko
Arno Ališausko eilėraščių knyga
,,Rentgeno nuotraukų albumas”,
Vytauto Bložės eilėraščių rinkinys
,,Tu palikai mane užmigusį”, Manto
Gimžausko poetinių ir vizualinių tek-
stų knyga ,,Šamanas TM”, Almio
Grybausko eilėraščių knyga ,,Žuvys”,
Liudviko Jakimavičiaus eilėraščių
apysaka ,,Elio”, Andriaus Jakučiūno
romanas ,,Tėvynė”, Donaldo Kajoko
romanas ,,Kazašas”, Ramūno Kaspa-
ravičiaus romanas ir novelės ,,Visų
gražiausia”, Gendručio Morkūno
apysaka ,,Grįžimo istorija”, Dalios
Staponkutės esė rinktinė ,,Lietumi
prieš saulę”, Liūnės Sutemos eilėraš-
čių knyga ,,Tebūnie...” ir Regimanto
Tamošaičio esė knyga ,,Vitaminų par-
davėjas”.

Parengta pagal ELTA

Skaitymo metų pradžioje „Metų
knygos” apdovanojimai bus įteikti
žinomiems Lietuvos rašytojams – vil-
niečiui Sigitui Parulskiui ir klaipė-
diečiui Rimantui Černiauskui. Suau-
gusiųjų grupėje laimėjo keliolikos
eilėraščių ir prozos knygų autoriaus
S. Parulskio naujausias trumpų isto-
rijų rinkinys „Sraigė su beisbolo
lazda”. Mažųjų skaitytojų  Metų kny-
ga išrinkta intriguojanti klaipėdiečio
R. Černiausko „Slieko pasaka”.

„Kelios dienos iki balsavimo
pabaigos buvo labai įtemptos, nes iki
paskutinės minutės nebuvo aišku, ką
galėsime paskelbti nugalėtojais”, –
sakė „Metų knygos rinkimų” koordi-
natorė Rūta Kačkutė. Jos teigimu,
šioje skaitymą populiarinančioje akci-
joje dalyvavo kone dvigubai daugiau
skaitytojų negu pernai – apie 6 tūk-
stančius. „Itin aktyvi kova vyko
renkant vaikų metų knygą – akivaiz-
du, kad mažieji skaitytojai dar nėra
persisotinę skaitymo malonumų ir
drąsiai atiduoda balsus mylimiems
rašytojams”, – teigė R. Kačkutė.

Už labiausiai patinkančią lietu-
višką knygą buvo galima balsuoti
specialiai tam sukurtoje interneto
svetainėje, trumpuoju telefono nu-
meriu, el. laiškais ir paprastu paštu.
Taip pat vaikai balsavo nupiešdami
savo mylimiausios knygutės ilius-
traciją ir atsiųsdami ją „Metų knygos
rinkimų” komisijai. Pasak R. Kač-
kutės, piešinių antplūdis buvo toks
didelis, kad akcijos rengėjai turėjo
vargti ne vieną naktį, kol pagaliau
juos peržiūrėjo. Komisija negalėjo

atsistebėti vaikų fantazija: tarp ilius-
tracijų – ir pieštuku, ir akvarele, ir
guašu piešti piešiniai, taip pat
aplikacijos iš popieriaus, medžiagos ir
net plastilino.

Leidyklos „Versus Aureus”
2007-aisiais išleistoje „Slieko pasako-
je” pasakojama juokinga istorija apie
tai, kas atsitinka, kai mokykloje
nebegali mokytis ne tik vaikai, bet ir
sliekai. Atsitik tu man taip, kai staiga
savo darbo mokykloje nebenori dirbti
mokytojai! Šia aktualia tema talen-
tingai prabilusio R. Černiausko
plunksna kviečia pabandyti įsijausti į
mokinių ir slieko Zigmučio kailį ir
patirti kvapą gniaužiančių nuotykių.

Populiarioji S. Parulskio „Sraigė
su beisbolo lazda” išleista leidykloje
„Baltos lankos”. Trečiajame savo
smulkiosios prozos rinkinyje rašyto-
jas ankstesnių knygų egzistencinius
svarstymus palieka potekstėje. Ko-
miškos kasdienės istorijos atskleidžia
paradoksalią tiesą, atveria netikėtą
pasaulio regėjimo tašką: „Nubudau ir
supratau: esu dulkė su pretenzijom.
Kaip sraigė su beisbolo lazda. Ir dar:
to niekam negalima sakyti. Kad ir ką
sakysi, bus tik dar viena pretenzija.”

„Metų knygos” rinkimai baigsis
Vilniaus knygų mugės metu, kur bus
galima pamatyti net kelis tūkstan-
čius vaikų atsiųstų piešinių, įrištų į
kelias storas knygas. O iškilmingas
„Metų knygos rinkimų” laureatų ap-
dovanojimas vyks vasario 24 dieną. 

lietuviams.com

2007 metų „Metų knygos” vardą
pelnė „Sraigė su beisbolo lazda”

ir „Slieko pasaka”

Knygų viršeliai paimti iš: http://metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt
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Minėjimo dalyviai gieda ,,Lietuva brangi”.                   Nuotr. iš LTSC archyvo

Muzikinės programos atlikėjos su JC valdybos pirmininke Milda Šatiene
(pirma iš kairės) ir  vadovėmis Loreta Karsokiene (4-ta iš kairės) ir Jolanta
Baniene (trečia iš dešinės).                                                Zigmo Degučio nuotr.

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Jau tapo graži Jaunimo centro
tradicija kasmet ruošti Vasario 16-o-
sios minėjimą. Šiemet gražus sutapi-
mas: vasario 16 d. – šeštadienis.
Gausus žmonių būrys rinkosi į kas-
metinę mums, lietuviams, brangią
šventę, kuri vyko  JC kavinėje. Viskas
paruošta – iškabintos Amerikos ir
Lietuvos valstybinės vėliavos, stalai
papuošti gėlėmis. 

Lietuvos nepriklausomybės die-
nos minėjimą Jaunimo centre pradė-
jo valdybos pirmininkė Milda Šatie-
nė. Susirinkusieji, tarp jų – Cook apy-
gardos iždininkės pavaduotoja Pat
Michalski, JAV LB Vidurio Vakarų
apygardos pirmininkė Aušrelė Saka-
laitė, Čikagos lituanistinės mokyklos
direktorė Jūratė Dovilienė ir kt. gar-
būs svečiai – sugiedojo JAV ir Lietu-
vos himnus (solistai – Vaclovas ir
Margarita Momkai) ir tylos minute
pagerbė žuvusius už laisvę. 

Sveikindama susirinkusius su
Vasario 16-osios devyniasdešimto-

Olego Truchano gyvenimas, žūtis ir kuriama opera
PETRAS PETRUTIS

Australijoje lankosi Lietuvos
gamtosaugininkų ir mokslininkų eks-
pedicija, kuri renka medžiagą apie
Olego Truchano gyvenimą, jo atliktus
darbus ir tragišką mirtį. Surinktą
medžiagą planuojama panaudoti šių
metų rudenį numatomai išleisti mo-
nografijai „Lietuvis Olegas Trucha-
nas – Tasmanijos legenda”. Ekspe-
dicijoje dalyvauja 26 asmenys iš Šiau-
lių, Vilniaus, Klaipėdos, Kauno, Pa-
nevėžio ir Utenos. Ekspedicija numa-
to lankytis ir Naujojoje Zelandijoje.

Tenka manyti, kad šią ekspedici-
ją paskatino artėjanti Olego Trucha-
no gyvenimo 85-erių metų sukaktis ir
Hobart (Tasmanijos sostinėje) aus-
tralo Constantine Koukis ryžtas su-
kurti modernaus stiliaus operą „Ole-
gas”.

Turimomis žiniomis, operos
autorius buvo užsibrėžęs sukurti
operą apie Tasmaniją. Jo manymu,
geriausiai tam tiko libretas, atspin-
dintis tragiškai žuvusio Olego Tru-
chano istoriją.

Naudojantis Ritos Baltušytės
„Tėviškės pastogėje” paskelbtu
straipsniu, Šiauliuose gimęs ir augęs

Olegas Truchanas atvyko į Australiją
drauge su tūkstančiais kitų lietuvių.
Olegui buvo paskirtas darbas cinko
fabrike, tačiau jis nuklydo visiškai
kitais keliais. Būdamas didelis gam-
tos mėgėjas, savo pagrindinį dėmesį
nukreipė į snieguoto Wellington kal-
no apylinkes.

Ritos Baltušytės žodžiais: „Savo
gamybos valtele jis leidosi į pavojin-
gas keliones kalnų upėmis. Kelią pas-
tojusias uolas ir krioklius apeidavo
nešdamas laivelį ant pečių ir foto-
grafavo, fotografavo – kalnus, miš-
kus, slėnius, ežerus, taip pat auga-
lus, kurių iki jo niekas nebuvo matęs.
Truchanas apšvietimo ar debesies
galėdavo laukti, kad ir visą dieną, ne-

retai iš lauko akmenų pasistatydavo
paaukštinimą, kad išeitų geresnis
kadras. Beveik 20 metų jis paskyrė
kovai, kad būtų išsaugotas unikalus
kalnų ežeras Pedder. Tuo tikslu jis
rengė paskaitas apie žmogaus nepa-
liestas gamtos vertybes, ragino ne-
pasiduoti gamtą niokojančiai indus-
trializacijai. Argumentams paremti
jis naudojosi savo skaidrėmis.

Deja, jo dedamų pastangų neuž-
teko sustabdyti milžiniškos hidro-
elektrinės statybai.

Užtvenkus Gordono upę jo myli-
mas Pedder ežeras ir jį supantys
unikalaus grožio slėniai bei uolos
buvo palaidoti po milžiniška vandens
mase. Gordono upė nusinešė ir Olego
gyvybę – 1972 m. kelionės metu jo
laivelis apvirto. Krante buvęs Olego
draugas ir bendramintis Kevin Kier-
nan tai pamatęs buvo tikras, kad
stiprus plaukikas netrukus iškils į
vandens paviršių. Deja, jo kūnas buvo
rastas tik po to, kai likimo ironija,
draugai ir bendražygiai pastatė di-
džiulę užtvanką, kad upėje laikinai
nuslūgtų vanduo – Olegas rastas
upės dugne tarytum apsikabinęs pa-
skendusį medį. Opera baigiasi epizo-
du, kad Olego laivelis apvirsta ir

išnyksta po vandeniu.
Operos eigoje protarpiais ben-

draujama lietuvių kalba. Publikai su-
sigaudyti padeda angliški subtitrai.

Angliakalbius artistus lietuviškai
„išmokė” Adelaidėje gyvenanti poetė
Lidija Šimkutė. Ateinančiomis žinio-
mis, ji ne tik išvertė pirmo veiksmo
libreto tekstą, bet ir įrašė jį magneto-
fono juostelėn, o rašytiniame varian-
te pabraukė kirčiuojamus žodžių
skiemenis.

Kompozitorius Constantine Kou-
kias operoje naudoja filmą, nuo-
traukas ir lietuvių liaudies dainų
įrašus. Pasak Ritos Baltušytės, kom-
pozitorius Koukias lankėsi Belgijoje,
kur viename muziejuje užtiko lietu-
vių liaudies dainų įrašų.

Praėjusių metų rugsėjo 27–28 d.
Hobart Playhouse teatre buvo paro-
dytos trys operos ištraukos. Operos
premjeros galima tikėtis ne anksčiau
kaip 2009 m.

Operos „Olegas” kompozitorius
Constantine Koukias palaiko ryšį su
Lietuvos kompozitorių sąjunga, kito-
mis organizacijomis bei pavieniais
asmenimis. Pernai jis lankėsi Vil-
niuje, Šiauliuose ir kt. Šiuo metu jis
rengiasi dar vienai išvykai į Lietuvą.

Lietuvos nepriklausomybės dienos minėjimas
Jaunimo centre Čikagoje

siomis metinėmis Cook County iž-
dininkės pavaduotoja etniniams rei-
kalams Pat Michalski pasakė, kad jų
įstaiga džiaugiasi JAV LB gražia veik-
la. Taip pat ji priminė, kad Cook apy-
garda yra išleidusi brošiūrą ,,Namų
savininkų mokesčiai – 10 geriausių
patarimų” lietuvių kalba ir nurodė
apygardos svetainę: www.cook-
countytreasurer.com, kurioje ga-
lite rasti informaciją ir lietuvių kalba.
Taip pat susirinkusiems padalijo
lankstinukus.

Pagrindinis minėjimo kalbėtojas
adv. Povilas Žumbakis dalijosi minti-
mis apie dabartinę Lietuvą. Savo
nagrinėjamoje temoje  ,,Vasario 16-oji
ir šiandieninė Lietuva” pranešėjas
apšvietė šiandieninės Lietuvos kelius
– ar gerai, kad Lietuva yra Europos
Sąjungoje, ar saugūs mūsų tėvynės
piliečiai būdami NATO, ar kelia grės-
mę Lietuvai Rusija? Prelegentas re-
toriškai iškėlė ir kitą Lietuvai svarbų
klausimą: ,,Kas blogiau, ar vis ne-
mažėjanti lietuvių emigracija, ar įvai-
riausių šalių piliečių imigracija į Lie-

tuvą?”
Žinomas advokatas kalbėjo ir

apie įvairių ,,bangų” lietuvių tar-
pusavio bendravimą, kviesdamas
visus vienytis, dirbti kartu.

Gražią meninę programą atliko
mokytojos Jolantos Banienės jauno-
sios pianistės  Berta Brazdeikytė bei
Indrė Genevičiūtė ir mokytojos Lo-
retos Karsokienės estradinio dainavi-
mo studijos ,,Tu ir aš” merginos.
Programos pabaigoje dvi dainas pa-
dainavo ir pačios mokytojos.

Visiems sugiedojus ,,Lietuva
brangi” iškilmingoji dalis buvo baig-
ta. M. Šatienė ir JC Moterų klubo
pirmininkė Anelė Pocienė visus prog-
ramos dalyvius apdovanojo pava-
sarinių gėlių puokštėmis.

Gražaus ir turiningo renginio
dalyvius Moterų klubo narės kvietė
pasivaišinti. Susirinkusieji dar ilgai
nesiskirstė namo, kalbėjo apie šven-
tę, aptarinėjo puikią prelegento pas-
kaitą, džiaugėsi jaunųjų muzikančių
pasirodymu.

Adv. Povilas Žumbakis  skaitė pa-
skaitą Vasario 16-osios minėjime
Jaunimo centre.

Laimos Apanavičienės nuotr.

Olegas Truchanas
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LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto 

apylinkèse ir priemiesçiuose. Patarnavimas 24 val.

• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632   

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

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

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

,,Still Proudly Serving Lithuanian Families”

HILLS
FUNERAL HOME

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

Other Locations Available
(708) 598-5880

“Formerly of Roseland”     “Family Owned & Operated”

Negrįšiu jau ne aš į Saulės dieną
Iš tos juodos nakties.
Tik pakeliai pro varpučio velėną
Gal ranką kas išties.

A † A
STEFANIJA RAKAUSKAITĖ

GORSKI

Po ilgos ir sunkios ligos mirė 2008 m. vasario 20 d. 2:15 val. ryto.
Gyveno Dearborn, MI.
Gimė 1939 m. kovo 4 d. Lietuvoje. Į JAV atvyko 1949 m.
Nuliūdę liko: dukra Terry su šeima ir sūnus Mike su šeima;

sesuo  Aldona Vasonienė su šeima bei giminės Lietuvoje.
Velionė buvo a. a. Raimondo Gorskio žmona, sesuo a. a. Antano

Rakausko.
Laidotuvės privačios.

Nuliūdę artimieji

Mylimai sesutei
A † A

STEFANIJAI GORSKI

mirus, ALDONAI VASONIENEI, jos ir a.a. Stefanijos
šeimoms, giminėms ir artimiesiems mano kuo giliau-
sia užuojauta.

Su liūdesiu,
Gailutė Palionienė

Kaunui padovanotas istorinis
miesto nuotraukų archyvas

Lankytojams duris vasario 15 d.
atvėręs Kauno miesto muziejus
sulaukė unikalios dovanos. Bendrovė
„YIT Kausta” muziejui padovanojo
beveik 16 tūkst. negatyvų ir nuo-
traukų archyvinį rinkinį, kuriame
galima pamatyti Kauno istorinius
objektus bei miesto augimą 1931–
1975 metais.

Rinkinį sukaupė ilgametis Pra-
moninės statybos projektavimo insti-
tuto darbuotojas Stanislovas Luko-
šius, dalyvavęs statant svarbius Kau-
nui objektus bei fiksavęs miesto
plėtrą fotografijose. „Nėra tokio Lie-
tuvos miesto, kurio muziejus galėtų
pasigirti panašiu turtu. Tai yra di-
džiausia muziejaus kolekcija – vargu,
ar ateityje atsiras didesnis miesto
vaizdų archyvas, kadangi sukaupti ir
išsaugoti tokį didelį turtą nėra
paprasta”, – pranešime spaudai ci-
tuojama muziejaus direktorė Irena
Petraitienė.

Parodai parengtą rinkinį miesto
gyventojams ir svečiams tikimasi
pristatyti šį rudenį.

Duris lankytojams atvėrusiame
muziejuje šiuo metu jau rodomos
dovanos Kauno miestui, prieškarinis
miesto gatvių maketas. Taip pat
atidaryta paroda „Kaunas laiko žen-
kluose”, pristatanti miesto istoriją
nuo jo įkūrimo 12 amžiuje.

Parodose atsispindi miestui
suteiktos privilegijos, Kaunas kaip
Hanzos miestas, pramonės vystyma-
sis, augimas, savivalda, aukso laiko-
tarpis sostinės laikais, muziejų kūri-
masis, universitetai. 

Kauno miesto muziejus veiklą
pradėjo 2006 metais. Muziejus glau-
džiasi Kauno arkivyskupijai priklau-
sančiose patalpose. Šiame Kauno se-
namiestyje esančiame pastate taip
pat įsikūręs kardinolo Vincento Slad-
kevičiaus memorialinis butas –
muziejus.                                 BNS

Kauno panorama.
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�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
įsigyti įvairiausių gėrybių. Savo kūry-
bos dainas dainuos Arvydas Buinius.
Prekiautojai stalus gali užsisakyti
paskambinę tel.: 708-447-4501 (Mil-
da Šatienė) arba tel.: 708-636-6837
(Anelė Pocienė). Rengia Jaunimo
centro valdyba ir Moterų klubas.

�JAV lituanistinių mokyklų mo-
kytojų konferencija vyks š. m. kovo 2
d. PLC Bočių menėje, Lemont. 9 val.
r. Palaimintojo J. Matulaičio misijoje
– šv. Mišios už mirusius mokytojus.
Registracija – 10 val. r. Konferenciją
atidarys JAV LB Švietimo tarybos
narė Mirga Girniuvienė. Dr. Algis
Norvilas skaitys paskaitą „Dvikal-
bystė”. Po paskaitos – diskusijos. M.
Girniuvienė kalbės tema ,,Aukštes-
niųjų klasių dėstymo gairės”, ir su-
pažindins konferencijos dalyvius su
JAV LB Švietimo tarybos siūlomomis
internetinėmis galimybėmis lituanis-
tiniam švietimui. Kviečiame dalyvau-
ti visus lituanistinių mokyklų moky-
tojus ir vadovus.

�Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje kovo 8 dieną, šeštadienį, 11
val. r. dailininkės Rasa Ibianskienė ir
Virginija Morisson mokys, kaip su-
kurti meniškus margučius, kurie pa-
puoš šv. Velykų stalą ir bus puiki
dovana svečiams ir artimiesiems.
Atsineškite dažytų, kietai virtų kiau-
šinių. Pamokos kaina – 15 dol.;
muziejaus nariams – 10 dol.; vaikams
iki 12 metų – 5 dol. Mes pasirūpin-
sime skutinėjimo peiliukais ir
nuorodomis. Nemokamai
aplankysite muziejaus ekspozicijas  ir
a. a. Ra-mutės Plioplytės unikalią
margučių parodą. Po užsiėmimo bus
rodomas Arvydo Baryso fimas
,,Lietuviškas kalendorius.” Bus
vaišės. Būtina iš anksto registruotis
telefonu: 773-582-6500.

�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 į Aušrą Ja-
saitytę-Petry tel.: 708-349-8436 arba
el. paštu: ausra67@sbcglobal.net.

�Lietuvių rašytojų draugija  dė-
kinga radijo laidai ,,Margutis II” už
draugijos veiklos skelbimus 2007 m. 

�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 kartu paremsite
Detroito skautes ir skautus. Mugėje
vyks ir loterija. Laimikiai loterijai
renkami parapijoje savaitgaliais, va-
sario mėnesį.  Jei kas turėtų klausi-
mų, galite skambinti tuntininkei
Daivai Lukasiewicz (tel. 248-478-
6885).

�JAV LB San Francisco, CA
apylinkės valdyba kovo 9 d., sekma-
dienį, visus kviečia  atvykti į Lietuvos
Nepriklausomybės minėjimą, kuris
vyks Šv. Marijos Magdalenos parapi-
jos salėje, 2005 Berryman St., Ber-
keley, CA 94703. Šv. Mišios – 11 val.
r., po Mišių – minėjimas. Kalbėtoja –
Danguolė Navickienė, JAV LB tary-
bos pirmininkė. Muzikinę programą
atliks solistė Indrė Viskontaitė,
pianistė Julija Nikonovaitė ir šokių
grupė ,,Tiltas”. Taip pat bus suda-
roma nauja SF Bendruomenės valdy-
ba. Norinčius įsijungti į valdybos
veiklą, prašom pranešti apylinkės
pirmininkei Daliai Grybinas tel.: 650-
588-5514 arba rašyti el. paštu:
daliaray@comcast.net 

�Kviečiame visą lietuvišką jau-
nimą atvykti į Dainavos stovykla-
vietę rekolekcijoms. Rekolekcijos
prasidės penktadienį, kovo 14 d., 6
val. v. ir baigsis sekmadienį, kovo 16
d., 12 val. p. p. Tel. pasiteiravimui:
248-538-4025. Registracija iki kovo 7
d.  el. paštu:  linusyte@comcast.net
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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 ......

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

Tel. 708-349-0348.

Dėmesio! Lietuvių Fondo Stipendijų prašymo anketos
priimamos iki kovo 15 dienos (pašto antspaudas), Para-
mos prašymų ir Žiniasklaidos anketos priimamos iki ba-
landžio 15 dienos (pašto antspaudas). 

Anketas galite rasti apsilankę LF interneto svetainėje
www.lithuanianfoundation.org. 

Lietuvių Fondo adresas: 14911 127th Street, Lemont,
IL 60439, tel. 630-257-1616.

Puidokų šeimai reikalinga pagalba
Nė vienas nesame apdraustas nuo ligų ir nelaimių. Didelė nelaimė iš-

tiko Puidokų šeimą. Buvęs sveikas, tvirtas vyras Arvydas susirgo ypatingai
reta liga – skleroderma. Jam reikalinga nuolatinė medikų priežiūra, jo lau-
kia daug operacijų. 

Puidoko draugai kovo 15 d., penktadienį, 7 val. v. ,,European
Chalet Banquets” salėje (5445 S. Harlem Ave., Chicago, IL) ruošia labdaros
vakarą su vakariene ir grupės ,,Romeo” koncertu. Bilietus į šį vakarą galite
įsigyti tel.: 708-717-2833 (Milada); 708-516-0832 (Giedrius); 847-561-5243
(Gediminas) arba 708-289-5453 (Laura). Bilieto kaina – 50 dol. Dalyvaukite
šiame renginyje ir paremkite jauną, nelaimės ištiktą šeimą.

Norintys pagelbėti taip pat gali siųsti čekius: Arvydas Puidokas, 1703
Lake Poite Ct., Plainfield, IL 60544. Sąskaita banke: TCF bank:
7876717508. Daugiau informacijos: www.arvydas.info

Dr. Arui ir Kim Tijūnėliams vasario 21 d., ketvirtadienio vakare gimė
dukrytė. Sesute džiaugiasi pusantrų metukų Sofija, vienuoliktu vaikaičiu
Donatas ir Indrė Tijūnėliai ir penktu vaikaičiu Frank Konecki.

• „Lietuvos Našlaičių globos
komitetas” sausio–vasario mėn. yra
gavęs šias aukas paremti našlaičius:
$6,000: L. J. $1,500: John Bacans-
kas, Mashphee, MA. $1,200: Nemira
Šumskis, Chicago, IL. $1,000: The
Oak  Tree Philantropic Foundation,
Chula Vista, CA. $900: Janina Čiko-
tas, Alexandria,  VA. $745: N. Sny-
der, Fredericksburg, FL. $600: Wan-
da Petkus, Saint Petersburg Beach,
FL. $400:  Ruth Juodikis, Palos Hills,
IL. $300: Daiva Bajorunas, Pompano
Beach, FL; Anthony  Augius, Darien,
IL; Vytautas Šarka, Cashiers, NC;
Marie O’Niell, Philadelphia, PA.
$150: Ona Strimaitis, Putnam, CT;
Gražina Karvelis, Naperville, IL;
Grace Austin, Short Hills, NJ; Wil-
liam  Snyder, Elmhurst, IL; Palmira
Janušonis, Dousman, WI; Jonas
Montvilas, Indian Head Park, IL;
Forked River Rotary Foundation,
Forked River, NJ; Augustinas Oren-
tas, Palos Heights, IL; Juozas Dovei-
nis, Clinton Twp., WI; Mildred Helt,
Boothwyn, PA; Rima Silenis – Wa-
shington,  DC;  Brighton Park Li-
thuanian Home Owners Association,
Chicago, IL; Algimantas ir Teresė Ge-
čys; Janina Jakševičius, Oak Lawn,
IL; Walter Wengel, Richboro, PA;
Joseph Kazlauskas, Chicago, IL;  Al-
dona Andrijonas, Chicago, IL; Micro-
soft Giving Campaign, Princeton, NJ;
William Unakis, Morton, IL; Michael
Paradie, Hollis, NH; Cheryl Bugy,
Dowagiac, MJ; Skučas, San Antonio,
TX; Kathleen Daniels, Drexel Hill,
PA; Irena Kerelis, Palos Park, IL.
$100:  Vaidevutis Draugelis, Roches-
ter, NY. $60: Jonas Stankaitis,
Chesterland, OH.

Almos fondui:
a. a. Irenos Kaestli atmini-

mui $50 aukojo Halina Bagdonas
(Oak Lawn, IL).

a. a. Malanijos Krivinckienės
atminimui, $50 aukojo Virginia
Butas (Edgewater, MD).

a. a. Konstantino Jablonskio
atminimui, $50 aukojo C. Lavorini
(Villa Park, IL).

a. a. Konstantino Jablonskio
atminimui, $25 aukojo Richard
Best (La Grange, IL).

Ponios Almos Adamkienės gim-
tadienio proga $50 aukojo Neringa
Raila (Los Angeles, CA).

Jūsų nuoširdžios aukos yra labai
vertinamos!

Lietuvos Našlaičių globos
komitetas (Lithuanian Orphan
Care, Inc.), 2711 West 71st St.,
Chicago, IL 60629, Tel. 773-476-
2655. Fed. Tax ID #36-4124191

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų
globos būrelis dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: Aldo-
na ir Ramojus Vaičiai $75, Charles
Rackmil $20, Julius Matonis $100.
Labai ačiū. „Saulutė” (Sunlight
Orphan Aid), 414 Freehauf  St.,
Lemont, IL 60439, tel. (630) 243-
7275. Aukos nurašomos nuo mo-
kesčių.

• „Čikagos  aidas” radijo laida
(vedėjos Vilma Kava ir Asta Bura-
čaitė) pravedė „Gerumo akciją”,  ku-
rios metu buvo surinkta $764.77 pa-
dėti Lietuvos vaikams per „Saulu-
tę”, Lietuvos vaikų globos būrelį. Pa-
naudoti „Saulutės” nuožiūra buvo
skirta $352, o per „Saulutę” perduoti
Editai Mildažytei („Bėdų turgus”  TV
laidos vedėjai Lietuvoje) diabetikams
vaikučiams buvo surinkta $412.77.
Aukojo: Daiva Vaitkutė $100, Remi-
gija ir Leonas Dambrauskai $202,
Neringa Mockus $50. Diabetikams
vaikams – Antanina Martinez $20,
Asta Buračaitė $30, Vilma Kava-
liauskienė $50, Valdemaras Aukštuo-
lis $50, Rūta Juozevičienė $50, Dai-
nius Žukauskas $117.77, anon. $25,
Teresė Karčiauskaitė $50, Aurius
Čepaitis $20, „Saulutė” nuoširdžiai
visiems dėkoja.


