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Ukrainoje
kalbèta
apie bendrus
valstybiû
siekius

„Aukso paukštè” bus îteikta
išeivijos menininkei

Vilnius, vasario 29 d. (ELTA) –
Kovo 2 d. vyksiančius Rusijos prezi-
dento rinkimus stebės ir Lietuvos
parlamentarai. Seimo valdyba į
Maskvą išsiuntė Seimo narius Zig-
mantą Balčytį ir Egidijų Vareikį. Par-
lamentarai Rusijos Federacijos vado-
vo rinkimus stebės kartu su Europos
Tarybos Parlamentinės Asamblėjos

delegacija. Rusija stebėti prezidento
rinkimus pakvietė 32 tarptautinių ir
užsienio organizacijų atstovus. Dau-
giau kaip pusė stebėtojų jau pradėjo
darbą. Dėl Rusijos prezidento vietos
kovos Rusijos demokratinės partijos
vadovas Andrej Bogdanov, Liberalų
demokratų partijos pirmininkas Vla-
dimir Žirinovskij, Komunistų partijos

vadovas Genadij Ziuganov bei parti-
jos ,,Vieningoji Rusija” kandidatas ir
pirmasis Rusijos vyriausybės vicepir-
mininkas Dmitrij Medvedev, kurį sa-
vo įpėdiniu pasiūlė kadenciją bai-
giantis prezidentas Vladimir Putin.
Lietuvoje gyvenantys Rusijos piliečiai
sekmadienį taip pat galės rinkti savo
šalies prezidentą.

Charlie McCreevy: ,,Lietuvoje įvyks tas pats, kas buvo Airijoje”.

Kijevas/Vilnius, vasario 29 d.
(ELTA) – Lietuvos Premjeras Gedi-
minas Kirkilas Kijeve susitiko su Uk-
rainos Aukščiausiosios Rados pirmi-
ninku Arsenij Jaceniuk. Susitikime
pasikeista nuomonėmis apie dvišalį
politinį ir ekonominį bendradarbiavi-
mą.

A. Jaceniuk padėkojo už nuolati-
nę Lietuvos paramą Ukrainos euro-
pinei ir transatlantinei ateičiai, o G.
Kirkilas pabrėžė, kad Ukraina yra
strategiškai svarbi valstybė Europos
Sąjungai, ir jos euroatlantiniai sie-
kiai toliau bus remiami.

Pokalbyje taip pat aptarti ener-
getinio bendradarbiavimo klausimai.
Lietuvos Vyriausybės vadovas infor-
mavo apie Lietuvos ketinimus kartu
su Latvija, Estija ir Lenkija statyti
naują atominę elektrinę. Taip pat pa-
žymėta būtinybė stiprinti dvišalį
bendradarbiavimą transporto srityje.

Premjeras Gediminas Kirkilas,
kalbėdamas antrajame tarptautinia-
me Europos – Ukrainos forume, už-
siminė ir apie Lietuvos Didžiąją Ku-
nigaikštystę. ,,Ukrainos istorija yra
vidujai susipynusi su visa Europos is-
torija. Aš didžiuojuosi tuo, kad Lie-
tuvos Didžioji Kunigaikštystė ir tai-
kus kultūrų, religijų ir etninių gru-
pių sambūvis jos valstybėje taip pat
atliko teigiamą vaidmenį”, – primi-
nė Lietuvos Vyriausybės vadovas.

Vilnius, vasario 29 d. (lietu-
viams.com) – Šiuo metu pasaulyje
priskaičiuojama vos ne pora šimtų
užsienio lietuvių meno kolektyvų.

Pernai Tautinių mažumų ir išei-
vijos departamentas kreipėsi į Lietu-
vos liaudies kultūros centrą, siūlyda-
mas įtraukti svetur gyvenančių lietu-
vių meno kolektyvus ir jų vadovus į

„Aukso paukštės” apdovanojimo sky-
rimą Lietuvoje. Sausio 15 d. Išeivijos
mėgėjų meno kolektyvų ir jų vadovų
metų apdovanojimo „Aukso paukštė”
skyrimo komisija svarstė kandidatus
ir atrinko laureatą.

Pirmą kartą „Aukso paukštė” už
Lietuvos nacionalinės kultūros ir dai-
nų švenčių tradicijos puoselėjimą,
mėgėjų meno žanrų tarp išeivijos lie-
tuvių populiarinimą bus teikiama
išeivijos kolektyvui ir jo vadovui. Apie
tai bus skelbiama kovo 9 d. 3 val. p. p.
Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje,
Chorų ir vokalinių ansamblių laurea-
tų koncerto metu.

2007 m. išeivijos „Aukso paukš-
tė” bus įteikta Cleveland (JAV) choro
„Exultate” vadovei, 2006 m. Lietuvių
Dainų šventės Čikagoje meno vadovei
Ritai Čyvaitei-Kliorienei. Toks Lietu-
vos išeivijos indėlio Lietuvos kultūrai
įvertinimas – svarbus garbės ir pripa-
žinimo ženklas visai pasaulio lietuvių
bendruomenei.

„Aukso paukštė”
Lietuviams.com nuotr.

Airiû eurokomisaras:
emigrantai grîš î Lietuvâ

Seimo atstovai stebès Rusijos prezidento rinkimus

Vilnius, vasario 29 d. (ELTA) –
Airijos deleguotas Europos Komisijos
narys Charlie McCreevy numato, kad
augant ekonomikai lietuviai emi-
grantai grįš į Tėvynę.

Į Vilnių atvykęs už vidaus rinką
atsakingas eurokomisaras sakė tikįs,
kad Lietuvoje pasikartos Airijos pa-
vyzdys – ši šalis anksčiau taip pat bu-
vo ,,emigrantų valstybė”, bet pasta-

raisiais metais į ją atvyksta vis dau-
giau užsieniečių, kurių darbo jėga tei-
kia daug naudos valstybės ekonomi-
kai.

,,Tikiuosi, kad Lietuvoje įvyks
tas pats, kas buvo Airijoje. Darbo pa-
siūla augs ir daugiau žmonių bus pri-
traukti atgal”, – teigė Charlie Mc-
Creevy, kuris anksčiau septynerius su
puse metų dirbo Airijos finansų mi-

nistru. Europos Komisijos nario tei-
gimu, Lietuvos ekonomikos ateitis
yra gera – tą rodo spartus ekonomi-
kos, bendrojo vidaus produkto augi-
mas.

,,Kuri iš Europos Sąjungos vals-
tybių auga sparčiau? Nors kai kurių
valstybių skola yra mažesnė nei Lie-
tuvos, bet man būnant finansų mi-
nistru Airijos užsienio skola suma-
žėjo nuo 65 iki 26 proc. Jūsų šalies
skola tėra 17 proc. Lietuvos valdžia
gali didžiuotis tuo, ką pasiekė per
pastarąjį dešimtmetį”, – teigė Ch.
McCreevy.

Manoma, kad Airijoje šiuo metu
gyvena apie 100 tūkst. lietuvių. Per-
nai Airijos centrinė statistikos tarny-
ba paskelbė, jog lietuviai po lenkų
yra antra didžiausia imigrantų į Ai-
riją grupė iš naujųjų ES šalių. Lietu-
viai sudaro 12 proc. imigrantų iš nau-
jųjų Bendrijos valstybių. Lenkų dalis
šioje grupėje yra 67, slovakų – 8, o
latvių – 6 procentai. Airijos ekono-
mikos ir socialinių tyrimų instituto
duomenimis, imigrantai iš naujųjų
ES šalių uždirba iki 45 proc. mažiau
nei vietos gyventojai.
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Pirmajame šių metų numeryje,
vis artėjant ateitininkijos šimt-
mečiui, visų pirma kartu su

Vygantu Malinausku paklauskime:
„O kaipgi švęsime?”. Prisiminkime
ateitininkijos 100-mečio paminėjimo
tikslus —atnaujinti ir sustiprinti,
kurti ir puoselėti krikščionišką mintį
— svarbiausias mūsų ateitininkiškos
šeimos džiaugsmo priežastis ir
siekimus.

,,Jie viltį parodė mums”, – teigia
Liutauras Serapinas savo straipsnyje,
pasakodamas apie viena viltimi su-
jungtųjų, trijų didžiavyrių — Stasio
Ylos, Adolfo Damušio, Antano Macei-
nos — kelionę plataus pasaulio vieš-
keliais. Apie tikėjimą kaip viltį, grin-
džiamą Dievo pažinimu. Turėti viltį
Dievu, vadinasi, nuleisti inkarą į Jo
širdį. Tai ir yra tikroji viltis, kurią
savo gyvenimu parodė šie trys šviesūs
ateitininkai. Prisiminkime. Viltis –
tai gyventi tiesoje. Su Juo. Jam. Ir
Jame.

Erlanda Polekaitė į „Gyvenimo
prasmę tautos ir asmenybės tobuli-
nimo procese” pažvelgia pro Antano
Maceinos gyvenimo langą. Dvasinės
veiklos ieškojimų kelias. Idėjos ir po-
žiūris. Filosofinio mąstymo ir pedago-
ginių pažiūrų dermė. Gyvenimo pras-
mė – savęs ir tautos tobulinimas, ug-
dymas — tęstinis kūrybos procesas.

Kaip vertiname studento ir dės-
tytojo vaidmenis universiteto ben-
druomenėje? Kaip turėtų būti? Ar
dėstytojas apskritai reikalingas? O
studentas? Kas? Kaip? Kodėl? Į šiuos
klausimus mums bandys atsakyti
Edita Gailiūtė straipsnyje „Studentas
— ne idiotas, dėstytojas — ne puoš-
mena”. Apie didelius ir mažus auto-
ritetus. Požiūrį ir viltį keisti ir keis-
tis. Juk viltis – dorybė. Ar galime kai
kuriuos dalykus keisti ir kurti, o ne
prie jų prisitaikyti? Kaip manote jūs?
Pasvarstykime...

Apie minčių, o tiksliau spaudos
artileriją skaitykime Erlandos Po-
lekaitės straipsnyje „Liepsnosvaidžiai
širdims kaitinti”. Spauda ir jos liki-
mas. Apie spaudą kaip apie dvasios ir
minties aviaciją, kuriai kelio
neužtveria nei erdvė, nei laikas. Kai
spausdintas žodis veržiasi būti
išgirstas, skleisdamas laisvą kalbos ir

valstybės, kultūros ir tau-
tinių vertybių mintį.

Vaivos Radikaitės-Žukie-
nės straipsnyje „Nykstanti
rūšis” paskaitykime apie
„linksmos” ir „gražios” vai-
kų periodikos svarbą. Auto-
rės kviečiami, bandykime
kartu pasvarstyti: „Kokia
šiandien yra vaikų perio-
dinių leidinių rinka?”, „Ką
skaito mūsų vaikai?”. Ar
įmanoma kryptinga „gra-
žios” vaikų literatūros spau-
dos sklaida? Komerciniai ir
nekomerciniai leidinėliai.
Galimybės ir perspektyvos.

Antanas Maceina straip-
snyje „Kas yra ateitininkas?”
bandys mums atskleisti

ateitininko — kovotojo už Dievą —
paveikslą. Dievo karių ir Dievo
Karalystės statytojų bei gynėjų misija
pasaulyje ir gyvenime. Kristaus
paskelbti Meilės dėsniai, dangaus ir
žemės skelbimo atgarsiai ateitininko
širdyje. Kokie jie? Jaučiame? Su-
prantame? Paskaitykime. Pamąsty-
kime drauge...

„Žaidimai Dievo laukuose” nuves
„Pokalbio su Didžiuoju L. S.”. Kas?
Kur? Kada? Simona Smirnova pa-
kvies atverti malonaus pašnekesio
užkulisius, kur atsivers Didelio Žmo-
gaus sparnų arba dvasios auginimo
vyksmas. Pradžia — tai „aš”, o
kiekviena diena: L. – laikas, S. –
sužydėti. Tad žydėkime laike ir laiku.

Kitas savos kūrybos potėpis
Ingridos Daukšytės „Aš niekas —
Animale intelectuale, klaidingai
vadinamas žmogumi”. Menas kurti,
parodyti ir atskleisti, arba apie žmo-
nių atsiradimo mūsų gyvenime prie-
žastis: vienas sustojimas ar visas
gyvenimas?

Andrius Končius intriguoja
straipsniu „Kaip tapti geresniam už
kitus?”. Šios intrigos vedami, ar-
tėkime prie atsakymo drauge, pa-
svarstydami apie puikybės, egoizmo
ir pranašumo klestėjimą. Būti at-
viram sau ir Dievui. Išlikti mažutėliu,
mylinčiu, užjaučiančiu ir supran-
tančiu — pagrindiniai kataliko ti-
kėjimo akcentai. Jei žinome tai, ži-
nome ir atsakymą, kurį pateikia
autorius.

„Papasakosiu Jums stebuklą”, –
sako Ieva Drungilaitė, primindama,
kad Kristus yra arčiau prie mūsų, nei
mes patys prie savęs, todėl nėra kas
geriau už Jį mus pažintų. Kai
Viešpaties gailestingumas atsiveria
ryškia ir visa apimančia šviesa. Kai
Jo Meilė galinga jėga panardina,
sugrąžina rusenusią Viltį ir išgydo
didžiausias žaizdas...

Milda Chmieliauskaitė papasa-
kos apie Dainavos stovyklos džiaugs-
mus ir potyrius — entuziastingas ir
neužmirštamas kūrybingumo lavini-
mo pamokas.

Skiltyje „Tarptautinukai”, Inga
Kuzmičiova pasisakys už nuoširdžią

draugystę, norą jungtis ir būti kartu,
supažindindama mus su Wardu —
ateitininkų draugu — mūsų šalies,
kalbos ir žmonių mylėtoju. Dviejų
šalių ir būrio žmonių draugystė... Už
tai, kas tikra.

„Pasiruošt!”; „Kovon!”, — šūkte-
li Renata Skardžiūtė, pasirengusi
atskleisti mums fechtavimosi subti-
lybes. Pradžia — istorija, praktika —
taisyklės. Apie dvikovų magiją ir
garbę bei randus.

Mus pasieks ir „Nekasdienybės”
puslapiai, kur pradėję kurti vertybinę
kultūrą, pereisime prie „Gyvosios
istorijos pamokų”, išmoksime „Dirbti
ir aukotis”, prisiminsime, jog „Dievas
neapleido ir neapleis”, įvertinsime
„Kūrybą kaip dialogą” ir pamažu
pasileisime su „Kelione. Klajone.
Svajone”...

„Ateitis” laukia Jūsų. Tad visi
kartu leiskimės į dvasinio tobulėjimo
kelionę. Su degančiomis tikėjimu
širdimis ir viltimi siekime ieškojimo
ir atradimo stebuklo... Ir tegul dva-
siškai prasmingas bei taurus tebus
tas ieškojimų kelias, kuris visada, kad
ir kas nutiktų, tikiu, atvers kelius į
siektą atradimą — šviesą, kurią Jis
pats mums visiems skleidžia, kuri
šildo ir guodžia. Nuoširdžiai kviečiu
tikėti. Mylėti. Būti kartu!..

Erlanda Polekaitė

Norite prisidėti prie ,,Ateities” savo
mintimis ar aukomis? Rašykite:
zurnalas@ateitis.lt

Iõ Ateitininkû gyvenimo
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NUOLATINIO ATSIVERTIMO
PAVYZDYS

Trečiadienio rytą, kaip įprasta,
susitikęs su piligrimais, popiežius
Benediktas XVI dar kartą kalbėjo
apie šv. Augustiną. Šiam šventajam
skirtą ciklą užbaigiančioje katechezė-
je Ganytojas kalbėjo apie jo atsiver-
timą – ne apie vienkartinį atsiverti-
mo įvykį, apvainikuotą krikštu 387
metų Velykų naktį, bet apie nuolatinį
atsivertimo vyksmą, kuris truko visą
Augustino gyvenimą.

Augustino dvasinę kelionę Ga-
nytojas suskirstė į tris etapus. Pir-
masis tarpsnis – tai veržlus artėjimas
prie Kristaus. Kaip žinoma, pirmiau-
sia motina Monika supažindino
Augustiną su krikščionių tikėjimu.
Tačiau, nors ir gavęs krikščionišką
auklėjimą, Augustinas jaunystėje
gyveno anaiptol ne krikščioniškai.
Vis dėlto jis nebuvo visiškai nusi-
gręžęs nuo Kristaus. Ieškojo jo ypač
platoniškosios filosofijos kuriančiame
prote, dieviškajame Logose (Žodyje).

Antrasis ir lemtingas Augustino
atsivertimo etapas prasidėjo tuomet,
kai jis pagaliau suprato, kad jo ieško-
jimų tikslas yra Kristus, kad jame
įmanoma „paliesti” Dievą, kad Die-
vas yra su mumis, kad mes galime gy-
venti kartu su juo. Šio etapo viršūnė
buvo krikštas Milano katedroje 387
metų Velykų naktį. Tačiau krikštu
atsivertimas nesibaigė. Augustinas
grįžo į savo gimtąją Afriką. Iš pradžių
atsidėjo atsiskyrėliškam gilių mąs-
tymų ir studijų gyvenimui. Šitoks pa-
laimingas tiesos kontempliavimas
ilgai netruko. Pirmiausia beveik
prieš savo valią Augustinas buvo
įšventintas kunigu, o netrukus ir vys-
kupu. Jam buvo skirta tarnauti Kris-
tui, tarnaujant žmonėms.

Trečiasis Augustino atsivertimo
kelio tarpsnis prasidėjo tuomet, kai
jis suprato, jog žmogui kiekvieną die-
ną vis iš naujo reikia Dievo gailes-
tingumo. Iš pradžių Augustinas ma-
nė, kad atsivertęs, Krikšto ir Eucha-
ristijos sakramentų dėka jis pasieks
tą palaimintą gyvenimą, apie kurį
Kristus kalba Kalno pamokslo palai-
minimuose. O dabar Augustinas su-
prato, kad mums visiems nuolat
reikia Dievo gailestingumo, kad tobu-
lą gyvenimą pasieksime tuomet, kai
Kristus mus nusives į amžinąjį gy-
venimą. Šitoks Augustino dvasinis
nuolankumas virto ir intelektiniu
nuolankumu. Gyvenimo pabaigoje jis
drąsiai ir nuolankiai peržiūrėjo visą
savo ankstesnę kūrybą. Šitaip gimė
„Retractationes” – veikalas, kuriame
Augustinas kritiškai peržvelgia vis-
ką, ką buvo parašęs per visą savo
gyvenimą. Supratau, – rašo Augus-
tinas, — kad tik Jėzus Kristus yra
tobulas ir kad tik jame viename yra
tobulai išsipildę Kalno pamokslo

palaiminimai. O Bažnyčia – tai yra
mes visi, įskaitant ir apaštalus –
turime kiekvieną dieną melsti: at-
leisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes
atleidžiame savo kaltininkams.

Iškili ir šventa akimirka

Vasario 25 d. audiencijoje Bene-
diktas XVI priėmė Gyvybės akademi-
jos narius, šiomis dienomis dalyvavu-
sius akademijos kongrese, kuriame
nagrinėta sudėtinga tema: „Būti ša-
lia neišgydomo ligonio ir mirštančio-
jo”.

Ganytojas pabrėžė, kokia sudė-
tinga mirties ir ligos tema, kuriai
medicinos mokslai ir įranga pateikia
vis naujų atsakymų, priminė krikš-
čionišką mirties priėmimą. Krikščio-
niui gyvybės užgesimas tiek senatvė-
je, tiek dėl netikėtų priežasčių esant
pačiame stiprume, tiek pačioje gyve-
nimo pradžioje, nėra tik biologinio
būvio pabaiga, pasibaigusi biografija,
bet naujas gimimas, atnaujintas gy-
venimas, kurį suteikia prisikėlęs
Viešpats. Mirtis yra iškili ir šventa
akimirka, kurios metu visos pastan-
gos, atliktos krikščioniškoje viltyje,
padaryti geresniais save ir mums
patikėtą pasaulį įgyja galutinę pras-
mę. Krikščioniui mirštantysis susi-
tinka su Gyvybės ir Meilės šaltiniu.
Krikščionių bendruomenė negali likti
abejinga tokiai akimirkai.

Ši bendruomenė, kartu su visa
visuomene, su jos slaugos ir visuo-
meninėmis tarnybomis, yra kviečia-
ma palydėti savo mirštančiuosius,
padėti jiems pasitikti mirties ir
skausmo slėpinį. Kiekvienam ligoniui
turi būti užtikrintas reikiamas gydy-
mas. Pastarajame reikia paisyti tiek
gydytojo pareigos suteikti ligoniui
išgyvenimo priemones, tiek ligonio
pareigos jas priimti, jei kalbama apie
paprastą gydymą. Jei kalbama apie
išskirtinį ir rizikingą gydymą, tai jo
panaudojimas yra moraliai teisingas,
tačiau pasirinktinis. 

Benediktas XVI taip pat pabrėžė,
jog vieninga visuomenė turėtų su-
daryti sąlygas savo nariams tinkamai
prižiūrėti mirtinai sergančius ir paly-
dėti mirštančius. Tai turėtų būti pri-
pažinta kaip artimųjų teisė, tolygi
teisei artimiesiems dalyvauti gimdy-
mo metu. Vieninga visuomenė turėtų
padėti padengti brangių vaistų ir spe-
cialių įrenginių išlaidas. Ganytojas
pakartojo, jog Bažnyčia griežtai
smerkia tiesioginę eutanaziją, nu-
lemtą savanaudiško požiūrio į as-
menį, neretai spaudžiant ekonomi-
niams veiksniams.

Pagal „Vatikano radiją“ parengė
N. Šmerauskas

Saulius Anužis – šių
dienų bačkininkas

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Kai kuriems skaitytojams gal reikia paaiškinti, kas yra bačkininkas.
,,Lietuvių kalbos žodyne” yra pateiktos trys šio žodžio reikšmės.
Viena iš jų – ,,kas viešai šneka, agituoja (pasilipęs ant bačkos)”.

Prieš porą metų, minint prel. Mykolo Krupavičiaus gimimo sukaktį, teko
daugiau skaityti apie jo laiku – prieš šimtą metų, vykusias populiarias
politines agitacijas Lietuvos kaimuose ir miesteliuose. Kalbėtojai, norin-
tys gyventojus supažindinti su politinėmis realijomis, turėjo lipti ant bač-
kų, kad kiti juos geriau girdėtų.  Nors ant bačkų dabar  niekas nebelipa,
bet žodis ,,bačkininkas” labai tinka aptarti šių dienų politiką – Saulių
Anužį. Tam tikslui pasinaudoju ,,Detroit News” dienraščio internetiniu
straipsniu ,,Michigan GOP Chairman Relishes the Game of Politics”
(Michigan respublikonų pirmininkas gardžiuojasi politikos gudrybėmis),
pasirodžiusiu 2008 m. vasario 19 d.

Pradžiai pora žodžių apie Saulių Anužį. Straipsnyje pažymėta, kad jo
pavardė yra Saulius Anuzis, o skliausteliuose pridėta, kaip jo pavardė tar-
tina  (,,A new zis”).  Nuo 2005 m. jis yra Michigan valstijos respublikonų
partijos pirmininkas, taip pat  Respublikonų nacionalinio komiteto narys.
Gyvena Eaton apskrityje, kitoje gatvės pusėje nuo valstijos sostinės Lan-
sing. Gimęs 1959 m. kovo 6 d. Detroit mieste.

Eidamas dabartines pareigas, jis yra laikinai sustabdęs savo, kaip
pirmininko, pareigas ,,Quick Connect USA” bendrovėje. Yra buvęs
,,Teamster” narys. Nuo 1980-tojo dešimtmečio dirbo Respublikonų parti-
joje ir Michigan senato pirmininko Dick Posthumus komandoje. Jo žy-
miausias pasiekimas – jauniausias delegatas 1980 m. įvykusiame Respubli-
konų nacionaliniame suvažiavime  Detroit.  Ar  jis yra kada nors balsavęs
už demokratų partijos kandidatą? Greičiausiai taip, ir tai įvyko 1980 m.
renkant valstijos seimelio atstovą Burton Leland.  Šeimyninė padėtis – 21
metus vedęs Liną Alksninytę, kartu augina keturis sūnus: Matą, Tadą,
Vytį ir Marių. Biografinėje apybraižoje nepažymėta, bet Saulius taip pat
yra JAV LB Lansing apylinkės valdybos pirmininkas ir Lietuvos Res-
publikos garbės konsulas, aktyvus lietuvių skautų ir bendruomenės veik-
loje.

Dabar pažiūrėkime, ką Dawson Bell, ,,Free Press” korespondentas,
apie Saulių rašo. ,,Saulius Anužis – tas putojantis Michigan respublikonų
partijos pirmininkas, modernioje politikoje tikrai moka šeimininkauti.”
Jis pukiai valdo modernios technologijos susižinojimo priemones.  Jis taip
pat gerai suvokia amžinuosius ir netechninius politikos niuansus, t.y.,
džiaugsmą. Jam tai buvo ankstyva pamoka universitete (University of
Michigan – Dearborn) 1970-tojo dešimtmečio metu, kai jis patyrė, kad
greičiausias būdas studentus sudominti politika, sudominti bet kuo, yra
alus veltui. Po 30 metų jo būdai gal kiek pakito, bet Anužis ir toliau  žino,
kaip džiaugtis gyvenimu.

Nėra klausimo, kad Saulius mėgsta dėmesį. Jau ketvirtaisiais savo pir-
mininkavimo metais jis niekada nevengia pokalbių su žiniasklaida. Vi-są
laiką pilnas mandrių posakių. Jis taip pat beveik niekada nesuklumpa,
nors ir būtų puolamas iš abiejų pusių (suprask, demokratų ir respub-
likonų). Jo pirmininkavimo metu 2006 m. respublikonai tarp savęs  šiek
tiek ,,kraujo nuleido”. Kažko panašaus laukiama ir šįmet. Esant tokioje
padėtyje, svarbu turėti jumoro jausmą, ko Sauliui tikrai netrūksta.  

Straipsnyje primenama, kad Anužis yra emigrantų iš Lietuvos sū-
nus, kuriam anglų kalba yra antroji.  Jis niekada nebaigė  kolegijos, bet
iškilo kaip sėkmingas ir apsukrus verslininkas. Gera nuotaika ir sveikas
jumoras yra jo neatskiriami bendrininkai. Jis yra prisiekęs respubliko-
nas, nors užaugo darbo klasėje Detroit mieste. Būdamas kolegijoje prik-
lausė ,,Teamsters” ir iki 1980 metų galvojo prijaučiąs demokratams, bet
pamatė, kad Ted Kennedy gali laimėti demokratų partijos paskyrimą į
JAV  prezidentus.

Pats Saulius save laiko ,,klasikiniu Reagan respublikonu”, ideolo-
giškai atitinkančiu konservatorių sąjūdžio reikalavimus. Jo einamos pa-
reigos yra technokratinės.  Saulius korespondentui sakė, kad sunkiau-
sios akimirkos jo dabartinėse pareigose buvo ne susirėmimas su de-
mokratais, bet su broliais respublikonais. ,,Daug kam nepatiko mano
užuominos apie Kongreso išlaidumą, panašų į nusigėrusių jūreivių elgesį,
nes tie Kongreso nariai buvo mūsų atstovai”. Anužis nejaukiai nuteikė kai
kuriuos respublikonus pernai metais, kai jis šviesiai tiesiai kritikavo Mi-
chigan valstijos gubernatorę Jennifer Grandholm ir kitus demokratus,
norėjusius  tvarkytis su valstijos biudžeto problemomis pakeliant mokes-
čius.  

Saulius sakosi visa tai suprantąs. Partijos pirmininko vaidmuo yra ki-
toks, kai gubernatoriaus vietoje yra priešingos politinės partijos žmogus
— visi esantys Grandholm kabinete su ja sutinka. Tačiau kai gubernato-
riumi yra kitos partijos žmogus, Sauliaus, kaip opozicinės partijos pir-
mininko, pareiga yra su gubernatore nesutikti. Buvimas opozicijoje pa-
lengvina jo darbą. ,,Kiekvieną rytą keliuosi bandydamas sugalvoti, kaip
demokratus nukauti. Iš tikrųjų, taip ir yra” , – sako Anužis dienraščio ko-
respondentui.

Straipsnio gale korespondentas grįžta prie alaus politikos. Tas nuo-
tykis su alumi kolegijoje nieko bendro neturėjo su demokratų sumušimu.
Buvo norima priešintis tuo metu studentų valdyboje esančiai jėgai. Anu-
žis su bendraminčiais iš respublikonų, demokratų ir socialistų grupių
pasivadino ,,Studentai už studentus” vardu. Prie balsavimo vietos jie atri-
deno bačkutę alaus ir jį veltui dalino.  Po poros valandų policija tą bačkutę

atėmė, bet Anužis su savo bendraminčiais rinkimus laimėjo. Vėliau jis
alaus bačkutės taktiką panaudojo  sutraukti minią studentų ir prisijungti
prie organizuojamo protesto prieš greitą važiavimą kontroliuojančių pa-
keitimų kelyje. ,,Mes bandėme akciją ir be alaus, bet tada pasirodė tik trys
asmenys”, – pridūrė Saulius.

Anužis didžiuojasi savo išradingumu. Keliaudamas po valstiją jis su
savimi vežiojasi  laikrodį, kurį vadina gubernatorės Grandholm mokesčių
pakėlimo laikrodžiu. Laikrodis rodo, kiek kainuotų viena minutė, jeigu
gubernatorės noras pakelti mokesčius, gaunant pridėtinių 1.4 bilijono
įplaukų, būtų patenkintas. Tas laikrodis gal mažiau įdomus negu alaus
bačkutė, bet jis parodo, kad Anužis yra išradingas ir moka džiaugtis gy-
venimu.    
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Tęsinys iš vasario 23 d.

* * * 
Niekas nesiginčija, kad pinigai ir

daiktai mūsų išgyvenimui yra būtini
ir pradinis tam tikras pinigų kiekis
tikrai atneša žmogui džiaugsmo ir pa-
sitenkinimo. Bet turimam pinigų kie-
kiui didėjant, nei džiaugsmas, nei lai-
mė nedidėja. Psichologai pastebėjo,
kad žmogui džiaugsmą suteikia ne
tai, kad jis daug prikaupė turto, bet
žinojimas, kad jis turto turi šiek tiek
daugiau negu aplinkiniai.  Taigi įsigi-
jimas „pakankamo” kiekio turto, ku-
ris leistų pasijusti laimingu, yra tik
iliuzija. Net ir tie turtingieji (pagal
mūsų vertinimą) nesijaučia turintys
„pakankamai” pinigų, juk visada pa-
saulyje atsiras kas nors, kas turės
daugiau. 

Kad šis principas yra teisingas ir
aš įsitikinau.  Teko atostogauti nuos-
tabioje vietoje ant vandenyno kranto.
Visa šeima ankstų rytą išvažiavome
pasivažinėti palei vandenyną. Puiki
šeima, nuostabi gamta, kiek akys už-
mato  vandenynas, virš galvos mėly-
nas dangus ir plaukus kedenantis
švelnus vėjelis – akimirka, apie kurią
gali tik pasvajoti dauguma pasaulio
žmonių.  O mano akys ,,užkliūna”
ant vandenyno kranto stovinčios pi-
laitės.  Ir pradedu galvoti, kaip gera
čia žmonėms gyventi.  Kaip gaila, kad
aš… Ir pagaunu save, kad aš jau ne-
sugebu džiaugtis tuo, ką turiu. Bega-
linis norėjimas turėti daugiau daiktų
yra kaip nuodas, kuris atima gyveni-
mo džiaugsmą, ramybę ir laimę.

Toliau svarstant apie mums
brangius dalykus kyla klausimas, ar
turtas yra tik pinigai ir daiktai, ku-
riuos galėtum pačiupinėti ar draugui
parodyti? Kur iš sąvokos ,,turtas”
dingo šeima, vaikai, tėvai, giminės,
draugai, kaimynai, tėvynė, tikėjimas?
Ir kažin, kaip mūsų vaikai jaučiasi,
žinodami, kad jie yra tėvams ne myli-
mas – trokštamas turtas, bet kliuvi-
nys, trukdantis jiems daugiau laiko
skirti pinigams uždirbti – laimę kur-
ti?  Ir kažin kokį laimės ieškojimo ke-
lią mes parodome savo vaikams savo
žodžiais ir elgesiu?  Bet jeigu patikė-
tumėme, kad ,,ne turtuose laimė”,
kad turėti ,,pakankamai” pinigų, yra
nepasiekiama iliuzija, jeigu iš turto
sąvokos neišmestumėme artimųjų,
gal tada surastumėme laiko sau, šei-

mai, draugams, bendruomenei, kny-
gai, pokalbiui, ramybei… ir taptume
laimingesni? 

Turbūt niekas nesiginčys, kad
sveikata yra svarbus dalykas.  Tačiau
dažnai kalbėdami apie gerą sveikatą,
omenyje turime, tik fizinę sveikatą –
norą nesirgti kokia nors sunkia liga
ar nepatirti kūno sužalojimų.  Kalbė-
dami apie sveikatą užmirštame, kad
dvasinė ir fizinė kūno sveikata yra
neatskiriami dalykai. Daktarai paste-
bėjo, kad tie ligoniai, kurie turi juos
palaikančius šeimą, draugus, daug
lengviau ir greičiau pagyja nuo bet
kokių ligų. Paprastai žmogui sens-
tant, jo sveikata silpnėja. Taigi, logiš-
kai galvojant, žmogui senstant, jo  pa-
sitenkinimo jausmas gyvenimu turė-
tų tolygiai mažėti. Deja, tyrimai ro-
do, kad vyresni žmonės dažniau būna
laimingesni, negu jauni. Tyrinėtojai
22 metus stebėjo 2,000 sveikų Antro-
jo pasaulinio ir Korėjos karų vete-
ranus. Apklausų rezultatai parodė, kad
jų pasitenkinimas gyvenimu ir laimės
pojūtis nuolat didėjo ir didžiausias
buvo apie 65-uosius gyvenimo metus.
Pasitenkinimas gyvenimu pradėjo
pastebimiau mažėti tik po 75 metų.  

Kažkodėl gera fizinė sveikata ne-
užtikrina  laimės pojūčio.  Gal jaunas,
sveikas žmogus nesijaučia laimingas,
nes… visi esame girdėję posakį, kad
,,žmogus nevertina to, ką turi”, taigi
ir sveikatos. Taip pat man teko gir-
dėti ne vieną sunkiai sužalotą žmogų,
kuris jautėsi laimingas(a) ir net išdrį-
so tvirtinti, kad ta liga – nelaimė
buvo pats geriausias dalykas jų gy-
venime, nes parodė tikrąjį laimės šal-
tinį.  Štai visų mylima rašytoja Jurga
Ivanauskaitė, labai sunkiai sirgdama,
paliko mums visiems laišką, pavadin-
tą ,,Laiškas iš kovos ir tylos lauko”.
Tame laiške rašoma: ,,Tačiau fizinė
kančia, stiprus, įkyrus, užsisenėjęs
skausmas staiga atveria absoliučiai
tyro, skaidraus ir šviesaus džiaugsmo
erdvę.  To džiaugsmo nieks nebepa-
jėgs iš manęs atimti.  Nors ir nepaly-
ginamai už mane didesnis, jis tapo
mano savasties dalimi.” ,,Mano drau-
gai tiki, kad įvyks Stebuklas. Bet
Stebuklas jau įvyko.  Tai – Dievo pri-
artėjimas, Malonė, kasdien vis giles-
nis ir gilesnis mano tikėjimas. Kai
kam liga ir kančia, kurią susimoku už
šias transcendentines patirtis, gali
pasirodyti per didelė kaina.  Tačiau aš
taip nemanau.  Esu dėkinga savo
ligai, nors priešinuosi jai ir su ja iš

paskutiniųjų kovoju.” Jeigu mes savo
laimę siesime tik su gera  fizine
sveikata, tai  mūsų laimė ir vėl bus
,,nepagaunamas paukštis”.

* * * 
Dar viena būtina laimės dalis –

išmintis, išsilavinimas. Svarbu tie da-
lykai – niekas nesiginčys.  Bet dažnai
mes trokštamam išsilavinimui priski-
riame tik konkrečių žinių įgijimą vie-
noje siauroje profesijos srityje, kurios
mums užtikrins gerą darbą, gerą
atlyginimą, pasididžiavimą prieš ki-
tus – laimingą gyvenimą.  Deja, lai-
mingam gyvenimui, kaip minėjau
anksčiau, neužtenka tik profesinių
žinių. Reikia išminties, kad suvok-
tumėme, kur slepiasi laimė, kad nesi-
blaškytumėme laimės ieškojimo
klystkeliuose, kad mokėtumėme jos
ieškoti, kad padėtumėme jos ieškoti
kitiems, kad išmokytumėme savo
vaikus jos ieškoti, kad brangintu-
mėme ją suradę. 

Dan Buettner, kuris tyrinėjo lai-
mingiausių žmonių gyvenimo būdą –
pasitenkinimą gyvenimu, priėjo prie
vienos įdomios išvados: žmogui reikia
kito žmogaus, bendruomenės (ben-
dravimo), tarpusavio pasitikėjimo ir
pasitikėjimo vyriausybe, kad jis galė-
tų pasijusti laimingu.  Deja, dažnokai
tenka skaityti kai kurių lietuvių min-
tis apie užsienyje gyvenančius ,,nevy-
kėlius” (nepersiėmusius vietine kul-
tūra) lietuvius, kurie priklauso ,,lie-
tuvių getams”. Iš mano perskaitytų

straipsnių susidariau įspūdį, kad Lie-
tuvoje tarpusavio pasitikėjimas tarp
žmonių, pasitikėjimas Seimu, vyriau-
sybe visiškai neegzistuoja. Gal nuo
čia ir prasideda lietuvių blaškymasis?
Laimės ieškoma ten, kur jos nėra!?

Prof. Lyubomirsky teigia, kad de-
dami sąmoningas pastangas galime
40 proc. būti laimingesni. Dėkingu-
mas, atlaidumas, geri tarpusavio san-
tykiai, sugebėjimas džiaugtis dabar-
tine akimirka, meditacija, pasinėri-
mas į mėgstamą veiklą, sugebėjimas
,,užmiršti” vakarykštes problemas,
gerų darbų darymas yra pagrindiniai
veiksniai, užtikrinantys mūsų laimės
pojūtį. Buvo pastebėta, kad žmogui
užtenka kasdien vieną pusvalandį ra-
miai, tyliai pasėdėti medituojant,
galvojant apie užuojautą, gerumą ir
po dviejų savaičių jo smegenyse bus
galima prietaisais pamatyti pokyčius.
Tyrimai labai įtikinamai rodo, kad
laimė slypi mumyse (kaip mes galvo-
jame, elgiamės), o ne aplinkybėse.  

* * * 
Specialistai pataria: jeigu nori

surasti laimę,  stebėk laimingo žmo-
gaus elgesį.  Pastebėsi, kad jie nesėdi
nieko neveikdami, bet aktyviai siekia
laimės: semiasi naujų žinių, naujų
patirčių,  valdo savo mintis ir jaus-
mus. Grįžkime prie laimingiausių pa-
saulio žmonių  – danų.  Danai negali
pasigirti nei labai gražia gamta, nei
tobulu oru, nei ypatingais turtais.  Jie
50-70 proc. savo pajamų turi grąžinti
valstybei mokesčių pavidalu.  Bet jie
didžiuojasi savo susisiekimo priemo-
ne – dviračiais. Jie nepraleidžia lais-
valaikio daiktų pirkimui. Jie neturi
jokio poreikio didžiuotis savo daik-
tais. Danijoje nėra nei didžiausių ap-
sipirkimo parduotuvių, nei didžiulės
reklamos.  Danams bet koks darbas yra
vertas pagarbos. Jie pasitiki patys
savimi ir savo vyriausybe.  Jie mėgsta
bendrauti su šeimos nariais, kaimy-
nais. 92 proc. danų priklauso kokiam
nors klubui (šokių, dainų, modelių
kūrimo..) ir dažnai tokius klubus vy-
riausybė paremia finansiškai, nes
įžiūri jų naudą žmogaus gyvenimui.   

Perskaitę mano mintis apie laimę
turbūt pagalvojote, kad aš turėčiau
būti labai laiminga, nes žinau, kur
reikia laimės ieškoti.  Taip,  aš žinau,
kur reikia laimės ieškoti, bet tai dar
nereiškia, kad aš ją jau ,,prisijauki-
nau”.  Dažnai tik padėdami kitam su-
rasti laimę, surandame ir savo. Ke-
liaukime visi kartu ieškoti laimės!

Pabaiga.Jono Kuprio nuotraukos
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KomentarasKomentaras
MYKOLAS KARČIAUSKAS – KGB

PARANKINIS
EGLÈ JUODVALKÈ

Vilniuje leidžiamas savaitinis
žurnalas „Veidas” 2006 m. sausio
19–25 numerį pavadino „Neįveikia-
mas KGB kirminas”. Keturi pusla-
piai skirti Dalios Kuodytės vadovau-
tos Liustracijos komisijos darbui. Ko-
misija demaskavo asmenis, „slapta
bendradarbiavusius su buvusiomis
SSRS specialiosiomis tarnybomis ir
pagal Liustracijos įstatymo reikala-
vimus neužsiregistravusius”. Ketvir-
ta pavardė – Mykolo Karčiausko,
gimusio 1939 m., Spaudos, radijo ir
televizijos rėmimo fondo direkto-
riaus, poeto ir vertėjo. Apie jį rašoma:
„1965–1969 m. dirbo kadriniu (ma-
no pabraukta – E. J.) KGB darbuoto-
ju, vėliau teikė informaciją apie Lie-
tuvoje viešėjusią radijo stoties „Svo-
boda” darbuotoją Eglę Juodvalkytę,
kitus asmenis.”

Kaip kūju į kaktą smogė dien-
raščio „Draugas” šių metų Vasario
16-osios numerio savaitiniame priede
„Kultūra” antrame puslapyje pa-
skelbtas Karčiausko eilėraštis „Pas-
kutinė kunigo Alfonso Lipniūno išpa-
žintis”, Karčiausko nuotrauka ir jo
prirašytas žodelis. Rašydamas apie

lietuvius partizanus, jis skliausteliuo-
se pažymi „kaip netikusiai skamba
tie rezistentai, lyg geležis džerškia;
juk žmonės gražiai miškiniais juos
vadino, tame visa prasmė, paprastas
ir šventas paveikslėlis, ženklas, kurio
su niekuo nesupainiosi”. Kokia graži
mintis, koks jautrumas, koks gerbti-
nas žmogus, kuris tai parašė! KGB
kadrinis darbuotojas. Menasi kitas
poetas, sovietmečiu išgarsėjęs poezi-
jos rašymu vaikams, Kostas Kubilins-
kas, kuris tame pačiame ,,Veido”
numeryje vadinamas vienu ryškiau-
sių pokario išdavikų, su agentu Adol-
fu Skinkiu, išdavusiu Dainavos apy-
gardos ir Kazimieraičio rinktinės
stabus, nušovusiu miegantį apygar-
dos vadą Benediktą Labėną-Kariūną.

Renku medžiagą apie partizanus,
rašau eiles apie juos, man užima
gerklę, žiūrint į jų nuotraukas, į
išdarkytus, išniekintus jų kūnus miš-
kuose, turgaus aikštėse.

Tikimybė didelė, kad dienraščio
„Draugas” savaitinio priedo „Kultū-
ra” redaktorė nežinojo apie Karčiaus-
ką. Kaip greit mes pamirštame! Lie-
tuvos nepriklausomybės devynias-
dešimtųjų metinių proga skelbiame
tokių, atsiprašant, žmogėkų eiles.

Vaičekauskas Povilas, 1950 m.
areštuotas ir Maskvos Ypatingojo
teismo už akių nuteistas 25 metams
sovietinio kalėjimo ir priverčiamo
darbo perauklėjimo lageriuose už
ginkluotą kovą prieš sovietus bei
pogrindinę veiklą. Išbuvo kalinime
6,5 metų. 

Čikagoje gyvena nuo 1979 m.
Šiuo metu priklauso Amerikos Lietu-
vių Bendruomenės prie Socialinių
reikalų skyriaus veikiančiai Lietuvos
Partizanų globos fondo valdybai, kur
eina sekretoriaus pareigas. Atstovauja
Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžiui, turi
Lietuvos Kario savanorio statusą.

Spausdiname P. Vaičekausko min-
tis, pasakytas per „Margutį II”,  apie
Vasario 16-ąją ir šios datos 90-ųjų
metų sukakties paminėjimą.

POVILAS VAIÇEKAUSKAS

Ką mums davė Vasario 16-oji ir
ko dar trūksta? Josios reikšmę lie-
tuvių tautai sunku pervertinti, ji di-
džiulė ir neįkainojama. Kas mes bū-
tume be Vasario 16-osios – pati skur-
džiausia rusiško bolševizmo provinci-
ja, galbūt kažkokio Lukašenko valdo-
ma.

Šiandien mes didžiuojamės, kad
1918 m. vasario 16 d. kaip sfinksas iš
pelenų atgimė Lietuva. Tai davė ga-
lingą laisvės impulsą ateičiai. Ji atsi-
kūrė 1990 metų kovo 11-ąją po žiau-
rių nacių ir sovietų okupacijų, ypač
brutalaus komunistinio diktatoriško
režimo valdymo pusę šimtmečio. Ji
rado savyje jėgų pakilti į Baltijos ke-
lią, viso nustebusio pasaulio akivaiz-
doje sugebėjo atsukti Maskvai nuga-
rą, padėjo sugriūti Sovietų imperijai
ir tuo pačiu pagelbėjo kitoms respub-
likoms išsilaisvinti, o pati Lietuva įs-
tengė įstoti į Europos Sąjungą ir

NATO.
Visi tie laimėjimai, sakyčiau, tai

Visagalio malonės ir dovanos už visas
Laisvės kovų–kančių aukas, atnašau-
tas trečdalio Lietuvių tautos Sibire,
Rusijos kalėjimuose, tremty sveti-
muose kraštuose ir Lietuvoje. Neuž-
mirštama kruvina auka daugiau ne-
gu 20,000 Lietuvos partizanų. Todėl
šiandien mes lenkiame jiems galvas,
lenkiame galvas taip pat lietuvių
tautos žadintojams – Kudirkai, Basa-
navičiui, Vasario 16-osios Akto signa-
tarams, 1941 metų birželio 23-iosios
sukilėliams, Lietuvos partizanams,
ginklu pasipriešinusiems sovietinei
okupacijai, buvusiems sovietų politi-
niams kaliniams ir tremtiniams, Są-
jūdžio žmonėms, atvedusiems į 1990
metų kovo 11-ąją, disidentams ir ki-
tiems Lietuvos Laisvės kovotojams,
stovėjusiems prie Parlamento ar Vil-
niaus TV bokšto petys į petį ir kitur.
Tai mūsų Tautos heroizmo istorijos
puslapiai. Nukelta į 14 psl.

Žmonės, būkime budrūs

LA LB nauja valdyba. Stovi iš kairės: kun. Stanislovas Anužis, Rolandas
Giedraitis, Povilas Žemaitaitis, Vilius Žukauskas, Algis Matulevičius. Sėdi iš
dešinės: Jolanta Bačiulytė, Rimtautas Marcinkevičius, Danutė Giedraitienė
ir Vida Žemaitaitis.

R. MARCINKEVIČIUS:
SUBŪRĖM YPAČ

VEIKSMINGĄ KOMANDĄ
Kaip jau rašėme ,,Drauge” (2008

m. vasario 14 d.), š. m. vasario 10 d.
Los Angeles Lietuvių Bendruomenės
(LA LB) nariai rinkosi į metinį
susirinkimą, kurio metu buvo išrink-
ta nauja valdyba. Kaip sakoma LA
LB pranešime, didžia balsų dauguma
vienerių metų kadencijai nauju
pirmininku buvo išrinktas JAV LB
Tarybos ir prezidiumo narys, PLB ir
LT Seimo komisijos narys, taip pat
Lietuvių Fronto Bičiulių Los Angeles
sambūrio pirmininkas dr. Rimtautas
Marcinkevičius, praėjusiais metais
LA LB valdyboje ėjęs įgaliotinio san-
tykiams su Lietuvos ir išeivijos orga-
nizacijomis pareigas. Jis pakeitė tre-
jus metus LA LB vadovavusį D. Udrį,
šių metų pradžioje atsistatydinusį iš
pareigų dėl nesutarimo su JAV LB
Krašto valdybos vadovybe. Siūlome
pokalbį su nauju LA LB pirmininku
dr. R. Marcinkevičiumi.

— Su kokia nuotaika vasario
10 d. rinkosi LA Lietuvių Bend-
ruomenės nariai į posėdį?

— LA Lietuvių Bendruomenės
nariai rinkosi į posėdį stebėtinai gau-
siai, nes ore tvyrojo nenusakoma
įtampa, kilusi po skandalingo Da-
riaus Udrio atsistatydinimo, sukėlu-
sio, kaip internete buvo rašoma,
problemą lietuvių– žydų santykiuose,
kokios nebuvo nuo Antrojo pasau-
linio karo. Buvo atsiųstas JAV LB
Krašto valdybos pirmininko V. Maciū-
no raštas, kuriame sakoma, jog D.
Udrys negali pirmininkauti posė-
džiui, nors jis būtinai reikalavo pir-
mininkauti ir pagrasino išeisiąs iš
salės, jeigu neleisim jam pirminin-
kauti. Krašto tarybos prezidiumo na-
riams pasitarus, nutarėm leisti jam
pirmininkauti. Anot, JAV LB tarybos
prezidiumo pirmininkės Danutės
Navickienės, į metinį susirinkimą
susirinko daug žmonių užtikrinti,
kad D. Udrys nebūtų perrinktas kitai
kadencijai, o ne parodyti solidarumą
su juo.

— Ar šiame metiniame
posėdyje buvo aptariamas buvu-
sio LA LB valdybos pirmininko
atsistatydinimas bei to atsistaty-
dinimo aplinkybės?

— D. Udrio atsistatydinimas ir
aplinkybės nebuvo aptariamos, sie-
kiant nekurstyti žmonių aistrų, nors
aš paminėjau, kad gal norėdamas
padaryti gera jis, ko gero, padarė dau-
giau žalos lietuvių-žydų santykiams,
vis dėlto šis metinis posėdis nėra tin-
kama vieta plėtoti diskusijas šiuo
klausimu.

— Kaip Jūs pats vertinate D.
Udrio atsistatydinimą iš pir-
mininko pareigų?

— D. Udrio atsistatydinimas
man buvo labai netikėtas, bet su-
tinku, kad čia jo asmeninis sprendi-
mas, priimtas, nesutinkant su JAV
LB Krašto valdybos vadovybe. Aš,
žinoma, nesutinku su D. Udrio nuo-
mone įtraukti vien žydų grupę į tau-
tinių šokių šventę, kuri įvyks šią
vasarą Los Angeles, bet su mano nuo-
mone galima ginčytis. JAV LB prezi-
diumas nutarė įtraukti kitoje JAV LB
Tarybos sesijoje svarstyti galimybes
surengti tautinių mažumų bei kitų
tautų šokių pasirodymą vieną dieną
prieš prasidedant lietuvių šokių šven-
tei. Manau, kad JAV LB taryba pa-
darys šiuo klausimu sprendimą. Vi-
siškai nesutinku su D. Udrio atsista-
tydinimo savireklama ,,Lietuvos ry-
te” (M. Bončkutės straipsnis) ir žydų
Los Angeles laikraštyje, kas sukėlė
LA ir JAV žydų reakcingų jėgų pa-
sipiktinimą su Zuroff kaltinimais,
kad mes visi JAV lietuviai esam nacių
palikuonys. Tai įžeidžia visus pa-
saulio lietuvius ir mane, nes turiu pa-
kankamai daug gerų draugų tarp žy-
dų ir pažįstu daug žmonių, kurie iš-
gelbėjo žydų gyvybes Lietuvoje hitle-
rinės okupacijos metais. Kaip mano
draugas iš Lietuvos rašė, ir mes, ko
gero, būtume ėję kartu su žydais už-
sirišę geltonais kaspinais. Manau,
lietuvių tautos ir žydų santykius
būtina gerinti ir susieti kuo geriau-
siais ryšiais, bet ne tokiais būdais,
kaip D. Udrys tai padarė. 

— Ar buvote išrinktas LA LB
valdybos pirmininku daugiau iš
būtinybės, norint kuo greičiau
surasti pakeitimą D. Udriui, ar
tam ruošėtės iš anksto?

Nukelta į 11 psl.
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Bevizis režimas su JAV –
išbandymas ES vienybei

Buriasi tèviõkèn sugrîñê tautieçiai

Briuselis/Vilnius, vasario 28 d.
(ELTA) – Rytų Europos valstybių,
tarp jų ir Lietuvos, siekis susitarti su
Jungtinėmis Valstijomis dėl bevizio
režimo tapo rimtu išbandymu Euro-
pos Sąjungos (ES) vienybei, teigia ap-
žvalgininkai. Bevizio režimo klausi-
mas buvo svarbiausia tema  ES tei-
singumo ir vidaus ministrų susitiki-
me Briuselyje.

Diskusijas sukėlė Čekija, kuri
prieš kelias dienas pasirašė dvišalį
memorandumą su JAV. Washingtonas
žada, kad čekai be vizų į Jungtines
Valstijas galės keliauti jau šį rudenį.

Toks vienašalis Prahos žingsnis
supykdė Europos Komisiją, kuri yra
atsakinga už derybas valstybių narių
vardu. Kai kurie ES pareigūnai nuo-
gąstauja, kad Čekijos sprendimas gali
tapti postūmiu ir kitoms Rytų ir Vi-
durio Europos valstybėms, tarp jų ir
Lietuvai. Apie tai prieš ministrams
sėdant prie derybų stalo užsiminė ir

ES teisingumo komisaras Franco
Frattini. ,,Suprantu, kad Estija norė-
tų pasirašyti panašų susitarimą, taip
pat galbūt Lietuva”, – sakė ES komi-
saras.

Prieš ministrų susitikimą bendro
susitarimo nepavyko rasti ir Briuse-
lyje reziduojantiems ES šalių diplo-
matams. Čekijos naujienų agentūros
ČTK šaltinių duomenimis, Prahos
muomonę parėmė Baltijos šalys, Ven-
grija ir Slovakija.

Lietuvos ir JAV pareigūnai kol
kas atsargiai kalba apie Lietuvos gali-
mybes būti įtrauktai į Vizų atsisaky-
mo programą. Praėjusį mėnesį JAV
ambasadorius Lietuvoje John Cloud
sakė, kad teigiamų poslinkių yra, bet
šiemet bevizio režimo Lietuva grei-
čiausiai dar neturės. Anot užsienio
reikalų ministro Petro Vaitiekūno,
Lietuva dar neatitinka formalių rei-
kalavimų, todėl siekiama, kad Washin-
gtonas priimtų politinį sprendimą.

Izraelis siùlo Lietuvai 
savo patirtî 

Vilnius, vasario 29 d. (Lietu-
viams.com) Naujai vienerių metų ka-
dencijai perrinktas Lietuvių, gyve-
nusių Amerikoje, visuomeninės orga-
nizacijos (LGAVO) „Sugrįžus” prezi-
dentas dr. Daumantas Matulis. Kartu
išrinkta ir nauja organizacijos valdy-
ba. D. Matulis sakė, kad organizacijo-
je svarbių pokyčių neturėtų būti. Jis
sakė, kad yra už tai , jog LGAVO tap-
tų ne tik iš JAV grįžusių lietuvių or-

ganizacija, bet po savo sparnu glaus-
tų visus iš užsienio, iš skirtingų šalių
grįžtančius tautiečius. Per tuos pus-
antrų metų, kai organizacija gyvuo-
ja, susidarė tarsi dvi srovės: viena pa-
sisako už jau minėtą plėtrą, kiti na-
riai mano, kad artimiausiu metu, o
galbūt ir niekada nereikėtų keisti
pradinio sumanymo, kad „Sugrįžus”
jungtų tik Amerikoje gyvenusius tau-
tiečius.

Vilnius/Tel Avivas, vasario 29
d. (ELTA) – Aktyvesnio Lietuvos ir
Izraelio politinio, kultūrinio, ekono-
minio bendradarbiavimo galimybes
užsienio reikalų ministras Petras
Vaitiekūnas aptarė su Izraelio prezi-
dentu Shimon Peres. Lietuvos diplo-
matijos vadovas Izraelyje lankėsi su
oficialiu vizitu.

Susitikime Lietuvos užsienio
reikalų ministras pabrėžė, kad būti-
na stiprinti intelektualų, akademi-
nės bendruomenės ir jaunimo bend-
ravimą. ,,Izraelyje gyvena daugybė iš
Lietuvos kilusių žmonių, tarp jų –
ypač iškilių asmenybių ir kultūros
veikėjų, kuriais didžiuojasi tiek Lie-
tuva, tiek Izraelis. Glaudesnę mūsų
šalių draugystę atversime skatinda-
mi būtent žmonių ryšius, ypač kul-
tūros, švietimo ir mokslo srityse”, –
sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.

Izraelio prezidentas Shimon Pe-
res išsakė savo, kaip litvako, šiltus
jausmus Lietuvai, domėjosi dabarti-
nio Lietuvos gyvenimo svarbiausiais
įvykiais. Susitikime taip pat aptarti
Europos Sąjungos (ES) kaimynystės
politikos klausimai. P. Vaitiekūnas

supažindino Izraelio prezidentą su
Lietuvos patirtimi priimant ES
sprendimus.

Šalių atstovai pasikeitė nuomo-
nėmis svarbiais ES užsienio politikos
klausimais ir aptarė bendradarbiavi-
mo galimybes. Kalbėdami apie eko-
nominius santykius, Lietuvos užsie-
nio reikalų ministras ir Izraelio pre-
zidentas pažymėjo, kad kol kas neiš-
naudotos visos bendradarbiavimo ga-
limybės. Izraelis, anot prezidento
Shimon Peres, Lietuvai galėtų pasiū-
lyti patirtį tose srityse, kuriose yra
pasiekęs daugiausiai – tai yra šiuolai-
kinis žemės ūkis, farmacija ir infor-
macinės technologijos.

P. Vaitiekūnas pakvietė preziden-
tą kitais – Lietuvos vardo tūkstant-
mečio minėjimo – metais apsilankyti
Lietuvoje ir dalyvauti pasauliniame
litvakų forume bei ,,Vilniaus – Euro-
pos kultūros sostinės 2009” rengi-
niuose. Ministras P. Vaitiekūnas susi-
tiko su Izraelio Parlamento (Knese-
to) pirmininke Dalia Ytzik, Užsienio
reikalų ministre Tzipi Livni, Litvakų
bendruomenės nariais. 

Nauja organizacijos ,,Sugrįžus” valdyba. Lietuviams.com nuotr.

Izraelyje viešintis P. Vaitiekūnas su kolege T. Livni.                    EPA-ELTA nuotr.

Vilnius, vasario 29 d. (ELTA) –
Emigrantų Lietuvoje be priežiūros
palikti vaikai tapo rimta valstybine
problema,  sakė Vaiko teisių apsaugos
kontrolierė Rimantė Šalaševičiūtė.
Nors apytiksliais skaičiavimais šalyje
jau gyvena apie 250 vaikų, kuriuos
tėvai paliko gyventi vienus ir visiškai
savarankiškai, tikslų jų skaičių sun-
ku nustatyti ir vargu ar bus įmano-
ma. Šiam tikslui statistika nerenka-
ma, jokie duomenys neskelbiami, o
net ir pedagogai ne visada žino, kiek
jų klasėse sėdi vaikų, kurie palikti
svetimai priežiūrai arba gyvena
vienui vieni.

Pernai Vaiko teisių apsaugos
tarnyba  atliko tyrimą, kurio metu
apie 12 tūkstančių pedagogų ir 10
tūkstančių vaikų atsakė, kad yra pa-
likti tėvų, nes arba vienas iš jų, arba
abu dirba užsienyje. Apie 32 proc. pe-
dagogų ir net 36 proc. vaikų patys nu-
rodė, kad pakinta jų nusiteikimas
mokytis – nesiruošiama pamokoms,
dažniau neinama į mokyklą. Paste-
bėta, kad tokių vaikų elgesys kinta,
jie tampa piktesni. Vaikus dažniau-

siai prižiūri artimi giminaičiai. Tyri-
mo metu per 100 vaikų nurodė, kad
gyvena patys vieni, palikti be jokios
priežiūros. Tie asmenys, pas kuriuos
yra paliekami vaikai, labai retai ben-
drauja su mokyklomis.

Tyrimo metu buvo domėtasi,
kiek formaliai stengiamasi įteisinti
globą. Dabar galima kreiptis į Vaiko
teisių apsaugos tarnybą savivaldybė-
se ir teisiškai įtvirtinti globėjo statu-
są asmeniui, kurio priežiūrai palieka-
mas vaikas. Tyrimo metu paaiškėjo,
kad būta tik 334 atvejų, kai teisiškai
sutvarkoma vaiko priežiūra. Praėju-
sių metų gegužės mėn. buvo papildy-
ta laikinosios globos nustatymo tvar-
ka. Supaprastinta globos tvarka po-
puliarėja.

R. Šalaševičiūtė sakė, kad mūsų
valstybė, lyginant su kaimynėmis
Latvija, Estija, Lenkija, pirmoji yra
pradėjusi šitas problemas spręsti ir
pirmoji ieško būdų, kaip padėti to-
kiems vaikams. 

Be to, manau, kad Lietuva rodo
pavyzdį kitoms šalims, kaip susit-
varkyti su tokiomis problemomis.

Emigrantû palikti vaikai –
išõùkis Lietuvai?

Vilnius, vasario 29 d. (ELTA) –
Skatinti geriausius aukštųjų mokyk-
lų absolventus tapti mokytojais, kelti
mokytojo profesijos popiuliarumą ir
mažinti jų stygių šalies mokyklose
siekiama ilgalaike programa ,,Ren-
kuosi mokyti!”

Programos organizatoriai – TV3
televizija, darbuotojų konsultantai
,,Primum Esse”, vadovavimo kursus
organizuojanti įstaiga ,,Baltic mana-
gement institute” (BMI), advokatų
įstaiga ,,Lideika, Petrauskas, Valiū-
nas ir Parneriai LAWIN”, komuni-
kacijos konsultantai ,,VRP Hill and
Knowlton”. Bendras visų partnerių
įnašas programai remti viršija 2 mln.
litų.

Šiemet programos organizatoriai
planuoja atrinkti iki 20 bakalauro ar-
ba magistro studijų absolventų ir 10
norinčių programoje dalyvauti šalies
mokyklų. Į kiekvieną mokyklą dirbti
dvejiems metams bus siunčiama po
du jaunuosius mokytojus.

Švietimo ir mokslo ministrė
Roma Žakaitienė projektą ,,Renkuosi
mokyti!” vadina sveikintinu sumany-
mu, kuriančiu mokyklos patrauklu-
mą. Pasak ministrės, tokie privataus
verslo sumanymai nesikerta su Vy-

riausybės įsipareigojimais ir švietimo
politika. R. Žakaitienė džiaugiasi,
kad švietimas tampa sritimi, už kurią
atsakinga pradeda jaustis ir pati vi-
suomenė.

Anot SEB banko prezidento
Audriaus Žiugždos, tokia programa
siekiama atrinkti geriausius šalies
jaunus žmones, turinčius vadovavi-
mo savybių, ir paskatinti juos grįžti
dirbti į mokyklas.

Jaunimą ši programa turėtų su-
dominti dėl kelių priežasčių: dėl to-
lesnio darbo galimybių ir finansinės
paskatos. Finansinė motyvacija tu-
rėtų paskatinti jaunuolius todėl, kad,
be atlyginimo už mokytojo darbą, pla-
nuojamas dar ir kitas atlygis. Nors jo
sumos programos organizatoriai neį-
vardino, sakė, kad ,,atlygis bus tokio
dydžio, kokį žmogus gautų dirbda-
mas kitoje organizacijoje, tačiau pap-
rastai dirbdamas mokykloje tokio
negautų.” Atrenkant kandidatus di-
džiausias dėmesys bus kreipiamas į
jų asmenines savybes: kūrybiškumą,
gebėjimą bendrauti su vaikais, mo-
kėjimą išaiškinti, valdyti grupes.
Jaunieji mokytojai pirmajam darbui
mokyklose bus ruošiami šiais metais
vyksiančioje vasaros stovykloje. 

Mokyklos laukia dvidešimties
pirmûjû kregždžiû
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Tomas Viluckas
Specialiai ,,Draugui” iš Lietuvos

Šis sekmadienis reiškia, kad ga-
vėnia įsibėgėjo ir pasiekė pusiaukelę
mūsų kelionėje link Velykų. Ne vie-
nam nūdienos žmogui gavėnia tarsi
prapuola kasdienybės bėgime. Nese-
niai žiniasklaida pranešė, jog Katali-
kų Bažnyčia Nyderlanduose nuspren-
dė gavėnią visuomenei pristatyti kaip
„krikščionių Ramadaną”. Savo spren-
dimą Bažnyčios atstovai pagrindė
tuo, kad jis neva turi padaryti gavė-
nią šviesesnę ir suprantamesnę krik-
ščionims. Stebėtis gal ir nevertėtų,
nes net ir Lietuvoje, kur musulmonų
yra keli tūkstančiai, apie Ramadano
pradžią iš žiniasklaidos sužinome vi-
sada, o štai kada prasideda gavėnia,
galima sužinoti kone tik iš katalikiš-
kų  šaltinių.

Ką reiškia atgailauti?

Bažnyčios tradicijoje gavėnia yra
atgailos metas. Ko gero, sunku būtų
surasti svetimesnį, nejaukesnį ir la-
biau nepageidaujamą mūsų visuome-
nei žodį už šį. Patogumų išlepintam,
savęs sureikšminusiam, nuosavu tei-
sumu įsitikinusiam žmogui žodis „at-
gaila” atrodo kaip tam tikras nesusi-
pratimas. Juolab kad vienas atgailos
bruožų yra kritiškas žvilgsnis atgal,
akistata be jokių išlygų su savimi ir
tiesos ugnies priėmimas. Juk ten, kur
viskas vyksta gerai, atgailai vietos
nėra. 

Net ir patys krikščionys kažkaip
nepatogiai jaučiasi, kai pasigirsta žo-
dis apie atgailą. Nenuostabu, kad po
truputį jis dingsta iš mūsų žodyno ir
gyvensenos. Joks politikos ar kultū-
ros veikėjas po rūbais nenešioja ašu-
tinės, kaip tai darė vienas ryškiausių
savo laiko Europos humanistų, gar-
siosios „Utopijos” autorius Thomas
More. Vyskupai neseka šv. Jono Auk-
saburnio pavyzdžiu ir neužtveria ke-
lių su raginimais atgailauti į savo
miestus grįžtantiems merams. Savęs
plakimą rimbais laikome psichinio
sutrikimo ženklu, o vaikščiojimą ap-
sitaisius skarmalais ir nesiprausus
vadiname nevalyvumu. Tad atgai-
lautojų darbus sutinkame tik istori-
jos puslapiuose, o vienintelė įteisinta
viešos atgailos forma Bažnyčioje be-
liko vienuolinis gyvenimas. O ir pas-
tarojo atstovai sparčiai pasaulėjan-
čioje Europoje dažnai supainiojami su
ateiviais.

Negi atgaila tikrai yra tik dva-
singumo istorijos dalis, o gavėnią tu-
rime išbraukti iš liturginio kalendo-
riaus? Klausimas, aišku, be atsakymo
ir sukeliantis šypseną. Juk ko gero be
keisčiausių klausimų bei pasišaipymo
iš savęs nebūtų ir atgailos. Puiku,
kad Bažnyčia perskaitė laiko ženklus
ir viešą atgailą pašalino iš mūsų gat-
vių ir aikščių, kad neturime niekina-
mai žvelgti į savo kūnus, marinti juos
pasninkais, kankinti retežiais. 

Tad ką reiškia atgailauti? Iš pra-
džių išmokti į save pažvelgti tiesiai ir
drąsiai, sutikti, kad klystame. Tuo-
met priimti save tokius, kokie esame,
o tai jau nemenkas iššūkis. Tai ir yra
atgailos bruožas: įdėmiai žiūrėti į sa-
ve. Bažnyčia siūlo tradicines atgailos
formas, perimtas iš judėjų religinės
tradicijos: pasninką, maldą ir šalpą.
Jos tebėra svarbios ir šiandien, bet
tam, kad galėtume jas išpažinti gyva
širdimi, turėtume atverti naujas jų

prasmes.

Tikras pasninkas

XIX a. vokiečių mąstytojas Fried-
rich Nietzche yra sakęs, kad ateis me-
tas, kai laikraščių skaitymas pakeis
rytmetinę maldą. Nūdienos žmogui
darosi vis sunkiau iš savo dienotvar-
kės išplėšti laiko maldai. Malda pap-
rasčiausiai atrodo tuščias laiko švais-
tymas. Tad gavėnia gali tapti puikia
proga kažkuriam laikui atidėti į šoną
laikraščius, išjungti televizorių, radi-
jo imtuvą ar kompiuterį ir pabandyti
širdyje surasti maldos ir garbinimo
vietą, kad ten pasitiktume Slėpinį ir
patirtume savo būties pasikartojimą.

O kas pasakys, kad persisotinimo
aplinkoje, kurioje gyvename, nereikia
paprasčiausios savitvardos maisto,
materialinių gėrybių, besaikio varto-
jimo atžvilgiu? Net nesusimąstome,
kiek sugedusio maisto išmetame
lauk, kiek ligų kyla dėl netinkamos
mitybos, kiek dažnai tai, kas yra ant
mūsų stalo, priimame kaip savaime

suprantamą dalyką ir be deramo dė-
kingumo. Tad sunku būtų pasninku
pavadinti mėsos pakeitimą žuvimi
mūsų valgiaraščiuose. Bažnyčios mo-
kytojas šv. Jonas Auksaburnis, gyve-
nęs VI a., sakydavo, kad pasninkas
yra bevertis, jei per jį nesuvalgytas
maistas nėra atiduotas alkstantie-
siems. Taigi Biblijos ir Bažnyčios tė-
vų požiūriu pasninkas yra socialinio
teisingumo išraiška, glaudžiai susieta
su šalpa.

Kasmet gavėnios proga Katalikų
Bažnyčios pontifikas parašo tikintie-
siems laišką, kuriame atkreipia dė-
mesį į kažkokį  krikščionių bendruo-
menei svarbų dalyką. Šiemetinio laiš-
ko tema ir yra labdara, šalpa, išmal-
da.

Ką laikome meile?

Savo laiške popiežius Benediktas
XVI rašo: „Evangelinė išmalda nėra
paprasta filantropija; tai veikiau kon-
kreti gailestingosios meilės, dieviško-
sios dorybės išraiška, reikalaujanti
vidujai atsigręžti į Dievo ir brolių
meilę, sekti Jėzų Kristų, kuris mir-
damas ant kryžiaus už mus iki galo
atsidavė.” Tai verčia dar kartą per-
mąstyti, ką laikome meile. Meilė, į
kurią mums siūlo gręžtis popiežius,
praplečia mūsų širdies akiračius. Juk
nuoširdžiai  atliekami artimo meilės
darbai reikalauja pranokti save, išsi-
veržti iš savo egoizmo gniaužtų, ne-
apsiriboti vien „savais”: šeimynykš-
čiais, bičiuliais, giminaičiais. 

Biblijos puslapiai daugybėje vietų
byloja apie pagalbą vargstantiems. Iš-
kalbingiausias pavyzdys yra Siracido
knygos tvirtinimas: „Kaip vanduo už-
gesina ugnies liepsnas, taip išmalda
atlygina už nuodėmes.” (Sir 3, 30).
Tačiau ne vienam iškyla klausimas,
ar kiekvienam prie bažnyčios ištiesu-
siam ranką elgetai reikia duoti iš-
maldą?

Ne sykį teko matyti vaizdą, kai
jauni vaikinai klūpo šventoriuje, o
pro šalį einančios močiutėlės meta

Kokia mùsû gavènia?

jiems pinigus į ant žemės padėtas ke-
pures, arba neįgalų vyriškį, ant kurio
krūtinės kabo plakatas su užrašu
„Paaukokite nors vieną centą veži-
mėliui įsigyti.” Ir po kiek laiko jį ten-
ka išvysti kavinėje gražiai apsitaisiu-
sį bei „linksmą”. 

Kyla abejonės, ar išmintinga var-
ganą pensiją gaunančiai moteriai šel-
pti jaunuolių pomėgius alkoholiui ar
narkotikams. Tuo labiau, kad Lietu-
voje jaučiamas didelis ypatingų žinių
nereikalaujančio darbo jėgos stygius,

tad ar nesama čia ir tinginystės nuo-
dėmės? Taip išeina, kad laikydamiesi
neišmintingo papročio dalinti išmal-
dą vargetoms prie bažnyčių, papras-
čiausiai skatiname „elgetų profesi-
jos” buvimą bei pataikaujame jų nuo-
dėmėms ir ydoms. Pavyzdžiui, nėra
nieko blogiau kaip šelpti pinigais el-
getaujančius vaikus. Pasikalbėjus su
žmonėmis, kuriems prisiėjo darbuo-
tis su gatvės vaikais, teko išgirsti, jog
pradėję eiti į mokyklą, bandydami
pritapti prie aplinkos, tokie vaikai
jaučia ilgesį gatvės gyvenimui, nes
ten jie turėjo pinigų, kuriuos leisdavo
lošimams ir kvaišalams. Užuot padė-
ję, gražių tikslų vedami, darome meš-
kos paslaugą bėdon patekusiems.

Be to, neturėtume pamiršti, kad
nūdienos visuomenėje yra tiek valsty-
binės, tiek nevyriausybinės socialinės
tarnybos. Pensinio amžiaus žmonės,

neįgalieji gauna socialines išmokas,
benamiais, vargstančiais rūpinasi
įvairios labdaros įstaigos. Todėl daug
tikslingiau yra remti vargšais besirū-
pinančias labdaros, visuomenines or-
ganizacijas, vienuolijas, karitatyvi-
nius bei socialinius sumanymus. Juk
išmaldos davimas gatvėje elgetau-
jantiems neatitinka Išganytojo mo-
kymo: „Kai tu daliji išmaldą, teneži-
no tavo kairė, ką daro dešinė, kad ta-
vo išmalda liktų slaptoje, o tavo Tė-
vas, regintis slaptoje, tau atlygins”
(Mt 6, 3 – 4). Tokia išmalda, kai auko-
jamus pinigus, daiktus patikime lab-
daros tarnyboms, lieka paslaptyje ir
netampa nuolaidžiavimu  blogybėms. 

Be vilties nėra atgailos

Pažadinti viltį yra atgailos esmė,
nes labiau už viską mums trūksta vil-
ties. Be jos negalima kalbėti apie tik-
rą atgailą. Tad viltis paslaptingai gy-
vena mūsų atgailoje. Viltis mus ska-
tina ne užsidaryti su jausmingais iš-
gyvenimais ir padūsavimais, bet tru-
putį pasidarbuoti dėl savo ateities.
Atgailaudami darbuojamės dėl to, kas
mūsų laukia ne tik už artimiausio,
bet ir tolimesnio gyvenimo posūkio.
Kad ir kaip ten būtų, svarbiausias da-
lykas yra ne atgailos dydis, bet tiks-
las, dėl kurio drįstame į save ir gyve-
nimą pažvelgti iš kitos pusės. Atgai-
los nematome akivaizdžiai, mes jos
net nejaučiame. Todėl geras ženklas,
kad Bažnyčios gyvenime jos nebema-
tome viešai atliekamos. Juk mūsų vil-
tis auga nepastebimai. Ir, kaip sako
apaštalas Paulius, niekada neapgau-
na.

Svarbiausias dalykas yra ne atgailos dydis, bet tiks-
las, dėl kurio drįstame į save ir gyvenimą pažvelgti iš
kitos pusės. Atgailos nematome akivaizdžiai, mes jos net
nejaučiame.

Išmaldos davimas gatvėje elgetaujantiems neatitinka Išganytojo mokymo.
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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

FEDERALINIŲ MOKESČIŲ
DEKLARAVIMAS 2008-IAIS: 

PAGRINDINIAI POKYČIAI  IR NAUJIENOS 
(1 DALIS)

Asmeninių mokesčių deklaravi-
mo procedūra šiais metais išlieka be-
veik tokia pati, kaip anksčiau. Dekla-
racijų (,,Tax Returns”) pateikimo
IRS terminas – balandžio 15 diena,
tačiau, kaip ir anksčiau, numatoma
galimybė nukelti šią datą šešiems
mėnesiams (t.y., gauti vadinamąjį
,,Individual Extension”). Kaip ir
anksčiau, dauguma mokesčių mokė-
tojų deklaravimui galės naudoti IRS
formą 1040 – (išskyrus tuos, kurių
pajamos viršija 100,000 dol. per me-
tus; norinčius deklaruoti pajamas,
gautas iš užsienio ar specifinių verslo
sandorių ir pan.). 

Kita vertus, kai kurie reikalavi-
mai deklaruojant asmeninius  mokes-
čius bei anksčiau nustatytos pajamų
ribos tam tikroms lengvatoms gauti
šiais metais pasikeitė. Tad prieš pra-
dedant pildyti deklaracijas, vertėtų
atkreipti ypatingą dėmesį į šiuos da-
lykus:

• Pakeistą asmeninių neapmoke-
stinamų pajamų vieneto (,,Individual
Tax Exemption”) dydį. Nuo šių metų
bazinis neapmokestinamų pajamų
vienetas padidėjo iki 3,400 dolerių.
Tokiu būdu, priklausomai nuo kiek-
vieno mokesčių mokėtojo nurodomo
,,exemptions” kiekio, apmokestina-
mų pajamų dydis irgi atitinkamai
sumažės. 

• Pakeistą standartinį leidžiamų
nurašyti nuo federalinių mokesčių
pajamų dydį (,,Standard Individual
Income Deduction”). Jis šiais metais
taip pat kiek padidėjo ir, priklauso-
mai nuo mokesčių mokėtojo statuso,
bus lygus:

– Vienam deklaruojančiam asme-
niui – 5,350 dol.;

– Sutuoktiniams, deklaruojan-
tiems mokesčius kartu, arba atitin-
kantiems(-ioms) tam tikrus reika-
lavimus našliams(-ėms) – 10,700 dol.;

– Sutuoktiniams, deklaracijas
teikiantiems atskirai – 5,350 dol.;

– Visiems, turintiems ,,Head of
Household” statusą – 7,850 dol.;

•Pakeistą minimalaus alternaty-

vaus mokesčio (,,Alternative Mini-
mum Tax” arba AMT) neapmokesti-
namo vieneto (,,exemption”) dydį. Šis
mokestis yra taikomas palyginti dide-
les pajamas turintiems mokesčių mo-
kėtojams, siekiant neleisti jiems nau-
dotis lengvatomis, kurios nepropor-
cingai sumažintų mokamų mokesčių
kiekį. 2008-aisiais AMT neapmo-
kestinamas vienetas bus lygus:

– Vienam deklaruojančiam asme-
niui – 44,350 dol.;

– Sutuoktiniams, deklaruojan-
tiems mokesčius kartu, arba atitin-
kantiems(-ioms) tam tikrus reikala-
vimus našliams(-ėms) – 66,250 dol.;

– Sutuoktiniams, deklaracijas
teikiantiems atskirai –  33,125 dol.;

Mokesčių mokėtojams, kuriems
taikomas AMT, šiemet nebus leidžia-
ma naudotis tam tikrais mokesčių
kreditais (būsto paskolos palūkanų,
vaikų bei senelių priežiūros, energi-
jos vartojimo ir kt.)

• Pakeistą užsienyje uždirbtų pa-
jamų neapmokestinamą dydį, kuris
2008-aisiais pakilo iki 85,700 dolerių.

• Į mokesčių kreditą, skiriamą
gaunantiems mažas pajamas JAV gy-
ventojams (,,Earned Income Tax Cre-
dit” arba EITC), šiais metais bus ga-
lima gauti tiems asmenims/šeimoms,
kurie:

– Turi daugiau nei vieną vaiką ir
pernai uždirbo mažiau nei 37,783 dol.
(39,783 dol. sutuoktiniams, deklaruo-
jantiems mokesčius kartu);

– Turi vieną vaiką ir pernai už-
dirbo mažiau nei 33,241 dol. (35,241
dol. sutuoktiniams, deklaruojantiems
mokesčius kartu);

– Neturi vaikų (arba šie kartu
negyvena) ir pernai uždirbo mažiau
nei 12,590 dol. (14,590 dol. sutuokti-
niams, deklaruojantiems mokesčius
kartu).

(Bus daugiau)

Pagal IRS ir TaxAlmanac.com
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

•••ÎVAIRÙS SKELBIMAI•••

* Mokytoja gali dirbti šeštadieniais ir
sekmadieniais: prižiūrėti vaikus, senelius
arba atlikti kitus darbus. Kalba lietuviškai,
rusiškai, turi rekomendacijas. Tel. 630-
849-7119.

* Galiu prižiūrėti vienišą, pagyvenusį
žmogų, gyventi kartu bet kurioje valstijo-
je. Vairuoju automobilį, turiu patirtį, Ame-
rikos pilietė. Kalbu lietuviškai, angliškai.
Tel. 847-309-2114.

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

* Ieškau išsinuomoti ,,townhouse” arba 2
mieg. butą Naperville, Woodridge, Dow-
ners Grove arba Lemont rajonuose. Tel.
630-405-8481.

* Moteris, turinti legalius dokumentus,
rekomendacijas, patirtį, kalbanti ang-
liškai, ieško darbo prižiūrėti pagyvenusius
žmones. Gali gyventi kartu, išleisti atos-
togų ar bet kurią savaitės dieną. Nevai-
ruoja. Tel. 708-843-1320.

* Moteris šeštadieniais gali padėti su-
tvarkyti jūsų namus. Tel. 708-220-3202.
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

DDrr.. AAUUÕÕRRIINNÈÈ SSCCHHNNEEIIDDEERR
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

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

Odos ligû specialistai 

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

� ñaizdas ir iõsiplètusias kojû venas.
Kosmetinè chirurgija.

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

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

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

Tel. 630-571-2630

Kryñiañodñio Draugas Nr. 033 atsakymai

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

PPIIGGIIAAUUSSIIOOSS KKAAIINNOOSS!!!!!!

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

WWeebb ssiittee:: www.vytistours.com

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

EE--mmaaiill:: pencylar@comcast.net

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

Ruošiame 2008 m. keliones 
î Õiluvos 400 metû jubiliejû.

D∂l informacijos skambinti Ritai Pençylienei

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 032 teisingai išsprendė 
ir mums atsakymus atsiuntė:

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Laima Jakelaitienė, Evergreen Park, IL

Ačiū Jums už atsiųstus teisingus atsakymus. Primename, kad juos mums
galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el.
paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. Lauksime!

PAGUODOS TELEFONAS
1-866-438-7400

Skambinkite nemokamai
kiekvienâ ketvirtadienî, 

nuo 6 val. v. iki 9 val. v. (Çikagos laiku)

JAV LB SOCIALINIÛ 
REIKALÛ TARYBOS

Konfidencialumas
garantuojamas

Vertikaliai:
1. Jėgainė. 2. Pančiai. 3. Lava. 4. „Opel”. 5. Sermėga. 6. Padanga. 8. Juš-

ka. 9. Stata. 13. Idilė. 14. Osmis. 19. Trombas. 20. Ėduonis. 21. Delnais. 22.
Vytauto. 23. Nemanas. 24. Rodeo. 26. Stepė. 32. Žagrė. 33. Ėdrus. 34. Hašišas.
35. Opinija. 37. Agurkas. 38. Užsakai. 40. Indra. 41. Gelta. 45. Zoro. 47. Pupa.

Horizontaliai:
7. Vėdaras. 10. Apkepas. 11. Duktė. 12. Naščiai. 14. Olimpas. 15. Dūkštas.

16. Inga. 17. Guga. 18. Italė. 22. Vilna. 25. Ėdmenys. 27. Uogos. 28. Įmotė. 29.
Zokniai. 30. Verba. 31. Šnipė. 32. Žiliūtė. 35. Oslas. 36. Odesa. 39. Tarp. 42.
Gūžė. 43. Randevu. 44. Hipnozė. 46. Spurtas. 48. Bruto. 49. Karjera. 50.
Apgamas.

Kryžiažodžio atsakymas: Karštas bučinys.

Daina Norusis – misijoje
Filipinuose

,,Catholic Explorer”, Joliet kata-
likų diecezijos laikraštyje, neseniai
pasirodė straipsnis apie keletą sa-
vanorių Lewis University studentų,
kurie sausio 1–13 dienomis su misija
buvo nuvykę padėti Filipinuose,
Bacolod mieste gyvenantiems žmo-
nėms. Tarp straipsnyje minimų stu-
dentų – ir lietuvaitės Dainos Norusis
pavardė. Anot ,,Catholic Express”
žurnalisto Paul Storer, patirtį, kurią
ši mergino įgijo per kelionę, ji pri-
simins visą savo gyvenimą. Ji ir dar
maždaug 10 savanorių Filipinuose
padėjo pastatyti namą Bacalod mies-
te gyvenančiai šeimai. Studentų tei-
gimu, jų pastatytam namui teliko tik
įdėti langus ir jį nudažyti.

Daina Norusis, Lewis University
studijuojanti teologiją ir psichologiją,
yra Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijos Lemonte parapijietė.

Be statybos, jaunuoliai taip pat
bendravo su vargingai gyvenančiais
tos vietovės vaikais. Daina, žaisdama
su pačiais mažiausiais, susipažino su
2 metukų berniuku Michael, kuris,
pasak merginos, tapo jos geriausiu
draugu.

Kadangi Daina Norusis jau turi
patirties vykdant misijas, pabaigus
studijas Lewis University ji galvoja
prisijungti prie Peace Corps. Mergi-
nai taip patiko misija Filipinuose,
kad Daina jau užsiregistravo savano-
riauti Afrikoje, kur ji dirbtų su AIDS
sergančiais našlaičiais. 

Nuo 1990 m. jau daugiau nei 400
studentų iš įvairių privačių ir valsty-
binių universitetų visoje Joliet
diecezijoje yra savanoriavę įvairiose
misijose.

,,Draugo” info.

Lewis University studentai ir vietos gyventojai prie pastatyto namo. 
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RENGINIŲ KALENDORIUSRENGINIŲ KALENDORIUS

2008 METAI2008 METAI
KOVAS

Kovo 1 d., šeštadienį: Švč.
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasi-
dėjimo vienuolyne, Putnam, prasidės
vienos dienos Gavėnios rekolekcijos,
kurias ves vienuolyno kapelionas
kun. Arvydas Žygas.  Kaina 60 dol.
Tel.: 860-928-7955. Pradžia 9 val. r. 

Kovo 1-2 d.: Jaunimo centro
didžiojoje salėje rengiama Pavasarinė
mugė. Kovo 1 d., šeštadienį, nuo 10
val. r. iki 3 val. p. p., kovo 2 d., sek-
madienį, nuo 10 val. r. iki 2 val. p. p.
Tel.: 708-447-4501 (Milda Šatienė)
arba 708-636-6837 (Anelė Pocienė).
Organizuoja Jaunimo centro valdyba
ir Moterų klubas.

Kovo 1-5 d.: Lietuvių telkinius
Čikagos apylinkėse lankys Vilniaus
Arkikatedros bazilikos administrato-
rius ir Vilniaus arkivyskupijos kuri-
jos kancleris kun. Ričardas Doveika. 

Kovo 2 d., sekmadienį: Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont įvyks
pietūs. Rengia Pasaulio lietuvių cen-
tro Moterų renginių komitetas. Pra-
džia 12 val. p. p.

— Balzeko muziejaus Moterų
gildija kviečia į a. a. Ramutės Pliop-
lytės velykinių kiaušinių parodą.
Renginys vyks Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejuje, pradžia 1 val. p. p.

Kovo 3 d., pirmadienį: Šv. An-
tano Paduviečio bažnyčioje (1515 S.
50th Avenue, Cicero) rengiamas va-
karas suvokti Švč. Marijos apsireiški-
mo reikšmę. Pradžia 5:30 val. p. p. 

Kovo 4 d., antradienį: Visi
kviečiami į Šv. Antano Paduviečio
bažnyčią (1515 S. 50th Avenue, Ci-
cero) susitaikyti su Dievu (bus klau-
somos išpažintys). Ves kun. K. Tri-
makas. Pradžia 5:30 val. p. p.  

Kovo 6 d., ketvirtadienį: Ga-
vėnios susikaupimas skirtas Švč.
Sakramento adoracijai su kun. K.
Trimaku Šv. Antano Paduviečio baž-
nyčioje (1515 S. 50th Avenue, Cice-
ro). Pradžia 5:30 val. p. p. 

Kovo 8 d., šeštadienį: Prieš-
mokyklinio amžiaus vaikų tėveliai
kviečiami atvykti į darželio ,,Žiburė-

lis” atvirų durų dieną Pasaulio lietu-
vių centre, Lemont. Vaikai priimami
nuo 3 metukų. Tel.: 630-257-8891.
Pradžia 9 val. r. 

— Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje vyks velykaičių marginimo
užsiėmimas. Pradžia 11 val. r. 

— Lietuvių dailės muziejuje,
PLC (14911 127th St., Lemont, IL.
60439) įvyks vakaras, skirtas  Lietu-
vos nepriklausomybės atkūrimo die-
nai. Renginio programoje: lietuvių
menininkų Rimo Čiurlionio, Aud-
riaus Gražio ir Noros Aušrienės dar-
bų parodos atidarymas ir Kauno
VDU prorektoriaus prof. Egidijaus
Aleksandravičiaus paskaita–diskusija
„Prie dvidešimtmečio slenksčio: ko-
dėl nemokame džiaugtis Lietuvos
laimėjimais?” Pradžia 6 val. v.

Kovo 9 d., sekmadienį: Pasau-
lio lietuvių centre, Lemont, įvyks tra-
dicinė Čikagos lietuvių skautų Kaziu-
ko mugė. Daugiau informacijos: Auš-
ra Jasaitytė-Petry tel.: 708-349-8436;
el. paštu: ausra67@sbcglobal.net.

Kovo 11 d., antradienį: Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago) vyks
fotografijų parodos, skirtos Lietuvos
ir JAV diplomatinių santykių 85-erių
metų sukakčiai paminėti, atidary-
mas. Paroda veiks iki kovo 26 d.
Pradžia 7 val. v. 

Kovo 13 d., ketvirtadienį: Chi-
cago Cultural Center (78 E. Washington
St., Chicago) kultūros centro kuratorė
Sofija Zutautas skaitys paskaitą apie P.
Gerlikienės, kurios paroda ,,Embroide-
red Myths and Everyday Stories” šiuo
metu vyksta minėtame centre, kūrybą.
Paskaitoje dalyvaus Lietuvių dailės mu-
ziejaus (Vilnius) darbuotoja Ieva Dily-
tė. Įėjimas nemokamas. Paroda veiks iki
balandžio 6 d. Pradžia 12:15 val. p. p. 

Kovo 13–14 d.: Lietuvos Res-
publikos garbės konsulate (44 Co-
coanut Row T-12, Palm Beach, FL)
rengiamas piliečių priėmimas kon-
suliniais klausimais. Priiminės LR
gen. konsulato New York konsulas
Algimantas Misevičius. Registruotis
el. paštu pas Jolitą Dromaitaitę:
lithuaniancenter@gmail.com arba
tel.: 561-309-6708.

Kovo 14–16 d.: Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vie-
nuolyne, Putnam vyks kovo rekolek-
cijos, kurias ves vienuolyno kapelio-
nas kun. Arvydas Žygas.  Kaina su
nakvyne 120 dol., be nakvynės 70 dol.
Tel.: 860-928-7955. Pradžia penkta-
dienį 6:30 val. v.

— Visas lietuviškas jaunimas
kviečiamas atvykti į Dainavos sto-
vyklavietę rekolekcijoms. Rekolek-
cijos prasidės penktadienį, kovo 14 d.,
6 val. v., baigsis sekmadienį, kovo 16
d., 12 val. p. p. Tel.: 248-538-4025; el.
paštu: linusyte@comcast.net. Regis-
tracija vyks iki kovo 7 d. 

Kovo 16 d., sekmadienį: Be-
verly Shores Lietuvių klubas rengia
Vasario 16-osios minėjimą. Šv. Mišios
1 val. p. p. Šv. Onos bažnyčioje. 2 val.
p. p. Vasario 16-sosios dienos minėji-
mas. Pagrindinė kalbėtoja ,,Draugo”
vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė. 

— Jaunimo centro moterų klu-
bas kviečia į priešvelykinius pus-
ryčius.

Kovo 28 d., penktadienį: Čiur-
lionio galerijoje Jaunimo centre vyks
dailininko Juozo Mieliulio retrospek-
tyvinės parodos atidarymas ir knygos
pristatymas. Paroda tęsis iki balan-
džio 27 d. Pradžia 7:30 val. v. 

Kovo 29 d., šeštadienį: Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejus kvie-
čia į  Ellen Heck parodos atidarymą.
Pradžia 7 val. v. 

Kovo 30 d., sekmadienį: Pa-
saulio lietuvių centro Moterų ren-
ginių komitetas kviečia į Atvelykio
stalą, kuris įvyks Pasaulio lietuvių
centre, Lemont. Pradžia 12 val. p. p.

BALANDIS

Balandžio 6 d., penktadienį:
rengiamas LB Lemont apylinkės
metinis susirinkimas.

— Pasaulio lietuvių centre, Le-
mont, įvyks Los Angeles dramos sam-
būrio spektaklis ,,Reikia arklio”.
Rengia ,,Margutis II”.

Balandžio 12 d., šeštadienį:
Žiburėlio Montessori mokyklėlės 25-
erių metų jubiliejinis pokylis ,,Si-
dabrinės žvaigždės” įvyks Pasaulio
lietuvių centro Lietuvių Fondo salėje.

Balandžio 19 d., šeštadienį:
Jaunimo centre vyks grupės ,,So-
džiaus” vakaronė.

Balandžio 20 d., sekmadienį:
Pasaulio lietuvių centre, Lemont,
įvyks ,,Durnelių” pietūs. Rengia Pa-
saulio lietuvių centro Moterų ren-
ginių komitetas. Pradžia 12 val. p. p.

— Hilton Oak Lawn viešbutyje
įvyks Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejaus Moterų gildijos 40–oji jubi-
liejinė vakarienė. Pradžia 1 val. p. p.

— Jaunimo centre įvyks dainavi-
mo studijos ,,Tu ir aš” koncertas (va-
dovė L. Korsakienė).

Balandžio 25–27 d.: Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje vyks fi-
latelijos ir numizmatikos paroda
,,LITHPEX XXX”. Ją rengia fila-
telistų draugija ,,Lietuva”. Atidary-
mo pradžia balandžio 26 d., šeštadie-
nį, 10 val. r. Tel.: 773-585-8649 (J.
Variakojis).

Balandžio 26 d., šeštadienį:
Seserų kazimieriečių motiniškuose
namuose (2601 W. Marquette Road,
Chicago, IL 60629) vyks konferencija
„Lietuvių katalikų sielovada JAV”,
kurią ruošia Lietuvos vyskupų kon-
ferencijos Išeivijos lietuvių katalikų
sielovados delegatūra ir Amerikos
Lietuvių Romos katalikų federacija.

Balandžio 27 d., sekmadienį:
Lietuvių operos tradicinė šventė.
Verdi operos ,,Traviata” spektaklis
įvyks Morton gimnazijos salėje, 2423
S. Austin Blvd. Cicero, IL 3 val.p. p. 

GEGUŽĖ

Gegužės 2 d., penktadienį:
Čiurlionio galerijoje įvyks Giedros
Mažrimienės tapybos darbų parodos
atidarymas. Pradžia 7:30 val. v.

Gegužės 3 d., šeštadienį: Lie-
tuvių tautinis ansamblis ,,Grandis”
rengia metinį koncertą Pasaulio
lietuvių centre, Lemont. Pradžia 6:30
val. v.

— Jaunimo centre rengiamas
choro ,,Svajonė” koncertas.

Gegužės 4 d., sekmadienį: Pal.
J. Matulaičio misija Lemont PLC
salėje ruošia popietę ,,Mama, tau
pietūs”. Pradžia po 11 val. r. šv.
Mišių. 

Gegužės 9 d., penktadienį:
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre
atidaroma Lituanistikos tyrimo ir
studijų centro paroda. Pradžia 7:30
val. v.

Gegužės 17 d., šeštadienį:
Dainininko Algirdo Motuzos koncer-
tas Jaunimo centre.

Gegužės 31 d., šeštadienį:
Šokių kolektyvas ,,Suktinis” kviečia į
koncertą Jaunimo centre.

BIRŽELIS

Birželio 14 d., šeštadienį: Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje
įvyks Arūno Baltėno parodos atidary-
mas. Pradžia 7 val. v. 

LIEPA

Liepos 6 d., sekmadienį: Los
Angeles įvyks XIII-oji Tautinių šokių
šventė.

RUGPJŪTIS

Rugpjūčio 17 d., sekmadienį:
Visi kviečiami į gegužinę Pasaulio
lietuvių centre, Lemont, kurią rengia
Pasaulio lietuvių centro Moterų ren-
ginių komitetas. Pradžia 12 val. p. p.

RUGSĖJIS

Rugsėjo 26–28 d.: Akademinis
skautų sąjūdis Carmelite Spiritual
Center, Darien, IL, rengia Studijų
dienas.

Rugsėjis 27 d. šeštadienį:
Lietuvių dailės muziejuje, PLC
(14911 127th St., Lemont, IL. 60439)
rengiamas Operos veteranų susitiki-
mas. Tel.: 708-424-9345 (Nijolė Pe-
nikaitė).

SPALIS

Spalio 10-12 d.: Jaunimo cen-
tre, Čikagoje, įvyks XII Teatro festi-
valis. Jį organizuoja JAV LB Kultūros
taryba.

Spalio 18 d., šeštadienį: Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont įvyks
sukaktuvinis PLC 20 metų pokylis.
Pradžia 6 val. vakare.

Spalio 25 d., šeštadienį: Wil-
lowbrook pokylių salėje įvyks ,,Drau-
go” metinis pokylis.

— Akademinio skautų sąjūdžio
metinė šventė įvyks Ateitininkų
namuose.

LAPKRITIS

Lapkričio 9 d., sekmadienį:
Pasaulio lietuvių centro Moterų
rengimo komitetas kviečia į Madų
parodą, kuri įvyks Pasaulio lietuvių
centre, Lemont. Pradžia 12 val. p .p.

Lapkričio 23 d., sekmadienį:
Lietuvių karių veteranų sąjunga
,,Ramovė” Šaulių namuose rengia
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 90-
osios sukakties paminėjimą.

Lapkričio 26-30 d.: Pasaulio
lietuvių centre, Lemont, įvyks XIV
Mokslo ir kūrybos simpoziumas.

GRUODIS

Gruodžio 6–7 d.: Pasaulio lietu-
vių centro Moterų renginių komite-
tas kviečia visus į Kalėdinį bazarą.
Pradžia 9 val. r.

Gruodžio 7 d., sekmadienį:
Jaunimo centras rengia tradicinę
Jaunimo centro vakarienę.

Gruodžio 21 d., sekmadienį:
Pasaulio lietuvių centre, Lemont
ruošiami Kūčių valgiai. Juos rengia
PLC Moterų renginių komitetas.
Pradžia 12 val. p. p.

— Ateitininkų Kūčios įvyks Jau-
nimo centre.

Jeigu norite, kad Jūsų ruošiamas renginys patektų į ,,Draugo” ,,Renginių
kalendorių”, siųskite informaciją redakcijai adresu: 4545 W. 63rd Street, Chi-
cago, IL 606029 arba el. paštu:  dalia.cidzikaite@gmail.com

Redakcija.
Anelė Pocienė Pavasarinėje mugė-
je Jaunimo centre 2007 m. kovo 3 d.
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MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

Garbingas ir garsus visada buvo
tas, kas botagą valdė. Tad ar kažkas
nori pasakyti, kad Antanas buvo
negarbingas? Sniečkus grįžtelėjo
apsižvalgyti ir nusigando. Vos už ke-
lių žingsnių rudoje uniformoje sto-
vėjo nacis, o ant jo kaklo kabaldojo
Geležinis kryžius. Su Hitlerio bandi-
tu komunizmo šului bendrauti buvo
šleikštu. Todėl naciui atrėžė piktai,
net garbingumo klausimą pamir-
šęs:

— Iš kur lietuviškai moki, geš-
tapininke? Gal mano šaly žmones
kankinai?

— Gailestingumo ir švelnumo
riteri Sniečkau, tavo šaly nebuvau ir
lietuviškai nemoku. Nacionalsocialis-
tams svetimų kalbų mokėti nerei-
kėjo. Deutschland, Deutschland ue-
ber alles.

— Šaipaisi, mane riteriu vadini ir
melą skleidi, rudas barbare. Lietu-
viškai mane kalbinai, o giniesi, kad
šios kalbos nemoki. Propagandos dar
nepamiršai.

— Dar nepamiršau. Juk buvau
Giobelso pavaldinys. Bet tavo men-
talitetui propagandos mažai reikia,
Herr Sekretoriau. Į tave lietuviš-
kai nesikreipiau, nes čia ne žodžiais
ir ne kalbomis bendraujame. Čia
susižinome mintimis. Mintis yra vie-
noda visose kalbose. Lietuviškai ir
vokiškai, net žemaitiškai ir švabiš-
kai.

Sniečkų pritrenkė ši nesupranta-
ma aplinka, į kurią jį atgabeno iš-
kleręs keltas. Judą, pirmą sutiktąjį,
Antanas suprato, bet suglumintas
nepagalvojo, kokia buvo žydelio kal-
ba. Jidiš, kaip ankstyvais laikais Lie-
tuvos turguose aidėjo? Čia, praėjus
dviem tūkstančiams metų, Judas tu-
rėjo visas kalbas pamiršti. Susižino-
ma mintimis... Susižino ne žmonės,
bet jų šešėliai be išmatavimų lyg
indėnų raganos prie Mississippi
upės...

— Tai ką, bolševike, manai apie
išgarsėjimą ir garbingumą? — šalin
nesitraukė vokietininkas. — Buvai
garsus lietuvių niekadėjas, bet kur
tavo garbė? Giobelsas tokius vadino
„rote Schweinschnautze”. Melavau,
nes man meluoti liepė melagių tėvas.
Bet Giobelsas nieko nenužudė, išsky-
rus save ir savo šeimą. O tu buvai
garsus, negarbingas niekšas. Aš taip
pat buvau niekšas, tik negarsus.

Sniečkus paliko išsišiepusį hitle-
rininką ir nuskubėjo šalin. Ėjo tiesiai
ir ėjo vingiais, bet vaizdas nesikeitė.
Matė vienur kitus šliaužiojančias
šmėklas, tačiau stengėsi jų išvengti.
Ankstyvesnė patirtis nebuvo maloni,
todėl kam pačiam narpliotis į nesma-
gumus? Bet štai vos nesuklupo ant
gniužulio, po kojomis pasivėlusio. Pa-
silenkė Sniečkus, pagraibė rankomis
ir nusigandęs atšoko. Išgirdo vaito-
jimą, tokį skaudų, kad net jo bolše-
vikinis kietumas truputėlį sugniužo.
Paklausė sekundę, kitą, o balsas
atrodė pažįstamas. Taip, taip. Švelni
moteris dejuoja, tačiau su apgaulės
priesvilomis ir garbėtroškos akcen-
tais. Taip, lakštingalėlė. Lanksti,
vikri paukštelė, kur šiltas lizdelis
kvepia, į ten sparneliai neša.

— Ar ne tu Stalinui pagarbinti

poemą rašei, kai iš Kauno vyko Mask-
von delegacija saulės parvežti? —
užsiminė aimanų truputį pasiklausęs
Sniečkus.

— Tu prikalbinai, aš rašiau.
— Atėjo premijos, atšlamėjo gar-

bė, aukštai iškilo tavo poetiška galva.
Atėjo viskas, ko troškai nuo savo vai-
kystės dienų.

— Atėjo prakeikimas. Šito atpil-
do neieškojau. O premijos su garbe —
tarsi garvežio švilpuko garas. Sucypė
ir dingo. Savo šneka sugundei mane
klaidai, o po klaidos atėjo sunkus nu-
sikaltimas. Kenčiu ir laukiu, kad
skausmas pašventins.

— Draugų paieškok, bus leng-
viau.

— Jų čia mažai yra, beveik visi
amžinai juodoj gelmėj dingo. Tiesa,
Justas Paleckis šlaistosi netoliese.
Jis, net gėda, pačių menkiausių
tarpe, „Ir kiti” artelėje.

— Justas Paleckis? Jį dar palikau
žemėje svyrinėjantį. Savo proteliu,
žinoma, geresnei artelei jis netiko.
Sakai, Paleckis yra čia?

— Jau bus arti dešimtmečio, že-
mės terminais tariant.

— Ką išradinėji... Tau, poetei, tik
žodžius dėlioti skirta, ne laiką skai-
čiuoti. Palikau, rodosi, tik vakar, tai
iš kur dešimtmetis?

— Naujokas esi, buvęs garsus
Sniečkau. Sužinosi, ką ir aš sužino-
jau. Laiko nebuvo ir jo nėra. Ten
skaičiavome: metai, para, diena, nak-
tis... Kad žemė apie saulę skrenda ir
pati sukasi, kad šviesa erdvėse lyg
šmėkla skrieja ir niekur krašto ne-
randa, kad žmogus, kaip ir kiekvie-
nas vabalėlis, gimsta ir miršta... Tiek
supratome. Bet laiko bijojome, nors
jo nėra. Tik praeitis mums buvo ma-
toma tarsi apšviesto ekrano plokštu-
ma, o ateitį dengė susitelkusi tamsa.
Dabartis? Tai peilio ašmenys, drauge
Sekretoriau. Ji neegzistuoja, ji be ma-
tavimų. Kiekviena akimirka jau gim-
dama virsta praeitimi.

— Svajok, poete, tokia yra tavo
lemtis ir paskirtis, — lyg paguodė ją
Sniečkus ir atsitraukė. Juk poetė
buvo lyg pienės pūkas. Plazdeno,
plazdeno ir atplazdeno į čia. Kur ki-
tur jai dėtis? Bet Paleckis... Ar ir jis
dėl trūkumų galvoje išvengė žūties?
Ne kitaip. Juk tai buvo tarsi sudužu-
sios vazos šukė. Į kur ją tvirtesnė bol-
ševiko koja paspyrė, į ten ji cingsėda-
ma nuriedėjo. Nuriedėjo iki savo
artelės „Ir kiti”. Bent iškilmingu-
mas...

Sniečkų vargino susimaišiusi įvy-
kių kaita. Paleckis, jau tik iškamšinis
herojus, Vilniuje dar pajėgdavo vie-
nam kitam pažįstamam pasukti butą
ar geresnį darbą, kai Sniečkus į čia
keltu išsileido. Tik vakar, gal tik už-
vakar. Taip kalba atmintis. O dabar
buvęs „prezidentas” jau svečiuojasi
„Ir kiti” viešbuty, lyg miškakirtys,
uždarytas Sibiro lagery. Tad ir kiti
reikalai Lietuvoje, buvusiame Snieč-
kaus baudžiauninkų dvare, taip pat
galėjo be tvarkos susijaukti. Kad nors
menką žvilgsniuką į ten pamė-
tėjus... 

Tęsinį skaitykite ateinantį šešta-
dienį, kovo 8 d.

IŠDAVIKŲ ARTELĖ
VYTAUTAS VOLERTAS

Nr. 6

Atkelta iš 5 psl.
— LA LB valdybos pirmininku ir

apskritai apylinkės valdyboje po šios
kadencijos nesiruošiau pasilikti, kaip,
manau, visa sena mūsų valdyba pla-
navo atsistatydinti ir užleisti vietą
kitiems. Deja, iškilus situacijai D. Ud-
riui atsistatydinus, pajutau asmeninę
atsakomybę ir būtinybę užtikrinti
sklandų valdybos veiklos perdavimą
naujai grupei žmonių, todėl ir ėmiau-
si iniciatyvos ir prikalbinau daugumą
buvusių valdybos narių pasilikti. Iš-
skyrus Noną Kondrotienę, kuri iš-
vyksta dirbti trims mėnesiams į
Europą, visi sutiko. Mano sumany-
mas taip pat buvo išplėsti valdybos
žmonių skaičių ir taip padidinti dar-
bo veiksmingumą, įtraukti žmones iš
įvairių organizacijų ir amžiaus gru-
pių ir taip apjungti visus visuomenės
sluoksnius.

— Kokie numatomi artimiau-
si LA LB renginiai?

— Kalbant apie renginius, ma-
nau, tęsim dalį renginių, kurie buvo
organizuojami buvusios valdybos,
bet, aišku, imsimės ir daugelio naujų
sumanymų, pavyzdžiui, Palm Springs
metinis Teniso turnyras (vėliau
įtrauksime ir kitas sporto šakas),
kuris bus skirtas paminėti Kovo 11-
osios Nepriklausomybės šventės at-
kūrimą. Numatoma politologo Alek-
sandravičiaus paskaita, kartu su
dailininko Gražio tapybos paroda ir
H. Gulbino filmų rodymu apie Pary-
žiuje gyvenusį pasaulinio garso dai-
lininką Monci, planuojame atvežti į
JAV miestus Tumino spektaklį
,,Emigrantai” ir kiek vėliau spektaklį
,,Urvinis žmogus”, sukėlusius daug
kalbų Lietuvos teatro gerbėjų gre-
tose. Taip pat pagaliau įsteigti socia-
linės pagalbos telefoną LA lietuviams
dvidešimt keturias valandas kiek-
vieną dieną su gyvu žmogumi, kuris
pagelbėtų kritinėse situacijose (tai
jau siūliau valdybai daugiau kaip
prieš metus, bet niekas ta linkme ne-
vyko). Rudenį numatome pajūrio pik-
niką, lietuvių tradicines dienas ir
daugybę ne tik roko, kaip buvo iki šiol,
bet ir klasikinės muzikos koncertų.

— Kur, Jūsų manymu, LA
bendruomenė galėtų pasitempti,
kam daugiau dėmesio skirti?

— Dėmesio skirti, be abejo, rei-
kia socialiniams reikalams, informa-
cijai paskleisti, perdaryti LA LB in-
ternetinę svetainę, kad visos organi-
zacijos tiesiogiai galėtų įdėti savo
informaciją apie renginius. Būtina
apjungti įvairių amžiaus grupių ir
įvairių organizacijų bei emigracijos
bangų lietuvius, kad jie įsijungtų į
bendrą veiklą su tikslu išlikti lietu-
viais Amerikoje. Apie tai kalbėjome
pirmojo valdybos posėdžio metu ir
tuo tikslu kryptingai subūrėm ypač
veiksmingą komandą, kuri, neabejo-
ju, parodys savo veiklos rezultatus.

— Ar tęsite buvusio pirmi-
ninko D. Udrio pradėtus projek-
tus, vienas kurių — toliau ben-
dradarbiauti su žydų bendruo-
mene LA?

— Toliau su žydų bendruomene
turėtų bendrauti D. Udrys, kuris yra
susijęs ryšiais su ja. Sukėlęs tokį
skandalą, manau, jis turėtų labai
daug dirbti likusį savo gyvenimą tai-
sydamas lietuvių ir žydų santykius.

— Gal galite trumpai prista-
tyti savo naująją valdybą?

— Naują LA LB valdybą sudaro:
Rimtautas Marcinkevičius, M.D. —
pirmininkas, visuomeniniai reikalai;
Jolanta Bačiulytė — ryšiai su spauda,
sekretoriatas; Vilius Žukauskas —
sportas; Algis Matulevičius — iždi-
ninkas; Povilas Žemaitaitis — kom-
piuteriai, internetas; Vida Žemaitai-
tis — ryšiai su organizacijomis; kle-
bonas kun. Stanislovas Anužis —
religiniai reikalai; Rolandas Gied-
raitis — socialiniai reikalai; Danutė
Giedraitienė — kultūros reikalai;
Laima Vaitkevičienė — trečiabangių
reikalai; Daina Žemaitaitis — jauni-
mo reikalai.

— Ačiū už pokalbį.

Kalbino 
Dalia Cidzikaitė

R. MARCINKEVIČIUS: SUBŪRĖM
YPAČ VEIKSMINGĄ KOMANDĄ

Accounting
Income TAX Consulting
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

Accent
Homefinders

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

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

IŠNUOMOJA

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

IŠNUOMOJAMAS 2 MIEG.
BUTAS SU GARAŽU 

LA GRANGE RAJONE.
Tel. 773-297-2012

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).

Parduodu vieno miegamojo butâ
Vilniuje naujai pastatytame name.

Tel. Čikagoje:
708-717-3738

PARDUODA

Cook buffet style Lithuanian and
American foods for up to 100 hotel

guests at the Franciscan Guest
House, Kennebunk, Maine of the
St. Casimir Province. An 8 month

position that could grow to year
round. Must help with housekeeping
in fall/spring seasons, and have valid

work authorization and some eng-
lish. Housing provided. 

www.franciscanguesthouse.com
email: esthousehiring@yahoo.com

or call 207-967-4865.
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,,DRAUGO” KNYGYNÈLYJE

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

Kompaktinė plokštelė ,,Vladas Jakubėnas”

Mūsų knygynėlį pasiekė pirmą
kartą Lietuvoje išleista kunigo Stasio
Ylos knyga ,,Šiluva Žemaičių istorijo-
je”. Tai 1970 metais JAV išleisto vei-
kalo pirma dalis ir antros dalies
rankraštis. Kadangi išeivijoje išleista
pirma knygos dalis buvo ir tebėra
retas leidinys, leidėjai nutarė abi
dalis sudėti į vieną knygą. Tai iki šiol
nepamainoma, pirma išsami, gyvai
parašyta Šiluvos ir jos bažnyčios is-
torija. Ir pasiekė ji mus pačiu laiku –
2008 m. švęsime Šiluvos Mergelės
Marijos Apsireiškimo 400-ąsiais me-
tines.

,,Tikrai malonus sutapimas, kad
artėjant 400 m. Šiluvos jubiliejui iš-

vysime visą Šiluvos istoriją vienoje
knygoje. Tiesa, šiai istorijai trūks
skyriaus apie sovietmetį, kurio, gy-
vendamas Vakaruose, kun. S. Yla
negalėjo išsamiai parašyti. Jį parašys
Lietuvos istorikai, savo akimis re-
gėję, kas vyko Šiluvoje buldozerinio
ateizmo metais... Po ilgos žiemos į
Lietuvos žemę ir į Šiluvą atėjo pava-
saris. Drauge su naujam gyvenimui
besikeliančia Lietuva keliasi ir Šilu-
va”, – rašo įvade ,,Šiluvos sugrįži-
mas” arkivyskupas Sigitas Tam-
kevičius.

Knygos autorius – teologas, rašy-
tojas, katalikų visuomenės veikėjas,
Štuthofo koncentracijos stovyklos
kalinys kun. Stasys Yla (1908–1983)
po tremties klajonių atsidūrė JAV.
Darbavosi Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo vargdienių se-
serų vienuolyne, Connecticut. Papra-
šytas Putnam seselių parašyti ne-
didelę knygelę apie Šiluvos Dievo
Motiną, kun. S. Yla susidomėjo ne tik
bažnyčios, bet ir miestelio istorija.
Taip gimė ši knyga.

446 psl. knyga iliustruota spalvo-
tomis nuotraukomis. Knygą išleido
Kauno arkivyskupija, spausdino UAB
,,Spaudos praktika”, Kaune. 

Knygos  kaina – 35 dol. Ją galima
įsigyti paštu, pridedant 9 proc. mo-
kestį, užsisakant IL valstijoje. Per-
siuntimo kaina – 5 dol. Persiunčiant
daugiau leidinių – už kiekvieną papil-
domą albumą – 2.5 dol. mokestis. 

Kompozitorius, pianistas, diri-
gentas, muzikologas ir visuomenės
veikėjas Vladas Jakubėnas gimė
Biržuose, mokėsi Rygos ir Berlyno
konservatorijose. Baigiantis karui,
kaip daugelis lietuvių inteligentijos
atstovų, emigravo į Vakarus. 1949 m.
atvyko į JAV. Čikagoje vertėsi pri-
vačiomis muzikos pamokomis, akom-
panuodavo tautiečių koncertuose,
vargonininkavo bažnyčioje, rašė
spaudoje apie išeivijos muzikinius
renginius ir kitais muzikos klausi-
mais, skaitė pranešimus, dirbo mu-
zikos mokyklose. Išspausdino dau-
giau kaip 600 straipsnių apie muziką
ir muzikinį ugdymą.

Minint kompozitoriaus šimtmetį
Muzikos informacijos ir leidybos cen-
tras Vilniuje išleido V. Jakubėno kom-
paktinę plokštelę (CD), kurią galite
nusipirkti ,,Draugo” knygynėlyje.
Joje įrašyti 8 kompozitoriaus kūri-
niai, kuriuos atlieka: Kasparas Uins-
kas, fortepijonas (1-2), 2008 m. sausio
20 d. su pasisekimu koncertavęs Le-
mont, Rusnė Matatytė, smuikas (3),

Edmudas Kulikauskas, violončelė (4),
Albina Šikšniūtė, fortepijonas (3-4),
Vilniaus styginių kvartetas, (5-6) ir
Šv. Kristoforo kamerinis orkestras,
(7-8), diriguojamas Donato Katkaus. 

Šia kompaktine plokštele Muzi-
kos informacijos ir leidybos centras
pradėjo naują įrašų seriją ,,Lietuvių
klasikai”.

Plokštelės įrašo trukmė 65 min.
30 sek.

Leidybą parėmė Lietuvos kultū-
ros ministerija ir Lietuvos kultūros ir
sporto rėmimo fondas.

Birutė Jonuškaitė 
,,Kregždėlaiškis”

Čikagiečiai ir ne tik jie dar prisi-
mena neseniai JAV viešėjusią rašyto-
ją, publicistę, vertėją iš Lietuvos Bi-
rutę Jonuškaitę. Jos knygos po susi-
tikimų buvo graibste graibstomos.
Daugeliui norinčiųjų jų nepakako.
Neseniai ,,Draugo” knygynėlis gavo
dvi šios autorės knygas. Šiandien
skaitytojams noriu pasiūlyti naujau-
sią B. Jonuškaitės apsakymų knygą,
kurią pati autorė skiria ,,moterims,
kurios dar neišdavė savo laukinės
prigimties. Apsakymai ir vyrams –

nekompleksuojantiems ir norintiems
bent kiek pažinti tokias moteris.
Meilė, mirtis, svajonės, išdavystės ir
net ėjimas į Europą apsakymuose at-
gimsta giliai pažįstamu tikrumu ir be
menkiausios apgaulės. Kitaip ir būti
negali, juk viskas patvirtinta gyveni-
mo.”

,,Birutės Jonuškaitės ‘Kregždė-
laiškis’ – dar vienas akcentas lietuvių
prozoje, kurią rašo moterys. Savi-
čiausiu šios rašytojos kūryboje lai-
kyčiau realistinį vaizdavimą, rea-

,,Draugo” knygynėlyje galite
nusipirkti Bronislovo Piesarsko
,,Dabartinį anglų kalbos žodyną”,
kurį išleido leidykla ,,Alma littera”
Vilniuje.

Žodžiai, jų reikšmės nuolat kin-
ta. Vieni vis rečiau vartojami ar net
visai išnyksta iš kalbos; kiti, neseniai
atsiradę, pažymi naujus reiškinius ar
daiktus ir pan. 

,,Per pastaruosius dešimtmečius
anglų kalba gausiai pasipildė naujais
žodžiais ir naujomis žodžių reikš-
mėmis. Dauguma jų atsirado dėl
mokslo ir technikos pažangos, so-
cialinių ir politinių pokyčių. Gausu
neologizmų tarp kompiuterijos, eko-
nomikos, ekologijos, politikos, sporto
ir kt. terminų”, – teigia žodyno su-
darytojas B. Piesarskas ,,Įvade”. Tie
pasikeitimai, matyt, ir paskatino
autorių papildyti anksčiau jo  sudary-
tą  žodyną. 

Didžiulis 776 psl. žodynas gra-
žiai išleistas. Viršelio dailininkas
Agnius Tarabilda.

Knygos  kaina – 70 dol. Ją galima
įsigyti paštu, pridedant 9 proc. mo-
kestį, užsisakant IL valstijoje. Per-
siuntimo kaina – 5 dol. Persiunčiant
daugiau leidinių – už kiekvieną papil-
domą albumą – 2.5 dol. mokestis. 

Dabartinės anglų kalbos žodynas

Anksti mirusio rašytojo Ričardo
Gavelio kūryba neliko nepastebėta
skaitytojų Lietuvoje. Dar iki garsiojo
romano ,,Vilniaus pokeris” pasirody-
mo, 1989 metais periodikoje spaus-
dintas Ričardo Gavelio romanas
,,Jauno žmogaus memuarai” (atskira
knyga išleistas 1991 m.) tapo tikru
literatūros įvykiu. Šis laiškų iš ana-
pus forma parašytas kūrinys (roma-
ną sudaro keturiolika  mirusio jauno
žmogaus Leono Cipario laiškų) žy-
mėjo laisvos, kritiškos sąmonės at-
budimą, žmogaus atsisakymą pak-
lusti ideologiniam smurtui, paver-
čiančiam jį ,,belyčiu metafiziniu slie-
ku”.

Tuo metu R. Gavelis buvo vienas
iš nedaugelio, sugebėjusių rašyti apie
galingų permainų purtomą dabartį –
pagrindinio romano veikėjo laiškuo-
se, rašytuose ne tik draugui, bet ir
tokioms asmenybėms kaip F. Kafka,
V. Mykolaitis-Putinas ar sovietų val-
džios vadovas L. Brežnev, galima
atpažinti tokias aktualijas kaip anuo-
met visuomenę sukrėtęs rytiečių
ekstrasensų procesas ar tokio masto
reiškinius kaip Sąjūdžio pradžia.

Tvirta, aiški, atvira R. Gavelio

kalba patraukia minties drąsa ir uni-
versalumu.

Knygą išleido ,,Tyto alba”.
Knygos  kaina – 22 dol. Ją galima

įsigyti paštu, pridedant 9 proc. mo-
kestį, užsisakant IL valstijoje. Per-
siuntimo kaina – 5 dol. Persiunčiant
daugiau leidinių – už kiekvieną papil-
domą albumą – 2.5 dol. mokestis. 

Ričardas Gavelis 
,,Jaunojo žmogaus memuarai”

Stasys Yla 
,,Šiluva Žemaičių istorijoje”

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

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

Knygos kaina  — 13 dol. Knygą
galima įsigyti paštu, pridedant 9
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kaina – 5 dol. Per-
siunčiant daugiau knygų, už kiek-
vieną papildomai siunčiamą knygą –
2.5 dol. siuntimo mokestis. 
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Kodėl Pupų, o ne Žirnių Dėdė?
PETRAS PETRUTIS

Ak, dar iš atminties nepranyko
vaikystėje girdėtos Pupų Dėdės dai-
nos ir jo armonikos garsai. Jeigu aš
neklystu, Pupų Dėdės pusvalandžiai
iš Kauno radijo stoties buvo girdimi
kiekvieną ketvirtadienį. Pupų Dėdė –
tai Petras Biržys. Anuomet galvoda-
vau, kodėl jis save vadino Pupų, o ne
sakysim, Žirnių Dėde? Atvirai kal-
bant, ir šiandien nėra aiškus Pupų
Dėdės vardo pasirinkimas. Gal nerei-
kėtų nei aiškinti vardo pasirinkimo
klausimo ir Pupų Dėdės vardo pasi-
rinkimą laikyti grynai asmenišku rei-
kalu, o mano vaikystėje pasireiškusį
smalsumą – vaikiškumo pavyzdžiu.
Juk neveltui vyresnio amžiaus žmo-
nių aš buvau vadinamas „Petriuku-
Kodėliuku”.

Regis, kad nesuklysiu pasakęs,
kad mums, nuklydus toliau nuo savo
gimtųjų namų ir gyvenant išvietin-
tiems asmenims skirtose stovyklose,
būtų vieną dieną „išdygęs” koks nors
„linksmų plaučių” vyriškis, save pa-
sivadinęs Pupų Dėde. Regis, jog taip
nebuvo, o dabar jau yra.

Štai ne per seniai Klaipėdos „Va-
karų ekspresas”, o paskui Sydney
„Mūsų pastogė” paskelbė žinią, kad
Pupų Dėdės vardu prisistatantis mu-
zikantas ir dainininkas Algimantas
Jasiulionis pajudėjo kelionėn aplink
pasaulį. Drauge su juo keliauja nei
vardo, nei pavardės nepasakiusi mo-
teriškaitė.

Naujai atsiradusio Pupų Dėdės
žodžiais: „Nusprendžiau apvežti Lie-
tuvos trispalvę aplink pasaulį. Nesie-
kiu pagerinti lietuvaičių įvaizdžio
pasaulyje, tačiau noriu parodyti, kad
yra lietuvių, kurie sugeba ne tik
narkotikus platinti ir kitokia bloga
veikla užsiiminėti. Keliaudamas aš
koncertuosiu, platinsiu specialiai an-
glų kalba įrašytas kompaktines
plokšteles bei rodysiu šunų cirką, o
mano bendrakeleivė demonstruos na-
melyje ant ratų įrengtą mini zoologi-
jos sodą. Viduje yra 20 narvų, kuriuo-
se gyvena įdomūs gyvulėliai. Ten yra
5 papūgos, vieną jų jau išmokiau pra-
šyti paramos anglų kalba”, – žiniask-
laidos atstovams pasakė iš Klaipėdos
į platųjį pasaulį keliaująs Pupų Dėdė.

Naujasis Pupų Dėdė pirmiausiai
numato važiuoti per Europą: Lenkiją,
Vokietiją, Italiją, Prancūziją, Angliją,
Airiją, Ispaniją. Portugalijoje numato
savo automobilį statyti ant krovini-

nio laivo ir plaukti per Atlantą.
Toliau žada tęsti kelionę Jungtinėse
Amerikos Valstijose, Meksikoje. Iš
ten plaukti į Papua Naująją Gvinėją,
Indoneziją, Australiją ir Indijos van-
denynu į Madagaskarą, Pietų Afrikos
Respubliką. Antrą kartą kirtęs van-
denyną, keliausiąs per Pietų  Ameri-
kos žemyną: Argentiną, Čilę, Brazi-
liją – ir ketina sugrįžti į tėvynę.

Beje, jis tikisi, kad kelionės išlai-
das laivais apmokės Amerikos lietu-
viai. Tuomet kelionė užtruktų apie
porą metų, bet „jeigu pačiam tektų
užsidirbti – keliausiu apie septyne-
rius metus” – paporino Pupų Dėde
pasivadinęs Algimantas Jasiulionis.

Mes, lietuviai, esame įpratę saky-
ti: „Visokių yra, visokių reikia.” Tik
vargu ar mums reikia tokių mūsų
tautos atstovų. Ta pačia proga norė-
tųsi pridurti, kad gal jau būtų laikas
dėl visko mūsų veiksniams ir į juos
panašiems organams pasirengti dar
neišbandytam kultūrinės veiklos „de-
santui”.

Tenka manyti, kad mūsų trečia-
bangiais vadinamiems tautiečiams
beveik nieko nežinoma apie seniai
prabėgusiais laikais Lietuvoje, taip
pat ir kituose kraštuose, besireiškusį
Pupų Dėdę. Jo tikrasis vardas ir pa-
vardė – Petras Biržys. Turbūt ir vadi-
namieji antrabangiai, o ypač jų jauno-
ji karta nedaug ką žino apie tikrąjį
Pupų Dėdę? Šisai, galima sakyti, jog
skersai išilgai išvažinėjo Lietuvėlę ir
taip pat lankėsi užjūryje – Pietų
Amerikoje ir JAV.

Petras Biržys (Pupų  Dėdė) atvy-
kęs į JAV susidraugavo su Antanu
Vanagaičiu ir Juozu Olšausku. Visi
trys gastroliavo lietuvių gyvenvietė-
se. Petras Biržys savo atsiminimuose
rašo: „Taip mes trys brolialiai ’Dzim-
dzi-Drimdzi’ su gastrolėmis apkelia-
vome apie penkiasdešimt didžiulių
miestų, privažiavome net iki didžiau-
sio pasaulyje Neagros krioklio ir iš
ten grįžome į Čikagą. Netoli Čikagos
savo farmoje gyveno Juozas Bačiū-
nas. Tai mes su Vanagaičiu ir nuva-
žiavome pailsėti pas tą farmerį. Nie-
ko sau farmeris, jei jo turtas siekė mi-
lijoną dolerių. Puikus gyvenamas na-
mas, viešbučiai, valgykla, krautuvė ir
golfo laukas. Iš visur pelnas, o iš golfo
lauko didžiausias...” Taip parašyta
Petro Biržio atsiminimuose. Plačiau
apie tai skaitykite ateinančios sa-
vaitės „Draugo” dienraštyje.

Šiandieninis Pupų Dėdė — Algimantas Jasiulionis.

Atkelta iš 5 psl. 
Tačiau peržvelgdami 90-ies metų

laikotarpį, ypač jo paskutinį dešimt-
metį, su liūdesiu galime aiškiai patir-
ti, kaip dabar išsivaikščioja lietuvių
tauta, daug kas nebetiki savo valsty-
be, šimtai tūkstančių palieka Lietu-
vą,  išvyksta Anglijon, Airijon, Vokie-
tijon ar Ispanijon. Mums Lietuvos
Prezidentas liepia nesikarščiuoti dėl
dvigubos pilietybės, Konstitucinio
Teismo patikslinto įstatymo, pagal
kurį užsienyje lietuvių šeimos gimdo
tik svetimų šalių piliečius ir mūsų
greit nebebus net 3 milijonų. Liūdna,
kad pagal statistiką kas penktas žmo-
gus Lietuvoje gyvena žemiau skurdo
ribos, kad tauta pirmauja pasaulyje
pagal savižudybių skaičių, o jaunimas
pagal girtuokliavimą. Kai daugiau
miršta, nei gimsta.

Daugelis Amerikoje iki šiol nesu-
prantame, kaip gali dirbti Lietuvos
Valstybės saugumo departamente bu-
vęs KGB rezervo karininkas ir dar
būti jo viršininku, arba KGB rezer-
vistas gali būti Lietuvos Valstybės už-
sienio reikalų ministru. Kaip gali ke-
liolika Lietuvos Seimo narių viešai iš-
vykti į Maskvą ir Lietuvai ypač prie-
šingai nusistačiusio  laikraščio „Kom-
somolskaja Pravda” patalpose, iš-
puoštose sovietinių laikų komunisti-
nių veikėjų portretais, klausytis Lie-
tuvą įžeidžiančių kalbų, o sugrįžus į
Vilnių lyg niekur nieko ramiai giedoti
Lietuvos himną?

Kiek laiko gali laisvai vaikščioti
ir tyčiotis iš Lietuvos teisingumo
principų ir įstatymų visokie uspas-
kichai, petrikai ir panašūs tipai. Kiek
ilgai Lietuvos istorijos institutų ar
kitų aukštųjų mokyklų kai kurie dės-
tytojai ar profesoriai galės aiškinti
studentams Lietuvos kovų ir kančių
istoriją, kad nebuvo jokių Laisvės ko-
votojų partizanų, o buvo tik papras-
čiausi plėšikai, galvažudžiai, bandi-
tai? Kada Lietuvos mokyklose, uni-
versitetuose, institutuose bus dės-
toma Lietuvos Konstitucija? Kiek lai-
ko Lietuvos teismų salėse buvę stri-
bai ar Sokolovo smogikai viešai va-
dins Lietuvos partizanus banditais, o
teisėjai viską leis pro pirštus?

Šiandien išgyvenam euforiją, kai
Lietuvos Prezidentas su Ušacku įtei-
kia glėbį rožių ir Vytauto Didžiojo or-
dino Didįjį Kryžių Anglijos buvusiai
ministrei pirmininkei Magaret That-
cher. Viskas labai gražu ir Vasario 16-

osios proga tinka ir to reikia. Iš tik-
rųjų mes dėkingi tik politikei. Visą
laiką mes kažkam kitam labai dėkin-
gi, bet tik ne savo Lietuvos Motinai,
tai yra daugeliui Lietuvos partizanų
motinoms, išugdžiusioms 200,000
didvyrių, atidavusių savo gyvybes už
Dievą ir Tėvynę, už tautos laisvę. Jau
daug metų praėjo nuo Kovo 11-osios,
o Lietuvos vyriausybės ir valdžios va-
dovai nepasirūpino pastatyti žuvu-
siems už Laisvę padoresnio pamink-
lo, o ką ten kalbėti apie paminklą Lie-
tuvos Motinai. Ar ilgai mes būsim
susipykę su savo tautos istorija, kovų
ir kančių istorija?

Šventai tikiu, kad mes vis tiek iš-
lipsim iš tos gilios, gilios 50 metų
sovietmečio iškastos ne tikėjimo savo
valstybe duobės, tikiu, kad mūsų visų
darbų, pastangų ir atsidavimo dėka
tėvynei Lietuvai išeivijoje ir pačioje
Lietuvoje nenustelbs iš Rytų nuolat
siunčiami įvairūs diversiniai pinigai
ir kapitalas, slaptųjų ardomųjų tar-
nybų veikla, nesutrukdys tolesnių
ekonominių, kultūrinių laimėjimų,
neparaližuos mūsų pamažu atsinauji-
nančio krikščioniškai moralinio, pil-
naverčio, demokratinio gyvenimo.
Turime nemažai jaunų, gabių diplo-
matų, mokslininkų, intelektualų,
kultūros veikėjų.

Ateities vizijoje regiu klestinčią
laisvą Nepriklausomą Lietuvą, pa-
gimdytą Vasario 16-osios Akto. Kad ir
kažin kaip grasintų didysis kaimynas
Rytuose, pasitikiu Aukščiausiuoju ir
tikrai žinau, jog ir pragaro vartai vi-
sados tarnauja dangui, jeigu tik  tu-
rėsime nepalaužiamą tikėjimą.

Mūsų visų, gyvųjų išlikusių Sibi-
re ir sulaukusių Lietuvos laisvės ryto,
pareiga nuolat priminti Vakarų kul-
tūros geraširdžiams žmonėms, Putin
pasakytus čečėnams žodžius, kuriuo-
se visu ryškumu atsiskleidžia pasau-
liui buvusio KGB darbuotojo mentali-
tetas: „Močit v sortire” – ,,Prigirdyt
išvietės srutose.” Mes tą rusiškai ko-
munistinę politiką ir tvarką išban-
dėme savo gyvenimais. Mus irgi no-
rėjo visus sunaikinti, pražudyti.
Atseit – „Bus Lietuva, bet tik be lie-
tuvių.” Tik Visagalio gailestingumu
ir malone tas neįvyko. Žmonės, bū-
kime budrūs, džiaugdamiesi 90 metų
garbinga Vasario 16-osios sukaktimi.
Žinokim, kad tokie pavojai dar ne-
išnyko, jie, galbūt, šiandien darosi
dar pavojingesni – būkime budrūs!

Žmonės, būkime budrūs

Albert Gasis, gyvenantis Merritt Island, FL, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Vilija  Thomas,  DDS, gyvenanti Irving,  TX, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą bei atsiuntė mums 55 dol. auką laikraščio išlaidoms
sumažinti. Dėkojame Jums.

Sofija Jelionienė, gyvenanti Darien, IL, pratęsė savo bei dukros
prenumeratas ir atsiuntė mums 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums ačiū, kad
ne tik pati skaitote ,,Draugą”, bet ir prenumeruojate jį kitiems.

Birutė Balčiūnas, gyvenanti Annapolis, MD, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti.
Nuoširdžiai ačiū.

V. Kazlauskas, gyvenantis Hamilton, ON, Kanadoje, pratęsė me-
tinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 285 dol. auką. Nuoširdžiai dėko-
jame už Jūsų dosnumą.

Gerda Česas, gyvenanti Downers Grove, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Labai dėkojame.
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LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto 

apylinkèse ir priemiesçiuose. Patarnavimas 24 val.

Lietuvos regionû margumynai

• 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”

PADĖKA
A † A

STEFANIJAI GORSKI

mirus, noriu padėkoti draugams už maldas, už užuojautas žodžiu ir
raštu, už Mišias.

Ypatinga mano padėka Gailutei Palionienei, kuri man labai
daug padėjo mano sunkioje valandoje.

Aldona  Vasonienė

Vilniuje išdygs aukščiausias 
gyvenamasis pastatas

Vilniaus dešiniajame Neries
krante, Konstitucijos prospekte,
pradėtas statyti naujas gyvenamasis
namas „Arfa”, kurio aukštis sieks
100 metrų. Tai bus aukščiausias gy-
venamasis pastatas Lietuvos sostinė-
je. 29 aukštų dangoraižis išsiskirs ar-
chitektūrine forma, primenančia di-
džiulę arfą. Bendra projekto vertė

viršija 130 mln. Lt.
Pastatas, kurio bendras plotas su

komercinėmis patalpomis pirmajame
ir antrajame aukštuose bei požemi-
niu garažu siekia 35,4 tūkst. kv. m,
bus modernus, erdvus ir puikiai pri-
taikytas patogiam gyvenimui, žada
statybas pradėjusi bendrovė „Vyro-
kas”.                                  Balsas.lt

Panevėžio krašto mokiniams – 
sveikas maistas 

Panevėžio rajono savivaldybė pir-
moji Lietuvoje ėmėsi maitinti dar-
želinukus ir moksleivius ekologiškai
sveikais produktais. Susirūpinusi
blogėjančia vaikų sveikata rajono
valdžia sako sieksianti, kad ekolo-
gišku maistu būtų maitinami visi
šalies mokiniai, o programa finansuo-
jama valstybės, praneša „Panorama”.

Jau beveik mėnuo Panevėžio
rajono Naujamiesčio darželinukai ir
vidurinės mokyklos mokiniai kasdien
gauna ekologiškai išaugintų šviežių

morkų arba obuolių sulčių. Eko-
logiškiems vaisiams ir daržovėms bei
sulčiaspaudėms pirkti savivaldybė
skyrė kelis tūkstančius litų, tačiau
kol kas bandymas taikomas tik ke-
liose įstaigose. Ekologiškos morkos,
po du litus už kilogramą, kol kas
perkamos iš vietos ūkininkės. Jei tai
pasitvirtins, savivaldybė kitąmet
sveiką mitybą finansuos visuose ra-
jono darželiuose ir mokyklose.

LRT

Aleksoto tiltas susigrąžins 
Vytauto Didžiojo vardą 

Kauno Aleksoto tiltas galutinai
atsikratys sovietmečio praeities ir
gaus naują – Vytauto Didžiojo –
vardą. Tokį sprendimą neseniai
priėmė Kauno miesto taryba. Anot
Miesto plėtros departamento direkto-
riaus pavaduotojo Sauliaus Luko-
šiaus, suteikus tiltui Vytauto Didžiojo
vardą, bus atstatytas istorinis tei-
singumas, mat taip vadinosi ir 1930-
aisiais metais toje pačioje vietoje
Nemuno krantus sujungęs tiltas.

Vytauto Didžiojo vardo suteikimo
Aleksoto tiltui šventę planuojama
surengti gegužės 25 dieną. Prie tilto
taip pat numatoma įrengti informa-
cinę lentą. Taryba taip pat pritarė
siūlymui nuimti ant tilto iki šiol užsi-
likusius okupacinio sovietų režimo
simbolius. 2005-aisiais, atlikus tilto
taisymo darbus, nuo jo turėklų nuim-
tos sovietinės žvaigždės, tačiau dėl to
nepasitenkinimą pareiškė Kultūros
paveldo departamentas, netgi siekęs,
kad miesto valdžia sugrąžintų turėk-

lus su raudonosios armijos žvaigž-
dėmis. Vėliau paveldosaugininkai
tokio reikalavimo atsisakė, kilus
visuomenės pasipiktinimui pastan-
gomis įamžinti okupacijos simbolius.

Dabar nuo tilto rengiamasi nu-
imti ir ant keturių jo pilonų likusią
sovietinę simboliką: žvaigždes, kūjį
su pjautuvu ir LTSR herbą. Šią sim-
boliką rengiamasi atiduoti saugoti
Kauno miesto muziejui.

Plieninis arkinis Aleksoto tiltas
statytas 1930 metais. Per Antrąjį pa-
saulinį karą jis buvo susprogdintas.
Iki 1948 metų čia buvo laikinas medi-
nis tiltas. Kai jį nunešė potvynis, pas-
tatytas dabartinis Aleksoto tiltas. Jis
turėjo ir pakeliamąją dalį, tačiau ji
veikė blogai ir nebuvo naudojama.
2005 metais, atlikus kapitalinius
taisymo darbus, tilto išvaizda pakito
– įrengti nauji turėklai, šviestuvai,
užbetonuota pakėlimo įranga.

BNS

Žvejai nerimauja dėl uosto gilinimo
Kuršių marių žvejai nerimsta dėl

mažėjančio žuvų kiekio ir su baime
laukia naujų Klaipėdos uosto gilini-
mo etapų. Jie išsigando, kad dėl pagi-
linto uosto dugno į marias jau plūsta
sūrus vanduo ir jose prisiveisė jūros
raudondumblių, kurie vegetuoja,
užneša tinklus. „Prie Juodkrantės ir
Drevernos jau beveik neapsimoka
žvejoti”, – sako Žuvininkystės įmonių
asociacijos „Lamperta” atstovas V.

Kirsnickas.
Dar 2003 metais mokslininkų

atlikti tyrimai patvirtino, kad ma-
riose tikrai sumažėjo žuvų.

„Verslininkams rūpi tik uosto
gilinimas, todėl žvejai ir gamta jiems
nerūpi. Su mumis Susisiekimo minis-
terija ir Uosto direkcija nenori net
bendrauti”, – teigė asociacijos tary-
bos narys Virginijus Kirsnickas.

,,Klaipėda”
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�Dvasinio ugdymo ir paramos
grupė kviečia visus, kurie nori įsijun-
gti į grupės veiklą. Grupėje mes ska-
tiname ir padedame vienas kitam pa-
žvelgti ir įsigilinti į save, suprasti vi-
dinius veiksnius, kurie lemia mūsų
požiūrį į aplinką ir į artimą. Mūsų
tikslas – padėti jums surasti atsa-
kymą į rūpimus dvasinius ir egzisten-
cinius klausimus, kurie užplūsta
kiekvieną žmogų gyvenimo lūžių ir
radikalios kaitos metu. Renkamės
kiekvieną sekmadienį 1 val. p. p. Zio-
no liuteronų bažnyčioje, 9000 S. Me-
nard Ave., Oak Lawn, IL 60453. Tel.
pasiteiravimui: 708-422-1433, arba
773-983-6517. Užsiėmimus nemoka-
mai veda kun. Valdas Aušra. 

�Ateitininkų namų (Lemont)
narių susirinkimas vyks š. m. kovo 2
d., sekmadienį, 1 val. p. p. Bus kava ir
užkandžiai. Kviečiami nariai ir visi
besidomintys Ateitininkų namais.

�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 do-
vana svečiams ir artimiesiems. At-
sineškite dažytų, kietai virtų kiauši-
nių. Po užsiėmimo bus rodomas Ar-
vydo Baryso filmas ,,Lietuviškas ka-
lendorius.” Bus vaišės. Būtina re-
gistruotis 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. Kreiptis į Aušrą Jasaitytę-
Petry tel.: 708-349-8436 arba el.
paštu: ausra67@sbcglobal.net.

�Kviečiame dalyvauti Niujorko
lietuvių susibūrime pažymėti Aušros
Vartų bažnyčios uždarymo metines.
Mus paremti atvyks  Bostono lietuvių
vokalinė grupė, vadovaujama Bosto-
no LB apylinkės pirmininkės Rimos
Girnius. Kaip ir kiekvieną sekmadie-
nį, kovo 2 d., 10:30 –11:30 val. r. kar-
dinolo E. Egan Mišių metu rinksimės
priešais Šv. Patriko katedrą parodyti
savo nepasitenkinimą ir prašyti kar-
dinolo pakeisti savo sprendimą.  Vė-
liau – 12–1 val. p. p. – rinksimės mal-
dai ir pabendravimui prie Aušros
Vartų bažnyčios.  

�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 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE
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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 ......

,,Draugo” knygynèlyje

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

DR. KAZYS MARTINKUS
MEMORIAL SCHOLARSHIP FUND

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

Kristina Martinkute
Dr. Kazys Martinkus Memorial Scholarship Fund

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

el. pastas: Krism516@yahoo.com

Užpildytos formos turi būti grąžintos iki birželio 15 d.

,,Draugo” knygynėlio lentynoje –
Danutės Januškienės, su kuria vyr.
redaktorės Dalios Cidzikaitės pasi-
kalbėjimą galėjote skaityti mūsų dien-
raščio puslapiuose, knyga ,,Prigim-
tinis kvėpavimas – sėkmės ir svei-
katos pagrindas”. Ši knyga – ,,tai va-
dovėlis žmonėms, norintiems būti ne
tik protingais, bet ir išmintingais,

tapti sau mokytojais, surasti savyje
atsakymus į visus rūpimus klausi-
mus ir gyventi pagal gamtos dės-
nius... 

... Oro trūkumas sukelia tiek
klaidų ir kančių, kad sunku tuo pati-
kėti. Mūsų sveikatą, gyvenimo truk-
mę ir jo kokybę kontroliuoja kvėpavi-
mas.

Skaityti galima atskirais skyriais
ir skyreliais, nuo pradžios ir nuo ga-
lo. Čia nėra nei moralizavimo, nei
bauginimo. Parašyta aiškiai, papras-
tai, todėl skaitosi lengvai. Ši knyga
tinka visiems. Ji pakels nuotaiką, pa-
mokys, kaip pasidaryti gyvenimą ne
tik laimingu, bet ir jį pratęsti”,– rašo
knygos autorė paskutiniame knygos
viršelyje.

Knygos kaina  — 26 dol. Knygą
galima įsigyti paštu, pridedant 9 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Persiuntimo kaina – 5 dol. Persiun-
čiant daugiau knygų, už kiekvieną
papildomą knygą – 2.5 dol. mokestis.
Prieš perkant prašome paskambinti
administracijai tel.: 773-585-9500. 

Paruošė L. A.

Ieškau Valentino Abraičio, gyvenusio Balboa, Canal zona, jo vaikų ar gi-
minių. Rašyti: Vidai Daunienei, 49 Norseman St., Toronto, OnM8z, Canada.

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.

Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre (5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636), veikia galerijos 50-mečiui skirta paroda, ku-
rioje dalyvauja dailininkai iš Airijos, Amerikos, Izraelio, Kanados.
Paroda veiks iki Velykų. Aplankyti parodą galite kasdien, išskyrus
pirmadienį ir antradienį nuo 12 val. p.p. iki 6 val. v.

Nuotraukoje: mažasis parodos atidarymo dalyvis Benukas ste-
bisi parodos eksponatais.                                         Jono Kuprio nuotr.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir vaikams
su negalia, daugiavaikėms šeimoms
ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Ro-
mualdas ir Gražina Kriaučiūnai
$1,000 studentės paramai; Knights
of Lithuania Hudson-Mohawk Coun-
cil #136 (Bernice Aviža) – $360 vaiko

metinei paramai; dr. Petro ir Laimos
Žliobų gimtadienių bei 50 metų vedy-
bų sukakties proga  Algirdas ir Aušra
Sauliai $100, dr. Vytas ir dr. Alexan-
drina Sauliai $100. Labai ačiū. „Sau-
lutė”, 414 Freehauf St., Lemont,
IL 60439, tel. (630) 243-7275 arba
(630) 243-6435. Aukos nurašomos
nuo mokesčių.

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

Tel. 708-349-0348.

SKELBIMAS


