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•Iš ateitininkų gyvenimo
(p. 2)
•Nuomonė. Ne LB kaltė (p.
4)
•Lietuvininkų protėvių ta-
kais (I) (p. 5)
•Ar keičiasi Rusijos užsie-
nio politikos ,,tonas’? (p. 7)
•Paveldėjimo ir dovanojimo
mokesčiai (p. 8)
•Dievo Apvaizdos parapijos
100-metis (V) (p. 10)
•Gandrai — geradariai (5)
(p. 11)
•JAV LB Lemont apyl. me-
tinis susirinkimas (p. 14–15)

Europos Komisija
neîvertina
laukiançiû
problemû

Apdovanotos žmogaus teisiû ir
demokratiniû vertybiû gynèjos

Maskva, balandžio 11 d. (,,Reu-
ters”–BNS) – Rusija imsis karinių ir
kitokių veiksmų prie savo sienos, jei
buvusios sovietinės respublikos Gru-
zija ir Ukraina įstos į NATO, Gene-
ralinio štabo viršininką cituoja Rusi-
jos naujienų agentūros.

,,Rusija imsis veiksmų savo inte-
resams prie sienų užtikrinti, – sakė
generolas Jurij Balujevskij. – Tai bus

ne tik kariniai, bet ir kitokio pobū-
džio veiksmai”.

Rusijos užsienio reikalų minist-
ras Sergej Lavrov pareiškė, jog Mask-
va padarys viską, kad Ukraina ir
Gruzija nebūtų priimtos į NATO. Jis
pridūrė, kad jeigu šios šalys prisi-
jungs prie Sąjungos, Rusijos santy-
kiai su NATO smarkiai pablogės.

Valstybės Dūmos tarptautinių

reikalų komiteto vadovas Konstantin
Kosačiov, kalbėdamas per vaizdo tiltą
tema ,,Naujos saugumo sistemos Eu-
ropoje kūrimo problemos”, pažymėjo,
kad įstojus Ukrainai į NATO, jos ka-
rinio pramoninio komplekso (KPK)
bendradarbiavimas su Rusija visiškai
nutrūks. Jis pareiškė, kad Rusijos
KPK toks scenarijus taps ,,proble-
ma”, o Ukrainai – ,,didžiule bėda, nes
vietos gamintojai, pasak jo, neras ga-
limybių parduoti savo produkciją Eu-
ropos rinkoje”.

Olimpinis deglas nešamas San Francisco gatvėmis. Reuters nuotr.

Vilnius, balandžio 11 d. (Alfa.lt)
– Briuselio pareigūnai ir toliau tvirti-
na, jog nemato jokių galimybių pra-
tęsti Ignalinos antrojo bloko darbą.
Ambasadorius Aleksandras Abišala
po pokalbių su EK pareigūnais teigia
supratęs, jog jie nėra objektyviai
informuoti apie problemas, uždarius
Ignalinos AE.

EK atstovai sakė, jog susitikimų
su Lietuvos įgaliotiniu energetikai
nelaiko jokiomis derybomis, o tik ne-
formaliais pokalbiais, per kuriuos
dar sykį norėję paaiškinti Lietuvos
atstovui EK nuomonę, jog stojimo su-
tarties pakeisti nėra galimybių ir kad
Lietuva, spręsdama energetines pro-
blemas pobranduoliniu laikotarpiu,
turėtų daugiau dėmesio skirti ki-
tiems būdams, o ne bandymams pra-
tęsti jėgainės darbą.

Pats A. Abišala po susitikimo su
Energetikos komisaru Andri Piebalg
teigė pateikęs komisarui argumentų,
jog EK iki šiol vadovavosi netiksliais
iš Lietuvos gautais duomenimis apie
laukiančius sunkumus ir pasiūlęs ko-
misarui vadovautis tais pačiais duo-
menimis, kaip ir Lietuvos vyriausy-
bės sudaryta komisija.

Komisaro A. Piebalg atstovas ofi-
cialiai pareiškė, jog EK neketina
keisti savo požiūrio. A. Abišala sakė
tik apie Naujuosius metus galėsiąs
pasakyti, ar vizitas į Briuselį bus da-
vęs kokios naudos, ar ne.

Vilnius, balandžio 11 d. (BNS) –
Lietuvos valstybės apdovanojimais
pagerbtos dvi žymios Rusijos žmo-
gaus teisių ir demokratinių vertybių
gynėjos, sovietmečio disidentės Liud-
mila Aleksejeva ir Valerija Novod-
vorskaja.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Gedimino Riterio kryžiaus apdovano-
jimai žurnalistei V. Novodvorskajai ir

Maskvos Helsinkio grupės pirmi-
ninkei L. Aleksejevai skirti preziden-
to Valdo Adamkaus dekretu, juos
Maskvoje įteikė Lietuvos ambasado-
rius Rusijoje Rimantas Šidlauskas.

L. Aleksejeva nuo 1974 m. daly-
vavo platinant pogrindinę ,,Lietuvos
katalikų bažnyčios kroniką” Rusijoje
bei perduodant ją į Vakarus. 1977 m.
ji buvo priversta emigruoti į JAV, kur
iki pat sugrįžimo į Rusiją 1993 m. to-
liau aktyviai dalyvavo Maskvos Hel-
sinkio grupės ir ESBO veikloje.

V. Novodvorskaja dar studijų me-
tais Maskvoje aštuntajame dešimt-
metyje subūrė antikomunistinę stu-
dentų kuopelę, už tai pateko į KGB
akiratį. V. Novodvorskaja itin akty-
viai pasisakė prieš sovietinės armijos
kariuomenės įvedimą į Čekoslovaki-
ją, aktyviai dalyvavo leidžiant ir pla-
tinant pogrindinę literatūrą. Už ak-
tyvią antitarybinę veiklą buvo teisia-
ma 3 kartus ir priverstinai gydoma.
V. Novodvorskaja ir dabar aktyviai
dalyvauja visuomeniniame gyvenme.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimi-
no Riterio kryžiaus apdovanojimas.

Pasirengimâ olimpiadai temdo
neramumai dèl Tibeto

Rusija siekia sustabdyti NATO plètrâ

Beijing, balandžio 11 d. (,,Reu-
ters”–BNS) – Kinija sako, jog pasipik-
tino JAV įstatymų leidėjų rezoliucija,
kurioje raginama nutraukti griežtas
priemones Tibete, o vienas kinų laik-
raštis susiejo ,,al Qaeda” su numano-
mu sąmokslu atakuoti Beijing olim-
piadą.

JAV Atstovų Rūmų rezoliucijoje
Kinija raginama pradėti tikrą dialogą
su Dalai Lama, nutraukti griežtas

priemones prieš smurto nesiimančius
tibetiečių protestuotojus ir kultū-
rinius susidorojimus šiame Himalajų
regione.

Kinijos užsienio reikalų ministe-
rijos atstovė Jiang Yu sakė, kad jos
vyriausybė ,,labai piktinasi ir griežtai
nepritaria” tai rezoliucijai, kurią pa-
rėmė ir JAV Atstovų Rūmų pirmi-
ninkė Nancy Pelosi. Pasak Jiang Yu,
JAV įstatymų leidėjai vietoje to turė-

tų pykti ant to, ką Beijing vadina Da-
lai Lamos ,,klika”. Kinija šią ,,kliką”
kaltina dėl kovo 14 d. kruvinų riau-
šių Tibeto sostinėje Lhasoje ir vėles-
nių protestų tibetiečių gyvenamuose
regionuose. ,,Tai juoda painiojimas
su balta. Tai tam tikrų JAV Atstovų
Rūmų narių piktavališkumas – ne tik
kad nepasmerkti šių puolimų, daužy-
mo, plėšimo ir padeginėjimų Lhasoje,
bet ir nukreipti ietis į Kinijos vyriau-
sybę ir liaudį”, – sakė Jiang Yu.

Tremtyje gyvenantis Tibeto dva-
sinis vadovas Dalai Lama atmetė tei-
ginius, kad smurtą suorganizavo jis,
o Vakarų vyriausybės paragino Kini-
ją užmegzti taikinamuosius ryšius.

Tačiau Kinija dar labiau pabrėžė
prarają tarp skirtingų nuomonių Ti-
beto klausimu – ji pareiškė, kad ne-
priklausomybės siekiančios grupės
susijungė su musulmonų uigūrų ko-
votojais, siekiančiais nepriklausomo
,,Rytų Turkestano” Kinijos šiaurės
vakarų Sindziango regione.

Kinų pareigūnai paskelbė suž-
lugdę sąmokslus grobti užsieniečius
ir vykdyti mirtininkų išpuolius per
rugpjūtį Nukelta į 6 psl.
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Visi Čikagos ir Detroito atei-
tininkai ir jų draugai kviečiami at-
vykti į dail. Giedros Purlytės Maž-
rimienės iš Lietuvos meno parodą —
,,Šypsena mamai”.

Čikagoje paroda ruošiama kartu
su Čiurlionio galerija. Ji vyks gegu-
žės 2–4 d. Jaunimo centre (5620 S.
Claremont Ave.). Parodos atidarymas
ir susipažinimas su dailininke —
penktadienį, gegužės 2 d. 7:30 val. v.
Trumpą muzikinę programą atliks
jaunimas.

Detroite paroda rengiama gegu-
žės 10-11 d. Dievo Apvaizdos parapi-
jos Kultūriniame centre. Atidarymas
ir susitikimas su dalininke šeštadie-
nį, gegužės 10 d., 7:00 val. v. Paroda
tęsis sekmadienį, gegužės 11 d. nuo
11:30 val. r. ir per parapijos ruošia-
mus Motinos dienos pietus.

Parodos rengimo iniciatorė Tau-
ra Underienė susipažino su dailinin-
ke Lietuvoje 2006 m. ,,Giedros pa-
veikslai skleidžia meilę, gėrį, švelnu-
mą — kas labai tinka Motinos dienai,
kuri Lietuvoje švenčiama tą savait-
galį kai paroda vyks Čikagoje, o Ame-
rikoje, kai paroda bus Detroite. Be to,
jos tapyba labai spalvinga — tokia,

kuria net maži vaikai galės pasi-
džiaugti”.

Sendraugių ateitininkų valdybos
Čikagoje ir Detroite kviečia į linksmą
šventę, kuri suteiks šypseną ne tik
mamoms, bet ir visiems, kurie išvys
dail. Purlytės Mažrimienės vaiz-
duotės pasaulį.

Iõ Ateitininkû gyvenimo
Medñiagâ siûsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org
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Šeima yra kiekvienam aktuali
tema ir vertybė. Kas yra šeima?
Ar šeimą galima sulyginti su

partneryste? Šie klausimai ypač ak-
tualūs mūsų visuomenėje.

Šią temą taip pat aiškinomės
moksleivių ateitininkų pavasario
akademijoje, kurioje dalyvavome ir
mes, Gargždų kuopos ateitininkės.
Akademija vyko š. m. kovo 27–30 d.
Marijampolėje. Joje dalyvavo daugiau
nei šimtas ateitininkų iš visos Lietu-
vos. Daugiausia atvykusių buvo iš Že-
maitijos krašto ir Kauno. Visi buvo-
me suskirstyti į lygius pagal klases.
Lygiai buvo nuo 8 klasės moksleivių
iki 1 kurso studentų. Akademijos
tema —„...ir jie ilgai ir laimingai
gyveno: santuoka vs. partnerystė”.
Keturias dienas galėjome aiškintis ir
diskutuoti apie šeimą ir partnerystę.
Vyko įvairios paskaitos, kurias vedė
žinomi paskaitininkai, kunigai. Iš jų
pasisėmėme naujų minčių, apmąs-
tymų: iškildavo klausimų, kuriuos
diskutuodavome lygiuose. Vakaro
programos buvo gana rimtos. Du
vakarus iš eilės žaidėme seimą. Visi
moksleiviai ateitininkai buvome su-
skirstyti į partijas, interesų grupes.

Buvo keturios partijos, iš kurių dvi
buvo už partnerystę, kitos dvi —
prieš. Interesų grupės pareikšdavo
savo nuomonę. Turėjome priimti šei-
mos arba partnerystės įstatymą. Vy-
ko labai įdomios ir karštos diskusijos,
kiekviena komanda turėjo savo
įsitikinimų. Diskutuodami ir žaisda-
mi seimą radome šeimos bei part-
nerystės pliusų ir minusų, bet vis
dėlto priėmėme šeimos įstatymą.
Akademijoje ne vien intensyviai dir-
bome bei diskutavome, bet ir šokome
šokius, žaidėme žaidimus ir, žinoma,
dalyvavome ir giedojome šv. Mišiose.

Akademija buvo be galo įdomi ir
prasminga. Pakeitėme savo nuomonę
kai kuriais klausimais, pamąstėme ir
sužinojome dar daugiau apie šeimą ir
partnerystę. Kadangi dalyvavome ne
pirmą kartą, džiugu buvo sutikti se-
nus draugus ir susirasti naujų. Su
nekantrumu laukiame kitos akade-
mijos!

Gargždų šv. arkangelo Mykolo
ateitininkų kuopos moksleivės

ateitininkės

Kristina Liutkutė ir
Vitalija Pundziūtė

Kas ta ,,šeima”?

Jaunųjų ateitininkų
stovykla, liepos 12–19
Pasižiūrėję į Ateitininkų tinkla-
lapį www.ateitis.org, rasite
registracijos anketas ir bendrą
informaciją apie stovyklą. Jei
turite klausimų, rašykite JAS
CV pirmininkei Laimai Alek-
sienei laleksa@ameritech.net

Moksleivių stovykla,
liepos 19–27
Registracija prasidės balandžio
15 d. ir tęsis iki gegužės 15 d.
Visą stovyklos informaciją ir re-
gistracijos anketas rasite mok-
sleivių tinklalapyje: www.mes-
mas.org. Jei turite klausimų,
rašykite MAS CV pirmininkei
Dainei Quinn
DLNQ@aol.com

Sendraugių stovykla,
liepos 27-rugpj. 5
Tema: ,,Visa širdimi!”
Šioje nuotaikingoje stovykloje
susirenka ne tik sendraugiai,
bet ir visi šeimos nariai, nuo pū-
kiagalvio iki žilabarzdžio. Regis-
tracija anksčiau nedalyvavu-
sioms šeimoms prasidės antra-
dienį, balandžio 15 d. Susido-
mėję sendraugiai ateitininkai
prašomi skambinti Rūtai Kul-
bienei 708-447-7121 po pietų.

Praleiskime
vasarą

ALRKF jaunimo
stovykloje
Dainavoje

Šypsena mamai
Dail. Giedros Mažrimienės paroda Čikagoje ir Detroite

Šeimos sąvokos svarstybos moksleivių ateiti-
ninkų pavasario akademijoje Marijampolėje

Moksleivių ateitininkų pavasario akademijos dalyviai.

Balandžio 23 d. Čikagos sendraugiai ateitininkai rengia kun. Stasio Ylos 100
metų sukakties minėjimą — prisiminimo vakarą, 5 val. v. Ateitininkų namuo-
se, Lemonte. Istorikas Gediminas Mikelaitis prisimins kun. Ylos gyvenimą ir
darbus, pristatys ištraukas iš kun. Ylos raštų rinktinės. Ses. Ona Mikailaitė
pasidalins mintimis apie daug metų buvusį Nekaltai Pradėtosios Švč. Mer-
gelės Marijos seserų kongregacijos kapelioną Putname, kun. Yla. Prof. Augus-
tinas Idzelis trumpai kalbės apie kun. Ylos įkalinimą nacių koncentracijos
kalėjime. Muzikas Faustas Strolia prisimins jų bendravimą, kuriant giesmes.
Visi kviečiami dalyvauti.

Sielovados konferencija
Garbingi svečiai, aktualūs klausimai
Dalyvaus arkivysk. S. Tamkevičius ir Čikagos kardinolas George

Vakaras, skirtas paminėti kun. St. Ylos šimtmetį

Lietuviškų parapijų ateitis, pašaukimų klausimas ir katalikiškų vertybių puo-
selėjimas — tai klausimai, kurie bus gvildenami Sielovados konferencijoje, Či-
kagoje, Seselių Kazimieriečių vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd. Konferenci-
ja prasidės 8 val. ryto šv. Mišiomis, kurias atnašaus arkivysk. Sigitas Tamke-
vičius. Visi ateitininkai kviečiami dalyvauti ir aktyviau susidomėti lietuvių
sieolovados būkle išeivijoje. Sekite ,,Draugą”, kur bus skelbiama konferenci-
jos darbotvarkė. Daugiau informacijos suteiks Nerijus Šmerauskas tel. 773-
875-8847. Konferenciją ruošia Amerikos lietuvių Romos katalikų federacija ir
Delegatūra išeivijos lietuvių katalikų sielovadai. Konferencija baigsis 4 val. p.
p. tad dalyviai galės suspėti ir į kun. St. Ylos pagerbimo vakarą. (žr. žemiau).

Dėmesio Čikagos sendraugiai
balandžio 23 d. įvykiai
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ŠV. BENEDIKTAS NURSIETIS
Trečiadienio bendrojoje audienci-

joje dalyvavo kelios dešimtys lietuvių.
Juos Benediktas XVI pasveikino lie-
tuviškai: „Nuoširdžiai sveikinu pili-
grimus, atvykusius iš Lietuvos. Bran-
gūs bičiuliai, raginu Jus būti visuo-
met dosniais Kristaus mokiniais ir vi-
sur liudyti jo išganymo žinią. Širdin-
gai visus laiminu. Garbė Jėzui Kris-
tui!”

Katechezę Ganytojas pradėjo
cituodamas popiežiaus Grigaliaus
Didžiojo žodžius apie šv. Benediktą:
„Jis buvo Dievo žmogus, šioje žemėje
garsėjęs daugybe stebuklų, tačiau ne
mažiau garsus buvo ir jo mokymas.”
Didysis popiežius Grigalius šiuos žo-
džius rašė 592 metais, kai nuo šven-
tojo vienuolio mirties buvo praėję
penki dešimtmečiai. Žmonės dar at-
siminė garsiojo vienuolio darbus, ta-
čiau dar labiau apie jį liudijo jau pla-
čią veiklą išvystę šv. Benedikto įkur-
tos vienuolijos nariai.

Šv. Benediktas Nursietis savo gy-
venimu ir darbais labai daug nusipel-
nė Europos civilizacijos ir kultūros
pažangai. Penktojo ir šeštojo amžių
sandūroje pasaulį slėgė Romos impe-
rijos griuvimo nulemta vertybių ir
institucijų krizė. Tais didžiojo nuos-
mukio laikais Benediktas iš tiesų
švietė tarsi žvaigždė sutemose ir savo
veikla rodė kelią, vedantį iš istorijos
nakties sutemų į šviesą. Šv. Benedik-
to darbai ir ypač jo Regula buvo tarsi
naujas dvasinis raugas, nauja linkme
pakreipęs istorijos tėkmę, paveikęs
ne tik Benedikto gimtojo krašto, bet
visos Europos gyvenimą. Žlugus Ro-
mos imperijos politinei vienybei, jis
sužadino naują dvasinę ir kultūrinę
vienybę. Iš žemyno gyventojams ben-
dro krikščioniško tikėjimo gimė nau-
ja tikrovė, kurią mes vadiname Europa.

Šv. Benediktas gimė apie 480
metus. Turtingi tėvai pasiuntė sūnų
studijuoti į Romą, tačiau mieste jis
ilgai neištvėrė. Jam nepatiko ben-
draamžių palaidas gyvenimas. Bene-
diktas norėjo „patikti tik Dievui”.
Todėl nebaigęs mokslų jis pasitraukė
gyventi į kalnus, į rytus nuo Romos.
Kurį laiką gyveno kartu su nedidele
bendruomene, tačiau greit visiškai
vienas apsigyveno oloje prie dabar-
tinio Subiaco miestelio. Ten praleisti
metai buvo Benedikto dvasinio bren-
dimo laikotarpis. Jis gyveno visiškai
vienas tol, kol suvaldė kiekvienam
žmogui būdingus trijų rūšių gundy-
mus: savęs sureikšminimo ir kėlimo į
pirmąjį vietą gundymą, juslingumo
gundymą ir pykčio bei keršto gun-
dymą. Benediktas buvo įsitikinęs,
kad tik pats sugebėdamas visiškai
valdyti šiuos tris žmogui žalingus po-
linkius, jis sugebės būti naudingas
kitiems žmonėms. 

Pirmosios benediktinų bendruo-
menės susiformavo prie Subiaco olos,
kurioje Benediktas gyveno pasitrau-
kęs iš pasaulio. Tačiau 529 metais Be-
nediktas paliko Subiaco ir persikėlė į
Cassino kalną. Sprendime palikti slė-
nį ir apsigyventi ant kalvos, aukštai
iškilusios virš plačios apylinkės, ga-
lime įžvelgti aiškią simboliką: iš pa-
saulio pasitraukusių vienuolių gyve-
nimas yra prasmingas, tačiau vie-
nuolynui taip pat skirta vieša misija
visuomenės ir Bažnyčios gyvenime.
Ant kalno pastatytas vienuolynas
viešai liudija tikėjimo jėgą. Šiame
vienuolyne 547 metų kovo 21 dieną
Benediktas mirė, palikdamas savo
įkurtai benediktinų šeimai Regulą,

kuri tapo visos Vakarų vienuolystės
pamatu ir kuri duoda vaisių ir mūsų
dienomis. Pasak šv. Benedikto Regu-
los, vienuolio gyvenimas yra tarnavi-
mo Viešpačiui mokykla. Pagrindinis
vienuolio gyvenimo elementas yra
malda, kuri prasideda atidžiu įsi-
klausymu į Viešpaties balsą ir virsta
veikla. 

Benediktas savo Regulą suvokė
tarsi eskizą, tarsi mažą didelio darbo
pradžią. Popiežius Paulius VI, pripa-
žindamas, kokią didelę įtaką Regula
turėjo mūsų žemyno krikščioniškos
civilizacijos ir kultūros raidai, 1964
metų spalio 24 dieną šv. Benediktą
paskelbė Europos globėju. Europa, ką
tik užbaigusi savo istorijos XX amžių,
kurį skaudžiai paženklino du pasau-
liniai karai ir tragiškos utopinės ide-
ologijos, šiandien stengiasi atrasti sa-
vo tapatybę. Kuriant naują patvarią
vienybę, žinoma, reikalingi politiniai,
ekonominiai ir teisiniai įrankiai, ta-
čiau dar labiau reikalingas moralinis
ir dvasinis atsinaujinimas, kuris
semtųsi jėgų iš savo krikščioniškų
šaknų. Kitaip nebus įmanoma atkur-
ti Europos. Be šio gyvybiškai svar-
baus elemento, žmogui ir toliau grės
pagunda pačiam save išganyti, grės
ta pati utopija, dėl kurios, pasak po-
piežiaus Jono Pauliaus II, XX amžiu-
je žmonija išgyveno baisiausią savo
istorijos atkritimą. Siekdami tikros
pažangos ir šiandien įsiklausykime į
šv. Benedikto Regulą. Tenušviečia ji
mūsų kelią. 

Laiškas JAV tikintiesiems

Balandžio 15-21 d. vyks popie-
žiaus Benedikto XVI apaštalinė ke-
lionė JAV ir apsilankymas Jungtinių
Tautų Organizacijos (JTO) būstinėje.
Balandžio 8 dieną, buvo paskelbtas
Benedikto XVI laiškas JAV tikintie-
siems anglų ir ispanų kalbomis, at-
sižvelgiant į tai, kad didžiulė dalis
katalikų JAV yra ispaniškai kalban-
čių tautų atstovai. Ganytojo žinią ga-
lima ne tik perskaityti, bet ir pa-
sižiūrėti bei pasiklausyti, mat ji iš-
platinta ir vaizdo įrašu. 

Benediktas XVI laiške prašo jo
apsilankymą, nepaisant, kad pagrin-
dinės vietos bus Washington ir New
York, laikyti dvasiškai apglėbiančiu
visus Jungtinių Valstijų katalikus.
Tuo pat metu aplankymas tebūna
išraiška brolystės su visomis bažny-
tinėms bendruomenėms ir liudijimas
draugiškumo su visais geros valios
asmenimis, moterimis ir vyrais. Ga-
nytojas padėkojo visiems, kurie jau
tiek laiko darbuojasi dėl jo atvykimo,
ypač tiems, kurie atveria kelią šiai
kelionei pačiu svarbiausiu būdu –
savo malda. „Esu įsitikinęs, kad be
maldos teikiamos jėgos, be artimo
ryšio su Viešpačiu mūsų žmogiškos
pastangos nedaug ką reikštų.”

Benediktas XVI taip pat pako-
mentavo savo kelionės temą  „Kristus
mūsų viltis”, pabrėždamas, jog šie
trys žodžiai paprasti, tačiau esminiai.
Pasak Ganytojo, Kristus yra viltis
visiems žmonėms – visų rasių ir
kalbų, visų kultūrų. Tai leidžia mums
visiems sudaryti šeimą, kuri gyvena
broliškai. Pasauliui kaip niekad rei-
kia vilties taika, teisingumu, laisve.
Tačiau ši viltis niekad nebus pasiekta
nepaklusus Kristaus įsakui mums
mylėti vieni kitus.

Pagal „Vatikano radiją“ parengė
N. Šmerauskas

Ubagavimas ar 
bendravimas?

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Abiejose Atlanto pusėse buvo paskelbtas Vitalijos ir Jono Dunčių
,,Atviras laiškas JAV ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenių vadovy-
bėms” (,,Draugas”, 2008.03.29; www.bernardinai.lt, 2008.03.31).

Jau spėta susilaukti ir skaitytojų atgarsių. ,,Draugo” redakcijos prieraše
rašoma, kad laiškas buvo nusiųstas PLB pirmininkei Reginai Narušienei,
JAV LB Krašto valdybos pirmininkui Vytui Maciūnui bei JAV LB Tarybos
pirmininkei Danguolei Navickienei. (R. Narušienės ir D. Navickienės
atsakymai išspausdinti ,,Drauge” balandžio 5 d.; juos taip pat galima rasti
www.draugas.org).

Tiems skaitytojams, kurie to atviro laiško neskaitė ar ant jo tik akį
užmetė, laišką galima apibendrinti maždaug taip. Pernai metais įvairios
lietuvių grupės JAV iš Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LR
Vyriausybės (TMID) prašė 495,839 litų. Paskirti buvo 110,849 litai. Laiške
pasisakoma prieš LR lėšų naudojimą remti Lietuvos televizijos programų
transliavimą išeivijos lietuviams. Taip pat autoriai sako, kad jie  nenorėtų,
,,kad JAV LB ir PLB vadovybės būtų atsakingos už įvairius pinigų uba-
gavimus, kurie daromi VISŲ MŪSŲ (JAV lietuvių) vardu. (...) Lietuvos
žmonių akyse tapome amoraliais gobšuoliais, prarandame savigarbą,
padorumą, pasitikėjimą.” Primenama, kad Lietuvos atgimimo laikotarpiu
lietuviai Lietuvoje pagarbiai klausėsi Liucijos Baškauskaitės, Arvydo Žy-
go, Stasio Lozoraičio kilnių minčių. Jie Lietuvos žmonėms buvo didvyriai,
herojai, moraliniai šviesuoliai. Panašiai buvo įsivaizduojami visi išeivijos
lietuviai. ,,Dauguma JAV lietuvių tebėra ir šiandien padorūs, sąžiningi ir
nelaukiantys, kad kas nors kitas jiems užmokėtų už vaiko knygą, sąsiu-
vinį, televizijos programą... Lietuvos žmonių akyse vis labiau ir labiau
tampame suktais apsimetėliais – tarpuvartės ubagais, kurie, nepaisant,
kad namuose turi daugiau už aukotojus, vis tiek prašo.” Peršasi išvada,
kad prašant bet kokių lėšų tampame nepadoriais, nemoraliais, bet aš į to-
kios logikos pelkes nenoriu bristi.

Kitame to paties ,,Draugo” puslapyje skaitome BNS pranešimą —
,,Emigrantų į gimtinę atsiųsti pinigai lenkia ES paramą”. Ten sakoma,
kad privatūs asmenys pernai į Lietuvą atsiuntė rekordinę pinigų sumą –
beveik 3 milijardus litų, iš kurių didžiąją dalį sudaro emigrantų sutaupyti
pinigai. Palyginus su 2006 m., pernai gyventojai iš užsienio į Lietuvą at-
siuntė beveik 44 proc. daugiau pinigų. Tai sudarė 3 proc. šalies bendrojo
vidaus produkto. Kitas pranešime minimas faktas – užsienyje gyvenantys
žmonės praėjusiais metais atsiuntė pusantro karto daugiau pinigų, nei jų
Lietuva gavo iš Europos Sąjungos fondų (2 mlrd. litų). Pranešime nesa-
koma, kiek Lietuvon atsiųstų pinigų gauta iš JAV gyvenančių lietuvių, bet
galima drąsiai manyti, kad Lietuvai duota daug daugiau negu gauta. Nors
ir neturint tikslių duomenų, ar ne juokingai atrodo pernai metų JAV lie-
tuvių veiklai LR paskirta 110,849 litų suma, ją palyginus su milijardais
litų, gautų iš užsienyje gyvenančių lietuvių? Duota beveik 100 kartų dau-
giau, negu gauta! Man įdomiau, kokios sumos išleistos LR peržiūrint išei-
vijos prašymus ir darant sprendimus. Nesistebėčiau, jeigu administra-
cinėms išlaidoms išleista ne mažiau nei išdalinta prašytojams.

Po ranka turiu vieno bičiulio gautą laišką iš jo giminaičio Lietuvoje.
Laiškas prašosi  cituojamas ir jo mintys, atrodo, tinka mūsų temai. ,,Iš
aukštai, iš toliau ar iš šalies pašaliniam stebėtojui spoksant – viskas gan
gražu: gatvėse ir keliuose zuja automobiliai... ratuotų gatvėse daugiau
negu pėsčiųjų. Kyla modernūs, daugiaaukščiai pastatai – rūmai. Vitrinose
puošnūs rūbai (ant lieknų ilgablauzdžių Barbių, Monikų)... Visi sko-
ningai, gražiai apsirengę (vasarą – nusirengę, ypač panos), labai daug
vaistinių, kirpyklų, barų, soliariumų. Viską užgožia rėkianti, įkyri rekla-
ma!  Visur elektronika – automatai, kompiuteriai,  vaizdo kameros; švaru,
net nakčia gatvėse.” Šios ištraukos nepaneigia Dunčių minimo fakto, kad
ketvirtadalis šalies žmonių kasryt ima kibirą ir eina į lauką vandens. ,,Ne
mažesnė dalis naudojasi ir lauko tualetais”, rašo jie. 

Gyvenimo analizė nesibaigia su ,,Gražu!” Kitokios mintys rašytojui
kyla kasdieninėje rutinoje. ,,Vidurius verčia televizija, radijas, spauda.
Pavyzdį rodo valdžia, seimūnai... Teisiasi dėl garbės ir orumo įžeidimo,
nors apie garbę teišmano kaip kiaulė apie debesis. Teismai, advokatai ir
šunadvokačiai darbuojasi išsijuosę. Pripratę vogti sovietmečiu, tą patį
daro dabar – nesigėdija nei prieš savo vaikus, gimines, tautą, istoriją.
Vadinamieji juristai suka galvas, ne kaip nubausti plėšiką, prievartautoją,
o kaip jį išsukt! Piktina klestinti korupcija, kyšininkavimas. ‘Pinigų
maišai’ – apsišaukėliai savivaliauja, jiems į moralę, įstatymus nusis-
pjaut...” 

Grįžtant prie Dunčių pasipiktinimo ubagavimu, gal reiktų į visa tai
kiek plačiau ir atlaidžiau pažiūrėti. Tiek tarp paskirų žmonių, tiek ir jų
telkinių visą laiką egzistuoja kokie nors ryšiai, tam tikras bendravimas.
Idealus ryšys yra paremtas pagarba, meile ir partneryste. Bendravimo
formos irgi įvairuoja. Bendrauti galime giminystės, kultūrinėje, dvasinė-
je, ekonominėje ir kitose plotmėse. Jis turi būti savanoriškas ir patenki-
namas. Kaip iš ūkanų prisimenu prieš daugelį metų turėtą patyrimą, susi-
jusį su dviejų miestelių partnerystės steigimu. Vienas miestelis buvo
Michigan valstijoje, o kitas – British Hondur (vėliau pasivadinusio Belize)
teritorijoje, pakeliui į nepriklausomybę.                         Nukelta į 9 psl.
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Ne Lietuvių
Bendruomenės kaltė

STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Nuo pat pradžių mielai skaitom
Vitalijos Dunčienės protingus pasi-
sakymus. Paskutinį kartą ji kartu su
savo vyru Jonu paskelbė atvirą laiš-
ką JAV ir PLB vadovybėms, iškėlė
itin svarbios reikšmės reikalą apie
lėšų iš Lietuvos prašymą. Jų nuomo-
ne, tai pasibaisėtina! Taip pat pasi-
baisėjusi ir visiškai pritardama jų
mintims, pradėjau tirti atgarsius mū-
sų visuomenėje. Visi šimtu procentų
pritarė V. ir J. Dunčių iškeltai nuo-
monei. Tačiau, beieškant suraizgyto
kamuolio siūlo galo, o šiuo atveju – jo
pradžios, gavosi gerokai priešingas
vaizdas.

Štai vienas veiklus visuomeni-
ninkės, stambios filantropės (dar ir
dabar Lietuvai aukojančios tūkstan-
čiais), lietuvių kultūros bei lietuvybės
uolios skleidėjos svarstytinas vertini-
mas: „Nors pilnai pritariant V. ir J.
Dunčioms, būtina žinoti, iš kur ir
kodėl atsirado Lietuvos pinigai? Ku-
riam tikslui buvo įsteigtas  Tautinių
mažumų ir išeivijos departamentas
(TMID) prie LR Vyriausybės? Kam
toji žinyba reikalinga ir kas ja pasi-
naudoja?  Tai ir vėl dar viena sukur-
ta institucija, kuri išlaiko didelį būrį
tarnautojų, patys keliauja po platųjį
pasaulį (buvo pakartotinai Čikagoje),
turi erdvias patalpas – visą pastatą,
savo automobilį su apmokamu tar-
nautoju-vairuotoju. Lietuvos Vyriau-
sybė paskiria didžiules sumas šiai
naujai žinybai, kuri turi tuos pinigus
išdalyti. Kadangi šis skyrius nėra
susipažinęs su išeivija, tai jis krei-
piasi į Lietuvių Bendruomenę, kad
padėtų tuos pinigus išdalyti. Tokia
yra tikroji padėtis.”

Kitą svarbų klausimą ne vienas
apklaustasis kėlė – kokias gi mažu-
mas TMID remia? Ar tai būtų Lietu-
vos rusai, lenkai, romai (čigonai)?
Mūsų, išeivių, visuomenei tai visai
miglota, neaišku, o TMID to niekados
neatskleidė, nepaaiškino.

Pinigai visiems reikalingi, ypač
organizacijoms. Juo labiau jie rūpi,
kai juos dalija veltui! Tačiau mes,
išeiviai, daugiau negu pusę šimt-
mečio išgyvenome ne elgetaudami –
maldaudami, bet patys kurdami,
Lietuvai padėdami. Būtų didžiulė
gėda, tiesiog nuodėmė prašyti pagal-
bos iš vos atsikūrusios vargingos
Tėvynės. Ar tai nebūtų lygu – atimti
lazdą iš pavargėlio?!

Išeiviai (LB padedant) įsteigė li-
tuanistines mokyklas, Pedagoginį
lituanistikos institutą, stovyklas savo
jaunimui, įvairiausius centrus, iš-
laikė mokytojų studijų savaites ir

daug kitų veiklų. Ir visa tai, ir dar
daugiau be jokios paramos iš Lietu-
vos, net niekada iš ten neprašant. Tik
paremdavo Lietuvių fondas (LF). O
argi ne tam jis buvo įsteigtas? LF pri-
valo būti pagrindinis lietuvybės sklei-
dėjas, paramos šaltinis! LF pareiga
kuo mažiau pinigų skirti administra-
vimui, kad liktų jų daugiau dalijimui.

Amerikiečiai nuolatos kartoja:
„Charity begins at home!” (Šalpa
prasideda namie). Taigi va, mūsiškiai
šiame krašte, o ypač ten, Lietuvoje,
tai turi įsidėmėti ir visada pirmiausia
galvoje turėti savųjų reikalus. Žydų
priežodis sako: „Neturtas nėra gėda,
tačiau nėra ir  didelė garbė.” Lietuvos
Vyriausybės pareiga rūpintis, kad
mūsų tėvynėje neliktų visiškai netur-
tėlių; pirmenybė suteikti reikiamą
paramą savo šalies vargingiesiems.
Ogi mūsų Amerikos bendruomenei
turi būti didžiulė nedovanotina gėda
prašyti iš Lietuvos savo reikalams,
ypač pramogoms, bet kokios para-
mos, kai ten senukai-pensininkai
neišgali nusipirkti sau vaistų. Tai
tabu! Seniau išeiviai suruošdavo di-
dingas Tautinių šokių, Dainų šventes
be jokios kitų paramos!

Lietuvai nereikia dykaduonių
Tautinių mažumų ir išeivijos depar-
tamente, kurio išlaikymas nežmo-
niškai daug kainuoja. Lietuvos vals-
tybė visokiais būdais išnaudoja savo
pačios vaikus – tautiečius. Pvz., kai
Lietuvoje pilietis gauna iš JAV nors ir
mažą labdaros čekį, tuoj pat atskai-
čiuoja jam 25 Lt (kartais čekis tėra
tik 25 dol.). Tai tikrovė, ne išsigalvo-
jimas. Tai gali patvirtinti siunčian-
tieji honorarus „Draugo” bendradar-
biams. Ir vėl mintyse ne peršasi, bet
jėga reikalauja Lietuvai – „susimilda-
mi jūs ten, rūpinkitės savo vargais,
juos globodami, šelpdami, paremda-
mi!”

Stebina dar vienas klausimas.
Kodėl šiais laikais prašoma paramos
lituanistinėms mokykloms? Nes da-
bartiniai tėvai jų neremia. Visais lai-
kais išeiviai rėmė lituanistines mo-
kyklas, net ir tada, kai jų vaikai su-
augdavo, mokyklų jau nelankydavo.
Dabar yra ypatingai daug mokyklinio
amžiaus lietuviukų. Tačiau, o varge
tu mano, mokyklos nepajėgia su-
rengti paramos vakarienių (kaip bū-
davo daroma seniau). Patys tėvai ne-
remia savo atžalyno. Jie trumpai drū-
tai atsikrato, sakydami pavalgyti gali
ir namie...

Ar tik ne mūsų taurioji liaudis
yra pasakiusi, jog nieko nėra  Dievui
malonesnio, kaip žmogaus atvira ran-
ka ir uždara burna!

GIEDRIUS SUBAÇIUS

XXI amžiaus pradžioje esame
labai pripratę prie bendrinės lietuvių
kalbos. Daug dešimtmečių ja rašome,
kalbame ir nebūtinai apie tai besu-
simąstome. Na, gal pasvarstome sau
tada, kai pasijuntame nesaugūs su
savo kalbos įgūdžiais. Kažkas pasako
„autostrada”, o mes pagalvojame –
„jis nemoka kalbėti, reikia sakyti
greitkelis”. 

„Kalbėti” čia reiškia vartoti ben-
drinę kalbą. Mėgstame įsivaizduoti,
kad bendrinė kalba vos ne visur ir
visada yra vienoda, kad mintys ben-
drine kalba lekia tiesiai, aiškiai kaip
išsimiegojęs vairuotojas greitkeliu.
Kad taisyklės gerai saugo bendrinę
kalbą – kaip kelio ženklai greitkelį.
Kad kai išklystame iš taisyklių, tai
sulėtiname ar ir visai sutrikdome
lekiančią mintį – visai kaip vairuoto-
jas nuo greitkelio nulėkęs į griovį. 

Vis dėlto bendrinė kalba yra
daug sudėtingesnė sistema nei plikas
greitkelis. Ji yra ir tie kiti keliai,
kuriais vykstame į parduotuvę, darbą
ir vaikų darželį. Net tie negrįsti
vieškeliai, kuriais važiuojame aplan-
kyti savo artimųjų į kaimo kapines,
net tie duobėti keleliai, kuriais tik
sausrotą vasarą galime pasiekti sug-
riautą savo senelių tėviškę – visi jie
yra bendrinė kalba. Kad visur nu-
važiuotum greitkelio nepakanka –
reikia ištiso kelių tinklo. Kaip ir ben-
drinė kalba – jos reikia ne tik knygai
ar laikraščiui, ne tik pamokai ar radi-
jo laidai – jos reikia ir laiškui ar die-
noraščiui, be jos nebūtų ir pašnekesio
su kaimynu ar vaiku. 

Į tą vieškelių ir kelelių kalbą ne-
retai nekreipiame dėmesio, ją laiko-
me vienadiene ir ne tokia svarbia.
Gautą laišką iš pusseserės palaikome
dieną kitą ir numetame. O juk pra-
puldytas laiškas yra visai kaip tas
užžėlęs keliukas į senelių tėviškę –
dar viena nutrūkusi gija į praeitį, dar
vienas visam laikui ištrintas tėviškės
kalbos vingis. 

* * *

PLB Lituanistikos katedroje
Ilinojaus universitete Čikagoje (Uni-
versity of Illinois at Chicago, UIC)
pradėjome kurti privačios, kasdienės
rašomosios lietuvių kalbos duomenų

bazę. Kaupiame, saugome ir ketina-
me padaryti prieinamus mokslo tyri-
mams kuo daugiau tokios paprastos,
privačios, asmeninės lietuvių bendri-
nės kalbos pavyzdžių – tų mažesnių
vieškelių ir kelelių kalbos. Ji visų pir-
ma būna užfiksuota mūsų pačių ir
mūsų draugų ar giminių rašytuose
laiškuose ir dienoraščiuose. Todėl
vadindami naująjį projektą Privačios
(asmeninės) lietuvių kalbos duomenų
baze, visų pirma renkame įvairiausių
laiškų, atvirukų, atvirlaiškių, nuo-
traukų užrašų, dienoraščių kopijas. 

Duomenų bazę sudaro bent ke-
turių laikotarpių dokumentai:

1. Nuo seniausių laikų iki 1918
metų (kai bendrinė kalba dar tik
kūrėsi ar buvo tik pradinėje raidos
pakopoje). 

2. Nuo 1919 iki 1944 metų (in-
tensyvaus bendrinės kalbos formavi-
mosi laikotarpis nepriklausomoje ir
II pasaulinio karo metu okupuotoje
Lietuvoje). 

3. Nuo 1945 metų iki 1990 metų
(Sovietų okupuotos Lietuvos ben-
drinės kalbos laikotarpis). 

4. Nuo 1990 metų iki dabar (vė-
liausia ir labiausiai susiformavusi
bendrinė kalba). 

Labai prašytume pasidalyti savo
namuose laikoma privačios lietuvių
kalbos medžiaga – laiškais, atvirlaiš-
kiais, įvairiais privačiais užrašais, die-
noraščiais. Mums visų pirma tereikia
kopijų – padarę geros kokybės kom-
piuteriais nuskaitytas kopijas origi-
nalus Jums grąžinsime (nebent Jūs
norėtute mums patikėti saugoti ir
originalus). Svarbūs yra visokie, bet
kur rašyti laiškai ir kiti dokumentai:
Lietuvoje, Amerikoje ar kur kitur. 

Žinoma, laiškuose ar kituose teks-
tuose gali būti informacijos, kurios
Jūs galite nenorėti viešai skelbti. Jūs
patys nutarsite, ar Jūsų su mumis
pasidalyta medžiaga gali būti viešai
rodoma internete, ar jos vartojimą
ribosite. Ribojimas gali būti arba dali-
nis – pavyzdžiui, leisti naudotis tik
mokslininkams, bet neskelbti viešai
internete, arba terminuotas – galė-
site nurodyti datą, iki kurios norė-
site, kad dokumentų niekas nenau-
dotų (tai gali būti aktualu naujų laiš-
kų atveju, kai dar gyvenantys juos
rašę ar aprašyti žmonės patys ne-
pageidauja viešumo). 

Nukelta į 13 psl. 

Privačios (asmeninės) 
bendrinės lietuvių kalbos

duomenų bazė 

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

Subačiaus geležinkelio stotyje gyvenusio ir dirbusio fotografo Povilo Šin-
skio nuotraukos ir ranka rašytas laiškelis.
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Lietuvininkų protėvių takais Texas valstijoje
LIUDA ŽIAUGRIENÈ

Pirmosios žinios apie prieš 150
metų senumo lietuvių emigraciją iš
Mažosios Lietuvos į Texas valstiją pa-
sirodė mūsų spaudoje beveik prieš de-
šimt metų. Tada, o ir vėliau, Čikagoje
gyvenantis Petras Petrutis parašė ke-
letą straipsnių ,,Draugo” dienraštyje,
informuodamas šio krašto lietuvių
visuomenę apie naują ir labai įdomų
istorinį faktą. Apie 2002 m. Lietuvos
mokslininkas antropologas V. Čiub-
rinskas ir kiti susidomėjo šia XIX a.
vidurio dokumentika, idant papildytų
oficialią versiją, kad pirmoji emigraci-
jos banga iš Lietuvos buvo ne Penn-
sylvania valstijoje įsikūrę angliaka-
siai, bet grupė lietuvininkų, emigra-
vusių į Pietų Texas iš Rytprūsių dar
prieš Pilietinį karą, t. y. 1848-1864
metais. P. Petrutis š. m. vasario 16 d.
,,Draugo” straipsnyje ,,Chicago, York-
town, Boston, Klaipėda” apibendrina
įvykių ir tyrinėjimų raidą ir užsime-
na, kad Bostone gyvenantis ,,Jonas
Limantas irgi susidomėjo Texas įsi-
kūrusiais lietuvininkais (…). Liman-
tas jau turėjo progos artimiau susi-
pažinti su Texas valstijoje gyvenan-
čiais lietuvininkų palikuonimis.” 

Būdama viena iš penketo bosto-
niškių, kurie kartu su J. Limantu
sausio viduryje lankėsi Pietų Texas,
norėčiau pasidalinti įspūdžiais iš šios
nuostabios kelionės, gausios susitiki-
mais ir naujomis pažintimis. 

Kas esame ir kodėl keliavome? 

Geriausiai galėčiau apibūdinti
mūsų grupę kaip būrį entuziastų,
įvairios patirties ir profesijų, kuriuos
jungia smalsumas ir savo šaknų, kul-
tūros ir istorijos pažinimo aistra. Jo-
nas Limantas ir filmuotojas Romas
Šležas  kilę iš Mažosios Lietuvos, to-
dėl abu degte degė sužinoti daugiau
apie šią lietuvininkų diasporą. Dr.
Milda Bakšytė-Richardson, Naujosios
Anglijos istorinės architektūros drau-
gijos skyriaus prezidentė, architektū-
ros istorikė, teikė šiai ekspedicijai
teorinį ir eksperimentinį bei doku-
mentavimo pagrindus. Reda Veitas-
Limantienė fotografavo ir kopijavo
dokumentus, padarė net 1,200 nuo-
traukų ir kartu su šių eilučių autore
atliko įvairias organizacines ir tech-
nines užduotis, kurios iškildavo pro-
jekto eigoje. 

Pereitų metų pavasarį J. Liman-
tas lankėsi Čikagoje, kur susitiko su
Lituanistikos tyrimo ir studijų centro
direktore Skirmante Migliniene, kuri
jam parodė centre saugomą medžiagą
apie Texas lietuvių emigrantų pali-
kuonis. Šią unikalią medžiagą surin-
ko ir pateikė LTSC teksasietė Patsy
Hand, kuri ir yra šio viso atradimo

autorė, iniciatorė ir nepailstanti
York-town-Victoria apylinkių archy-
vų ir genealoginių šaknų tyrinėjimo
siela. Kilo klausimai, kodėl taip ma-
žai žinome apie šiuos lietuvininkų pa-
likuonis? O kartu ir sumanymas, kad
reikalingas platus ir viešas šių doku-
mentų paviešinimas ir aprašymas
žiniasklaidoje, tiek Mažojoje Lietuvo-
je, tiek ir JAV. Viešėdamas tais pačiais
2007 m. Lietuvoje, Limantas susisie-
kė su Klaipėdos Mažosios Lietuvos
muziejumi, kur buvo nutarta paruoš-
ti bendrą projektą – parodą ir kata-
logą, skirtus Lietuvos vardo minėji-
mo tūkstantmečiui, kuris bus šven-
čiamas 2009 m. 

Taigi, vykome į Texas su tikslu
susipažinti su ten gyvenančiais 4-os
ir 5-os kartos lietuvininkų ainiais ir
tęsti rinkti faktinę ir dokumentinę
medžiagą apie pirmąją lietuvių emi-
grantų bangą į Jungtines Amerikos
Valstijas. Taip pat tikėjomės aptikti
naujai surinktus papildomus doku-
mentus, medžiaginius objektus, ant-
kapius, paminklus. Apjungta doku-
mentinė medžiaga: nuotraukos, ofi-
cialūs raštai ir asmens liudijimai, gi-
mimo, vedybų, mirties metrikai, die-
noraščiai, laiškai – sudarytų pagrindą
bendram JAV ir Lietuvos ,,Texaso
lietuvininkai” parodos ir kataloguoto
leidinio projektui. Taip pat planuoja-
ma parengti dokumentinį filmą su
žmonių pasakojimais, asmeninėmis ir
šeimos istorijomis, perduotomis iš
kartos į kartą, išlikusiais papročiais,
tradicijų aprašymais, patikslinti šei-
mas ir šeimos narių skaičius, kiek iš-
vyko jų iš Lietuvos, kiek dar liko pali-
kuonių.

Praeities-dabarties vaizdai, 
keliai ir žmonės 

Nors tikėjomės saulės ir šilumos,
tačiau Houston mus pasitiko rūška-
nu, debesuotu dangum. Išsinuoma-
vome automobilį ir po trejeto valandų
jau buvome Victoria, tapusia mūsų
pastoge penketui dienų. Ir nors orai
ne itin mus lepino, pliekė lietumi ir
vėjo gūsiais, bet žmonių nuoširdu-
mas, atvirumas, žmogiška šiluma, at-
radimų džiaugsmas ir plačios Texas
erdvės atpirko visas negandas ir ke-
lionės nuovargį. Kitą dieną nuo pat
ryto mus perėmė savo globon Patsy ir
Glenn Hand šeima, ir taip tvarkingai
prasidėdavo kiekviena diena iki pat
vėlaus vakaro. Mums buvo sudaryta
gana intensyvi dienotvarkė, įžymių
vietų, muziejų, kapinių lankymų,
įvairiausių susitikimų ir susipažini-
mų programa. Glenn kantriai apve-
žiojo mus 500-600 mylių  spinduliu
Victoria-San Antonio-New Braun-
fels-Weesatche-Yorktown-Meyers-
ville-Victoria. O Patsy buvo puiki gi-

dė ir visos kompanijos siela, ji pasa-
kojo apie savo gimtąjį kraštą, jo turi-
ningą praeitį ir dabartį, žmones, ūkio
reikalus ir, žinoma, apie savo mėgs-
tamiausią užsiėmimą, skirtą archyvų
tyrinėjimams ir genealoginėms pa-
ieškoms.

Apie šią nepaprastą moterį ver-
tėtų atskirai parašyti. Prieš kokius
30 metų Patsy Hand pradėjo tvarkyti
savo ir savo vyro šeimos archyvą. At-
sekdama giminystę iki savo prosene-
lių ir proprosenelių iš dokumentų ir
nuotraukų, ji susidūrė su labai keis-
tai skambančiomis pavardėmis ir
vietovardžiais. Kadangi tradiciškai
jos tėvai save laikė vokiečių kilmės,
Patsy tikrai buvo susidomėjusi, ko-
kios tautybės galėtų būti tokia keista
prosenelio pavardė Lundschen ir kur
Europoje yra ne vokiškai skambanti
vieta – Akmeniszken, kur jis gimė ir
užaugo. Jos pirminės paieškos prasi-
dėjo dar prieš internetinius laikus,
kai reikėdavo eiti į miesto ir kitų įs-
taigų archyvus, rašyti laiškus-už-
klausimus, vesti kruopštų ir atkaklų
susirašinėjimą su specialistais ir val-
džios įstaigomis. Užtrukdavo mėne-
sius, o kartais net ir metus laiko, kol
gaudavo vieną kitą atsakymą.

Pagaliau paslaptis buvo atskleis-
ta: Patsy sužinojo, kad jos protėviai
buvo lietuvių kilmės, kilę iš kaimo
netoli Šilutės, t.y. iš Mažosios Lietu-
vos, tuomet įėjusios į kaizerinę Prū-
siją. Toliau – dar gražiau. Patsy ,,už-
sikabino” už viso būrio archyvinių
dokumentų, rodančių, kad esą buvę
ir daugiau ateivių iš Mažosios Lietu-
vos, atvykusių į Texas, o tai reiškė,
kad galėjo būti ir daugiau lietuvi-
ninkų palikuonių. Kruopštus darbas
ir, kaip ji pati sako, ,,Dievo ranka” ją
atvedė pas kitus texasiečius, kurie
vienas po kito atrado savo lietu-
viškąsias šaknis. 

Kelios dešimtys šeimų yra atsekę
savo giminystės kilmę iš Šilutės-Pa-
gėgių-Rusnės-Rupkalnių-Ragainės-
Labguvos-Gumbinės vietovių, kurių
pavardės skamba: Stanchos (Stan-
čius), Lundschen (Lundsenas), Merti-
ne (Mertinas), Kirlicks (Kirlikas), Jo-
nischkies (Joniškis), Ragoszus (Rago-
šius), Weischwill (Vaišvila), Lenkeit
(Lenkaitis), Waitschies (Vaičys). 

Tos pavardės yra gerai išsaugo-
tos ant antkapių Jonischkies – lietu-
vininkų etninėse kapinaitėse, buvu-
sio Joniškių šeimos ūkio žemėje, kur
palaidota apie 30 šeimų narių ir gimi-
nių. Lietuviškų pavardžių aptinkama
ir Woodlawn (Weesatche), Meyers-
ville senose kapinėse, kurias globoja
tų apylinkių istorinių paminklų drau-
gija. 

Milžiniškas Patsy Hand darbas
atnešė viešą oficialų pripažinimą, kai
1995 m. birželio 3 d. buvo iškilmingai
atidengta istorinė paminklinė lenta,

liudijanti apie lietuvių emigrantų
svarų indėlį į Texas valstijos istoriją,
dalyvavimą Pilietiniame, Pirmame ir
Antrame pasauliniuose karuose, taip
pat į krašto ekonomiką bei kultūrą.
Tas ženklas gerai matomas nuo pag-
rindinio 119-South kelio važiuojant iš
Yorktown į Jonischkies kapines. 

Lietuvininkai atvyko kaip dalis
bendrosios emigracijos iš Prūsijos įsi-
kurti mažai apgyvendintame, neiš-
tyrinėtame Texas, kuris dešimtį me-
tų (1836–1846) buvo nepriklausoma
valstybė. Jiems buvo pažadėta pigi
žemė. Apsigyveno daugiausia De Witt
ir Goliado apskrityse, ūkininkavo,
augino medvilnę, grūdus, kukurūzus,
soją, galvijus, arklius, kitus naminius
gyvulius. Galvijų augintojai tuoj įsigi-
jo vardinius ženklinimo antspaudus,

liudijančius karvių ir jaučių nuosavy-
bę, o šiek tiek praturtėję tuoj nusi-
pirkdavo daugiau žemės ir gerino so-
dybas, pastatus. Kadangi buvo pro-
testantų liuteronų tikėjimo, statė
bažnyčias, mokyklas drauge su vokie-
čiais.

Kiti užsiminėjo prekyba, ama-
tais, vežiojo prekes po visą Texas ir į
Meksiką, kas buvo pavojinga. Pirmų-
jų persikėlėlių šeimos, kaip tuo metu
buvo įprasta, būdavo gausios, po 12-
14 vaikų, susidurdavo su dideliais ne-
pritekliais, skurdu, bet nevengdavo
jokio sunkaus darbo: moterys tarnau-
davo pas turtingus, augino vaikus ir
tvarkė namus ir pastatus. Dokumen-
tai rodo, kad pirmoji karta tuokėsi
tarp tautiečių, bet ilgainiui susijungė
su vokiečiais, kurių buvo žymiai dau-
giau, ypač New Braunfels apylinkėje.
Daugiau pasakojimų ir atmintinų
daiktų bei dokumentų aptikome per
specialiai mūsų garbei suruoštą ren-
ginį-priėmimą Yorktown muziejuje.

Tęsinį skaitykite kitą šeštadienį,
balandžio 19 d.

Kirlikų šeimos stendas, laiškai ir ir dokumentai. 
R. Veitas-Limantienės nuotr.

Jonischkies lietuvių kapinės prie Yorktown (pirmas laidojimas 1860 m.,
paskutinis 1945 m.).        L. Žiaugrienės nuotr.

Lietuvininko Ragošiaus antkapis
Jonischkies kapinėse. 

R. Veitas-Limantienės nuotr.
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Têsiasi Amerikos kultùros 
mènesio renginiai

Prizas jaunuoliams už pergalê –
kelionè î pavojingâ� Afrikos šalî�

Gariùnai rùpinsis vizomis 
rusû prekeiviams

Protestuojama prieš ruoniû ñudymâ

Pasirengimâ olimpiadai temdo
neramumai dèl Tibeto

Vilnius, balandžio 11 d. (BNS) –
Lietuva, Lenkija ir Ukraina dar šiais
metais planuoja pasirašyti susitarimą
dėl bendro karinio vieneto LITPO-
LUKRBAT, dalyvausiančio NATO tai-
kos palaikymo operacijose, įkūrimo.

KAM Tarptautinių ryšių ir ope-
racijų departamento tarptautinių
operacijų skyriaus vedėjo Tomo Ur-
bono teigimu, pagal išankstinį būrio
vystymo veiksmų planą, dalyvauti
NATO operacijose jis galėtų pradėti
2011 m. LITPOLUKRBAT, anot T.
Urbono, dalyvautų visų tipų Sąjun-
gos taikos palaikymo operacijose, iš-
skyrus greitojo reagavimo.

Pasak KAM atstovo, dauguma
susitarimo klausimų jau yra aptarta,
šiuo metu Lietuva, Lenkija ir Ukrai-

na sprendžia, kurios šalies teritorijo-
je bus įkurtas bendras nuolatinis bū-
rio štabas. Planuojamame įkurti bū-
ryje, T. Urbono teigimu, visų trijų ša-
lių žmogiškasis ir finansinis indėlis
bus vienodas.

Ketinimus įkurti LITPOLUKR-
BAT jau patvirtino Lenkijos ir Uk-
rainos gynybos ministrai.

Šiuo metu Lietuvos kariai kartu
su lenkais ir ukrainiečiais tarnauja
NATO vadovaujamojoje operacijoje
,,Joint Guardian” Kosove bendro
Lenkijos ir Ukrainos būrio  POLUK-
RBAT sudėtyje. Lietuva ir Lenkija
yra NATO narės, Ukraina tikisi metų
pabaigoje gauti NATO narystės veik-
smų planą, kurio įgyvendinimas sie-
jamas su būsima naryste.

Amerikos kultūros mėnuo kviečia klausytis F. Zappa muzikos.
Piotro Romančiko (ELTA) nuotr.

Vilnius, balandžio 11 d. (ELTA)
– Lietuvoje tęsiasi Amerikos kultūros
mėnesio programos renginiai. Nacio-
nalinėje filharmonijoje Frank Zappa
muzikos koncertą surengė viešoji įs-
taiga ,,Zappart”.

Moderniosios roko muzikos tėvu
vadinamo amerikiečių muzikanto ir
kompozitoriaus F. Zappa kūryba api-
ma įvairaus žanro kūrinius, tarp jų –
ir simfoninę muziką. Koncerte Na-
cionalinėje filharmonijoje F. Zappa
muziką atliko styginių kvintetas ,,In-
termezzo”. Pasak koncerto organiza-
torių, daugelis F. Zappa kūrinių ir to-
kia muzikantų sudėtimi buvo atlikta
pirmą kartą ne tik Lietuvoje, bet ir
visoje Rytų Europoje.  

Jau kuris laikas vilniečio foto-
menininko Sauliaus Paukščio subur-
ta iniciatyvinė grupė, Vilniuje įamži-

nusi F. Zappa atminimą paminklu,
dirba siekdama pastatyti šio pamink-
lo kopiją muzikanto gimtajame Bal-
timorės mieste JAV.

Iki balandžio mėnesio pabaigos
truksiantis Amerikos kultūros mė-
nuo pristato Lietuvos publikai ne tik
amerikiečių šiuolaikinę muziką, bet
ir kitus meno ir pramogų atstovus.

Balandžio 13 d. Palangoje rengia-
mas vakaras apie Amerikos baike-
rius, balandžio 17 d. Amerikos centre
Vilniuje vyks George Gershwin drau-
gijos steigimo koncertas. Balandžio
21 d. ,,Skalvijos” kino centre prasidės
Amerikos kino savaitė. Balandžio 23
d. Filharmonijoje koncertuos kameri-
nis ansamblis ,,Trio Cavatina” iš JAV,
vėliau Šiauliuose ir Kauno džiazo fes-
tivalyje pasirodys amerikiečių džiazo
atlikėjai.

Lietuva, Lenkija ir Ukraina kurs
bendrâ� karinî� junginî�

Atkelta iš 1 psl. įvyksiančią
Beijing olimpiadą.

Policija Sindziange sulaikė 45
įtariamuosius, atėmė sprogmenis bei
ginklus ir išardė dvi teroristų grupes,
kurios siekė sužlugdyti olimpines žai-
dynes.

Beijing remiamas Honkongo
laikraštis ,,Wen Wei Po” rašė, kad ui-
gūrų ekstremistai rengdamiesi per
olimpiadą vykdyti išpuolius slapta
bendravo su tremtyje veikiančiu Ti-
beto jaunimo kongresu ir net ,,al Qa-
eda”. ,,Ir ‘al Qaeda’, ir Rytų Turkes-
tano islamo judėjimas, ir Tibeto jau-
nimo kongresas planuoja paversti
Beijing olimpines žaidynes teroro iš-
puolių taikiniu ir stiprino sąmokslą ir
bendradarbiavimą”, – rašo laikraštis.
Visos šias grupes toleruojančios Va-
karų šalys rizikuoja ,,didžiule nelai-
me visiems”, teigiama straipsnyje.

Jame nurodoma, kad Tibeto jau-
nimo kongresas, kuris siekia regiono
nepriklausomybės, yra teroristinė or-
ganizacija ir ,,tapo Dalai klikos jėgos
centru”.

Žmogaus teisių gynimo organiza-
cijos yra sakiusios, kad Kinijos vy-
riausybė suvokiamą teroro grėsmę,

kurią uigūrų išeivių grupės neigia,
naudoja griežtai politinei ir religinei
kontrolei Sindziange pateisinti.

Tibeto jaunimo kongreso atsto-
vas Delyje Konchok Yangphel sakė,
kad tas ,,Wen Wei Po” pranešimas yra
netiesa. ,,Stengiamės laikytis nes-
murtinių priemonių ir demonstracijų
nei smurto nesiėmėme”, – sakė kon-
greso atstovas. Tačiau, pasak jo, orga-
nizacija negali atmesti smurto Tibete
tikimybės, ,,jei žmones privers kinų
smurtas”.

Olimpinio deglo nešimo aplink
pasaulį pradžioje persekiojo protes-
tai. Deglą nešant per Buenos Aires,
Tibeto rėmėjai žada ,,netikėtus veik-
smus”, bet ne žlugdymą. Kaip ir Eu-
ropoje ir JAV, olimpinio deglo ir atski-
rai laikomos jį lydinčios ugnies ap-
saugos priemonės bus sustiprintos.
Tai pirmas kartas per visą istoriją,
kai olimpinis deglas atvežtas į Argen-
tiną. Tačiau kad ir kas nutiks čia, Ki-
nijai, regis, jau per vėlu atgaivinti sa-
vo viltis pelnyti tarptautinį palanku-
mą prieš rugpjūčio 8 d. įvyksiančią
olimpiados atidarymo ceremoniją pa-
siunčiant olimpinį deglą per 135
miestus penkiuose žemynuose.

Vilnius, balandžio 11 d. (Alfa.lt )
– Nukonkuravę Maskvos ir Varšuvos
turgus Gariūnai pasirašo bendradar-
biavimo sutartis su Kaliningrado sri-
ties turgavietėmis ir, padėję Rusijos
verslininkams įveikti Šengeno užt-
varą, didmena jiems parduos lietuviš-
kų ir įvežtinių prekių. Pagal balan-
džio pradžioje pasirašytą sutartį su
Sovetsk (Kaliningrado sritis) turgu-
mi, Gariūnai teiks Lietuvos konsula-
tui Kaliningrade paraišką – iškvieti-
mą su srities verslininkų pavardėmis,
tarpininkaudami, kad jiems būtų iš-
duotos ilgalaikės Šengeno vizos. Po
poros savaičių tokią pat sutartį pla-
nuojama pasirašyti su Kaliningrado
miesto turgaviete.

Numatoma, kad iš Kaliningrado
srities Sovetsk turgavietės, kurioje
dirba apie 1,000 verslininkų, vieną ar
dukart per savaitę atvyks apie 80 pre-
kybininkų. O kiekvienas jų išsiveš
prekių už daugiau kaip 2 tūkst. eurų.

Jei bus pasirašyta sutartis ir su

Kaliningrado miesto turgaviete, per
savaitę iš srities į Gariūnus atvyktų
5–6 autobusai. Tuomet, pačiais kukli-
ausiais skaičiavimais, rusai per mė-
nesį išsivežtų prekių už 6 mln. litų. 

Spėjama, kad Gariūnai konku-
rentus įveikė, nes, siūlydami platų
prekių pasirinkimą, jie sutinka pirkė-
jams netinkančias ar nekokybiškas
prekes pakeisti. Varšuvos turguje,
kuriame parduodami milžiniški pre-
kių kiekiai, pakeisti netinkamas
prekes neįmanoma. Be to, lietuviai
žada, kad sparčiai išpardavę Gariū-
nuose įsigytas prekes rusai galės tuoj
pat užsisakyti papildomą kiekį.

Per Gariūnus į Kaliningrado sritį
keliaus ir prekės iš Kinijos, Turkijos,
Vietnamo ar kitų šalių. „Rusai, kurie
anksčiau turkiškas, kiniškas ir kitas
prekes pirko Maskvoje, dabar jas įsi-
gis iš prekiautojų Vilniuje – arčiau,
pigiau, patogiau”, – pabrėžia Zita So-
rokienė, Smulkiųjų prekybininkų ir
verslininkų asociacijos vadovė.

www.draugas.org

Vilnius, balandžio 11 d. (BNS) –
Seime buvo apdovanoti geriausią pa-
siūlymą pusiaujo Afrikos valstybės
Liberijos vystymuisi sumanę kolegijų
ir regioninių profesinių mokyklų stu-
dentai.

Dvi komandos – Utenos kolegijos
komanda ,,Centas”, sukūrusi tokio
pat pavadinimo projektą, bei Kauno
miškų ir aplinkos inžinerijos kolegi-
jos komanda ,,Flora”, pateikusi kon-
kursui projektą ,,Apsaugokime pa-
saulio plaučius”, laimėjo pagrindinį
prizą – savaitės keliones į Liberiją.

Tuo tarpu ši šalis yra įtraukta į
URM sudarytą sąrašą valstybių, į ku-
rias Lietuvos piliečiams nepatariama
vykti. Kaip skelbiama URM svetainė-
je, keliauti į Liberiją pavojinga dėl vis
dar nepastovios padėties po 1997 m.
pasibaigusio pilietinio karo ir dėl ka-
rinio perversmo kaimyninėje Siera
Leonėje, dėl teroristinės grupuotės
,,Jungtinis Revoliucinis Frontas”
veiklos. Liberijoje, kaip skelbia URM,
gresia atsitiktinių ginkluotų išpuolių

pavojus, ypač užsieniečių susibūrimo
vietose, dažnos vagystės ir plėšimai
visoje šalies teritorijoje, šalyje sunki
kriminogeninė padėtis.

Konkursą organizavo liberalde-
mokratų (dabar – ,,Tvarkos ir
teisingumo”) sąraše į Europos Parla-
mentą išrinktas Eugenijus Maldeikis,
siekdamas atkreipti dėmesį į Europos
Sąjungos (ES) vykdomą bendradar-
biavimo politiką su besivystančiomis
Afrikos, Azijos, Pietų Amerikos šali-
mis. Lietuva pastaruoju metu didesnį
dėmesį skiria kaimyninėms valsty-
bėms: Ukrainai, Baltarusijai, Pietų
Kaukazui, taip pat Afganistanui.
Konkursu norėta lietuviams prista-
tyti ir kitą su ES bendradarbiaujantį
regioną.

Konkurso dalyvių pateiktus su-
manymus vertino Jungtinių Tautų,
Europos Komisijos atstovybės Lietu-
voje, Užsienio reikalų ministerijos,
kitų įstaigų, atsakingų už vystomąjį
bendradarbiavimą, žiniasklaidos at-
stovai.

Vilnius, balandžio 11 d. (ELTA)
– Visą mėnesį Europoje vykstančios
protesto akcijos prieš ruonių jaunik-
lių žudynes Baltojoje jūroje pasiekė ir
Lietuvą. Prie Rusijos ambasados pro-
testavo grupelė nevyriausybinių or-
ganizacijų atstovų.

Iniciatyvinės grupės ,,Gerbk gy-
vūnų teises” teigimu, visas pasaulis
bejėgiškai stebi ruonių jauniklių žu-
dynes Kanadoje, kur per pastaruo-
sius 5 metus nužudyta apie milijoną
ruonių, tačiau toks pats likimas šie-

met laukia ir tūkstančių žinduolių,
gyvenančių  Baltojoje jūroje.  Rusija
vis dar neuždrausta kelių dienų jau-
niklių medžioklė. 

Viso pasaulio gyvūnų teisių ak-
tyvistai savo protestais prašo nedel-
siant nutraukti vykstančią medžioklę
bei kuo greičiau priimti įstatymus,
pažabosiančius šį nežmonišką pelny-
mosi būdą. Šią savaitę protestavo
Lenkijos, Estijos, Ispanijos, Suomijos,
Vokietijos, Ukrainos bei Rusijos pi-
liečiai.
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Arùnas Spraunius
Geopolitika.lt

Apie ,,tono” keitimosi (ar svy-
ravimo) atspalvius gali byloti pasta-
rojo meto Rusijos politikų pasisaky-
mai. Štai neseniai Maskvoje apsilan-
kius JAV valstybės sekretorei Condo-
leezza Rice ir gynybos ministrui Ro-
bert Gates, duodamas interviu rusų
dienraščiui „Izvestija”, Sergej Lavrov
teigė, kad Amerika sutiko leisti
Maskvai stebėti Rytų Europos šalyse
numatomą išdėstyti priešraketinės
gynybos sistemą (PRGS) ir pasiūlė
Rusijai garantijas dėl tos sistemos
vienetų galutinio įrengimo atidėjimo
iki to laiko, kol Iranas sukurs Euro-
pos valstybes galinčias pasiekti rake-
tas. Washington nori Lenkijoje turėti
raketų naikintojų bazę, o Čekijoje –
priešininko raketas galintį aptikti ra-
darą.

JAV teigimu, šios priemonės bū-
tinos siekiant apsisaugoti nuo gali-
mos grėsmės iš tokių priešiškų vals-
tybių kaip Iranas ar Šiaurės Korėja.
Tačiau Maskva baiminasi, kad siste-
ma gali būti nukreipta prieš Rusiją.

Tačiau štai kovo 25 d., duodamas
interviu Londono laikraščiui „The
Financial Times”, išrinktasis Rusijos
prezidentas Dmitrij Medvedev pa-
reiškė, kad jo šalis nepatenkinta Uk-
rainos ir Gruzijos ketinimais įstoti į
NATO, ir pabrėžė, jog toks žingsnis
galėtų turėti neigiamos įtakos Euro-
pos saugumui. D. Medvedev sakė, kad
nė viena šalis nebūtų patenkinta, jei
prie jos sienų „artėtų” karinis blokas,
kuriam ji nepriklauso. Paklaustas
apie pašlijusius santykius su Jungti-
ne Karalyste, D. Medvedev pripažino
esąs pasirengęs grįžti prie visapusio
bendradarbiavimo.

Ar abu šiuos pasisakymus galima
laikyti ,,tono” kaita? Su tam tikromis
išlygomis – veikiausiai. Viena vertus,
juk nesakys NATO plėtrai visą laiką
besipriešinusios Rusijos prezidentas,
kad Sąjungos plėtimasis jo šalies ne-
jaudina. Tačiau šįkart vis dėlto gali-
ma pastebėti tam tikro formuluočių
nuosaikumo požymių – prezidento
Vladimir Putin pasisakymai beveik
visada buvo gerokai kategoriškesni,
neretai artėjantys prie barnio ribos.

Kad derybomis dėl Amerikos
PRGS V. Putin siekia kuo naudinges-
nio Rusijai sandėrio – akivaizdu. Tik
neaišku (be abejo, ir dėl informacijos
apie tikrąją padėtį derybose stokos),
kokioje vietoje priešiškos pusės „su-
sitiks”. Užsitęsusias diskusijas Rusi-
jos prezidentas išnaudojo vidaus po-
litikos tikslams, siųsdamas savo ša-
lies visuomenei griežtus pasisakymus
Amerikos ir visų Vakarų adresu. Iš ci-
tuoto S. Lavrov pasisakymo lyg ir ga-
lima būtų daryti atsargią išvadą, kad
prie tos interesų „susitikimo” vietos
artėjama. Bet ką nors tikro – kaip vi-
sada – pasakyti vargu ar įmanoma.
Tik galbūt kiek rizikuojant galima
tvirtinti, kad Kremliaus vadovai gali
gana lengvai žaisti „tonu”, kaitalioti
jį savo nuožiūra, mat kone aklai lojali
V. Putin Rusijos visuomenė prisitaiko
prie bet kokių iškalbingų pasikeiti-
mų. Taikant postmodernizmo termi-
nologiją, jai „tinka viskas”. Jei Mask-
vos politinėms viršūnėms reikės, ru-
sai su Vakarais vėl susidraugaus.

Vakarų spaudoje „tono” tema

esama įvairių nuomonių. Neseniai iš-
leistos „The Economist” žurnalisto
Edward Lucas knygos „Naujas šalta-
sis karas: kaip Kremlius grasina ir
Rusijai, ir Vakarams” recenzijoje
„Draugiškas pėrimasis su V. Putin
saunoje” („The Times”, 2008.03.17)
istorijos profesorius Robert Service
teigia, kad knygos autorius neginčy-
tinai teisus, abejodamas principiniais
skirtumais tarp V. Putin ir išrinktojo
prezidento D. Medvedev. Recenzijos
autoriaus nuomone, siūlydamas iš-
mesti Rusiją iš G8 ir Europos Tary-
bos, „The Economist” žurnalistas vis
dėlto einąs per toli. Jei Vakarai Rusiją
atskirs, Kremlius turės laisvas ran-
kas elgtis dar nykiau nei iki šiol. Tie-
sa, E. Lucas savo knyga veikiausiai
nori perspėti demokratinį pasaulį,
kad jei niekas nesipriešins įžūliam
Rusijos elgesiui, pasekmės gali būti
prastos, o gal net ir pražūtingos.

Rusija suteikia peno pačioms
įvairiausioms nuomonėms, ir toks
gali būti Kremliaus tikslas bei elgesio
metodika, tiesą sakant, nesikeičianti
nuo 2003 m. – kaip tik šiuos metus
kaip Vakarų ir Rusijos tarpusavio pa-
sitikėjimo lūžio tašką savo straips-
nyje „Rusija ir Vakarai: konfrontacija
neišvengiama?” (žurnalas „Rusija
globalioje politikoje”, 2007, Nr. 6) išs-
kiria buvęs britų pasiuntinys Mask-
voje seras Roderick Lyne. Nuo tada
Rusija ėmė vis akivaizdžiau atsiriboti
nuo Vakarų, o jos vadovų tonas darėsi
vis irzlesnis.

Esama daug visiškai objektyvių
priežasčių, kurios lemia (ar labai
skatina) antivakarietiškos temos
paklausą Rusijoje. Pasak britų diplo-
mato, turime pripažinti, kad istorinis
paveldas tebeveikia valstybių santy-
kius. Pats žodis NATO rusams suke-
lia labai neigiamus jausmus, be to,
vakariečiai nesugeba įvertinti, kaip
skausmingai rusai prisimena praėju-
siame dešimtmetyje šalyje vyravusią
suirutę ir pažeminimą. Iškart po So-
vietų Sąjungos žlugimo abi pusės, Va-
karai ir Rusija, beatodairiškai metėsi
draugauti, nesugebėjo įvertinti pa-
dėties sudėtingumo, pridarė klaidų,
po to neišvengiamai sekė kartėlis ar
net nepasitenkinimas.

Įprasta teigti, kad Rusija dabar
stovi kryžkelėje. R. Lyne  manymu,
tiksliau būtų sakyti, kad kryžkelę ji
įveikė prieš ketverius metus, o kita
riba yra toli ateityje. Kol kas Krem-
lius atsisakė strateginės partnerystės
su Vakarais. Šalis turi užtektinai naf-
tos dolerių, vis labiau pasitiki savimi
ir mano galinti vykdyti nepriklauso-
mą politiką. Rusijos vadovai nebenori
būti varžomi tarptautinio bendradar-
biavimo ar prisiimti dvišalių įsipa-
reigojimų. Jie nepasitiki Vakarais,
mat šie Maskvą kritikuoja dėl žmo-
gaus teisių ir demokratijos taisyklių
nesilaikymo.

Be to, nepaisyti tarptautinės
bendruomenės nuomonės Maskvą
verčia dar „nepadaryti darbai”. Pir-
miausia Kremlius siekia bet kuria
kaina susigrąžinti viso šalies energe-
tinio sektoriaus kontrolę, o kovo mė-
nesį Federalinės saugumo tarnybos
vykdytos kratos įmonių „TNK-Bri-
tish Petroleum” (TNK–BP) patalpose
tą savaip patvirtina. Italų dienraščio
„Corriere della sera” šio įvykio ko-
mentaras pavadintas tiesiai šviesiai –
„KGB reidas prieš britų naftininkus”

Ar iš tikrûjû� keiçiasi Rusijos užsienio politikos ,,tonas”? 

(2008.03.21). BP yra didžiausia už-
sienio investuotoja Rusijoje, jos in-
vestuotą kapitalą vienas partnerių
įmonėje „TNK–BP” oligarchas Vik-
tor Vekselberg yra įvertinęs 120 mi-
lijardų dolerių. Kremlius atkakliai
mėgina paveržti iš ,,TNK–BP” Ko-
vyktos gamtinių dujų telkinį Sibire
(tai du trilijonai kubinių metrų dujų
ir ranka pasiekiama Kinijos rinka).

Esama dar bent dviejų svarbių
Rusijos užsienio politikos „toną” ga-
linčių keisti aplinkybių. Vieną jų švei-
carų dienraščiui „Le Temps” yra iš-
dėstęs Rusijos politologas Dmitrij
Oreškin („Siauras D. Medvedev gali-
mybių koridorius”; 2008.03.14). V.
Putin neprireikė net keisti konstitu-
cijos, kad išlaikytų įtaką savo ranko-
se. Jis kontroliuoja parlamentą, pag-
rindines žiniasklaidos priemones, re-
gionines, ūkines ir karines ,,viršū-
nėles”. Jis bet kada gali tikėtis dalies
jėgos struktūrų paramos. Jei naujasis
prezidentas mėgintų vykdyti kitokią
nei pirmtako politiką, jam papras-
čiausiai būtų sudėtinga savo viziją
pateikti visuomenei. Kita vertus,
kaip buvęs „Gazprom” valdybos pir-
mininkas, D. Medvedev kaip niekas
kitas turėtų suprasti būtinybę pert-
varkyti šalį. Valdant V. Putin Rusija
turtėjo beveik vien ženkliai brangu-
sių energijos išteklių sąskaita. Šalies
ūkiui reikia naujovių, o tai turėtų
keisti jos požiūrį į savo piliečius bei,

tikėtina, ilgainiui – ir į užsienio poli-
tiką. Pagaliau Rusijai verkiant reikia
ką nors daryti su korupcija. Tarkime,
Ramzan Kadyrov kasmet gauna pus-
antro milijardo dolerių, kurių dalį pa-
silieka sau, o kitus skiria Čečėnijai
atstatyti. Užtat „Vieningoji Rusija”
gruodį vykusiuose parlamento rinki-
muose šioje respublikoje gavo 99
proc., o D. Medvedev prezidento rin-
kimuose – 92 proc. balsų. Bet amžinai
taip tęstis negali.

Vertinant Rusiją gana gerai tinka
alegorijos. Pora trumpučių istorijų –
viena anekdotinė, kita tikra. Pradė-
kime nuo anekdotinės. Pora Briuselio
funkcionierių svarsto apie ES politi-
ką Rusijos atžvilgiu. „Įdomu, kaip
reikalai klostysis po prezidento V.
Putin?” – klausia vienas. „Sunku pa-
sakyti, – atsako pašnekovas, – daug
kas priklausys nuo naujojo ministro
pirmininko”. Ir tikra istorija, kurią
savo interneto dienoraštyje pateikė
„The Financial Times” koresponden-
tas Tony Barber („D. Medvedev:
‘Plati šypsena ir plieniniai dantys’,
03 13), 1985 m. dirbęs Maskvoje. Po
Konstantin Černenka mirties tuo-
metis Sovietų Sąjungos užsienio rei-
kalų ministras Andrej Gromyka taip
agitavo už Michail Gorbačiov kandi-
datūrą tapti naujuoju SSKP vadovu:
„Draugai, šis žmogus plačiai šypsosi,
bet jo dantys plieniniai.” Gali būti,
kad maždaug taip yra ir su „tonu”.

Rusijos vadovai nebenori būti varžomi tarptautinio bendradarbiavimo ar prisiimti
dvišalių įsipareigojimų. 
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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

PAVELDĖJIMO IR DOVANOJIMO 
MOKESČIAI

Su paveldėjimo bei dovanojimo
mokesčių problema susiduriama ne
taip jau dažnai, tačiau jai iškilus dau-
guma žmonių pasimeta, nes nežino,
kiek jie yra skolingi valstybei ir kaip
geriausia būtų elgtis su įgytu turtu
(ar verta jį parduoti ir pan.). Panašiai
ir pagyvenusiems žmonėms, norin-
tiems užsitikrinti, kad jų turtas be
didelių rūpesčių atiteks vaikams,
gana sunku nuspręsti, kuris turto
perdavimo būdas (dovanojimas, pali-
kimas, specialaus fondo įkūrimas) jų
atveju būtų geriausias. Todėl šįkart
trumpai apžvelkime, kada ir kaip gali
būti taikomi du minėtieji mokesčiai
bei kokios yra jiems numatomos sąly-
gos.

Pirmiausia, kuo skiriasi paveldė-
jimo (,,inheritance” arba ,,estate”) ir
dovanojimo (,,gift”) mokesčiai? Jei
palikimo mokestį paprastai moka pa-
veldėtojas (nebent mirusiojo testa-
mente būtų nurodyta visus mokes-
čius sumokėti iš paties palikimo su-
mos po jo mirties), tai už dovanojimo
mokestį formaliai yra atsakingas do-
vanotojas. Paveldėjimo mokestis,
kaip aišku iš pavadinimo, yra taiko-
mas mirusio asmens palikimui (,,es-
tate”). Pastarąjį gali sudaryti pinigai,
nekilnojamasis turtas ar bet kokia
kita vertinga nuosavybė – perduoda-
ma paveldėtojui po turtą perduo-
dančio asmens mirties. Tuo tarpu do-
vanojimo aktas atliekamas neatlygin-
tinai perduodant kitam asmeniui
kokį nors turtą  iki dovanojančiojo
mirties. Iš dalies todėl dovanojimas ir
palikimas mokesčių atžvilgiu yra
traktuojami skirtingai.

Pagal dabartinius JAV mokesčių
įstatymus per metus kitam asmeniui
neapmokestinamai leidžiama pado-
vanoti iki 12,000 dol. vertės turto
(jam kai kuriais atvejais gali būti tai-
komi  tik valstijos ar vietiniai mokes-
čiai, tačiau ne federalinis dovanojimo
mokestis). Atitinkamai, sutuoktinių
pora, dovanojanti trečiajam asmeniui
savo bendrą turtą, gali neapmokes-
tinamai jam/jai perleisti iki 24,000
dol. vertės turto. 

Palikimo mokestis yra paveldėto-
jui netaikomas, jei paveldėto turto
vertė nesiekia tam tikros sumos –
šiuo metu ji sudaro 2 mln. dol. Viena
vertus, tai didelė suma, kurią iš pir-
mo žvilgsnio gali atrodyti sunkoka
viršyti. Deja, kadangi palikimą su-
daro visas mirusiojo turtas, – įskai-
tant gyvybės draudimą, investicines
sąskaitas ir pan., ji gali būti pasiekia-
ma lengviau nei atrodo. Maža to, net
jei gavote neapmokestinamą paliki-
mą, galite būti priversti mokėti mo-
kesčius, jei nuspręsite paveldėtą tur-
tą parduoti, jei jo pirminė vertė iš-
augtų.

Reikia pastebėti, kad pirminė
turto, ypač nekilnojamojo ar investi-
cinio, vertė dažnai smarkiai skiriasi,
priklausomai nuo to, ar jis buvo pa-
veldėtas, ar dovanotas prieš mirtį.

Pagal įstatymus, dovanoto turto pir-
minė vertė yra lygi jo vertei tuo metu,
kada jis buvo įgytas dovanojančiojo
asmens. Paveldėjimo atveju  pirminė
vertė nustatoma pagal tai, kiek tur-
tas įvertinamas perdavimo paveldėto-
jui metu. Parduodamas dovanotas ar
paveldėtas nekilnojamasis turtas
arba akcijos gali būti laikomas ,,capi-
tal asset” (t. y., turtu, ,,sukuriančiu”
pridėtinę vertę), todėl jam gali būti
taikomas pelno (,,capital gain”) mo-
kestis. 

Tarkime, jei gavote dovanų na-
mą, už kurį dovanotojas kadaise mo-
kėjo 12,000  dol., tai to namo vertė
popieriuje tokia ir išliks, nepaisant
to, kad dovanojimo metu jis kainuoja
jau 120,000 dol. Jei po kelių metų jo
vertė dar pakils, iki 150,000 dol., ir
jūs tą namą parduosite, turėsite vals-
tybei sumokėti pelno mokestį nuo
150,000-12,000=138,000 dol. skirtu-
mo. O jei tą patį namą gausite pa-
veldėjimo būdu, jo pirminė vertė bus
120,000 dol. Tokiu būdu pardavę jį už
150,000 dol. turėsite mokėti pelno
mokestį tik nuo 150,000-120,000=
30,000 dol. skirtumo. Taip, dėl besi-
skiriančios pirminės vertės paveldė-
tas turtas šiuo atveju apmokestina-
mas kur kas mažiau, nei įgytas dova-
nojimo būdu, arba gali būti neapmo-
kestinamas visiškai, jei bus parduo-
tas iškart po paveldėjimo (nespėjus
pasikeisti nustatytai pirminei vertei).

Sugrįžtant prie dovanojimo mo-
kesčio, vertėtų pabrėžti, kad be nus-
tatytos metinės piniginės vertės ribos
egzistuoja kelios kitos išimtys, kuo-
met šis mokestis dovanojimo atveju
netaikomas. Mokesčių paprastai ne-
reikia mokėti dovanojant turtą (ne-
priklausomai nuo jo vertės) sutuokti-
niui ir… politinėms organizacijoms!
Dovanos-aukos, skiriamos labdaros
organizacijoms, gali būti nurašomos
nuo federalinių mokesčių. Taip pat
mokesčių prasme dovanomis nelaiko-
mos medicininės bei išsilavinimui
įgyti skirtos išlaidos (,,medical and
tuition expenses”), mokamos kito as-
mens vardu. 

Paveldėjimo mokesčio, viršijus
didžiausią leistiną paliekamo turto
vertės ribą, išvengti sunku, tačiau jį
sumažinti taip pat padeda nemažai
lengvatų. Pirmiausia, visas turtas ir
bendros palikimo sumos, kurie ati-
tenka mirusiojo (-ios) sutuoktinei (-
iui), yra neapmokestinami, kaip
neapmokestinamas ir turtas, skirtas
mirusiojo skoloms bei kitiems finan-
siniams įsipareigojimams padengti.
Paprastai netenka mokėti mokesčių
ir nuo sumos, sunaudotos palikimo
administravimo išlaidoms padengti.
Pagaliau, jei dalis palikimo yra skiria-
ma labdaringai organizacijai, ji taip
pat atimama iš apmokestinamos jo
bendros vertės.

Pagal IRS, TaxAlmanac ir 
žiniasklaidos informaciją

parengė Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

DDrr.. AAUUÕÕRRIINNÈÈ SSCCHHNNEEIIDDEERR
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

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

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
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. 036 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. 035 teisingai išsprendė 
ir atsakymus mums atsiuntė:

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

Ačiū už atsiųstus teisingus atsakymus, lauksime naujų sprendimų. Pri-
mename, 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. 

Vertikaliai:
1. „Ford”. 2. Post. 3. Argas. 4. Vaikai. 6. Miledi. 7. Genys. 10. Amen. 11.

Iki. 12. „Seat”. 16. Himalajai. 17. Direktyva. 18. Formulė. 19. Tokajus. 20.
Antežis. 22. Alabama. 23. Planeta. 24. Žirklės. 34. Esminė. 35. Ežys. 36. Rada.
37. Jerubė. 38. Frotė. 40. ŽIV. 41. Marlė. 45. Kūma. 46. Orka.

Horizontaliai:
5. Ekonomė. 8. Ardas. 9. „Nivea”. 10. Auditas. 13. Paskum. 14. Ešerys. 15.

Echidna. 19. Tian. 21. Taip. 25. Grok. 26. Tarasenka. 27. Aura. 28. Ave. 29.
Bon. 30. Tuoj. 31. Žemaitija. 32. Eglė. 33. Sese. 36. Raja. 39. Žaižara. 42.
„Grammy”. 43. Diržas. 44. Sekvoja. 47. Atėnė. 48. Ebola. 49. Hamakas.

Kryžiažodžio atsakymas: Eifelio bokštas.

Atkelta iš 3 psl. Teko dalyvau-
ti oficialiame pasitarime ir susitarime
Punta Gorda mietelyje British Hon-
duras. Buvo pasirašyti oficialūs doku-
mentai, apsikeista adresais, atlikti
kiti ritualiniai, bet visuomenei svar-
būs dalykai. Tada sau privačiai galvo-
jau – ką tas vargingas, vos žinomas
(išskyrus prof. Kaziui Pakštui) kraš-
tas gali pasiūlyti vienam Amerikos
miesteliui? Ten žmonės gyveno
džiunglėse, primityviai, vargingai, be
jokių žinomų išteklių. Ko tuo metu
nesuvokiau, buvo štai kas. Jie turėjo
savo gyvenimo patirtį, savo kultūrą,
savigarbą, meilę kitaip gyvenančiam
ir kitaip mąstančiam žmogui. Ben-

dravimas vyko  daugiau toje plotmė-
je, o ne apsikeitime lėšomis. Jei lėšos
buvo naudojamos, tai tik atsitiktinai.
Piniginiai reikalai tikrai nebuvo
steigiamos miestelių seserystės prin-
cipas.

Man atrodo, kad viešas LB
vadovybių gėdinimas dėl tikrai sim-
bolinių lėšų iš Lietuvos prašymo ir
priėmimo kažkaip prašauna pro šalį.
Tai nelaikytina ubagavimu, o ben-
dravimu dar gana primityviame ir
labai konkrečiame lygyje – prie pi-
nigų maišelio. Skatintina plėtra ir
kituose – dvasiniame, kultūriniame,
mokslo ir pagarbos vieni kitiems
lygiuose. 

Ubagavimas ar bendravimas?



10 DRAUGAS, 2008 m. balandžio 12 d., õeõtadienis

DIEVO APVAIZDOS LIETUVIŲ PARAPIJOS ŠIMTMETIS 
(V dalis)

LIÙDA RUGIENIENÈ

Dievo Apvaizdos lietuvių parapi-
jos didinga dedikacijos šventė įvyko
1973 metais rugsėjo 8–9 dienomis.
Statyba dar nebuvo visiškai pabaigta,
tačiau miestas davė dviejų dienų lei-
dimą naudotis patalpomis. Vladas
Selenis rašo: ,,Dedikacijos iškilmės
praėjo labai didingai, iškilmingai ir
net jaudinančiai. Tos šventės detroi-
tiečiai nekantriai laukė visą penkme-
tį, todėl lengva suprasti jų džiaugs-
mą. Džiugu, kad ir pati šventė gra-
žiai suplanuota ir jai gerai pasiruoš-
ta” (,,Draugas’’, 1973.09.23).

Šventino arkivyskupas kardino-
las John Dearden. Iškilmingas giedo-
tas šv. Mišias atnašavo vysk. Vincen-
tas Brizgys ir vysk. Antanas Deksnys,
kartu koncelebravo 11 kunigų. Daly-
vavo apie 1,000 lietuvių. Savo sveiki-
nimo žodyje kardinolas minėjo, kad
lietuviai, statydami bažnyčią ir cen-
trą, išgyveno daug atidėliojimų, nu-
sivylimų, bet su didele kantrybe visus
bandymus atlaikė. Vakare įvyko po-
kylis, nors salė buvo didžiulė, tačiau
pritrūko vietų. Pokylio metu kalbėjo
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pir-
mininkas Bronius Nainys. Sekma-
dienį, iškilmingas šv. Mišias atnašavo
vysk. Antanas Deksnys, po Mišių
salėje buvo surengtas pirmas minėji-
mas – Tautos šventė.

Detroito apylinkių lietuvių orga-
nizacijos kreipėsi į Tarybą prašy-
damos prisijungti prie parapijos ir
naudotis patalpomis. Pirmosios krei-
pėsi ,,Gabijos” tunto skautės, ,,Žibu-
rio” lituanistinė mokykla, sporto klu-
bas ,,Kovas”, Lietuvos Vyčių 79 kuo-
pa, Lietuvių Bendruomenės Detroito
apylinkė, Moterų sąjungos 54 kuopa,
Detroito ateitininkai, ,,Baltijos” tun-
to skautai. Įsisteigus Lietuvos Dukte-
rų skyriui, jos taip pat gražiai įsi-
jungė į veiklą parapijoje.

Taip ir prasidėjo naujuose pas-
tatuose įvairūs minėjimai, koncertai,
parodos, paskaitos ir pranešimai, jau-
nimas repetavo, sportavo ir lankė
,,Žiburio” lituanistinę mokyklą. Ve-
dėjo pareigas einant Pranui Zarankai
buvo įsteigta aukštesnioji mokykla.
Jaunimas lituanistinę mokyklą lankė
13 metų, veikė darželis, aštuonių
skyrių žemesnioji ir keturių klasių
aukštesnioji mokyklos. Vėliau buvo
pradėta dirbti su dar jaunesniais,
priešmokyklinio amžiaus vaikais.
Šeštadieniais pastatai buvo pilni
energingo jaunimo, klasėms trūko
kambarių, buvo naudojami persiren-
gimo kambariai po scena, keli kam-
bariai klebonijos pastate. Buvo lai-
kas, kai į parapiją važiuodavome ma-
žiausiai keturis kartus per savaitę:
vaikai žaidė krepšinį ir tinklinį, šeš-
tadieniais skubėdavome į mokyklą, į

skautų sueigas bei ateitininkų susi-
rinkimus, vakare į įvairius pokylius,
šokius, sekmadienį į šv. Mišias, po-
sėdžius, susirinkimus, minėjimus, o
kur dar įvairios repeticijos! Daug kur
eidavome visa šeima kartu, ne tik į
renginius, bet ir į pokylius. Reikia
džiaugtis, kad parapijos prieglobstyje
išaugo daug šaunaus jaunimo, buvo
religingi, baigė mokslus, išmoko lie-
tuvių kalbą, kaip dirbti visuomenėje
ir savo tarpe visam gyvenimui susi-
draugavo. Gaila, kad mokslus baigę
daugelis jaunimo negalėjo mūsų
apylinkėse gauti darbų, todėl išvažia-
vo kitur. Ten nuvykę taip pat įsijungė
ir įsijungia į veiklą. Džiaugiamės, kad
ir pas mus iš kitų miestų atvyksta
puikaus lietuviško jaunimo.

Prasidėjus Sąjūdžio judėjimui
Lietuvoje, o ypač paskelbus neprik-
lausomybės atkūrimą ir laukiant JAV
pripažinimo, amerikietiška spauda ir
televizija domėjosi įvykiais Lietuvoje,
dažnai sekmadienių rytais atvykdavo
į parapiją, nes žinojo, kad čia susiren-
ka daug lietuvių. Buvo proga pasi-
sakyti ir būti išgirstiems plačiosios
JAV visuomenės, aišku, spauda sek-
davo visas mūsų demonstracijas.
Jautėmės turintys teisę kalbėti už
Lietuvos žmones, ypač po Sausio 13-
os įvykių.

Parapiją aplankė daug žymių
žmonių. 1990 m. lapkričio mėn. at-
vyko Aukščiausios Tarybos pirminin-
kas prof. Vytautas Landsbergis, vėl
čia sugrįžo 1994 m. ir 2005 m., kai

buvo rengiama JAV Lietuvių Bend-
ruomenės Tarybos sesija. Parapijoje
kelis kartus lankėsi ir dabartinis
Lietuvos Prezidentas Valdas Adam-
kus (tuo metu dar tų pareigų nėjo).
Čia sulaukėme ambasadorių – Stasio
Lozoraičio, Jr., Stasio Sakalausko,
Vygaudo Ušacko ir Audriaus Brūz-
gos, lankėsi Aukščiausios Tarybos
pirmininko pavaduotojas Česlovas
Stankevičius. 1993 m. buvo surengta
visuomeninė – politinė konferencija,
dalyvavo LR ministras pirmininkas
Adolfas Šleževičius, LR Seimo nariai
Romualdas Ozolas, Aloyzas Sakalas
ir Saulius Šaltenis. Į konferenciją
suvažiavo daugiau nei 400 visuome-
nininkų, verslininkų, įvairių profe-
sionalų. Vos tik atvykęs į JAV Det-
roite lankėsi Simas Kudirka.

Į Vasario 16-os ir vėliau į Kovo
11-os minėjimus atvykdavo ameri-
kiečiai politikai. Dažni svečiai buvo
Michigano valstijos gubernatorius
John Engler, senatoriai Spencer Ab-
raham, Donald Riegle, Jr. ir Robert
Griffin, Kongresso nariai Dick Chrys-
ler, William Blanchard, William
Broomfield, Joe Knollenberg ir pas-
taruoju metu Thaddeus McCotter. 

Iš mūsų jaunimo gretų taip pat
išaugo gebančių dalyvauti politiniuo-

se reikaluose, tai ambasadorė Gintė
Damušytė, Asta Banionytė, Viktoras
Nakas, Andrius Anužis, Michigano
respublikonų partijos pirmininkas
Saulius Anužis ir kiti.

Sunku išvardyti visus ansam-
blius, chorus, teatro grupes, pasiro-
džiusias mūsų scenoje ne vien iš ap-
linkinių miestų, bet ir iš Pietų Ame-
rikos. Atkūrus nepriklausomybę
atvyko ansamblių, orkestrų, pavienių
muzikų iš Lietuvos.  Detroite jau ne
vieną kartą buvo rengiamos sporto
žaidynės, buvo atvykę krepšininkai iš
Australijos.

Trisdešimt penkerių metų laiko-
tarpiu teko švęsti kelias mūsų visuo-
menei svarbias sukaktis. Tai Vilniaus
universiteto 400 metų sukaktis (su-
kviesti Detroito apylinkių univer-
sitetų rektoriai), Martyno Mažvydo
katekizmo 450 metų sukaktis (iš Lie-
tuvos atvyko paskaitininkai? Vilniaus
universiteto prof. Domas Kaunas ir
M. Mažvydo bibliotekos lituanistikos
skyriaus vedėja Silvija Vėlavičienė),
iškilmingai atšvęsta JAV Lietuvių
Bendruomenės 30 metų sukaktis.

(Bus daugiau)Detroito sporto klubo ,,Kovo” sportininkai daug darbavosi padėdami statyti Dievo Apvaizdos lietuvių parapiją.

,,Žiburėlio” mokyklos mokiniai tikybos pamokoje su kunigu Alfonsu Babonu
ir mokytoja Aldona Mikmantiene. 

Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos dedikacijos šventėje per iškilmingas šv.
Mišias vyskupas Vincentas Brizgys ir vyskupas Antanas Deksnys.
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O šis, matyt, mažai chemikalais
barstytas laukas jo turėjo apsčiai.
Artojo plūgai į paviršių vertė sliekus,
karkvabalius, jų vikšrus bei kitokius
kirminus. Gal ir varlių bei pelių pa-
sitaikydavo tame puotos stale. At-
menu iš vaikystės dienų, kad mūsų
ūkio laukuose, drėgnesnėse vietose,
ir rupūžių pasitaikydavo, kurių
gandrai nevengdavo įsimesti į savo
gurklius. Nors varlės ar rupūžės ne-
buvo laukų kenkėjai, tačiau gandrui
irgi reikėjo stambesnio kąsnio savo
dietai paįvairinti. Bet tai gal daugiau
ekologinis klausimas, į kurį nedrįs-
čiau per daug gilintis.

Bandžiau skaičiuoti, kiek ten tų
gandrų buvo suskridę, bet veltui. Po
keliolikos hektarų plotą išsisklai-
džiusių, pirmyn ir atgal bestipinė-
jančių, tarp savęs besipešančių dėl
skanesnio kąsnio paukščių buvo ne-
įmanoma suskaičiuoti. Spėjome jų
ten buvus apie 200 galvų, ką vėliau
apytikriai patvirtino ir mano ten
darytos nuotraukos, kurių pripyški-
nau beveik visą juostelę. Daugiau nei
pusvalandį praleidome besigėrėdami
tuo nekasdieniniu vaizdu. 

Man atrodė, kad vien tik dėl šio
fantastiško patyrimo buvo verta
skristi į tėvų ir mano gimtąją žemę.
Niekas ir iš vietinių gyventojų nėra
matęs tokio gausaus gandrų sąskry-
džio, išskyrus gal tik tą traktorininką
– „Bielaruss” vairuotoją. Norėjau dar
su juo pasikalbėti, bet dėl iš anksto
sutarto apsilankymo Ukmergėje,
turėjome palikti jį ir gandrus. Ir esu
tikras, kad šis artojas su savim
nesivežiojo botago ir kad jis buvo
lietuvis – gandrų gerbėjas. Po trejeto
valandų Ukmergėje, grįždami atgal,
vėl buvom sustoję prie to lauko, bet
ten jau neradome nei traktoriaus, nei
dvišimčio būrio busilų. Tik gal apie
pustuzinis jų dar ramiai stypinėjo po
lauką, galbūt pavėlavę į pagrindinę
puotą ar besiilsintys prieš sugrįžtant
į savo  lizdus.

Viena buvo aišku, kad šis gandrų
sąskrydis dar nebuvo pasirengimas
išlėkti į pietus. Dar apie savaitę po šio
įvykio, bevažinėjant po vidurio Lietu-
vos lygumas, po Žemaitiją ir rytų
Aukštaitiją, panašaus reiškinio dau-
giau nepastebėjome. Tuo metu liz-
duose jų retai būdavo, nes jaunikliai
jau mokėsi skraidyti ir patys pasi-
rūpinti maistu. Tik nakčiai jie sutūp-
davo į savo lizdus.  

Kitą savaitę, „bestypinėdamas”
po savo gimtinės laukus, dar mačiau
keturis gandrus, begaudančius varles

ar kas ten būtų buvę. O tokių mažų
varlyčių, žiogų bei kitokių vabzdžių
Pučionyse tikrai buvo pilna. Ir kas
įdomiausia, ką jau pastebėjau prieš
septynerius metus, po Šv. Baltramie-
jaus dienos nei tų varlyčių, nei žiogų
visiškai neliko. Tad gal todėl gandrai,
neturėdami ko lesti, per Šv. Baltra-
miejų ir pasitraukia iš mūsų krašto, o
varlės sulenda į dumblus žiemoti?
Tai va kur šuo pakastas, kaip sakoma
mūsų liaudyje.

Dar gana įdomią naujovę paste-
bėjau – tai gandralizdžių vietos.
Daugiausia jų matosi ant apleistų
kolūkių vandentiekio bokštų, o ypač
ant telefono ar elektros stulpų. Ir dar
ne bet kaip! Kažkuris labai gudrus
stulpų statytojas sugalvojo virš vielų,
prie stulpo, pridurti apie 2-ų metrų
ilgumo storoką kartį, ant kurios pri-
tvirtinami specialiai paruošti rėmai.
Abi pusės lieka patenkintos – gandro
nenutrenkia elektros srovė, o gandro
lizdas, sukrautas iš žagarų, nenu-
traukia elektros srovės ar telefoninių
pasikalbėjimų. Pats Saliamonas to
neišgalvotų.

Man atrodo, kad gandrų Lietu-
voje dabar yra daugiau. Vos prieš sep-
tynerius metus, gana daug keliaujant
po kraštą, manau, jų tiek daug nebu-
vo. Gal todėl, kad padaugėjo nedir-
bamos žemės plotų, gal kad liaudin
sugrįžta senieji prietarai, o gal todėl,
kad gamtosauga stiprėja. Baigdamas
dar noriu pridėti vienintelę man ži-
nomą dainą apie gandrą:

Tarp purienų matėm gandrą
Vaikštinėjant kartą, antrą.
Stypu stypu, tapu tapu
Tarp žalių purienų lapų.

Kelia kojas jis iš lėto,
Kaip šokėjas iš baleto.
Stypu stypu, tapu tapu
Tarp žalių purienų lapų. (2 k.)

Statistika apie gandrus

Turiu prisipažinti skaitytojui,
kad gal valandą po to, kai į pašto
dėžutę įmečiau straipsnį „Draugui”,
internetu atėjo daugiau labai svar-
bios informacijos – statistikos apie
gandrus. Tą medžiagą man parūpino
ne kas kitas, o jau minėtas mano pus-
brolis Valdas — „Nepraustaburnis–
Patauška”. Ši informacija paimta iš
interneto „Wikipedia, the free Encik-
lopedia”, kurios ištraukas laisvai iš-
verčiau į lietuvių kalbą.

Gandrai – geradariai
JONAS ÕARKA

Nr. 5

Tęsinį skaitykite ateinantį šešta-
dienį, balandžio 20 d.

PENKI HAIKU

GINTA REMEIKYTĖ-GEDO

Eilėraščiai, įkvėpti praėjusios vasaros apsilankymo
Lietuvoje su vyru ir dukra 

Gitaros aidai
Kotryną iš griuvėsių
kelia, apšviečia.

Prie vienuolyno
senasis istorikas
liudija, budi.

nebe gatvėje
tik knygyne sutiksim
ivanauskaitę

Netikįs vyras
gotikos skliautų kviečiams
skuba pas Oną.

Dukra užbaigia
kelionę į Lietuvą
Soprano ledais.

P. S. Antrasis haiku — apie Bazilijonų vienuolyną.
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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

PARDUODA

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

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

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

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055

RIMAS
STANKUS

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

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

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

HONIG – BELL

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

FTD

PRIEŽIÙRA

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

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

Bostone. Kaina 500 dol. 
Parduodami ir atskiri tomai. 

Tel. 773-585-9500

Always with FlowersAlways with Flowers
Gèlès visoms progoms JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje

SKELBIMÛ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

•••ÎVAIRÙS SKELBIMAI•••

* Moteris ieško darbo senelių priežiū-
roje, ar valymo darbų Palatine, IL ar 15
myliu spinduliu nuo jo. Patirtis, anglų
kalba, CNA sertifikatas. Tel.: 847-963-
1424.

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

* Moteris ieško žmonių slaugymo dar-

bo. Gali pakeisti arba išleisti atostogų.
Tel. 312-492-8795.

* 28 m. mergina, turinti patirties vaikų
ir senelių priežiūroje, taip pat namų bei
ofisų valymuose, vairuojanti automo-
bilį, laisvai kalbanti angliškai, ieško
darbo namuose, naktimis ar savaitga-
liais. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-
742-4858.

* Vyras ieško darbo. Tel. 708-301-0955.

D È M E S I O ! Neseniai atvykote, ieõkote darbo ar buto, 
taçiau skelbtis laikraõtyje brangiai kainuoja? Ne bèda! 

,,DRAUGAS” jùsû skelbimâ iõspausdins nemokamai. 
Tereikia paskambinti tel. 773-585-9500.
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Privačios bendrinės lietuvių
kalbos duomenų bazė 

Atkelta iš 4 psl.
Sukaupus didesnę duomenų ba-

zę, ji darysis svarbi ne tik kalbos stu-
dijoms, bet ir kitiems dalykams tirti –
istorikai galės studijuoti kasdienybės
istorijos aspektus, sociologai ir ant-
ropologai turės galimybę aprašyti lie-
tuvių visuomenę, jos mąstymo raidą. 

Subūrėme iniciatyvinę duomenų
bazės grupę iš prof. Violetos Kalė-
daitės (atvykusios metams iš Kauno
Vytauto Didžiojo universiteto (VDU)
stažuotis Lituanistikos katedroje
UIC), magistrės Aurelijos Tamošiū-
naitės (PLB Lituanistikos katedros
doktorantės UIC) ir šių eilučių auto-
riaus. Siekiame glaudžiai bendradar-
biauti su VDU išeivijos centru. Dar-
bas jau verda, bet kol kas savo tin-
klalapio dar negalime atverti. Prieš
pradėdami skelbti duomenis (tuos,

kuriems nebus uždėta apribojimų),
turime sukaupti daugiau medžiagos. 

Nuoširdžiai prašome Jūsų pagal-
bos – pasidalyti savo namų archy-
vuose laikoma privačios lietuvių kal-
bos medžiaga: lietuviškais laiškais,
atvirukais, atvirlaiškiais, nuotraukų
užrašais, dienoraščiais. Prašome
mums rašyti: 

Įprasto pašto adresas: 
Assoc. Prof. Giedrius Subacius 
Dept. of Slavic and Baltic (MC/306)
University of Illinois at Chicago 
601 S. Morgan St. 
Chicago IL 60607, U.S.A. 

Elektroniniai adresai:
subacius@uic.edu
v.kaledaite@hmf.vdu.lt
aurelijat@yahoo.com

1956 metų laiškas iš Lietuvos į Ameriką. 

LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto 

apylinkèse ir priemiesçiuose. Patarnavimas 24 val.

• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632   

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

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

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

,,Still Proudly Serving Lithuanian Families”

HILLS
FUNERAL HOME

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

Other Locations Available
(708) 598-5880

“Formerly of Roseland”     “Family Owned & Operated”

Lukas Joseph McGinty, gimęs Juozui ir Baltijai Udrytei McGinty 2007
m. rugsėjo 6 d., pakrikštytas Šv. Stepono kankinio bažnyčioje, Sacra-
mento, CA.  

Nuotraukoje: Mažasis Lukas su krikšto tėvais Almiu ir Klaudija Ud-
riais, krikštijusiu F.S.S.P. kunigu ir tėveliais Juozu ir Baltija. 

MÙSÛ ÕEIMOSE �
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JAV LB Lemonto apylinkės metiniam
susirinkimui pasibaigus

LAIMA APANAVIÇIENÈ

JAV Lietuvių Bendruomenės apy-
linkėse prasidėjo metiniai narių su-
sirinkimai. Sekmadienį, balandžio 6
d., kai daugelis žmonių skubėjo į Jau-
nimo centrą  žiūrėti Dramos sambū-
rio iš Los Angeles atvežto spektaklio
,,Reikia arklio”, lemontiečiai rinkosi į
savo apylinkės susirinkimą. Nesu šios
apylinkės narė, tačiau darbinės parei-
gos mane taip pat nuvedė į Lemontą.

Susirinkę salėje apylinkės nariai
vartė susirinkimo darbotvarkę, do-
mėjosi išdalinta apylinkės iždininkės
ataskaita.

Susirinkimą pradėjo JAV LB Le-
monto apylinkės pirmininkė Irena
Vilimienė. Lietuvos himną sugiedojo
solistė Nijolė Petrošienė-Penikaitė,
invokaciją perskaitė prelatas Ignas
Urbonas. Visi susirinkusieji atsisto-
jimu pagerbė Anapilin išėjusius apy-
linkės narius.

Vienbalsiai priėmus darbotvarkę,
apylinkės pirmininkė visiem pristatė
susirinkime dalyvavusius LB Tary-
bos narius ir svečius. JAV LB Vidurio
Vakarų apygardos pirmininkė Auš-
relė Sakalaitė pasveikino visus susi-
rinkusius, įteikdama gėles pirminin-
kei I. Vilimienei padėkojo visiems
apylinkės valdybos nariams už gražią
veiklą.

Protokolą, kuris buvo priimtas
vienbalsiai, perskaitė valdybos sekre-
torė Zita Litvinienė.

Lemonto apylinkės pirmininkė I.
Vilimienė susirinkusiems priminė,
kad 2007 m. kovo 18 d. mėn. LB Le-
monto apylinkės metinio susirinkimo
metu dvejų metų kadencijai buvo iš-
rinkti 9 valdybos nariai: Rimantas
Dirvonis, Birutė Kairienė, Gediminas
Kairys, Nijolė Grigaliūnienė, Nijolė
Petrošienė-Penikaitė, Milda Tallat-
Kelpšienė, Anzelmas Tursa, Arvydas
Bagdonas ir Irena Vilimienė bei ,,ex-
officio” sporto reikalams paskirtas

Kęstutis Ambutas. Šiemet kadencija
baigiasi dviem valdybos narėms –
Zitai Litvinienei ir Julijai Liutikienei,
kurios buvo išrinktos į valdybą 2006
m. susirinkime. Julija Liutikienė
šiais metais į valdybos narius nebe-
kandidatuoja, o valdybos sekretorė
Zita Litvinienė iškėlė savo kandida-
tūrą naujai kadencijai.

Pirmininkė susirinkusiems pra-
nešė, kad dėl svarbių asmeninių prie-
žasčių valdybą palieka Nijolė Griga-
liūnienė, Anzelmas Tursa ir Irena Vi-
limienė bei priminė, kad susirinku-
sieji  turės išsirinkti keturis naujus
valdybos narius.

Padėkojusi visiems valdybos na-
riams už gražų darbą, pranešėja gana
išsamiai papasakojo apie Lemonto
apylinkės nuveiktus darbus.

Vienas didžiausių apylinkės dar-
bų praėjusiais metais buvo JAV LB
XVIII Tarybos antrosios sesijos glo-
ba. ,,Tokio masto renginiui suruošti

neturėjome patirties, todėl ruošos
darbus pradėjome jau spalio mėnesį,
t.y., vos ne prieš metus iki renginio.
Beveik nebuvo posėdžio, kuriame ne-
būtume lietę pasiruošimo sesijai klau-
simo, – sakė I. Vilimienė. – Džiaugia-
mės, kad mūsų pastangas Tarybos na-
riai įvertino gerai. Manau, kad mums
pasisekė dėl to, jog kiekvienas mūsų
valdybos narys jam pavestą darbą
atliko kruopščiai ir atsakingai.”

Be šio milžiniško darbo buvo nu-
veikta daug kitų darbų:

•Verbų sekmadienį suruoštas
Sakralinės baroko muzikos koncer-
tas, kuriame skambėjo J. S. Bach, G.
F. Handel, A. Vivaldi, V. Lubeck ir kt.
kompozitorių kūriniai, kuriuos atliko
grupė solistų ir instrumentalistų, va-
dovė vargonininkė Solveiga Palionie-
nė;

•Apylinkės valdyba kartu su
penkiais išrinktais atstovais dalyvavo
Vidurio Vakarų apygardos suvažia-
vime;                                                                                              

•Gegužės mėnesį apylinkėje sve-
čiavosi JAV LB  Kultūros tarybos pir-
mininkė Dalė Lukienė ir JAV LB
Krašto valdybos atstovė Sigita Šim-
kuvienė. Kartu su viešniomis buvo
atvykęs dainininkas A. Babravičius.
D. Lukienė pasidalijo mintimis apie
Kultūros tarybos ateities planus;                            

•Valdyba palaiko nuolatinius ry-
šius su lituanistinėmis mokyklomis.
Apylinkės atstovai ne tik dalyvauja
Maironio lituanistinės m-klos rengi-
niuose, bet pagal galimybes padeda
materialiai. Rugsėjo mėn. buvo ren-
kamos aukos švietimui (surinkta 86
dol.). Dalis rugpjūčio mėn. gegužinės
pelno taip pat buvo paskirta mokyk-
loms (100 dol. auka nusiųsta Švieti-
mo tarybai);

•Birželio mėn. paminėta liūdna
lietuvių tautai masinių išvežimų die-
na. Prie Partizano Motinos paminklo
padėtas vainikas, kurį tradiciškai
apylinkei dovanoja ,,Always with Flo-
wers” savininkė Irena Karalienė. Pa-
laimintojo J. Matulaičio misijoje
buvo aukojamos  šv. Mišios už Sibiro
kankinius. PLC didžiojoje salėje Jus-
tinas Riškus papasakojo apie lietu-
viško jaunimo išvyką  į Sibiro trem-
ties vietas; 

•Vasarą apylinkė suruošė dvi ge-
gužines; 

•Kartu su Socialinių reikalų sky-
riumi buvo suruoštos medicininės po-
pietės, kuriose savo žiniomis dalijosi
gydytojas Andrius Kudirka;  

•Vyko popietės ir susitikimai su
JAV LB Tarybos nariais, su prof.
Romualdu Kašuba, Yale University
muzikinės bibliotekos stažuotoja Eg-
le Stalnioniene ir jos vyru, Teisingu-
mo ministerijos darbuotoju Gintautu
Stalnioniu, gražiai knygą ,,Lietuvos
valsčiai ir miesteliai” pristatė Bro-
nius Nainys, šventinę popietę, skirtą
Krikščionybės įvedimo Lietuvoje 755
metinių ir Provincijos atgavimo 80 –
čiui paminėti vedė Lietuvos istorijos
žinovas Rimantas Kunčas-Žemai-
taitis;

•Vasario 17 d. įvyko puiki Vasa-
rio 16-osios ir Kovo 11-osios  šventė.
Alma Adamkienė ir LR generalinis
konsulas Čikagoje Arvydas Dauno-
ravičiaus įteikė apdovanojimus rašy-
tojai Liūnei Sutemai, buvusiam
,,Margučio” radijo valandėlių vedėjui
Petrui Petručiui ir ,,Spindulio” gru-
pės šokių vadovei Rasai Poskočimie-
nei. Meninę programą atliko ,,Spin-

dulio” jaunieji šokėjai, solistai G. Bi-
genytė, A. Barniškis, N. Penikaitė  ir
naujai įsikūręs pučiamųjų orkestras
,,Gintaras”. Šventės metu LB Krašto
valdybai buvo surinkta 1,183 dol.   

Lemonto apylinkės gyventojų dar
laukia du renginiai, kurie buvo sup-
lanuoti anksčiau – balandžio 20 d. į
svečius atvyksta Detroito apylinkės
mėgėjų teatras su S. Mrožeko spek-
takliu ,,Serenada”, o rugsėjo mėn.
valdybos kultūros komisija, kuriai
vadovauja Nijolė Petrošienė-Peni-
kaitė, ruošia neeilinį muzikinį vaka-
rą-susitikimą su mūsų buvusiais Lie-
tuvių operos solistais.             

Baigdama I. Vilimienė sakė, kad
buvo numatyti ir kiti renginiai, kurių
teko atsisakyti, nes PLC administra-
cija pareikalavo 130 dol. už kiekvieną
teminę popietę. Pranešėjos teigimu,
šiemet mokestis už patalpas padvi-
gubėjo. ,,Už  šios   dienos metinį susi-
rinkimą, kuris vyksta misijai skirtu
laiku (ir yra misijos apmokėtas), tu-
rėsime sumokėti centrui 250 dol. Po-
sėdžiauti centre nebus įmanoma taip
pat, nes reikalaujama mokėti 20 dol.
už valandą. Per metus vien už posė-
džius susidarytų 600–700 dol. Apy-
linkės valdybai tokios išlaidos nepa-
keliamos. Matyt, turint savo lietuviš-
kus namus, reikės posėdžiauti kieno
nors namuose ar ieškoti prieglobsčio
kitur”, – teigė apylinkės pirmininkė. 

Pranešėjos teigimu, Centro vado-
vybė netęsi pažado, duoto PLC   kūri-

JAV LB Lemonto apylinkė 
14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Rezoliucija dėl PLC naudojimo JAV LB Lemonto apylinkei  

JAV LB Lemonto apylinkės susirinkimas, įvykęs 2008 m. balandžio 6 d.
PLC didžiojoje salėje, prisimindamas PLC steigimo pradžią ir jo steigimo
eigoje nustatytus būsimo naudojimo principus, kuriuose pabrėžiama, kad
JAV LB Lemonto apylinkei suteikiama teisė su apylinkės veikla susijusiems
pasitarimams, posėdžiams, susirinkimams bei pagrindiniams renginiams,
pvz., Vasario 16-os, Tautos Šventėms, Tremties minėjimui šiuose lietuvių
namuose patalpomis naudotis nemokamai, primena dabartinei PLC vado-
vybei pradinį susitarimą, prašydamas jo laikytis. 

JAV LB Lemonto apylinkės metiniame susirinkime tautinę giesmę gieda iš
kairės: Lemonto apylinkės pirmininkė Irena Vilimienė ir valdybos nariai –
Zita Litvinienė, Birutė Kairienė, Romas Kronas ir Rimantas Dirvonis.

Susirinkusieji klauso apylinkės pirmininkės metinio pranešimo.
Laimos Apanavičienės nuotraukos

Lemonto apylinkės valdybos sekre-
torė Zita Litvinienė.
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PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Ant tavo veido
Saulė leidosi
Atėjo naktis –
Netektis

Priprato akys
Prie vienatvės
Nurimo mintis –
Netektis

Rytui vieta
Širdy išgulėta
Paliko naktis –
Netektis.

Rančienė

A † A
Arch. ALBERTAS J. KERELIS

Prisimenant skaudžios netekties penktąsias metines, kai
netekome mylimo vyro, tėvo, senelio, šv. Mišios už a. a.  Alberto sielą
bus atnašaujamos šeštadienį, 2008 m. balandžio  19 d., 6 val. vakaro
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Pasaulio lietuvių centre,
Lemont, IL.

Prašome visus, kurie pažinojo  a. a. Albertą, kartu su mumis
pasimelsti.

Liūdinti šeima

Buvusiam ilgamečiui Lietuvių fondo nariui ir akty-
viam įgaliotiniui

A † A
JUSTINUI BUIVIUI

iškeliavus į Amžinybę, reiškiame nuoširdžią ir gilią
užuojautą dukroms RAMUNEI ir DAINAI, sūnui
GINTARUI bei visiems kitiems artimiesiems. Pasige-
sime darbštaus ir atsidavusio lietuvybei asmens. Ne-
tekties valandą liūdime ir gedime kartu.

Lietuvių fondo  taryba ir valdyba

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

LEOKADIJA BARANAUSKAITĖ
BRINKIENĖ KAŠUBIENĖ

1919–2007

Mūsų miela mama, močiutė ir draugė Lilia paliko šios žemės
skausmus 2007 m. balandžio 14 d. ir buvo palaidota balandžio 20
d. Jos rūpestingumas šeimai ir darbštumas – mums pavyzdys.
Jos nuoširdumas, draugiškumas ir juokas lieka mūsų širdyse ir
džiaugiamės, prisimindami jos entuziazmą virtuvėje.

Ar miške aš čia stoviu, ar danguj, ar rojuj?!
Kur tik žiūri, vis gražu: žalia, liekna, gryna!
Kur tik uostai, vis miela: giria nosį trina!
Kur tik klausai, vis linksma: šlama, ūžia, siaudžia:
Ką tik jauti, vis ramu: širdį glosto, griaudžia.

„Anykščių šilelis”, Antanas Baranauskas

Sūnus Andrius Brinka, sūnus Raimundas  Brinka su
žmona Lucy ir jų vaikai, anūkai ir proanūkiai, kartu su
vyro Antano Kašubos dukrom Rima Binder ir Viktorija
Matranga su šeimomis

mosi metu – bendruomenė sociali-
niams reikalams, susirinkimams, po-
sėdžiams patalpomis galės naudotis
nemokamai. ,,PLC taryba ir valdyba
nesirūpina patalpomis, už kurias
imamas mokestis. Pvz., Fondo salės
scena neapšviesta, ten neįmanoma
ruošti pasirodymų, Bočių menė ap-
leista, užuolaidos jau seniai prašosi
pakeičiamos. Turimos patalpos, už jų
nuomą imamas užmokestis, tačiau
jos apleistos, neprižiūrėtos”, – toliau
vardijo pirmininkė.

,,Išsakiau nemažai liūdnų min-
čių, bet nenoriu užbaigti liūdna gai-
da. Tvirtai tikiu, kad naujasis PLC
valdybos pirmininkas supras mūsų
susirūpinimą ir darys viską, kad  lie-
tuviai nesijaustų podukromis ar po-
sūniais šiuose namuose, kad tai būtų
šilti, malonūs namai visiems. O mes
visi stengsimės – kas savo darbu, kas
aukomis – prisidėti prie šių namų iš-
laikymo”, – užbaigė I. Vilimienė.

Apie socialinius reikalus kalbėjo
Socialinių reikalų vedėjas Romas
Kronas. Jo teigimu, sumažėjęs lanky-
tojų skaičius verčia galvoti, ar toks
skyrius iš vis reikalingas. Surinktos
aukos nepadengia nuomos išlaidų
(1,440 dol.).

Labai detaliai ataskaitą pristatė
Lemonto apylinkės valdybos iždinin-
kė Birutė Kairienė. Ataskaitoje pui-
kiai matosi visos pajamos ir išlaidos.
Kalbėjęs Kontrolės komisijos narys
Stasys Džiugas taip pat atkreipė į tai

dėmesį. Anot B. Kairienės, sunkiau-
siai sekasi surinkti narių solidarumo
įnašą. Kasmet aukoja tie patys žmo-
nės, vis dar sunkiai į bendruomenės
gyvenimą įsitraukia neseniai atvažia-
vusieji.

Beruošiant straipsnį redakcija
gavo LB Lemonto apylinkės nario
Kęstučio Ječiaus laišką. Jis įsitikinęs,
kad ,,turint 6,500 dol. kasoje, galima
ir toliau vesti prasmingą, įvairią,
įdomią ir naudingą veiklą lietuvybės
išlaikymui Vidurio Vakarų apygardos
teritorijoje”.

Po pranešimų vyko diskusijos.
Ypač daug diskutuota PLC patalpų
nuomos klausimais.  Susirinkimo pa-
baigoje vieningai buvo priimta rezo-
liucija, kurią spausdiname atskirai.
Pasibaigus diskusijoms į Lemonto
apylinkės valdybą vienbalsiai buvo iš-
rinkti nauji nariai: Marytė Černiūtė,
Gediminas Kazėnas, Jūratė Paltana-
vičienė ir Justinas Riškus. 

Mane nustebino kai kurių apy-
linkės narių nesidomėjimas savo apy-
linkės reikalais. Girdėjosi replikos,
kad reikia greičiau baigti susirin-
kimą. Nemažai susirinkimo dalyvių
nesulaukė balsavimo, kas bus išrink-
tas į naująją apylinkės valdybą. Ar
apylinkės žmonėms tai neįdomu? Tai
kodėl piktinamės ir kritikuojame, jei
kas nors nepavyksta? Ar viena valdy-
ba gali ką nors padaryti? Ar jai ne-
reikalinga visų apylinkėje gyvenan-
čių pagalba?

Lietuvos jaunimo organizacijų
taryba (LiJOT) šiais metais vėl ren-
gia keliones į lietuvių tremties ir
įkalinimo vietas Sibire ir skelbia da-
lyvių atranką. Atranka susideda iš
dviejų etapų: iš užpildytų anketų bus
atrinkta grupė žmonių, kuri išsiruoš į
bandomąjį žygį Lietuvoje, sakoma
pranešime spaudai. Jį įveikę jaunuo-
liai liepą vyks į sudėtingą ir daug iš-
bandymų žadančią kelionę Sibire. 

Visi norintys dalyvauti projekte
„Misija Sibiras’08” privalo užpildyti
atrankos anketą, kuri skelbiama pro-
jekto tinklapyje internete www.misi-
jasibiras.lt. Atranka vyks iki gegu-
žės 5 dienos. Anketas kviečiami pil-
dyti visi jauni žmonės, galintys pag-
rįstai motyvuoti savo norą vykti į ke-
lionę ir atsakingai prisidėti prie pro-
jekto tikslų įgyvendinimo bei jos re-
zultatų viešinimo. Žygis Sibire truks
tris savaites – nuo liepos 3 d. iki lie-
pos 23 d. Didžiąją laiko dalį dalyviai
gyvens palapinėse, laukinės gamtos
sąlygomis, daugybę kilometrų keliaus
pėsčiomis, kartu su savimi nešdami
kuprines.

Kartu su ekspedicijos dalyviais į
Sibirą šiemet vyks ir profesionali fil-
mavimo grupė. Jie fiksuos projekto
„Misija Sibiras’08” dalyvių išgyveni-
mus, gyvenimo Sibire realybę, pokal-
bius su ten gyvenančiais lietuviais. Iš
šios filmuotos medžiagos bus sukur-
tas dviejų dalių dokumentinis filmas.

2006 m. ir 2007 m. LiJOT su-
rengė 4 sėkmingas keliones į Sibirą.
Jų metu jaunimas sutvarkė apie 40
lietuviškų kapinių, susitiko su ten
gyvenančiomis lietuvių bendruo-
menėmis. 2006 metais į Sibirą kelia-
vo ir du JAV lietuviai: Justinas Riš-
kus ir Ieva Butkutė. Susipažinti su
projekto rezultatais galima puslapyje
www.misijasibiras.lt.

„Pagrindinis projekto „Misija
Sibiras’08” tikslas – parodyti, kad
jaunimas Lietuvoje yra patriotiškas.”
– sako LiJOT prezidentas Šarūnas
Frolenko. Projekto globėjai: Prezi-
dentas Algirdas Brazauskas ir prof.
Europos parlamento narys Vytautas
Landsbergis.

DELFI.lt ir ,,Draugo” info

Skelbiama projekto „Misija
Sibiras’08” dalyvių atranka

Nuotrauka iš www.misijasibiras.lt
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�JAV LB Brighton Park apylin-
kės narių metinis susirinkimas įvyks
balandžio 13 d. 11 val. r. Švč. Mer-
gelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
parapijos Mozerio salėje, 4420 S.
Fairfield Ave, Chicago. Kviečiami
dalyvauti visi. Dienotvarkėje: prane-
šimas apie 2007 m. valdybos veiklą,
ateities planai, rinkimai į valdybą.
Nariai prašomi susimokėti LB solida-
rumo įnašą. Po susirinkimo paben-
dravimas prie kavutės.

�Tuoj po 9 val. r. šv. Mišių Šv.
Antano bažnyčioje balandžio 13 d. vi-
sus ciceriečius kviečiame į kavutės
kambarį, kur vyks JAV LB Cicero  apy-
linkės metinis susirinkimas.  Dienot-
varkėje: Cicero apylinkės valdybos veik-
los apžvalga, iždininko ataskaita, re-
vizijos komisijos pranešimas. Šiais
metais baigiasi valdybos narių ka-
dencija, tad bus renkami nauji nariai.
JAV LB Cicero valdyba kviečia visus
gausiai dalyvauti šiame susirinkime.
Pasivaišinsime kugeliu.

�FSS Čikagos skyriaus sueiga
įvyks balandžio 20 d., sekmadienį,  1
val. p.p. Posėdžių salėje, PLC, Le-
mont. Klausysimės įdomios R. Kun-
čo-Žemaitaičio paskaitos. Maloniai
kviečiame visus dalyvauti.

�Lietuvių Fondo 45-as metinis
narių suvažiavimas įvyks 2008 m.
gegužės 3 d. (šeštadienį).  Registra-
cija nuo 8:30 val. r. iki 10 val. r. Darbo
posėdžio pradžia 9:30 val. r. Kviečia-
me visus LF narius atvykti į Pasaulio
lietuvių centro didžiąją salę. LF ad-
resas: 14911 127th Street, Lemont,
IL 60439; tel.: 630-257-1616.

�Sportinių šokių studija „Balti-
ja” – tai šokių pamokos jaunimui, su-
augusiems ir vaikams. Privatūs užsi-
ėmimai jums patogiu laiku bei šokio
choreografija jaunavedžiams. Kvie-
čiame nuotaikingai praleisti laisva-
laikį ir išmokti populiariausių šokių
nepriklausomai nuo jūsų amžiaus bei
temperamento! Tel. pasiteiravimui:
708-769-4836. Daugiau informacijos:
www.dancestudiobaltija.com

�Radijo valandėlė ,,Ecos de Li-
tuania” informuoja, kad šį sekmadie-
nį, balandžio 13 d., prasidės naujas
sezonas. Vienintelė lietuviška radijo
valandėlės Pietų Amerikoje translia-
cija vyks sekmadieniais  nuo 4 val. p.
p. iki 6 val. v. Čikagos laiku. Laidą
bus galima girdėti ir apsilankius
internetinėje svetainėje  

www.ecosdelituania.com.ar

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
Visos kriminalinès bylos
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

Judita Urbaitė-Hoch su Emilija ir Andriuku Montessori mokyklėlės ,,Ži-
burėlis” suruošto  Motinos-vaiko ryto metu. 

Audros Kubiliūtės-Daulienės nuotr.

Pasaulio lietuvių centro Moterų
renginių komitetas rengia „Durnelių”
pietus sekmadienį, balandžio 20 d.,
12 v. p.p. Vaišinsime gardžiais pyra-
gaičiais ir kava. Visi nuoširdžiai kviečia-
mi smagiai praleisti popietę. (Žemai-
tijoje nuo senų laikų „durneliais” buvo
vadinami virti tarkuotų bulvių kukuliai).

• Karaliaučiaus krašto lietu-
viškų mokyklų paramai per Ma-
žosios Lietuvos lietuvių draugiją Či-
kagoje aukojo: $500 Matas Čyvas.
$100 Albinas Kurkulis, Ervynas ir
Rūta Naujokai, Algis A. Regis, Wil-
liam Schmalstieg, Jonas Vasys. $50
Alfonas Lukas. $40 Raymond Alis.
$25 Eugenijus ir Danguolė  Bartkus,
Marija Kuprienė, Alfonsas Tumas.
$20 Elena Purtulis. $15 Irena  Su-
šinskas, Danutė Uogintas. $10 dr.
Petras I. Jokubka,  Antanas Vosylius.
Dėkojame visiems rėmėjams. ,,Kara-
liaučiaus krašto lietuvybei”,
1394 Middleburg Ct., Naperville,
IL 60540-7011.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų
globos būrelis dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir su negalia
vaikams, daugiavaikėms šeimoms bei
studentams Lietuvoje. Aukojo:  a. a.
Irenos Kairytės atminimui Jonas
Paronis $20 ir Eugenija Barškėtienė
$20; tęsiant mergaitės metinę para-
mą Dalia ir Antanas Lauciai $240;
Sister Dot Dempsey $100; Kathe-
rine Mikals per savo dukrą Linda Pe-
rez $53,100 Tauragės mokyklai; kun.
Vytas Memėnas $240 tęsiant berniu-
ko metinę paramą ir $1,000 auka
surinkta per kun. Memėno pamoks-
lus apie Lietuvą amerikiečių parapi-
jose. Labai ačiū. „Saulutė” (Sun-
light Orphan  Aid) 414 Freehauf
St., Lemont, IL 60439, tel. (630)
243-7275. Aukos nurašomos nuo
mokesčių.

• A. a. Bronės Markienės at-
minimą pagerbiant, jos duktė Dan-
guolė Bielskienė „Saulutei” įteikė

$505, kuriuos suaukojo: E. ir E.
Brooks, G. Damijonaitienė, D. ir J.
Kapačinskai, A. ir K. Kriaučiūnai, D.
ir J. Liubinskai, D. Lukaitė, V. Lukas,
R. ir E. Modestai, R. ir  A. Marcher-
tai,  D. ir L.  Šleniai,  D. ir M. Trakiai.
„Saulutė” dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams Lie-
tuvoje ir reiškia nuoširdžią užuojautą
a. a. Bronės Markienės šeimai ir arti-
miesiems.

• A. a. Irenos  Genčienės atmi-
nimą pagerbdami, jos draugai ir pa-
žįstami suaukojo $400 padėti Lietu-
vos moterų krūties vėžio ankstyvai
diagnostikai. Aukojo: Brazaitis šei-
ma, Medardas ir Audronė Karalius,
Dalia Šaulys, Rūta ir Aras  Staniulis,
Vacys ir  Viktorija  Šaulys,  Vaclovas
ir Vanda Mažeika ir Dalia Vakselis.
Reiškiame gilią užuojautą velionės
artimiesiems. Nuoširdžiausiai dėko-
jame aukotojams. Lithuanian Mer-
cy Lift, P.O. Box 88, Palos
Heights, IL 60463.  Tel. 708-636-
6140. Tax ID #36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• Lithuanian Mercy Lift dėko-
ja  D. ir M. Greb, CA už $100 auką. Ši
auka yra skirta nupirkti mikroskopą
Šiaulių Tuberkuliozės ir Plaučių ligo-
ninei Lietuvoje. Lithuanian Mercy
Lift, P.O. Box 88, Palos Heights,
IL, 60463. Tax ID #36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• Lithuanian Mercy Lift dėko-
ja W. A. Nasutavičius, CA, už $50 au-
ką. Ši auka yra skirta Kėdainių naš-

laičių prieglaudai Lietuvoje. Lithua-
nian Mercy Lift, P.O. Box 88,
Palos Heights, IL 60463. Tax ID
#36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• A. a. Algimanto Daugirdo
atminimą pagerbdami, draugai ir
pažįstami paaukojo $440 padėti LML
įgyvendinti įvairiems medicininiams
projektams bei sergantiems ligo-
niams Lietuvoje. Nuoširdžiai užjau-
čiame šeimą ir dėkojame už aukas.
Aukojo: Ligiation Management, Inc.,
OH; Matthew  ir  Susan Kairis, OH;
Saks Fifth Avenue, OH; Nagy ir Elly
Ramzy, OH; Kim ir  Sean Henderson,
PA; Ronald ir Sandra Caporossi, OH;
Ezla ir Mildred Kelsey, OH;  Genovai-
tė Karsokas, OH; Penny McKenney,
OH. Lithuanian Mercy Lift, P.O.
Box 88, Palos Heights, IL 60463.
Tel. 708-636-6140. Tax ID #36-
3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• A. a.  Arnelle Lelia  Waite-
kunas Tumminello atminimą pa-
gerbdami, Mary Kasper, MD, paauko-

jo $100 padėti LML įgyvendinti įvai-
riems medicininiams projektams bei
sergantiems ligoniams Lietuvoje.
Lithuanian Mercy Lift, P.O. Box
88, Palos Heights, IL 60463. Tel.
708-636-6140. Tax ID #36-
3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• A. a. Bronės Markūnienės
atminimą pagerbdami, Palos Com-
munity ligoninės Vaistinės departa-
mento tarnautojai suaukojo $250 ir
paskyrė Panevėžio Kristaus Kara-
liaus Katedrai (msgr. Juozapas An-
tanavičius) Lietuvoje. Lithuanian
Mercy Lift., P.O. Box 88, Palos
Heights, IL, 60463. Tel. 708-636-
6140. Tax ID #36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

SKELBIMAI

Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL,
parduodamas keturių kambarių, vieno

miegamojo, butas (condominium).
Pilnai ir moderniai atnaujintas. Pir-

mame aukšte, langai į sodą. Tel. 630-
279-1575 arba 708-448-7279.

PARDUODA

Čia vieta Jūsų skelbimui!

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

Lemonto socialinių reikalų skyrius praneša, kad į Lietuvių
operos spektaklį ,,La Traviata” balandžio 27 d., sekmadienį,
bus galima nuvykti autobusu. Kaina – 10 dol. asmeniui. Nuo
PLC pastato autobusas išvyks 12:30 val. p.p. Vietas užsisakyti
galite paskambinę R. Kronui tel.: 630–968–0184.


