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JAV valstybès departamentas –
apie Lietuvos problemas

Nuo plaukimo aplink pasaulį pradžios jau praėjo daugiau nei 6 mėn.
1000odiseja.lt nuotr.

Vilnius, kovo 27 d. (Bernardi-
nai.lt) – Lietuvos valdžia iš esmės
gerbia savo piliečių žmogaus teises,
tačiau esama ir problemų, tarp kurių
minėtinos prastos kalėjimo sąlygos,
korupcija policijoje ir valdžios įstai-
gose, buitinis smurtas ir smurtas
prieš vaikus bei prekyba moterimis ir
mergaitėmis.

Tokias išvadas ataskaitoje apie
žmogaus teisių padėtį Lietuvoje 2008
m. pateikia ją parengęs JAV Valsty-
bės departamentas, kasmet tiriantis
Visuotinėje žmogaus teisių deklaraci-
joje įtvirtintų asmeninių, pilietinių,
politinių ir darbo teisių padėtis įvai-
riose šalyse.

JAV Valstybės departamento tei-
gimu, Lietuvos valdžia, iš esmės
gerbdama savo piliečių žmogaus tei-
ses, kai kuriose srityse vis dėlto susi-
dūrė su problemomis, tarp kurių mi-
nima ir padėtis šalies kalėjimuose.

Remiantis vietinių žmogaus tei-
sių gynėjų pranešimais, ataskaitoje

teigiama, kad sąlygos Lietuvos kalė-
jimuose tebėra prastos, nors valdžia
esą ir ėmėsi priemonių joms priartin-
ti prie tarptautinių reikalavimų.

JAV valstybės departamento
duomenimis, Seimo kontrolieriai
2008 m. gavo 309 kalinių skundus.
Daugumoje jų skundžiamasi kalėjimų
administracijos negebėjimu tinkamai

reaguoti į kalinių nusiskundimus
prastomis kalėjimo sąlygomis; ne-
tinkamu darbuotojų elgesiu; kalinių
teisių apribojimu, pavyzdžiui, cenzū-
ruojant jų susirašinėjimą arba nelei-
džiant apsilankyti šeimos nariams;
netinkamomis medicinos paslaugo-
mis ir blogomis darbo sąlygomis.

Nukelta į 6 psl.

Auksiniai ,,T∆kstantmeçio odisèjos”
îrašai Lietuvos buriavimo istorijoje

Filme ,,Tolimiausiam taške.
Horno ragas” tilpo dviejų įgulų Hor-
no rago apiplaukimo istorijos ir vaiz-
do medžiaga. Planuojama, kad iki
,,Tūkstantmečio odisėjos” kelionės
aplink pasaulį pabaigos liepos mėn.
bus sukurta per 10 buriuotojų nuoty-
kius ir susitikimus su lietuvių bend-
ruomenėmis visame pasaulyje vaiz-
duojančių filmų.

Vilnius, kovo 27 d. (1000odiseja.
lt) – Šį sekmadienį TV3 žiūrovus prie
ekranų jau septintąjį kartą kviečia
,,Tūkstantmečio odisėjos” kronikos.
Filmas ,,Tolimiausiam taške. Horno
ragas” pasakoja apie istorinius Lie-
tuvos buriavimo pasauliui įvykius –
Odisėjos V ir VI atkarpų įgulos api-
plaukė legendinį Horno ragą – pa-
saulio audrų lopšį.

Lietuvoje
pereinama prie
vasaros laiko
Vilnius, kovo 27 d. (BNS) – Lie-

tuvoje septyniems mėnesiams bus
įvestas vasaros laikas. Vasaros laikas
šiais metais bus įvestas sekmadienio,
kovo 29-osios, naktį.

Vasaros laikas įvedamas kasmet
paskutinį kovo sekmadienį 3 val.
nakties, laikrodžių rodykles pasu-
kant viena valanda pirmyn.

Vasaros laikas atšaukiamas spa-
lio mėn. paskutinįjį sekmadienį 4
val. nakties, pasukant laikrodžio ro-
dyklę viena valanda atgal. Sezoninį
laiką turi dauguma Europos šalių.

Prieš keletą metų Europos Ko-
misija atliko tyrimą dėl vasaros laiko
poveikio šalių ūkio sektoriams. Kaip
pranešė Aplinkos ministerija, tuo-
met nė viena ES valstybė, tarp jų ir
Lietuva, nepareiškė noro atsisakyti
vasaros laiko įvedimo ir atšaukimo
sistemos.

Teigiama, kad vasaros laikas tei-
kia galimybę ilgiau naudotis šviesiu
paros metu, taupyti elektros energi-
ją. Europos laiko normų laikymasis,
jas atitinkantys geležinkelių, oro
uostų darbo grafikai leidžia sėkmin-
giau plėtoti tranzitą per Lietuvos te-
ritoriją, taip pat prekybą su užsieniu.

Pirmieji vasaros laiką Pirmojo
pasaulinio karo metais įvedė anglai.
Pristigus kuro ir degalų, nuspręsta
geriau panaudoti saulės šviesą. Di-
džiosios Britanijos pavyzdžiu pasekė
nemažai pasaulio ir Europos šalių.
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Lietuvos valdžia kai kuriose srityse vis dėlto susidūrė su problemomis.
Balsas.lt nuotr.

Vilnius, kovo 27 d. (BNS) – Prie
Somalio krantų piratų užgrobtame
norvegų tanklaivyje ,,,Bow Asir” yra
ir Lietuvos pilietis.

Tai patvirtino Lietuvos užsienio
reikalų ministerijos (URM) Informa-
cijos ir viešųjų ryšių departamento
direktorius Rolandas Kačinskas. Jū-
reivio pavardė saugumo sumetimais
neskelbiama.

Pasak R. Kačinsko, Lietuvos dip-

lomatai nuolat palaiko ryšius su Nor-
vegijos URM ir kitų suinteresuotų ša-
lių pareigūnais.

Lietuvos pilietis pirmą kartą pa-
kliuvo į Somalio piratų nelaisvę. 23
tūkst. tonų norvegų laivą ,,Bow
Asir”, registruotą Bahamose, piratai
užėmė ketvirtadienį. Jame buvo 27
įgulos nariai. Tanklaivio savininkė yra
bendrovė ,,Salhus Shippuing AS”. Ji
pranešė gavusi pranešimą iš laivo,

jog jį puola 2 maži laivai, kurie gali
būti piratų. Netrukus kapitonas pra-
nešė, kad piratai įlipo į laivą. Dar po
3 val. ,,Salhus Shipping” gavo elektro-
ninį laišką, jog 16 ar 18 ginkluotų pi-
ratų kontroliuoja laivą.

,,Pranešimų apie kokius nors su-
žeidimus neturime, – nurodė jis. –
Darome viską, kad užtikrintume įgu-
los saugumą, palaikome ryšį su kari-
niu laivynu, draudimo bendrovėmis.”

Pirat¨ užgrobtame tanklaivyje yra Lietuvos pilietis
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Žmonių nepasitenkinimas ir
pyktis dėl visą pasaulį pamažu
apimančio finansinio ir ekono-
minio sunkmečio maro prasi-
veržė šių naujųjų metų pradžio-
je su riaušėmis Graikijoje, Lat-
vijoje ir Lietuvoje. Riaušėms pa-
sibaigus, ne vienas politikos ap-
žvalgininkas džiaugėsi, kad jos
po likusią Europą neišplito. Ta-
čiau jie klydo. Neišlaikyti ir susi-
kaupusį pyktį išlieti ėmė ir Va-
karų Europos demokratinių šalių
gyventojai. Šią savaitę nuo van-
dalų nukentėjo buvusio „Royal
Bank of Scotland” vadovo namas
ir automobilis. O štai Prancū-
zijoje gamyklos „3M” vadybi-
ninkas įtūžusių gamyklos darbi-
ninkų jau porą dienų yra laiko-
mas uždarytas savo kabinete. Jei
šiais laikais gyventų Shakes-
peare, greičiausiai į vieno iš
savo herojų lūpas įdėtų prana-
šiškus žodžius: ,,Kažkas pagedę
mūsų pasaulyje.”

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis Iš Ateitininkų gyvenimo
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 • el. paštas: draugas@ateitis.org

Ateitininkų namų nariai, rėmėjai
ir draugai kviečiami dalyvauti meti-
niame narių susirinkime sekmadienį,
kovo 29 d., 1 val. p.p. Ateitininkų
namuose (12690 Archer Ave, Lemont,
IL). Prieš susirinkimą 9 v. r. Pal. Jurgio
Matulaičio misijoje bus aukojamos šv.
Mišios už gyvus ir mirusius Ateitinin-
kų namų narius. 12:30 val. bus užkan-
džiai ir kava. Visi laukiami. Kviečia
Ateitininkų namų valdyba.

Studentų pasavario
savaitgalis Dainavoje

balandžio 3–5 d.
Visi studentai yra kviečiami į SAS CV
ruošiamą savaitgalį. Susitiksite su se-
niai nematytais draugais, susipažinsite
su naujais, pasigrožėsite Dainavos
gamta, padiskutuosite, kas jums šiomis
dienomis labiausiai rūpi.

REGISTRACIJA:

Užsiregistravusiems prieš kovo 27 d.
kaina tik 30 dol. Po kovo 27 d. – 35
dol. Registruokitės rašydami el. laiš-
kelį: studentucv@gmail.com.

STUDENTŲ ĮŽODIS:

Studentai yra kviečiami duoti studento
ateitininko įžodį. Pasižiūrėję http://
javstudentija.org/izodis.html rasite
pasiruošimo įžodžiui gaires. Jei ruošia-
tės, prašome pranešti el. paštu SAS
CV-bai iki kovo 27d.

Jei turite bet kokių klausimų, parašy-
kite! studentucv@gmail.com

Visus maloniai kviečia Studentų atei-
tininkų sąjungos Centro valdyba

Rytoj Ateitininkų namų
metinis susirinkimas

Pereitą šeštadienį, kovo 21 d.,
,,Draugo” skyriuje Iš Ateitininkų gyve-
nimo buvo neatspausdinta straipsnelio
,,Kas vaikams labiausia patinka sto-
vykloje?” autorės pavardė. Straipsnį
parašė Monika Siliūnaitė. Atsipra-
šome už neapdairumą.

Pažinti ir gerbti tautos istoriją yra
kiekvieno mūsų pareiga, nes ji
yra svarbi gyvenimo dalis, for-

muojanti mus, kaip Lietuvos piliečius.
Ateitininkų organizacija jau spėjo pa-
likti ryškių pėdsakų Lietuvos gyve-
nime. Mūsų J. Tilvyčio–Žalvarnio kuo-
pa dar labai jauna. Įsikūrėme gilias
tradicijas ir sudėtingą, bet įdomią
istoriją turinčioje ir puoselėjančioje
Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazi-
joje. Tačiau, pasirodo, mes ne pirmieji
ateitininkai, vaikščiojantys šios gimna-
zijos koridoriais! Pasidomėjome ir
sužinojome, kad jų būta ir seniau.
Tačiau kada ir kaip viskas prasidėjo?
Kas paskatino ateitininkus susiburti
tuometinėje vyrų gimnazijoje? Supra-
tome, kad turbūt vienintelis žmogus,
galintis pabandyti atsakyti į mus domi-
nančius klausimus, yra buvęs gim-
nazijos direktorius Vytautas Baliūnas,
kurio prižiūrimas mūsų mokyklos is-
torijos muziejus saugo viską (įvairiau-
sius raštus, laiškus, knygas, nuotrau-
kas, uniformas ir kt.), kas mena se-
nuosius gimnazijos, Panevėžio ir visos
Lietuvos laikus. Čia radome daug: iš-
klausėme direktoriaus prisiminimų,
aptikome dešimtis metų skaičiuojančių
ateitininkų nuotraukų, kilo noras
sužinoti dar daugiau. Ir mums čia
pasitarnavo dar neseniai direktoriaus
išleista memuarų knyga „Panevėžio
Juozo Balčikonio gimnazija prisi-
minimuose”. Tad kaip ten viskas buvo
iš pradžių...

Kas bendra tarp ateitininkų ir
aušrininkų

Įdomu tai, kad gimnazijos istorijoje
šalia ateitininkų skamba ir aušrininkų
vardas. Tad kas sieja šias dvi orga-
nizacijas? Atsakymą randame buvusio
gimnazijos mokinio, gen. Štabo pulki-
ninko P. Žilio prisiminimuose. Pasiro-
do, gimnazijoje ateitininkų kuopelė
įsikūrė jau 1912 m. dar prieš Kalėdas.
Tuo metu susirinkimai buvo rengiami
slaptai, dažniausiai „salkoje” ant šv.
Petro ir Povilo bažnyčios senosios kle-
bonijos arklidžių. Kuopelėje buvo apie
25-30 narių, daugiausia realistų ir keli
seminaristai bei miesto mokyklų mo-
kiniai. Susirinkimų metu buvo skai-
toma ir diskutuojama įvairiais klausi-
mais.

1912 m. pabaigoje ar 1913 m. pra-
džioje tarp kuopelės narių atsirado
nesklandumų, jautėsi, kad vyksta tylus
skilimo procesas, kuris vieno susirin-
kimo metu gan švelnia forma iškilo į
viešumą, pasikeičiant nuomonėmis pa-
saulėžiūriniais klausimais. Atrodė, kad
diskusijos tuo klausimu pasibaigė tarp
keturių sienų ir viskas liks po senovei.
Tačiau susirinkimui pasibaigus ir išėjus
iš klebonijos kiemo pro mažuosius
vartelius į šventorių, kažkas pasakė:
„Kas su mumis — į kairę, o kas ne su
mumis — į dešinę.” Taip ateitininkų
kuopelė suskilo į kairėn pasukusius
aušrininkus ir ateitininkus, nužygia-
vusius dešinėn. Ateitininkų skaičius
sparčiai augo, dalyvavo įvairioje
lietuviškoje veikloje: giedojo choruose,
įsiliejo ir į vaidinimus. Klebonijos
„salkoje” pasidarė ankšta, tad susirin-
kimai buvo pradėti daryti parapijos
klebonijoje pas kun. Maciejauską, kur
atvykdavo ir tokie paskaitininkai kaip
L. Bistras, K. Bizauskas bei kiti.

Prieš vokiečiams okupuojant Pane-
vėžį, beveik visi vyresniųjų klasių mo-
kiniai (tarp jų ir ateitininkai bei aušri-
ninkai) pasitraukė į Rusiją. 1915 m. ru-
denį, jau vokiečių okupacijos metu,
prasidėjus mokslo metams buvo laukta,
kad tuometinėje vyrų gimnazijoje atsi-
kurs ir aušrininkų, ir ateitininkų
organizacijos. Ateitininkų kuopelės
atkūrimu tuojau pradėjo rūpintis K.
Bizauskas ir buvę ateitininkai. Turbūt
dera paminėti bent tiek, kad K. Bizaus-
kas yra žinomas kaip vienas ateitinin-
kų organizacijos pradininkų, „Ateities”
redaktorius, rūpinosi leidimu dėl lietu-
viškos gimnazijos steigimo, muzikos
mokyklos įkūrimo, jam teko garbė ir
atsakomybė pasirašyti 1918 m. Nutari-
mą dėl Lietuvos valstybės atkūrimo.
1915 m. mūsų gimnazijoje jis suorgani-
zavo ateitininkų kuopą. Čia daug dėme-
sio skirta lietuvybės aiškinimui. Daug
pastangų dėjo sulietuvinti Panevėžio
miestą, kuris buvo labai sulenkėjęs. O
ateitininkus auklėjo daugiau savo elge-
siu negu žodžiais. Turbūt dėl to buvo
ateitininkų gerbiamas ir mylimas.

Vokiečių okupacijos metu ateiti-
ninkai veikti galėjo šiek tiek laisviau,
nes gimnaziją tvarkė patys lietuviai,
todėl jos patalpose galima buvo daryti
susirinkimus ir vokiečių administracija
nekreipė į tai dėmesio.

2009 m. Sendraugių ateitininkų
vasaros stovykla vyks nuo liepos 26 d.
iki rugpjūčio 2 d. Dainavoje. Registra-
cija naujiems stovyklautojams prasidės
balandžio 15 d. Sendraugiai ateitinin-
kai, norintys dalyvauti, prašomi skam-
binti Dainai Čyvienei ne ankščiau kaip
12 val p.p. CST, tel.: 630-515-0264.

Panevėžio kun. J. Tilvyčio-Žalvarnio kuopos ateitininkės su Juozo Balčikonio gimnazijos istorijos muzie-
jaus vadovu J. Baliūnu. Martynos Bikulčiūtės nuotr.

Registracija Sendraugių
stovyklai

Pataisymas

Registracija į
Jaunučių stovyklą

Moksleivių ateitininkų sąjungos
Centro valdyba priima prašymus iš no-
rinčių vadovauti ar dirbti š.m. MAS va-
saros stovykloje. Stovykla įvyks liepos
15–26 d. ALRKF stovyklavietėje Dai-
navoje. Rašykite MAS CV pirm. Dainei
Quinn el. paštu: DLNQ@aol.net

Tais pačiais gimnazijos koridoriais…

2009 m. Jaunųjų ateitininkų va-
saros stovykla vyks liepos 5 – 15 d.
ALRKF stovyklavietėje, Dainavoje.
Registracija jau prasidėjo. Visą stovyk-
linę informaciją ir registracijos anketas
rasite ateitininkų interneto svetainėje
www.ateitis.org. Turite klausimų?
Rašykite Laimai Aleksienei: lalek-
sa@ameritech.net

Studentai kviečiami
vadovauti

Panevėžio kun. J. Tilvyčio-Žalvarnio kuopos ateitininkės susidomėjo savo gim-
nazijos ateitininkų veikla, prasidėjusia jau 1912 m.

Sigita Mikėnaitė

Nukelta į 10 psl.
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Ar pasitiksime
atskrendančius

rinkimus?
LORETA TIMUKIENÈ

Lietuva vėl laukimo ir dvejonių būsenoje: aistras kaitina artėjantys
prezidento ir Europos Parlamento (EP) rinkimai, lyg graži vizija,
temdoma sunkmečio atnešamų žemiškų nepriteklių, švyti Lietu-

vos vardo jubiliejaus šventė, vis garsiau kalbama apie statomų Valdovų rū-
mų užbaigimo rūpesčius. Kaip įprasta prieš reikšmingus įvykius, lyg iš
gausybės rago pasipila pažadai, spėlionės, svarstymai, visi valstybės pi-
liečiai tampa valstybės olimpe vykstančių įvykių liudininkais ar net da-
lyviais. Kada daugiau, jei ne per rinkimus, valdžia atsigręžia į tautą, ban-
do įsiklausyti į jos balsą ir atspėti nuostatas ir nuotaikas? Piliečiams pasi-
taiko puiki proga dalyvauti valstybės kūrime, to dalyvavimo reikšmingu-
mą nulemia demokratijos ir valstybingumo tradicijų tvirtumas bei kiek-
vieno šio proceso dalyvio sąmoningumas atliekant pilietinę pareigą.

Pažvelkime, kuo šįkart išsiskiria jau netrukus vyksiantys prezidento
ir EP rinkimai.

Paskutinę dokumentų dalyvauti prezidento rinkimuose įteikimo die-
ną į Vyriausiąją rinkimų komisiją (VRK) ėmė traukti ir užstato nesumo-
kėję, tačiau prezidento pareigų vis tiek norintieji siekti mažiau ir daugiau
žinomi lietuviai. Tai jiems pasirodė gana priimtinas, nebrangus ir gana
originalus savireklamos būdas. Kaip yra sakę Vyriausiosios rinkimų ko-
misijos (VRK) darbuotojai, asmenis, skambinančius į komisiją ir prašan-
čius numatyti laiką įteikti pareiškiniams dokumentams, galima skaičiuoti
dešimtimis, tačiau tokie ,,atsijojami” patikrinus, ar į sąskaitą yra pervedę
rinkimų užstatą.

Tuo tarpu susimokėję reikiamą sumą kandidatai į prezidentus tikina,
kad per artėjančią rinkimų kampaniją nesitaškys milijonais. Ją būsiant
gerokai kuklesnę nei ankstesniais metais pabrėžia ir dauguma verslinin-
kų, sunkmečiu negalinčių politikams žadėti reikšmingos finansinės para-
mos. Daugelis linkę manyti, kad prezidento rinkimų kampanija šįkart ne-
žavės įspūdingais reginiais. Ekonominė krizė ir verslininkų prisukti fi-
nansinės paramos kraneliai kandidatus į valstybės vadovo kėdę skatins
ieškoti pigesnių būdų pelnyti rinkėjų simpatijas.Turint omeny, kad dau-
guma lietuvių šiuo metu gyvena ne patį geriausią ekonomine prasme
laikotarpį, sunku įsivaizduoti, kokiais pažadais ir gražiomis ateities vizi-
jomis galima bus suvilioti eilinį rinkėją.

Dar viena tendencija, nebūdinga ankstesniems prezidento rinkimams
– lietuviai yra pasiryžę atsisakyti bet kokių stereotipų apie moteris poli-
tikoje – į klausimą, ar yra pasirengę šalies prezidente matyti moterį, tei-
giamai atsakė 81,2 proc. apklaustųjų, neigiamai – tik 8,8 proc. Kitų dėl
prezidento vietos rungtis panorusių politikų vertinimas nesiekia net 2
proc.: už Tautos prisikėlimo partijos pirmininką, Seimo vadovą Arūną Va-
linską ir valstiečių liaudininkų garbės pirmininkę Kazimirą Prunskienę
balsus atiduotų po 1,8 proc. rinkėjų.

Tradiciška tai, kad su ateinančia nauja valdžia žmonės vėl puoselėja
ir sotesnio gyvenimo viltis – iš naujojo šalies vadovo gyventojai pirmiausia
tikisi ryžtingų veiksmų tvarkant šalies ekonomiką. Tikriausiai dėsninga,
jog sunkmečiu valdžioje norima matyti pragmatišką vadovą.

Įdomu, kokių agitacinių naujovių griebsis Lietuvos diplomatinės ats-
tovybės ir konsulinės įstaigos, siekdamos privilioti atlikti savo pilietinę
pareigą užsienyje gyvenančius Lietuvos piliečius. Užsienio reikalų minis-
terija siekia, kad balsavimas Lietuvos prezidento rinkimuose ir rinki-
muose į Europos Parlamentą (EP) užsienyje gyvenantiems Lietuvos pi-
liečiams būtų dar viena galimybė palaikyti ryšį su savo valstybe ir daly-
vauti jos gyvenime. Turint omeny, kaip vangiai užsienyje įsikūrę lietuvai-
čiai dalyvavo neseniai vykusiuose Seimo rinkimuose, didelio rinkėjų ak-
tyvumo išeivijoje sunku tikėtis.

Nebent rinkimų organizatoriai pasielgtų netradiciškai ir būtų origi-
nalūs siekdami privilioti kuo daugiau rinkėjų. Pirmieji taip pasielgė Airi-
joje gyvenantys lietuvaičiai – kovo 21-osios vakare Dublino oro uoste su
plakatais lūkuriuojantis būrelis lietuvių pasitiko vėlyvu lėktuvu iš Lie-
tuvos atvykstančius prezidento rinkimus. Su rinkimais į Dublino oro uos-
tą atvykusiems tautiečiams „Aš esu” komanda išdalino kelias dešimtis re-
gistracijos vokų. Taip veiklos pradžią pažymėjo iniciatyvinė grupė „Aš
esu”, skelbianti Airijos lietuviams apie artėjančius prezidento rinkimus
bei skatinanti tautiečius balsuoti. Oro uostas projekto atidarymui buvo
pasirinktas neatsitiktinai – sumanymo autoriai savo idėją pristatė taip:
„kelionė simbolizuoja žmonių judėjimą tarp Lietuvos ir Airijos. Ne visi
Airijoje gyvenantys lietuviai žino, kad gali atlikti savo pilietinę valią
niekur nevykdami”. Iš tiesų balsuoti prezidento rinkimuose užsienyje lie-
tuviams yra tikrai nesudėtinga ir, kaip skelbia informaciją savo interne-
tiniame puslapyje teikiantys „Aš esu” organizatoriai, nieko nekainuoja. Iš
anksto užsiregistravus į namus bus atsiųstas balsavimo biuletenis, kurį
tereikės užpildyti ir įmesti į pašto dėžutę.

Iki balandžio 2 d. pretendentai į kandidatus VRK turi įteikti 20 tūkst.
Lietuvos piliečių, remiančių jų dalyvavimą prezidento rinkimuose, pa-
rašų. Kaip yra teigęs VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas, parašų rinki-
mas – nemažas iššūkis kandidatams. Per tą laikotarpį iškrenta arba doku-
mentus atsiima maždaug pusė kandidatų. Nukelta į 5 psl.

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  

BAŽNYČIOS GLOBĖJAS

Šv. Juozapo Mišių Evangelija pa-
sakoja apie labai skaudų Juozapo iš-
gyvenimą dėl tariamos sužadėtinės
neištikimybės ir apie Dievo įsikišimą,
išsklaidžiusį abejones ir sugrąžinusį
ramybę bei džiaugsmą. 

Pagal žydų tradiciją susižadėję
jaunuoliai iki vestuvių gyvendavo
savo namuose atskirai, ir tik vestuvių
dieną jaunasis parsivesdavo sužadė-
tinę į savo namus. Juozapas puikiai
pažinojo Mariją, gėrėjosi jos dorybė-
mis ir, suprantama, labai ją mylėjo.
Deja, palaimingą laukimą sudrumstė
nelaukti įvykiai, be galo nuliūdinę ir
įskaudinę Juozapą: vyras pastebėjo,
kad jo sužadėtinė Marija yra nėščia.
Ar galėjo būti kas nors blogiau, nei
tai, ką Juozapas matė savo akimis?
Jo širdis įsiaudrino, bet jis nutarė
tylėti, viešai neapkaltinti Marijos ir
patylomis jai atleisti. Stebina, kad
net akivaizdžiai suprasdamas suža-
dėtinės neištikimybę (iš tiesų taria-
mą), Juozapas nepaliovė jos mylėjęs.
Kentėjo ne tik Juozapas. Ir Marija,
per apreiškimą dangaus angelui pa-
sakiusi „taip” ir pradėjusi kūdikį iš
Šventosios Dvasios, dabar taip pat
nežinojo, ką daryti ir kalbėti. Kas
būtų patikėjęs jos pasakojimu? 

Abiem sužadėtiniams tyliai ken-
čiant, įsiterpė Dievo pasiuntinys ir
nuramino Juozapą: „Juozapai, Dovy-
do sūnau, nebijok parsivesti į namus
savo žmonos Marijos, nes jos vaisius
yra iš Šventosios Dvasios” (Mt 1, 20).
Angelas prakalbėjo pačiu laiku, ir vis-
kas susitvarkė. Juozapas parsivedė į
savo namus Mariją, paskui pagim-
džiusią vaikelį Jėzų, jį globojo ir sau-
gojo nuo Erodo, vėliau mokė dirbti ir
perdavė augančiam berniukui tai, ką
geras tėvas turi perduoti savo vai-
kams ir juos išmokyti. Juk berniu-
kams tėvo mokykla yra ne mažiau
reikalinga už mylinčią motinos šir-
dį.

Būdinga, kad Evangelijoje neran-
dame nė vieno Juozapo ištarto žodžio
ir matome tik kilnų vyrišką jo elgesį –
Marija su Jėzumi jo globos buvo
apsupti ne tik Betliejuje ir Nazarete,
bet ir pačiomis sunkiausiomis aki-
mirkomis, kai Kūdikis buvo mirtina-
me pavojuje. Kaip tyliai Juozapas
įžengė į Evangelijos puslapius, taip
tyliai ir pasitraukė. Tik tradicija liu-
dija, kad Juozapas numirė ant Jėzaus
rankų.

Mūsų apmąstyta labai sena Šv.
Rašto istorija tobulai kartojasi šian-
dien. Jėzus yra gyvas Bažnyčioje. Jis
įkūrė ją ir pažadėjo būti su ja iki
pasaulio pabaigos. Bažnyčia yra mis-
tinis Kristaus Kūnas, o Jėzus – Jo
galva. Šią Bažnyčią sudarome mes
visi – labai netobuli ir dažnai net
klystantys žmonės. Dėl to daug kas
piktinasi ir sako: „Tikiu į Dievą, bet
netikiu Bažnyčia.” Šitaip kalbantys
nesupranta, ką sako, ir apsigauna,
nes iš tikrųjų nebetiki į Jėzų Kristų.
Bažnyčia nuo Kristaus neatskiriama,
kaip kūdikis neatskiriamas nuo savo
motinos. Jėzus, įkurdamas Bažnyčią
ir patikėdamas ją savo mokiniams,
kurių silpnybes daugybę kartų buvo

matęs, sakyčiau, labai rizikavo. Bū-
damas Dievas, Jis puikiai žinojo, kad
Bažnyčiai priklausantys kunigai ir
pasauliečiai darys daug klaidų, o ji
pati bėgant amžiams bus puolama,
niekinama ir net kruvinai persekioja-
ma. Kad ir kaip norėtume, nepamirš-
tume netolimos praeities, kai buvo
sušaudytas vyskupas Borisevičius,
Štuthofe nukankintas kun. A. Lip-
niūnas, lageriuose nukankinta ir ne-
žinia kur palaidota Kėdainių krašto
šviesuolė mokytoja Adelė Dirsytė ir
daugelis kitų Bažnyčios sūnų bei
dukrų, pakėlusių skaudžiausius iš-
mėginimus ir nesusvyravusių Dievo
meilėje.

Bažnyčia, Šventosios Dvasios va-
dovaujama, keliauja per istoriją ir ve-
da Dievo tautą į Tėvo namus. Šv. Juo-
zapas, anuomet globojęs Jėzų ir Ma-
riją, šiandien globoja visus Bažnyčios
vaikus. Jis yra oficialiai paskirtas
Bažnyčios globėju. Dėl to visi, sąmo-
ningai priklausantys Bažnyčiai, jau-
čiasi labai saugūs, nes žino, kad jiems
negali nutikti nieko blogo. Jeigu pik-
tos jėgos bandys ką nors blogo pada-
ryti, šv. Juozapas nuo jų apgins, kaip
apgynė kūdikį Jėzų nuo Erodo.

Pasitikėti šv. Juozapo globa – tai
visiškai nereiškia elgtis neatsakingai
arba net gundyti Dievą, pamesti gal-
vas, tarsi mūsų dangiškasis globėjas
turėtų apsaugoti mus nuo visų bėdų
bei mūsų nuodėmių. 

Dievas pašaukė mus gyventi ne
prieš tūkstantį ar šimtą metų, bet
dabar, labai konkrečiu istorijos laiko-
tarpiu – nepriklausomos Lietuvos
laikotarpiu; pašaukė gyventi drauge
su kitais broliais ir seserimis viskuo
su jais dalijantis ir drauge keliaujant
į galutinį tikslą. Visuomet pavojinga
šitai užmiršti ir mąstyti grynai be-
dieviškai, tarsi gyventume šitoje že-
mėje kaip kokie girių žvėrys, besigru-
miantys už savo išlikimą. Tai akivaiz-
džiai matėme per visą atkurtos ne-
priklausomybės laikotarpį tada, kai
nepaisyta paprasčiausio teisingumo
ir padaryta tiek blogio, kad visa tai
žmones tiesiog stūmė į neviltį. Net ir
dabar, kai visi pradedame jausti
sunkmečio nagus, ne visi atsipeikėja
ir ryžtasi drauge vaduotis iš bėdų,
nepameta savo įpročių graužti vieni
kitus ir taip bandyti tapti laimėto-
jais. 

Sunkmetis į visą pasaulį, taip pat
ir į Lietuvą, neatėjo atsitiktinai. Jis
yra žmonių nuodėmės vaisius, beje,
labai bjaurus, dėl jo daug kam reikės
sunkiai vargti. Tačiau nėra to blogo,
kas neišeitų į gera. Dievas mus visus,
o – pirmiausia į jį tikinčius – kviečia
būti solidariais – drauge mąstyti ir
dirbti, kad atėjusius ir ateisiančius
sunkumus nugalėtume ir, įveikę visas
bėdas, taptume tvirtesni bei protin-
gesni. Bažnyčios nariai yra ypač kvie-
čiami aiškiai suvokti šiandienę savo
atsakomybę ir būti gyvomis Bažny-
čios medžio šakelėmis. Matomu
dvasinio gyvastingumo ženklu tebū-
nie mūsų siekis vieniems kitus pa-
remti ir drauge nugalėti atėjusius
sunkumus.

Arkivysk. S. Tamkevičiaus pamokslas, 
pasakytas 2009 m. kovo 19 d. Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje

švenčiant Šv. Juozapo, Švč. M. Marijos Sužadėtinio, iškilmę
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Apie dar vieną Teismų
įstatymo pakeitimą

ALDONA MEILUTYTÈ
specialiai ,,Draugui” iš Los Angeles

Neseniai, š. m. vasario 17-ąją,
Prezidento spaudos tarnyba paskelbė
pranešimą, jog Prezidentas Valdas
Adamkus pateikė Seimui svarstyti
Teismų įstatymo 54, 55, 55(1), 65, 76,
78, 85, 91(2), 91(3) ir 98 straipsnių
pakeitimo įstatymo projektą. Lietu-
vos žiniasklaida apie tai informavo
visuomenę – laikraščiai ir interneto
tinklalapiai išspausdino kiek sutrum-
pintą šio pranešimo tekstą. Visi cita-
vo Prezidentą, kuris pareiškė, jog
„būtina paspartinti teisėjų atrankos
procesą ir užtikrinti aktyvesnę teis-
mų vadovų rotaciją”.

Pranešime nurodyta, kad planuo-
jama ir vėl keisti Teismų įstatymą –
dešimt to įstatymo straipsnių. Tačiau
kaip numatoma keisti ir kodėl ma-
noma, kad tie pakeitimai patobulins
įstatymu nustatytą dabartinę tvarką,
jokios informacijos nepateikiama. 

Diskutuoti būtina, 
bet tai daryti vengiama

Laukiau teisininkų komentarų,
norėjau sužinoti, ką jie galvoja apie
pateiktą projektą. Juk keletą metų
geriausi šalies teisininkai dirbo ruoš-
dami naująjį Teismų įstatymą, į kurį
Prezidentas dėjo tiek daug vilčių,
tvirtino, jog būtent tas įstatymas iš
esmės pagerins teismų darbą. Ir štai,
nepraėjus nė metams po 2008 m. lie-
pos 3 d. priimto Teismų įstatymo
straipsnių pakeitimo ir papildymo
įstatymo, vėl imamasi tą įstatymą iš
naujo keisti ir pildyti... (Keli straips-
niai po to buvo taisyti).

Deja, jokių komentarų dėl pa-
teikto įstatymo projekto nemačiau.
Lietuvos teisininkai kažkodėl vengia
diskutuoti tiek apie įstatymų projek-
tus, tiek apie priimtus įstatymus.
Mano nuomone, diskutuoti yra būti-
na. Lietuvos bėda, kad ji neturi gerų,
Lietuvos valstybės gyvenimui pri-
taikytų įstatymų. Juk valstybės gy-
venimas yra tvarkomas tik įstaty-
mais, kitokio valstybės valdymo būdo
nėra. Jeigu nėra tvarkos įstaty-
muose, kaip gali būti tvarka valsty-
bės gyvenime?

Jau vien tai, kad įstatymai nuo-
lat kaitaliojami (Teismų įstatymas
keistas 37 kartus), kad juose daug
prieštaravimų, nelogiškumų, nerei-
kalingų pasikartojimų, kad jie para-
šyti įmantria, netikslia, kartais net
netaisyklinga kalba – didelė blogybė.
Atrodo, kad žmonės, kurie Lietuvoje
kuria įstatymus, visai negalvoja, ko-
kią reikšmę turi įstatymo aiškumas,
koks svarbus kiekvienas įstatymo
žodis. Net ateina į galvą mintis: o gal
tyčia taip daroma, gal specialiai pai-
niojama? Amerikoje neaiškiai surašy-
tas įstatymas laikomas pažeidžiančiu
Konstituciją.

Gluminanti nežinia internete 

Norėdama palyginti Prezidento
pateiktą projektą su dabar galiojan-
čiu Teismų įstatymu, turėjau susi-
rasti abu dokumentus. Internete
įėjusi į Lietuvos Aukščiausiojo Teis-
mo tinklalapį buvau sugluminta: prie
skelbiamo Lietuvos Respublikos teis-

mų įstatymo yra štai koks įrašas:
(1994 m. gegužės 31d. įstatymas Nr.
I-480, Nauja įstatymo redakcija nuo
2002 m. gegužės 1d.: Nr. IX-732,
2002-01-24, Žin., 2002, Nr.17-649
(2002-02-20), aktuali redakcija nuo
2008-11-15). Ką tai reiškia? Kuo
skiriasi nauja įstatymo redakcija nuo
aktualios redakcijos? Kuri iš jų galio-
janti? Jau rašiau savo knygoje „Ar
įmanoma pagerinti Lietuvos teismų
darbą”, kad galiojantis įstatymas gali
turėti tik vieną redakciją. Taip ir ne-
aišku, ar Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo skelbiamas 1994 m. gegužės
31 d. Nr. I-480 Lietuvos Respublikos
Teismų Įstatymas, Nauja įstatymo
redakcija nuo 2002 m. gegužės 1 d.
yra jau tas tikrasis, šiandien galiojan-
tis įstatymas, kuriame padaryti 2008
m. liepos 3 d. ir 2008 m. lapkričio 6 d.
naujai priimti šio įstatymo pakeiti-
mai ir papildymai? Atrodo, kad ne.

Įstatymų pavadinimų painiava

Painiava ir įstatymų pavadini-
muose. Liežuvį gali nusilaužti tuos
pavadinimus skaitydamas. Dabar pa-
teiktas įstatymas, jeigu projektą Sei-
mas patvirtins, bus pavadintas Teis-
mų įstatymo 54, 55, 55(1), 65, 76, 78,
85, 91(2), 91(3) ir 98 straipsnių pa-
keitimo įstatymas. Gerai, kad tik 10
straipsnių šį kartą keičiami, o jeigu
būtų 20 ar daugiau, ar jie visi ir būtų
surašyti į įstatymo pavadinimą? Beje,
taip jau padaryta: 2008 m. liepos 3 d.
priimto įstatymo pavadinime net tris
eilutes užima straipsnių numerių
išvardijimas. Tokio ilgio pavadinimą
paskui visur privaloma kartoti, todėl
įstatymo pavadinimas savavališkai
keičiamas – išmetama ta skaičių lita-
nija... Rodos, nereiktų didelės išmin-
ties suprasti, kad įstatymo pavadini-
mas turi būti trumpas ir aiškus: šį
kartą kalbama apie teisėjų ir teismų
pirmininkų skyrimo tvarką, tai gal
taip ir reikėjo šį įstatymą pavadinti?

Teisėjų rotacija

Labai svarbu, kad teisėjais būtų
paskiriami tinkami šį tokį atsakingą
darbą dirbti žmonės. Tačiau Prezi-
dentas susirūpinęs ir mąsto ne apie
tai, kaip padaryti, kad teisėjais būtų
skiriami patys geriausi ir sąžinin-
giausi teisininkai. Prezidentas nepa-
tenkintas, kad per ilgai užsitęsia „tei-
sėjų atrankos procesas”“ ir siekia tą
procesą paspartinti. Be to, jis siekia
„užtikrinti aktyvesnę teismų vadovų
rotaciją”.

Vargu ar šie tikslai turi tiesioginį
ryšį su teismų darbo gerinimu, tačiau
pažiūrėkime, kokiais įstatymo pa-
keitimais tikimasi šiuos tikslus įgy-
vendinti. Nors keistas ir netikslus
pačių tikslų įvardijimas: juk įstatymu
nustatoma naujų teisėjų skyrimo
tvarka, tai kodėl kalbama apie kaž-
kokią teisėjų atranką – tarsi iš Lietu-
vos teisėjų būrio būtų atrenkami
kandidatai dalyvauti kokiame tarp-
tautiniame grožio konkurse. Lygiai
taip pat netiksliai vartojamas žodis
„rotacija”. Aš specialiai pasitikrinau
ir lietuvių, ir anglų kalbos žodynuose,
ką tas žodis reiškia. ,,Rotacija” – tai
ne paprasta kaita, tai ciklinė kaita,
kuri Lietuvos teismų sitemoje visai

neįgyvendinta. Tad kaip ją galima
suaktyvinti? O pagreitinti rotaciją,
jeigu ji būtų įvesta skiriant teismų
pirmininkus bei jų pavaduotojus ir
skyrių pirmininkus, galima tik vienu
labai paprastu būdu: sutrumpinant
rotacijos ciklą. Teismų pirmininkai
keistųsi ne kas penkeri metai, o,
tarkim, kas treji metai. Tai ir būtų
aktyvesnės rotacijos užtikrinimas. 

Jeigu laikoma, kad nustatant
teismo pirmininko skyrimo tvarką,
reikia įvesti teisėjų rotaciją, kodėl
apie tai aiškiai įstatyme neparašius:
,,Teismo pirmininkas skiriamas tre-
jiems metams rotacijos tvarka. Ro-
tacijos eilė nustatoma atsižvelgiant į
teisėjų darbo pradžią tame teisme.
Atsisakantis dirbti teismo pirminin-
ku teisėjas ne vėliau kaip du mėne-
sius iki numatomos jo darbo teismo
pirmininku pradžios, privalo raštu
apie tai pranešti Respublikos Prezi-
dentui.” 

Tačiau nors Prezidentas ir kalba
apie aktyvesnės teismų vadovų rota-
cijos užtikrinimą, jo pateiktame pro-
jekte rotacija neįgyvendinama, tik
nustatoma, jog į laisvą teismo pirmi-
ninko vietą kandidatais turi būti
laikomi ne tik parašę prašymus, bet
visi to teismo teisėjai, išskyrus tuos,
kurie iš anksto pranešė Prezidentui,
kad jie nenori užimti teismo pirmi-
ninko pareigų. 

Teisėjų atranka ir 
paaukštinimas

Keistai sprendžiamas teisėjų pa-
aukštinimo pareigose klausimas, t.y.
perkėlimas dirbti į aukštesnės pako-
pos teismą: sudarinėjamas teisėjų
karjeros siekiančių asmenų registras,
po to nustatinėjama asmenų įrašymo
į teisėjų karjeros siekiančių asmenų
registrą tvarka (!), tą įrašymo tvarką
tvirtina Teisėjų taryba. Visiškai ne-
aišku, kokia gali būti ypatinga įrašy-
mo į registrą (t.y. įregistravimo) tvar-
ka, kurią reikia nustatinėti ir tvirtin-
ti, jeigu pasakyta, kad kiekvienas
teisėjas (ir kai kurie kiti teisininkai –
mokslininkai, prokurorai ir advo-
katai, turintys atitinkamą darbo sta-
žą), padavę prašymus, įrašomi į re-
gistrą. Toliau seka atranka, kurią
vykdo speciali Atrankos komisija, va-
dovaudamasi Teisėjų karjeros sie-
kiančių asmenų atrankos nuostatais,
patvirtintais Teisėjų tarybos. To ne-
gana: įstatyme atskirai nurodyta, kad
Teisėjų karjeros siekiančių asmenų
vertinimo kriterijus nustato Teisė-
jų taryba (Teismų įstatymo 69 (1)
straipsnis). 

Šitaip įvertintų ir atrinktų kan-
didatų tapti aukštesnės pakopos teis-
mo teisėjais sąrašas su Atrankos ko-
misijos išvadomis pateikiamas Prezi-
dentui. Tačiau, pasirodo, Atrankos
komisijos išvados visai nieko nereiš-
kia. Jos Prezidento nesaisto, taigi
Prezidentas gali į jas visai nekreipti

jokio dėmesio – net jų neskaityti. Net
ir iš neįvertintų ir neatrinktų kandi-
datų Prezidentas gali paskirti Apy-
gardos ar kito aukštesnio teismo tei-
sėją. Tiesa, Teismų įstatyme nurody-
ta, kad skiriant Apygardos teismo ar
Apygardos administracinio teismo
teisėjus Prezidentui pataria Teisėjų
taryba. Tačiau juk to patarimo Prezi-
dentui irgi nebūtina laikytis, tai kam
apie tai rašyti įstatyme? Manyčiau,
kad įstatymu reguliuoti, kieno patari-
mus Prezidentas gali išklausyti, skir-
damas teisėjus, tikrai nederėtų.

Teisėjų paskyrimo tvarka – dar
painesnė

Dar didesnė painiava nustatant
naujų teisėjų paskyrimo tvarką. Vėl
ta pati istorija su Atrankos komisija,
į kurios išvadas Prezidentas gali ne-
kreipti jokio dėmesio. Projekte naujai
suredaguotas 55(1) straipsnis padė-
ties nė kiek nepataiso. Koks skirtu-
mas, kad į Atrankos komisijos darbą
Prezidentas paskirs keturis visuo-
menės atstovus (atseit, visuomenė
dalyvauja teismų darbe), jeigu ta
komisija neturi absoliučiai jokios
galios. Kyla klausimas, kam ji iš viso
reikalinga? Kad sudarytų įspūdį, kaip
demokratiškai skiriami teisėjai?

Nuoširdžiai apie tos komisijos
darbą prieš kurį laiką rašė į komisiją
Prezidento dekretu paskirta „Atgi-
mimo” laikraščio vyriausioji redak-
torė Indrė Makaraitytė. Iki šiol prisi-
menu jos žodžius: Ką mes čia vei-
kiame? Juk viskas jau iš anksto nu-
spręsta.

Pateiktuose 55(1) ir 65 straips-
nių pataisymuose kartu suplakta
naujų teisėjų skyrimo tvarka ir jau
dirbančių teisėjų perkėlimo į kitą tos
pačios pakopos teismą tvarka, patei-
kiama daug smulkmeniškų instruk-
cinio pobūdžio nurodymų, kuriems
tikrai ne vieta įstatyme. Daug kur
įstatyme kartojami elementarūs da-
lykai, pvz., nurodoma, kad ,,Teisėjas
turi Lietuvos Respublikos piliečio tei-
ses ir laisves”, kai Konstitucija ir šiuo
įstatymu nustatyta, kad teisėjais te-
gali būti skiriami tik Lietuvos pilie-
čiai. Tad nejaugi tapęs teisėju, asmuo
gali prarasti piliečio teises ir laisves?
Daug tokių nereikalingų nuostatų,
pasikartojimų, nelogiškumų ir netik-
slumų įstatyme, bet pateiktame pro-
jekte jie, deja, netaisomi.

Tiesiog pribloškia įstatymo nuos-
tata, kad ,,žemesnės pakopos teismo
teisėju asmuo skiriamas taikant draus-
minę atsakomybę” (45 straipsnio 4
punktas). Vadinasi, nusižengęs Aukš-
čiausiojo Teismo teisėjas bus paskir-
tas spręsti bylas Apeliaciniame teis-
me ir pan. O juk teisėjas, kaip nusta-
tyta Amerikos konstitucijoje, gali
dirbti tik tol, kol gerai elgiasi. Puikiai
pasakyta, nes geras elgesys – plati są-
voka, ji apima, be jokios abejonės, ir
teisingai sprendžiamas bylas. Tai la-
b-ai svarbus principas, kurį būtina
siekti įgyvendinti ir mūsų teismuose.

Išvados

Mano nuomone, tiek šis naujai
pateiktas Teismų įstatymo pakeitimo
projektas, tiek pats įstatymas su
visais jo taisymais ir pakeitimais, yra
dar tik juodraštis – tokie įstatymai
neturi ir negali būti priimami. Šis
įstatymas – nevykusi uždanga, po ku-
ria vyksta įnirtinga ir nuožmi įvai-
riausių klanų kova ,,pastatyti” teisė-
jais ir teismų pirmininkais savus
žmones. Jeigu turėtume gerą Lietu-
vos Teismų įstatymą, ta užkulisinė
kova neturėtų tokios pragaištingos
įtakos teisingumo vykdymui.

NUOMONĖNUOMONĖ
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PHILADELPHIA, PA

Ankstyvas pavasaris
Philadelphia

ALDONA RASTENYTÈ

Nors kovo mėnuo jau laikomas
pavasario mėnesiu, apsimūturiavę
šalikais, šiltomis kepurėmis, klampo-
dami per sniego pusnis, apsupti ap-
šerkšnijusių medžių tikrai nesijau-
čiame pavasariškai. Tačiau pažvelgę į
Philadelphia choro ,,Laisvė” choris-
tus patiriame visai kitą nuotaiką. Jie
jau nuo pirmųjų šių metų dienų su
jaunatvišku ir pavasarišku entuziaz-
mu dainuoja, repetuoja, ruošiasi ir
balandžio 18-ąją nudžiugins mus sa-
vo ankstyvuoju pavasariu. Jie nu-

skaidrins mūsų žiemos nuotaikas su
,,Pavasario koncertu’’.

,,Laisvės” choras su energinga,
jaunatviška choro vedėja Ilona Ba-
binskiene priešaky pralinksmins Phi-
ladelphia visuomenę lietuviškų dainų
ir sutartinių koncertu. Čia galėsite
išgirsti tiek moderniausias lietuviš-
kas harmonijas, tiek seniausias, ne-
paprastai skambias senovines sutar-
tines, pasijusite išgyvenantys Lietu-
vos giriose ir laukuose atbundantį
pavasarį. Išgirsite ir kaimiškas jauni-
mo dainas, persunktas šposavimo,
pilno gyvenimo džiaugsmo ir ateinan-
čio pavasario nuotaikos.

Ilonos Babinskienės talentas
filadelfiškiams jau yra gerai žinomas.
Mes girdime jos vadovaujamą chorą
kiekvieną sekmadienį Šv. Andriejaus
bažnyčioje, su kuriuo ji gastroliuoja
ne tik Philadelphia apylinkėse, bet
yra apvažiavusi Connecticut, Mary-
land, New Jersey ir Pennsylvania val-
stijas. Choras kasmet pasirodo Lie-
tuvos Nepriklausomybės šventėje bei
suruošia religinį koncertą Šv. Kalėdų
proga. Jie stipriai pasirodė VIII Dai-
nų šventėje Čikagoje, taip pat rengia-
si dalyvauti 2010 metais įvyksiančio-
je IX Dainų šventėje Kanadoje. 

,,Laisvės” choras kviečia visus ir
iš visų apylinkių apsilankyti šiame
nuotaikingame ,,Pavasario koncerte’’
š. m. balandžio 18 d., sekmadienį, 6
val. vakare Lietuvių namuose (2715
E. Allegheny Avenue, Philadelphia,
PA 19134)

Prieš koncertą – kokteilių va-
landėlė.  Po koncerto šokiai, žaidimai,
konkursai ir vaišės – tikras pavasario
šurmulys.

Pasaulio Lietuvių Medikų Asociacija
maloniai Jus kviečia dalyvauti

Metiniame apdovanojimo pokylyje, pagerbiant 

John P. Lubicky, MD
,,Medikų geros valios ambasadoriaus” vardu

ir
Henry E. Livingston, MD 

,,Dr. Jono Basanavičiaus vardo” garbės apdovanojimu

Už jų nuopelnus Lietuvos ligoniams ir sveikatos apsaugai

2009 metų balandžio 25 dieną šeštadienį
Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus Gintaro menėje

6500 South Pulaski Road, Chicago, IL 60629

Priėmimas   6 val.v             Vakarinė apranga
Vakarienė   7 val. v.    Pokylio kaina 65 dol.

Rezervacijas priima dr. Vesta Valuckaitė tel.:   773-818-3981
,,Laisvės” choro dalyviai pasiruošę koncertui.

Ilona Babinskienė, chormeisterė,
vadovaujanti chorui nuo 2001 metų.

Atkelta iš 3 psl. Kai kurie iš gali-
mų Daukanto aikštės šeimininkų jau
džiaugiasi surinkę būtiną balsų skai-
čių. Tačiau VRK skelbia sulaukusi
žinių dėl esą apgaulės būdu renkamų
parašų už norinčius kandidatuoti
prezidento rinkimuose. Nestebina
jau tradiciškai prieš rinkimus kaip iš
gausybė rago pasipilančios varžovo
juodinimo  istorijos, gal šįkart naujai
nuskambėjo tik ,,seksualinės orien-
tacijos” tema.

Žinant gana ribotas prezidento
galias naivu tikėtis, kad naujai iš-
rinktas valstybės vadovas tarsi mos-
telėjęs stebuklinga lazdele išspręstų
visus sopulius. Stebukladarių nebūna
ir nesinorėtų, kad neišsipildžius vil-
tims kaltintume valdžią dėl to, ko ji
objektyviai negali padaryti. Visų pir-

ma reikėtų apsispręsti, ką Lietuva
nori turėti – stiprią prezidentinę vals-
tybę ar parlamentinę balą, kurios
vandenyje kai kam labai paranku
nardyti.

Žinoma, gražu turėti valstybės
simbolį, bet būtų prasmingiau, jog
tiek aistrų sukeliantys ir nemažai
kainuojantys rinkimai ne tik suža-
dintų viltis, bet ir svariai prisidėtų
prie jų išsipildymo. Skeptikai galėtų
pasiguosti nebent tuo, kad nors kele-
tą mėnesių tas simbolis leis ne vie-
nam mūsų pasijusti dalimi to proce-
so, kurį galima įvardinti kaip valsty-
bės kūrimas. Jeigu šįkart rinkimuose
nuspręs dalyvauti didžioji dauguma
Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių
rinkėjų, juos galėsime vadinti tikrai
netradiciniais.

Ar pasitiksime atskrendančius rinkimus?

JONAS URBONAS

Š. m. kovo 29-tąją sueina penkeri
metai, kai septynios Rytų Europos
valstybės: Lietuva, Estija, Latvija,
Slovakija, Rumunija, Bulgarija ir
Slovėnija, oficialiai tapo pilnateisė-
mis NATO narėmis. To akto paskel-
bimas vyko Washington, DC, Baltųjų
Rūmų pietinėje aikštėje, įnešus naujų
ir senų NATO narių valstybines vė-
liavas, garbės prezidiume išsirikiavus
toms valstybėms atstovaujantiems
ministrams pirmininkams ir stebint
daugiau nei porai tūkstančių kvies-
tinės publikos, tarp jos ir nemažam
būreliui lietuvių. Amerikos Preziden-
tas George W. Bush perskaitė aktą,
kad Lietuva ir kitos šešios Rytų Euro-
pos valstybės nuo šiol bus pilnateisės
NATO narės. Lietuvai toje šventėje
atstovavo Lietuvos Respublikos mi-
nistras pirmininkas Algirdas Bra-
zauskas. 

Tos dienos vakare įvyko pokylis,
kuriame dalyvavo ,,Vilniaus 10” am-
basadoriai Amerikoje: Bulgarijos, Es-
tijos, Latvijos, Lietuvos, Rumunijos,
Slovakijos, Slovėnijos, Kroatijos, Al-
banijos ir Makedonijos. Pagrindinis
kalbėtojas buvo Amerikos krašto ap-
saugos sekretorius Donald Rumsfeld.
Puotą vedė Regina Narušienė, atsto-
vaujanti JAV Lietuvių Bendruomenei.

Ta proga 2004 m. kovo 29 d.
,,Drauge” buvo išspausdintas skelbi-
mas: ,,Sveikinimas Lietuvai, tapusiai
NATO nare, ir padėka Jungtinėms
Amerikos Valstijoms už pastangas,
kad tai įvyktų.” Tą sveikinimą-pa-
dėką pasirašė: Saulius Kuprys, Ame-
rikos Lietuvių Tarybos centro valdy-
bos pirmininkas, Vaiva Vėbraitė, JAV

Lietuvių Bendruomenės Krašto val-
dybos pirmininkė, Agnes V. Mickū-
nas, Lietuvos Vyčių Centro valdybos
pirmininkė, ir Jonas Urbonas, Ame-
rikos Lietuvių Respublikonų fede-
racijos centro valdybos pirmininkas,
kuris sveikinimą suorgnizavo. (Pas-
taba. Lietuvos Vyčių Centro valdybos
pirmininkė A. Mickūnas po kiek laiko
man pranešė, tarsi jos pavardė ir Vy-
čių organizacija buvo įtraukta be jų
sutikimo. Ar Vyčiai sutinka būti
įtraukti į anksčiau minėtą sveikini-
mą-padėką buvau prašęs atsiklausti
advokatą Saulių Kuprį, kuris yra jų
teisinis patarėjas.)

Sveikinimo kopiją R. Narušienė
įteikė sekretoriui Rumsfeld iškilmių
metu, kad jis jį perduotų Prezidentui
Bush. 

Kaip žinote, Lietuvos kelias į
NATO, buvo labai vingiuotas ir
užtruko kelis metus. Ir į tą akcija bu-
vo įsijungusios čia jau minėtos, svei-
kinimą pasirašiusios organizacijos, jų
nariai bei kiti. Buvo abejonių, ar
pavyks gauti NATO plėtrai pritarima
JAV Senate. Nuostabu, kad kai tas
klausimas buvo pateiktas balsavimui
JAV Senate, jis buvo patvirtintas vi-
siška balsų dauguma – 96:0. Ačiū
jiems. Turime būti dėkingi ir buvu-
siam JAV prezidentui Bill Clinton,
kurio kadencijos metu ta akcija prasi-
dėjo ir kurią jis rėmė. Ypač turime
būti dėkingi buvusiam Prezidentui
Bush, kuris tai įgyvendimo.

Sveikiname Lietuvą minint savo
narystės NATO penkmetį, puikiai iš-
laikiusią narystės egzaminą. Sveiki-
name ir Lietuvos karius, garbingai
atstovaujančius Lietuvai Irake, Af-
ganistane, Kosove ir kitur.

Lietuvos penkmetis NATO 
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Naujuose pasuose – piršt¨ atspaudai 

Vilnius, kovo 27 d. (Balsas.lt) –
Seimui pateiktas susitarimas, kurį
patvirtinus būtų supaprastintos teisi-
nės procedūros norint į šalį parvežti
užsienyje mirusių artimųjų palaikus.

Susitarimo patvirtinimas paleng-
vintų žmonių palaikų pervežimo iš
Lietuvos į užsienio valstybes ir Lietu-
vos piliečių, mirusių užsienio valsty-
bėse, palaikų parvežimo į Lietuvą
tvarką.

Minėtas Susitarimas dėl miru-
siųjų kūnų pervežimo buvo priimtas
1973 m. Strasbūre. Prie jo prisijun-
gusios valstybės paskiria įstaigą, at-
sakingą išduoti nustatytos formos
specialų dokumentą, ir valstybės, per

kurių teritoriją ar į kurių teritorijas
gabenami žmogaus palaikai, jokių pa-
pildomų dokumentų nereikalauja.
Prie susitarimo šiuo metu yra prisi-
jungusi 21 Europos valstybė.

Šiuo metu įmonės, organizuojan-
čios žmogaus palaikų gabenimą, bei
asmenys, besirūpinantys artimųjų
palaikų parvežimu į Lietuvą iš užsie-
nio, turi gauti Lietuvos diplomatinė-
se atstovybėse išduodamą leidimą
mirusiojo palaikus parvežti į Lietuvą.
Nors toks leidimas išduodamas ne-
mokamai, jam gauti kyla kliūčių, kai
mirusiojo palaikai yra toli nuo konsu-
linės įstaigos arba kai konsulinės
įstaigos toje užsienio valstybėje nėra. 

Vilnius, kovo 27 d. (Bernardi-
nai.lt)) – Šalies policija ragina gyven-
tojus būti itin budrius. Apyvartoje pa-
sirodė daug padirbtų 100 litų nomina-
lo banknotų.

Kaip pranešė Policijos departa-
mentas, pastaruoju metu Lietuvoje pa-
daugėjo atvejų, kai turgavietėse, pre-
kybos centruose, vaistinėse ir kitose
prekybos vietose platinami netikri 100
litų nominalo vertės banknotai. Dau-
giausia netikrų banknotų iš apyvartos
paimta Vilniaus, Kauno ir Marijampo-
lės apskrityse.

,,Netikri banknotai atspindi ultra-
violetinius spindulius, vandens ženklai
neryškūs, o plaušeliai imituoti spalvi-
nimo priemonėmis, – tokią įspėjančio
turinio informaciją išplatino Policijos
departamento atstovė spaudai Danutė
Daunoravičiūtė. – Prašome gyventojų,
prekybininkų ir kitų asmenų atkreipti
dėmesį į gaunamus ar pateikiamus 100
litų nominalo banknotus, o pastebėjus
galimus klastotės požymius, nedel-

siant pranešti artimiausiai policijos įs-
taigai.”

Įspėjimus apie paplitusias pinigų
klastotes elektroninio pašto sistema
savo darbuotojams išplatino ir vienas
didžiųjų šalies komercinių bankų. Tei-
giama, kad banknotai padirbti gan ko-
kybiškai.

Šiuo metu bankininkai yra aptikę
2000 m. laidos šimtines, ant kurių at-
spausti 7 vienodi serijos numeriai. Jų
gali būti ir daugiau. Vien Kaune banko
darbuotojai aptiko per pusšimtį netik-
rų banknotų. Taip pat nemažai klasto-
čių gauta Vilniuje ir Panevėžio regione.

,,Pagaminti jie spaudos būdu, po-
pierius lygus, todėl nėra giliaspaudės.
Tikrinant klastotę ultravioletine švie-
sa, banknotai šviečia kaip tikri: popie-
rius atrodo pilkas, matyti trys skaičiai
‘100’ ir spalvoti plaušeliai, kai kurių –
serijos numeris, melsvas apsauginis
siūlelis. Reverse Šventų Jonų bažnyčia
ir varpinė šviečia gelsvai”, – pranešė
bankas.

Vilnius, kovo 26 d. (ELTA) –
Pradėjo veikti internetinis puslapis
www.skatinimoplanas.lt, kuriame ša-
lies gyventojai, ypač verslo atstovai
galės sekti valdžios veiksmus įgyven-
dinant ekonomikos skatinimo planą,
sužinoti numatomas priemones eko-
nomikos lėtėjimui stabdyti bei ati-
tinkamai planuoti savo veiklą.

Svetainėje pateikiamas verslo
gaivinimo plano užduočių sąrašas,
pateikiama nuveiktų ir numatomų
darbų eiga bei datos, nurodomos į
rinką jau patekusios pinigų sumos,
be to, konkretūs asmenys, atsakingi
už užduočių įgyvendinimą.

Pristatydamas internetinę sve-
tainę ūkio ministras Dainius Kreivys
pažymėjo, kad ekonominė padėtis da-
rosi vis sudėtingesnė tiek Lietuvoje,
tiek kitose valstybėse. Sausį pramo-
nės produkcija Lietuvoje sumažėjo
6,2 proc., vasarį – jau 15,3 proc. Sau-
sį, palyginti su praėjusiu gruodžiu,

eksportas ir importas sumažėjo ati-
tinkamai 9,3 ir 29,4 proc.

Įgyvendinant ekonomikos gaivi-
nimo planą, Verslo fondas padidintas
iki 1 mlrd. litų, paskelbtas konkursas
bankams dėl paskolų verslui, o
INVEGA garantijos smulkiojo ir vi-
dutinio verslo (SVV) apyvartinėms
paskoloms padidintos iki 80 proc.
Taip pat paskelbtas konkursas ban-
kams dėl pirmos dalies iš 120 mln.
litų SVV paramai ir priimamos pa-
raiškos 600 tūkst. litų eksporto kre-
ditų draudimo išlaidoms atlyginti,
pasirašytos pirmosios 47 sutartys pa-
statų atnaujinimui.

Ūkio ministerijos pranešimu, per
artimiausią ketvirtį ketinama per-
tvarkyti viešųjų pirkimų sistemą, iš-
plėsti INVEGA funkcijas, įkurti dvi
už investicijų pritraukimą ir ekspor-
to skatinimą atsakingas organizaci-
jas – ,,Invest in Lithuania” ir ,,Enter-
prise Lithuania”.

Siekiama palengvinti palaikû�  
parvežimâ� iš užsienio

Ekonomikos skatinimo 
planas – internete

Atkelta iš 1 psl. 
Ataskaitos autoriai taip pat pažy-

mi rasinės ir etninės diskriminacijos
atvejus. Šiame kontekste minimi per-
nykštis tamsiaodės dainininkės Ber-
neen užpuolimas Vilniuje, taip pat Lie-
tuvos romų bendruomenės problemos.

Ataskaitos autorių teigimu, Lie-
tuvoje įdiegta plati teisinė ir institu-
cinė antikorupcijos sistema valstybės
pareigūnų korupcijai tirti, tačiau ži-
niasklaidos, nevyriausybinių organi-
zacijų pranešimai ir visuomenės nuo-
monės apklausų duomenys rodo, kad
korupcija tebėra didelė problema.
Anot ataskaitos autorių, Lietuvos Vy-
riausybė nesugebėjo veiksmingai įgy-
vendinti šalies įstatymų, numatančių
kriminalines bausmes už korupciją.

Ataskaitoje rašoma, kad nors dėl
korupcijos  buvo nuteista ir nubausta
keletas pareigūnų, bausmės papras-
tai buvo nedidelės, o daugelis tyrimų
nepasibaigė įtariamųjų nuteisimu.

Tarp šiame kontekste minimų
asmenų – už mėginimą 2003 m. pa-
pirkti savivaldybės tarybos narį per-
nai kovą nuteistas buvęs Vilniaus
meras Artūras Zuokas, taip pat kovo
mėn. iš Seimo pirmininko pareigų dėl
įtarimų Kauno apskrities viršininko
pavaduotojo papirkimu atsistatydi-
nęs Viktoras Muntianas, klaidingos
informacijos pateikimu Vyriausiajai
rinkimų komisijai ir apgaulingo par-
tijos lėšų apskaitos tvarkymo organi-
zavimu kaltinamas Darbo partijos
pirmininkas Viktoras Uspaskichas.

JAV valstybės departamento tei-
gimu, didelė problema Lietuvoje iš-
lieka smurtas prieš vaikus. Ataskai-
toje pateikiamais Lietuvos statistikos
departamento duomenimis, 2007 m.
maždaug 36,5 tūkst. Lietuvos vaikų

gyveno smurtaujančiose arba asocia-
liose šeimose.

Ataskaitos autorių žiniomis, Lie-
tuvos žiniasklaida pernai pranešė
apie gana dažnus žiauraus elgesio su
vaikais atvejus, įskaitant seksualinę
prievartą, marinimą badu, mušimus
ir nužudymus, o valdžios įstaigos pra-
nešė, kad dėl smurto šeimoje nuo
sausio iki rugsėjo mirė 5 vaikai.

Anot ataskaitos, nepaisant Vy-
riausybės vykdytos prevencijos kam-
panijos prasta padėtis buvo ir preky-
bos žmonėmis srityje.

JAV valstybės departamento tei-
gimu, moterys ir mergaitės buvo par-
duodamos ir pačioje Lietuvoje, ir ve-
žamos parduoti į Jungtinę Karalystę,
Vokietiją, Ispaniją, Italiją, Daniją,
Norvegiją ir Nyderlandus. Be to,
tranzitu per Lietuvą buvo vežamos
moterys iš Baltarusijos, Rusijos ir
Ukrainos.

Iškeldami problemas ataskaitos
autoriai taip pat mini ir kai kuriuos
teigiamus Lietuvos valdžios veiklos
aspektus. Tarp jų ataskaitoje minima
tai, jog Vyriausybė laikosi Konstitu-
cijos nuostatos, skelbiančios teismų
sistemos nepriklausomumą, taip pat
gerbia Konstitucijoje įtvirtintą min-
ties bei spaudos laisvę.

Pažymima ir tai, kad Lietuvoje iš
esmės gerbiama susirinkimų laisvė,
teisė vienytis į sąjungas bei teisė lais-
vai išpažinti religiją.

Ataskaitos autoriai tai pat teigia,
kad Lietuvos piliečiai turi galimybę
praktiškai naudotis konstitucine tei-
se taikiai pakeisti savo šalies Vyriau-
sybę dalyvaudami laisvuose ir neša-
liškuose rinkimuose, pagrįstuose vi-
suotine rinkimų teise.

Vilnius, 2009 m. kovo 27 d. (ELTA) – Užbaigdami trijų koncertų turą po didžiuo-
sius Lietuvos miestus, Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje dviem fortepijonais
skambino Jungtinėse Valstijose gyvenantys lietuvių pianistai – Povilas Stravinskas
ir Gintautas Abarius. Gedimino Savickio (ELTA) nuotraukoje – G. Abarius.  

Lietuvoje pasirod∂ daug 
suklastot¨� pinig¨�

JAV valstybès departamentas –
apie Lietuvos problemas 

Vilnius, kovo 27 d. (Alfa.lt) –
Nuo vidurvasario į naujai išduoda-
mus Lietuvos piliečių pasus bus ,,įra-
šomi” jų turėtojų pirštų atspaudai.
Tačiau nei patys pasai, nei jų išdavi-
mo kaina nesikeis.

Pasak Migracijos departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos at-
stovės Neringos Pikelytės, numatyta,
kad nuo šių metų birželio 28 d. ir da-
bar išduodamuose naujo pavyzdžio
Lietuvos pasuose papildomai elektro-
niniu būdu bus fiksuojami biometri-

niai asmens duomenys – pirštų at-
spaudai. ,,Taigi keisis ne patys vyšni-
niai pasai, bet į juos bus įrašoma pa-
pildoma informacija”, – sakė ji.

N. Pikelytė pabrėžė, kad nenu-
matytas nei pasų išdavimo tvarkos,
nei valstybės rinkliavos dydžio keiti-
mas už išduodamus pasus.

Pareigūnė teigė, kad nuo praėju-
sių metų lapkričio vidurio Lietuvos
piliečiai, turintys pasus su įrašytais
saugiais biometriniais duomenimis,
gali vykti į JAV be vizų.



DRAUGAS, 2009 m. kovo 28 d., šeštadienis                       7

PLC didžiojoje salėje organizacijos
,,Vaiko vartai į mokslą” koordinatorė
Lietuvoje, soc. darbuotoja Žydrūnė
Liobikaitė kalbės apie darbą su socia-
liai remtinomis šeimomis Lietuvoje.
Pradžia 12:15 val. p. p.

– Maria gimnazijos kavi nė  je (67
gatvės ir California Ave. san kryžoje)
vyks seselių kazimieriečių ,,Games-
Bingo Party”. Sve čių bus laukiama
nuo 12 val. p. p. Žaidimo pradžia – 2
val. p. p. Tel.: 773-776-1324 (seselė Ge-
novaitė).

– Morton East High School audi-
torijoje (2423 S. Austin Blvd., Cicero,
IL)  Lietuvių opera Čikagoje pristatys
premjerą  – Johan Strauss operetę
„Šikšnosparnis”. Pradžia 3 val. p. p.
Pasiteirauti tel.: 773-501-6573.

Iki ba landžio 27 d., pirmadie-
nio, LR gen. konsulatas Čikagoje vi -
sus mokyklinio amžiaus jau nuolius
kviečia da  lyvauti konkurse „Kaip aš
garsinčiau Lie tuvos vardą?”  Dau giau
informacijos – www.konsulatas.org.

GEGUŽĖ

Gegužės 2 d., šeštadienį:
Mother McAuley gimnazijos teatre
(3737 W. 99th Street, Chicago) vyks
,,Grandies” ansamblio 50-mečio ju bi-
liejinis koncertas, skirtas Lietuvos
vardo tūkstantmečiui paminėti. Pra-
džia 4 val. p. p. Po koncerto – pokylis
PLC  didžiojoje salėje, Lemonte. Pra-
džia 6:30 v. v. Dėl bilietų kreiptis į
Beatričę Čepelę tel.: 630-243-6313 ar-
ba el. paštu: bcepele@comcast.net.
Vietas į pokylį galima užsisakyti pas
Žibutę Pranckevičienę tel.: 630-257-
0153 arba el. paštu: zibi@voras. com. 

– UIC Forum (725 W Roosevelt
Rd., Chicago, IL 60608) Lietuvių stu-
dentų asociacija UIC rengia Lietuvos
vardo paminėjimo tūkstantmečio
šventę. Renginys vyks nuo 5 val. p. p.
iki 8 val. v. Išsamesnė informacija el.
paštu: info@lsauic.org arba tel.: 708-
668-5346.

– PLC Bočių menėje vyks kon-
certas-susitikimas su Rūta Morozo-
vaite. Bilietus bus galima įsigyti ,,Lie-
tuvėlėje”, ,,Smilgoje” ir Bočių menėje.

Gegužės 3 d., sekmadienį:
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre
vyks simpoziumas ir parodos, skirtos
,,Draugo” šimtmečiui paminėti, ati-
darymas. Pradžia 2 val. p. p.

– LA Šv. Kazimiero parapijos di-
džiojoje salėje vyks Pavasario geguži-
nė. Ruošia LA Lietuvos Dukterys.

Gegužės  9–10  ir  16–17 d. LB
apylinkėse vyks JAV LB XIX Tarybos
rinkimai. Vyriausiosios rinkimų ko-
misijos el. pašto adresas: tarybosrin-
kimai2009@gmail.com.

Gegužės 10 d., sekmadienį:
Jaunimo centre vyks koncertas ,,Tau,
mamyte”. Pradžia 1 val. p. p.

Gegužės 15–16 d. viešbutyje
,,Renaissance M Street Hotel” (1143
New Hampshire Avenue, Washing-
ton, DC) vyks VIII Jungtinio Baltijos
Amerikos nacionalinio komiteto (The
Joint Baltic American National Com-
mittee, Inc. – JBANC) konfe rencija.
Daugiau informacijos: http://jbanc. org,
rašykite  el. adresu: jbanc@ jbanc. org
arba skambinkite tel.: 301-908-2579.

Gegužės 16–17 d. Hamilton,
Ont., Kanadoje, vyks ŠALFASS Jau-

nučių krepšinio pirmenybės. Rengia
Hamiltono LSK „Kovas”. Daugiau
informacijos: www.hamiltonkovas.org.

Gegužės 17 d. sekmadienį:
Lietuvos Respublikos prezidento rin-
kimai.

BIRŽELIS

Birželio 5–7 d. Neringos sto-
vykloje vyks talkos savaitgalis. Dau-
giau informacijos: vida@neringa.org.

Birželio 7 d., sekmadienį: pa-
kartotinis balsavimas LR prezidento
rinkimuose ir rinkimai į Europos
Parlamentą.

– Čikagos ir jos apylinkių Ateiti-
ninkų šeimos šventė.  Pal. Jurgio Ma-
tu lai čio Misijoje 9 val. r. bus aukoja-
mos šv. Mi šios. PLC di džiojoje salėje
10:30 val. r. vyks iškil mingas posėdis.  

— Ateitininkų namuose, Le -
mont, IL, vyks Ateitininkų namų ge -
gu žinė. Pradžia 12 val p. p.

Birželio 14 d., sekmadienį:
Pasaulio lietuvių centre LB Lemonto
apylinkė rengia tragiškos Sibiro
tremties minėjimą.

Birželio 21 d., penktadienį:
šalia PLC LB Lemonto apylinkė ren-
gia gegužinę.

Birželio 20–27 d. Dainavoje,
Manchester, MI vyks 41-oji mokytojų
tobulinimosi kur sų savaitė. Pasi tei-
 ra uti: tel.: 815-603-8672 (Daiva Ja ku-
bauskienė)  ir tel.: 630-435-6349 (Aud -
ronė Elvikienė) arba  el. paštu: jakdai-
va@yahoo.com,audronee@gmail. com. 

LIEPA

Liepos 3–4 d. Neringos stovyk-
loje vyks Neringos 40-mečiui skirta
gegužinė. Daugiau informacijos: www.
neringa.org.

RUGPJŪTIS

Rugpjūčio 16 d., sekmadienį:
šalia PLC LB Lemonto apylinkė ren-
gia gegužinę.

RUGSĖJIS

Rugsėjo 12 d., šeštadienį:
Ateitininkų namuose vyks šių namų
30 metų jubiliejaus pokylis.

Rugsėjo 27 d., sekmadienį:
PLC didžiojoje salėje organizacija
,,Vaiko vartai į mokslą” rengia ,,Der-
liaus pietus”. Pradžia 12:30 p. p.

SPALIS

Spalio 9 d., penktadienį:
Carriage Greens Country Club patal-
pose (Darien, IL) vyks Akademinio
skautų sąjūdžio 85-ų jubiliejinių me-
tų šventė. Pradžia 7 val. v. 

Spalio 17 d., šeštadienį: Wil -
low brook pokylių salėje vyks ,,Drau -
go” 100-mečio pokylis.

Spalio 18 d., sekmadienį: Pa-
dėkos šv. Mišios, skirtos ,,Draugo” ju-
biliejui.

LAPKRITIS

Lapkričio 8 d., sekmadienį:
PLC, Lemonte, vyks ,,Draugo” 100-
ečio  baigiamasis renginys – mi nėji-
mas ir dailiojo žodžio popietė.

GRUODIS

Gruodžio 6 d., sekmadienį:
Jaunimo centro didžiojoje salėje vyks
tradicinė Jaunimo centro metinė va-
karienė.

BALANDIS

Vyksta registracija į Neringos
stovyklą. Tinkla lapyje www.neringa.
org rasite reika lingą informaciją ir
anketas. Užsiregistravus iki balan-
džio 1 d. vaikų stovykloms galioja
nuolaidos.

Balandžio 2 d., ketvirtadienį:
Šv. Onos bažny čioje (Beverly Shores,
IN) 5:30 val. p. p. – 7 val. v. bus klau-
soma išpažinčių. 

Balandžio 3 d., penktadienį:
Pasaulio lietuvių centre (14911 127th
Street, Lemonte) (PLC) apatinio
aukšto valgykloje FSS Čikagos sky-
rius ruošia margučių marginimo va-
karonę. Pradžia 6 val. v. Skambinti
Jolandai tel.: 630-257-2558.

– Čiurlionio galerijoje Jau nimo
centre (5620 S. Claremont Ave., Chi-
cago, IL) vyks Čikagos lituanistinės
mo kyklos mokinių darbų parodos ati-
darymas. Pradžia 7:30 val. v.

– LR ambasadoje Washington,
DC vyks JAV LB Kultūros tarybos or-
ganizuojamos parodos ,,Kryždirbystė
Lietuvoje” atidarymas. Paroda veiks
iki balandžio 10 d. Lankymo valandos
šeštadienį, balandžio 4 d., nuo 2 val.
iki 6 val. p. p.  Parodą bus galima lan-
kyti balandžio 6–10 d. nuo 11 iki 3
val. p. p. 

Balandžio 3–5 d.: Švč. Mer  gelės
Marijos Nekalto Prasi dėjimo vienuo-
lyne, Putnam vyks Gavėnios re ko lek -
ci jos, kurias ves kun. Arvydas Žy gas.
Registracija – penktadienį, ba lan džio
3 d., 6:30 val. v. Pirmoji konferencija
prasidės 7:15 val. v. Reko lekcijos
baigsis sekmadienį, balan džio 5 d..
Tel. pa siteirauti: 860-928-7955.

Ba landžio 4 d., šeštadienį:
Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa ra-
pijos bažnyčioje (6821 S. Wash tenaw
Ave., Chicago, IL 60629) vyks Gavė-
nios koncer tas. Pradžia 1:30 val. p. p.
Bilietus galima įsigyti  el. paštu: GC-
tickets@comcast.net arba tel.: 773-
737-2421. 

– Jaunimo centro  didžiojoje salė-
je vyks ,,Žaltvykslės” dešimtmečio
šventė. Programoje: Sofijos Kyman-
taitės-Čiurlionienės komedija ,,Kup-
rotas oželis” (Kre tingos kultūros rū-
mų spektaklis. Režisierius E. Ra-
džius), ,,Žaltvykslės” ,,10 metų Retro
Ospectrum”. Pradžia 6 val. v. Bilietai
ir informacija tel.: 708-369-8952 arba
773-751-9220.

Balandžio 5 d., sekmadienį:
PLC Fondo salėje Kretingos teatras
pristatys S. Kymantaitės-Čiurlionie-
nės komediją ,,Kuprotas oželis”.  Pra-
džia 1 val. p. p. Bilietų teirautis PLC
raštinėje  tel.: 630-257-8787 arba par-
duotuvėje ,,Lietuvėlė” tel.: 773-788-
1362.

– Šv. Onos bažny čioje (Beverly
Shores, IN) vyks Susitaikymo pa mal -
dos.  Pradžia 1 val. p. p.

– Jaunimo centro kavinėje po šv.
Mišių vyks centro Moterų klubo
Prieš ve ly kiniai pusryčiai. 

– LA Šv. Kazimiero parapijos baž-
nyčioje (2718 St. George St., Los An -
geles, CA) vyks metinis Verbų sekma-
dienio religinis koncertas. Pasitei-
rauti parapijos tel.: 323-664-4660.

– Pasaulio lietuvių centre LB Le-
monto apylinkė rengia velykinį kon-
certą.

Balandžio 10 d., penktadienį:
,,8-tos Dienos centras” (8th Day Cen-
ter) kviečia  į Čikagos centrą prisijung-
ti prie ei tynių už visuotinį teisingu-
mą, ku rios prasidės Congress aik š tės
šiaurės kampe (Michigan ir Con g -

ress). Eitynės vyks 12–3 val. p. p.
Daugiau informacijos tel.: 312-641-
5151 arba www.8thdaycenter.org.

Balandžio 17 d., penktadienį:
Jaunimo centre, Čiurlionio galerijoje
vyks Lietuvių rašytojų draugijos lite-
ratūrinis vakaras ,,Pavasario vėjas”.
Pradžia  7 val. v.

– Gateway klasikinės muzikos
draugija kviečia į Felix Mendelssohn
koncertą smuikui ir orkestrui.  Kon-
cer tai vyks Holy Trinity Roman Ca -
tholic Church (213 West 82nd St.,
New York, NY) balandžio 17 d.,
penktadienį 8 val. v. ir First Cong-
regational Church (108 Sound Beach
Ave., Old Greenwich, Connecticut)
balandžio 18 d., šeštadienį, 8 val.
v. Daugiau informacijos: www.gate-
wayclassical.org. 

Balandžio 18 d., šeštadienį:
„Willowbrook Ballroom” pokylių sa-
lėje (8900 S. Archer Rd., Willow
Springs) vyks teatralizuotas gyvo
garso koncertas „Cafe Emigrant”,
kurį rengia LR Generalinis konsula-
tas Čikagoje ir koncertinė agentūra
„Show Centras”. Pradžia  8 val. v. Bi-
lietus įsigyti parduotuvėje „Lietuvė-
lė”, kavinėje „Smilga” bei „Vakarai.
us”. Daugiau informacijos tel.: 630-
464-5000.

– Jaunimo centro didžiojoje salėje
vyks Čikagos lituanistinės mokyklos
pokylis.

– Detroit vyks JAV LB Kultūros ta-
rybos organizuojamos parodos ,,Kryž-

dirbystė Lietuvoje” atidarymas.
Balandžio 19 d., sekmadienį:

PLC didžiojoje salėje  PLC mote rų
renginių komitetas rengia Atvely kio
vaišes. Pradžia  12 val. p. p. Kreiptis
į  PLC raštinę tel.: 630-257-8787.

– JAV LB Michigan apygarda
kartu su Detroit apylinke rengia Lie-
tuvos vardo paminėjimo tūkstantme-
čio šven tę.  Paskaitą apie Lietuvos is-
toriją  skai tys dr. prof. Bronius Ma-
kauskas. 

Balandžio 24 d., penktadienį:
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 South Pulaski Road, Chicago, IL
60629) vyks Marcia Wegman  kūrinių
parodos atidarymas. Pradžia 7 val. v.

Balandžio 24–26 d. Neringos
stovyklavietėje vyks moterų rekolek-
cijos. Daugiau informacijos rasite
www.neringa.org.

Balandžio 24–26 d. Čikagoje
vyks 59-osios Šiaurės Amerikos lietu-
vių sporto žaidynės, kurias rengia Či-
kagos ASK „Lituanica”. Daugiau in-
formacijos rasite: www.lituanica.org
ir www.salfass.org.

Balandžio 25 d., šeštadienį:
PLC Fondo salėje mokyklėlė ,,Žibu-
rėlis” ruošia puotą ,,Fiesta”. Pradžia
6 val. v. Bilietus galima įsigyti inter-
netu www.ziburelis.org. 

– Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejaus Gintaro menėje vyks Pasaulio
Lietuvių medikų asociacijos rengia-
mas  metinis apdovanojimo pokylis.
Priėmimas – 6 val. v., vakarienė – 7
val. v. Užsakymus priima dr. Vesta
Valuckaitė tel.: 773-818-3981.

– PLC didžiojoje salėje vyks Lie-
tuvių Fondo metinis suvažiavimas. Re-
gistracija 8:30 val. r., pradžia 9:30 val. r.

Balandžio 26 d., sekmadienį:

RENGINIŲ KALENDORIUSRENGINIŲ KALENDORIUS

Jeigu norite, kad žinutė apie Jūsų ruošiamą renginį patektų į ,,Draugo” ,,Renginių ka-
lendorių”, informaciją siųskite redakcijai adresu: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 606029 ar-
ba el. paštu: dalia.cidzikaite@ gmail.com. Redakcija

Skelbiamas grožinės literatūros konkursas tema ,,Lietuvai – tūks-
tantis metų!” Paskutinė kū rinio išsiuntimo data oro paštu – 2009 m. bir-
želio 30 d. Kūrinius siųsti adresu: ALTS, Konkursui, 2711 West 71 st
Street, Chicago, IL 60629, USA.
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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

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

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

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415
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

Akiû ligos

Vidaus ligos 

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

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

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.

Better Business Bureau neseniai
atkreipė vartotojų dėmesį, jog jau ar-
timiausioje ateityje turėtų pasikeisti
kredito taškų (,,credit score” arba
,,FICO score”, pagal sistemos kūrėjo,
kompanijos The Fair Isaac Corpora-
tion” pavadinimą) skaičiavimas. Kaip
žinoma, gyvenant JAV, kredito taškai
dažnai yra lemiamas asmens moku-
mo rodiklis ir taikomi daugybėje kas-
dienių atvejų  – pradedant banko
paskola,  baigiant buto nuoma bei te-
lekomunikacijų ir komunalinių pas-
laugų pirkimu.

Kredito taškų sistema numato jų
kitimą nuo 300 iki 850 – kuo geresni
taškai priskiriami konkrečiam asme-
niui, tuo geresnė jo/jos kredito istori-
ja ir mažesnė tikimybė, kad tas as-
muo laiku neapsimokės sąskaitų ar
nutars negrąžinti paimtos paskolos.
Vidutinė JAV vartotojų kredito taškų
suma siekia maždaug 690. ,,Geru”
tašku laikoma kredito taškų suma,
viršijanti 700, prastu – tesiekianti
619 ar mažiau. Jei kredito taškų su-
ma nesiekia 580, gauti paskolą ne-
grobuoniškomis sąlygomis tampa
praktiškai neįmanoma. 

Numatoma, jog naujoji kredito
taškų skaičiavimo sistema bus kiek
draugiškesnė vartotojams (daugiau
vartotojų turėtų sulaukti savo kredi-
to taškų pagerėjimo nei atvirkščiai) ir
tuo pačiu turėtų padėti geriau įver-
tinti asmens mokumą. Ji taip pat tu-
rėtų daryti įtaką finansinėms įstai-
goms mažinant ,,baudas” už pavėluo-
tus mokėjimus bei dideles palūkanų
normas. Naujoji sistema, panašiai
kaip anksčiau, remsis asmens kredito
istorija (paimtų bei išmokėtų/neišmo-
kėtų paskolų kiekiu ir verte, kredito
istorijos ,,ilgumu”, kredito linijų –
kortelių ir pan. gausa ir t.t.). Tačiau
visos vertinamos dalys turės skirtin-
gą nei anksčiau ,,svorį” nustatant
bendrą taškų sumą:

• Nedidelės (iki 100 dol.) skolos
turės mažesnės reikšmės bendrai taš-
kų sumai. Visus vartotojus, turinčius
polinkį vėluoti atsiskaitant su kredi-
toriais, naujoji sistema skirstys į 12
rizikos grupių, pagal kurias ir bus
skiriamos taškų ,,nuobaudos”. Jei
bendrai asmens kredito istorija yra
sąlyginai gera, keletas neigiamų da-
lykų turės mažiau įtakos kredito taš-
kų ,,nuobaudoms”.

• Jei anksčiau asmenys, turintys
daug aktyvių kredito linijų (kortelių,
vartojimo paskolų pavidalu) ir beveik
visas jas išnaudoję, dėl to gaudavo
mažiau kredito taškų, tai nuo šiol tai
turės dar didesnę neigiamą įtaką. Ki-
ta vertus, turint nedaug ir neįvairių
kredito linijų (pvz., tik kredito korte-
les, bet ne būsto ar automobilio pa-
skolą), taip pat bus galima nukentėti
– kaip ir jei jums išduotas kredito li-
nijas dažnai uždarinėsite ar nuolat
laikysite neaktyvias. Todėl reikėtų
nepamiršti bent retkarčiais pasinau-
doti senomis, piniginėje dulkančiomis
kredito kortelėmis bei atidžiai sekti
savo kredito linijų leistinas ribas. Pa-
gal dabartinius pastebėjimus, ekono-
minių sunkumų akivaizdoje bankai
dažnai sumažina klientų kredito lini-
jas ir nenoriai teikia naujas paskolas
– tai gali neigiamai ,,pasitarnauti”
jūsų kredito istorijai. 

• Naujoje sistemoje taip pat nu-
matoma sugriežtinti trečiųjų asmenų
,,prirašymo” prie turimos kredito li-
nijos tvarką. Anksčiau buvusi siste-
ma leisdavo gerą kredito istoriją tu-
rinčiam kreditinės sąskaitos savi-
ninkui (-ei) ,,prirašyti” prie savo sąs-
kaitos bet kurį kitą asmenį (dažnai –
turintį prastą kredito istoriją ar ne-
turintį jos visiškai), kuris taip galėda-
vo ,,užsiauginti” sau kredito taškų.
Pagal dabartinę tvarką, tokiu būdu
gauti kredito taškus už naudojimąsi
bendra sąskaita galės tik pagrindinio
savininko (-ės) šeimos nariai. 

Pabaigai, netgi jei nesate linkę
naudotis kredito kortelėmis bei ne-
manote, jog galite turėti kokių nors
kredito problemų, nepraleiskite pro-
gos pasinaudoti nemokamai siūlomo-
mis kasmetinėmis kredito istorijos
ataskaitomis. Pagal federalinius įsta-
tymus, apsilankę interneto svetainėje
www.annualcreditreport.com arba
tiesiogiai susisiekę su vienu ar keliais
iš trijų JAV kredito biurų (Experian,
TransUnion ir Equifax), kartą per 12
mėnesių turite teisę gauti nemokamą
ataskaitą (be paskaičiuotų kredito
taškų, tačiau visiškai atspindinčią jū-
sų kredito istoriją), kurią turėtumėte
įdėmiai patikrinti dėl galimų klaidų
ir neatitikimų. 

Pagal ,,Better Business Bureau”
bei žiniasklaidos informaciją
parengė Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

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

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

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

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

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�

PASIKEITIMAI KREDITO TAŠKŲ
SKAIČIAVIMO SISTEMOJE

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. ENGEL, MD
ANDREW J. YU, MD

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
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

LLaakkee BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ VAKARÂ 

nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

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

Tel. 773-476-2242
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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

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
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

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
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

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

GinekologijaDr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Kalbame lietuviõkai ir angliõkai. Priimamos
îvairios apdraudos. Valandos pagal susitarimâ.

Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC
1645 S. River Rd., Ste. 21

Des Plaines, IL 60018
tel. 847-299-4811

Kryñiañodžio Draugas Nr. 049 atsakymai

Havanoje bus surengta pirma po 20 metų
JAV meno paroda

Beveik 30 JAV meno galerijų da-
lyvaus Havana miesto dailiųjų menu
muziejuje (Museo Nacional de Bellas
Artes) rengiamoje parodoje. Ji bus
atidaryta kovo 28-ą ir bus pirmasis
tokio žanro renginys per pastaruo-
sius 20 metų.

Projektą ,,Chelsea Visits Hava-
na” organizuoja New York galeristas

Alberto Magnan ir jo žmona Dara
Metz. Kaip rašo ,,The Art Newspa-
per”, paroda buvo rengiama dvejus
metus, ir tik 2009 metų sausio mėne-
sį patvirtinta ir net įtraukta į Hava-
nos bienalės programą. Projekto da-
lyviai teigia, kad tai tapo įmanoma
dėl švelnėjančių JAV ir Kubos san-
tykių.                                 Balsas.lt

Îvairenybès

Vertikaliai:
1. Gaurai. 2. Tian. 3. Sicilija. 4. Klastotė. 5. Bros. 6. Sraigė. 8. Kraš-

tovaizdis. 9. Haliucinacija. 10. Galop. 13. Arnis. 14. Čiobrelis. 15. Infekcija. 19.
Nauda. 20. Renta. 23. Širšė. 25. Stovi. 26. Sfinksas. 27. Antitezė. 31. Įnoris.
32. Dviakė. 36. Ūgis. 37. Moki.

Horizontaliai:
1. Getas. 4. Kebas. 7. Tutanchamonas.10. Gardas. 11. Plyta. 12. Iguana.

16. Lašo. 17. Giljotina. 18. Dion. 21. Prokalbė. 22. Ferencas. 23. Šiandien. 24.
Acetonas. 28. Rėza. 29. Simfonija. 30. Echo. 33. Ėriena. 34. Angis. 35. Žvejai.
38. Progesteronas. 39. Susas. 40. Ėjikė.

Kryžiažodžio atsakymas: Elektros iškrova.

IEÕKO DARBO 

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

* Ieškau darbo prižiūrėti vaikus,  glo-
boti senelius ar kitokio darbo.  Būtų
šaunu, kad galėčiau kartu atsivesti
savo dukrytę. Tel. 708-945-0005.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Anglų kalba, nevai-
ruoja, patirtis, rekomendacijos. Tel.
773-954-5223.

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Vairuoja, geros reko-
mendacijos, anglų kalba. Gali išleisti
atostogų arba pakeisti bet kurią sa-
vaitės dieną. Tel. 773-344-8829.

* Šeima ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Anglų kalba, automo-
bilis, rekomendacijos, patirtis. Tel. 773-
954-5223 arba 773-344-8829.

* Profesionali slaugė, turinti CNA
sertifikatą, patirties, vairuojanti, buit-
inė anglų kalba, geros rekomendacijos,
tvarkinga, ieško žmonių priežiūros
darbo su grįžimu, darbo naktimis arba
pakeitimų. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 708-248-0050.

* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevai-
ruoja, minimali anglų kalba. Tel. 630-
552-4169.

* Moteris ieško vaikų ar pagyvenusių
žmonių priežiūros darbo su gyvenimu.
Legalūs dokumentai, patirtis, reko-
mendacijos, vairuoja. Gali išleisti atos-
togų. Siūlyti įvairius variantus. Tel.
312-714-7940.

* Kruopštus ir patirtį turintis elek-
trikas ieško darbo. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 708-263-5596.

IŠRINKIME GERIAUSIUS
atstovus į JAV Lietuvių Bendruomenės

XIX-tą TARYBĄ
Rinkimai vyks 2009 m. gegužės mėn. 9–17d.

Balsuokite savo apylinkėje paštu ar internetu. 
Balsavimo informaciją rasite http://www.javlb.org arba 
kreipkitės į savo apylinkės rinkimų komisiją ar valdybą.
Lietuvių Bendruomenė yra visų lietuvių organizacija – 
ji mums reikalinga. Visų lietuvių pareiga yra balsuoti. 

Parodykim savo vienybę!
JAV LB Krašto valdybos rinkimų komisija

29 Fox Hill Lane, Milton, MA 02184
617-698-2162 arba 617-212-2460

Email: tarybosrinkimai2009@gmail.com

Accounting
Income TAX Consulting

Aukcione parduoti Oscar Wilde 
lazdelė ir rašalinė

Edinburgo aukcionas ,,Lyon &
Turnbull” už 7,700 svarų pardavė
rašytojo Oscar Wilde lazdelę ir raša-
linę. ,,The Times” rašo, kad aukciono
rengėjai nesitikėjo tokio pasisekimo,
nes abiejų daiktų pradinė kaina buvo
500 svarų.

Ant lazdelės su dramblio kaulo
rankena yra išgraviruotas užrašas
,,OW, C33”: OW yra rašytojo inicialai,

o C33 – kameros Redingtono kalėjime
numeris. Joje Wilde praleido du me-
tus, apkaltintas ,,šiurkščiu nepadoru-
mu” – taip tuometiniame teisme bu-
vo pavadintas homoseksualumas.

Ant žalvarinės rašalinės išliko
data ,,1898 metų spalio 16”. Rašyto-
jui tuomet suėjo 44 metai. Jis mirė
1900-aisiais Paryžiuje.

Balsas.lt 
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Iš Ateitininkų gyvenimo

Ateitininkų kuope lės narių skai -
čius augo greitai, veikla buvo
sklandi iki 1917 metų, kada kuo -

pelės veikloje pradėjo reikštis nesklan -
dumai. Rodos, istorija vėl kartojasi. Dėl
nesutarimų kai kuriais pasaulėžiūros
klausimais nuo ateitininkų kuopelės
atskilo grupelė narių ir įkūrė auš -
rininkų kuopelę. Tokiu būdu nuo 1917
m. Panevėžio gimnazijoje vėl susidarė
dvi mokinių srovės. Santykiai buvo ge -
ri, korektiški iki 1918 m. rudens. Kuo -
pelės gerokai padidėjo, nes iš Rusijos
grįžę mokiniai prisijungė prie jų
veiklos. Tačiau tuo metu prasidėjo iš
pradžių slapti, o, karui pasibaigus, ir
vieši politiniai partijų veikimai, kurių

metu mokiniai taip pat buvo viliojami
(ypač jautėsi komunistų pastangos
įtraukti kuo daugiau jaunų žmonių į
savo politinę veiklą). Ateitininkai be
jokio svyravimo griežtai stojo už Lie tu -
vos Tarybą. Aušrininkai pasijuto kryž -
kelėje. Pasirinkdami tolimesnės veiklos
gaires jie suskilo į Lietuvos Tarybos ša -
li ninkus, Breškos–Breš kov skajos pase -
kė jus ir socialistus–mark sistus. Santy -
kiai tarp ateitininkų ir auš rininkų grei -
tai blogėjo. Dau gu ma aušrininkų pasi -
rinko komunistų kelią. Laimei, mo-
kinių, kurie įsijungė į tokį griau nantį
darbą, Panevėžio gim na zijoje buvo
nedaug. Mūsų gimnazijos moki niai,
ypač ateitininkai, parodė labai didelį
atsparumą vokiečių oku pan tams ir
rusams bolše vi kams (ren gė mi-
tingus, platino

antibolševikinę literatūrą, at si šau-
kimus), o, atėjus laikui, labai di delis jų
skaičius įsijungė savanoriais į ka riuo -
menę ir ginklu kovojo už tautos lais-
vę. 

Kun. K. Paltaroko, A. Lipniūno
globoje.

Charizmatiška Alfos asmenybė
Tenka pastebėti, kad ateitininkų

ke lias buvo sunkus. Rodos, valdžia
mū sų veiklos kaip velnias kryžiaus ėmė
bijoti — visaip stengėsi uždrausti mūsų
veiklą. Juokingai skamba tai, kad net
mo kytojai (valdžios šalininkai) mūsų
veiklą slopinti bandė mažindami atei ti -
nin kams pažymius už jų „netinkamą”

elgesį ir net išmesdami juos iš gim na -
zijos. 1930 m. valdžios potvarkiu
moksleivių ateitininkų veiklą uždrau -
dus, bažnyčia jam pasipriešino ir ėmė
moksleivių ateitininkų veiklą globoti.
Vysk. K. Paltarokas savo vyskupijoje
ypa tingą dėmesį skyrė jaunimui. Nuo
1930 m. jaunimo veiklą globoti ėmė tik
ką įšventintas kunigas Alfonsas Lip niū -
nas. Jam išvykus į Paryžių, 1935 metais
slaptąja moksleivių ateitininkų veikla
rū pintis Panevėžyje ir visoje Aukštai -
tijoje pradėjo kun. Alfonsas Sušinskas.
A. Lipniūnas ir A. Sušinskas – tiek cha -
rakteriu, tiek būdo savybėmis skir tin -
gos, bet viena kitą papil -
d a n  č i o s

as me ny bės – įrėžė
gilią vagą Lietuvos jau ni -
mo orga ni za cijų is to rijoje. 

Daugiau atsiminimų
radome apie kun. A. Sušinską. Ne-
galime nepami nėti, kad tai buvo ne-
formalus dvasios va dovas, socialus,
gyvas, iškalbingas gimnazijos kapelio-
nas ir tikybos mo ky to jas bei, pasak P.
Žukausko-Naručio (buvusio gimnazijos
mokinio, lietuvių tautos įkaito Štuthofo
koncentracijos stovyk lo je), geras hu-
moristas. „Susi tiksi me pas Alfą” – pa-
šnabždėdavo drau gas drau gui per-
traukos metu. Ateitininkui tai reiškė,
kad šaukiamas susirinkimas Panevėžio
katedros kle bo nijoje. Alfa (taip kun. A.
Sušinskas leido moksleiviams save
vadinti) su jaunimu tiesiog gyveno,
asmeniškai susidrau gau damas tapo
patarėju jaunuoliui visais klausimais,
ne vienas gimna zistas tikybos mokytoją
laikė tikru savo draugu. Kapelionas
skirdavo laiko ne tik žinių perteikimui,
bet ir mėgdavo „nukrypti į šalį” (šalia
dėstomo dalyko rasdavo laiko savo
rašomos knygos „Gy venimas mirtyje”
ištraukoms pas kai tyti), organizuodavo
ne tik reko lek cijas, bet ir šokius
jaunimui.

Antrasis pasaulinis karas.
Mes nenutilome

1940-ieji. Europos padangę dengė
tamsūs ir sunkūs debesys, sklandė
dūmų ir parako kvapas. O mokyklinis
gyvenimas tekėjo sena vaga. Tačiau į
Lie tuvą įžengusi Raudonoji armija
atsinešė bombonešių gausmą ir dideliu
greičiu praskriejančius naikintuvus, į
žmonių gyvenimus įnešė sumaištį, bai -
mę, sukrėtimą. Okupantai visoje šalyje
stengėsi įvesti savo tvarką. Pokyčių
būta ir mokykloje: klasėse nebebuvo
jokių kryžių, jokių maldų, sukalbamų
pamokos pradžioje. Mergaičių gimna -
zija buvo sujungta su vyrų ir tapo Pir -
mąja vidurine mokykla. Griežtai
uždrausta visų organizacijų veikla, jų
vietą užėmė pionieriai, komjau nuo -
liai. Nustojus mokykloje veikti orga -
nizacijoms (ateitininkams, Šaulių
sąjungai, J. Lindės-Dobilo „Meno
kuo pai”), ieškoti prieglobsčio
mokiniai traukė į katedros klebo -
niją. Trumpu prieglobsčiu tapo
kun. Vlado Didžioko kambario
bib lio teka (dėl nuolatinio saugu -
mo persekiojimo apie nuola -
tinius susirinkimus nė pagalvoti
nebuvo galima). Tačiau jaunat -
viškas maksimalizmas, meilė
Tėvynei skatino veikti. 

Artėjo Vėlinės. Panevėžio
ateitininkų iniciatyva tais
metais buvo skatinamas ma-
sinis jaunimo dalyva vi mas

šiame renginyje. Buvo nupinta
daug vainikų, kuriais apjuosti garbingų
Lietuvos žmonių paminklai ir kryžiai.
Miestiečiai ir mokiniai nuo pat popietės
ėjo į kapines. I–osios vidurinės (dabar J.
Balčikonio gimnazijos) mokiniai suren -
gė demonstraciją. Kaip aktyviausi
organizatoriai pasižymėjo ateitininkai

(S. Ulys, P. Beinarauskas, P. Baltuška, J.
Abromaitis, V. Vaitiekūnas, E. Anta -
naitytė, J. Rimkus, L. Zaremba ir kt.).

Būta ir daugiau patriotiškumo pro -
trūkių tarp mokinių. Artėjo XXIII
Spalio revoliucijos sukakties minė -
jimas. Šia proga buvo nutarta sutruk -
dyti „šventės” iškilmes. Mišrus choras
buvo mokomas giedoti Internacionalą
(Sovietų Sajungos valstybės himną).
Bet nutarta, kad choras jo negiedos, o
baigiantis susirinkimui pasigirs pirmas
Lietuvos himno žodis ir tada pradės gie -
doti visa salė. Lemiamą dieną mokyklos
direktoriui paskelbus iškilmingo minė -
jimo pradžią visi atsistojo giedoti Sovie -
tų Sąjungos himno. M. Karka dirigento
lazdelės mostelėjimu pradėjo diriguoti
„internacionalą”, tačiau pasigirdo tik
orkestro garsai, o choras tylėjo. Nutilus
muzikai, pasigirdo vienintelis A. Jas -
nausko (veiklaus ateitininko ir šaulio)
ištartas pirmasis himno žodis, kurio ir
tereikėjo, kad salę galingais balsais
sudrebintų V. Kudirkos „Tautinė gies -
mė”. Tą pačią dieną A. Jasnauskas
buvo suimtas.

Prisiminimus keičia nauji
veidai

Antrasis pasaulinis karas tęsėsi il -
gai ir pareikalavo daugybės aukų. Apie
ateitininkų veiklą po karo gimnazijoje
kaip ir nieko nežinoma. Buvęs gim -
nazijos direktorius teigia — per daug
pa vojinga buvo veikti... Daugybė atei -
tininkų žuvo, kiti išvažiavo į Vakarus.
Nebuvo kam gimnazijoje (tada I-oje
vidurinėje mokykloje) tęsti dar 1912
metais pradėto darbo. Taip ir paliko
gimnazija be ateitininkų. O ir Lietuvoje
jų vardas ėmė blankti. Ir tik tautinio
atgimimo metu lietuviai vėl išgirdo, kad
ateitininkai gyvi ir pasiryžę veikti.

Štai jau daugiau nei 19 me tų esame
Nepriklausomos Lietuvos piliečiai.
Turbūt nereikia ir sakyti, jog nemažai
prisidėjo ir ateitininkai, kad šiuo metu
galime vadintis laisvos Lietuvos vai-
kais. Laisvė buvo ta varo moji jėga, kuri
sunkiausiomis akimirkomis įkvėpdavo
stiprybės tikėti ir veikti. Nors tikslas
buvo pasiektas (1990 m. kovo 11-tąją
paskelbta Lietuvos Nepriklausomybė),
ateitininkai nenu tilo. Dažnai sakoma,
kad viskas gy venime vyksta ratu. Štai
ir mes... Regis, nespėjo gimnazijos
koridoriuose nutilti pirmųjų ateiti-
ninkų žingsnių aidai, o jie ir vėl čia.
Istorija nemiršta ir mes esame tam, kad
ją tęstume. Galbūt atėjome su naujomis
vertybėmis, šiek tiek kitokia pasau-
lėžiūra, pasiryžę veikti tais pačiais
penkiais principais ir, žinoma, vado-
vautis mūsų šūkiu: „Omnia instaurare
in Christo!”

Autorė Sigita Mikėnaitė yra Pane vė -
žio Juozo Balčikonio gimnazijos atei -
tininkė. 

Kun. J. Tilvyčio-Žalvarnio kuopos ateitininkai su Juozo Balčikonio gimnazijos istorijos muziejaus vadovu
J. Baliūnu apžiūri istorines nuotraukas.                                                        Martynos Bikulčiūtės nuotr.

Tais pačiais gimnazijos koridoriais…

Gimnazijos
būrelių pirmininkai 1927 m.

(ne visi atpažinti) 1 eilėje: R. Šaltenis – meno kuo-
pos, Šaulių būrio vadas, St. Grigaliūnas – ateitininkų, B. Raila –

aušrininkų, Juzeliūnas – dailės; stovi: J. Laučka – abstinentų, J. Balys – tautosakininkų, B.
Michelevičius – Jūrų skautų ir Sausumos skautų vadas. Istorinės nuotraukos iš Juozo Balčikonio gimna-
zijos istorijos muziejaus archyvo.

Nuotraukoje: Atetininkai
su kun. Alfonsu Lipniūnu ir kapelionu Juozu Ruškiu, 1931 m.

atkelta iš 2 psl.
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K. ŽUKAUSKAS: K. ŽUKAUSKAS: 
,,DAUG GALIMA IŠMOKTI PER MENĄ”,,DAUG GALIMA IŠMOKTI PER MENĄ”

RAMUNÈ LAPAS

Š. m. pradžioje pasirodė Gint Aro
(tai 36-rių metų rašytojo, gimusio
lietuvių emigrantų šeimoje, Karolio
Gintaro Žukausko literatūrinis var-
das) romanas ,,Finding the Moon in
Sugar”, kurio veiksmas vyksta dau-
geliui gerai pažįstamose Čikagos apy-
linkėse – Cicero, Berwyn, Oak Park, o
taip pat Lietuvoje. Į Lietuvą paskui
savo egzotiškąją meilę Audrą nuseka
romano herojus Andy Nowakas –
neišsilavinęs ir nesusitupėjęs, neran-
dantis sau vietos prasto socialinio
sluoksnio Čikagos priemiesčio ,,pro-
duktas”, daugelį šokiruojantis mums
nepažįstama kalba ir mąstysena. K.
Žukausko romanas – talentingo auto-
riaus literatūros kūrinys ir įdomi
socialinė bei psichologinė studija. Ne
veltui vienu iš personažų – lietuvaite
Audra – susidomėjo Loyola Universi-
ty psichologijos klubas, artimiausiu
metu pakviesiantis pokalbiui knygos
autorių. Tačiau ir mes, eiliniai skaity-
tojai, turėsime progų pabendrauti su
rašytoju. Artimiausia jų – knygos
pristatymas Morton College knygyno
kavinėje (3801 S. Central Ave.) kovo
31 d. nuo 2 iki 4 val. p. p. (pirmieji
dešimt lankytojų K. Žukausko knygą
su parašu gaus dovanų). Jau numa-
tyti ir kiti susitikimai: gegužės 2 d.
,,Milda’s Corner Market” (9901
Townline Rd., Union Pier, MI);
gegužės 15 d. – ,,Eastgate Cafe” (102
Harrison St., Oak Park, IL). Siūlome
pokalbį su knygos autoriumi.

– Karoli, romanas jau par-
duodamas pora mėnesių, o jo
personažai, kiek supratau, turi
prototipus. Ar kas nors iš ro-
mano herojų atpažino save? Ar
atsišaukė?

– Tie du iš Lietuvos – Raimis ir
Varna – geri mano draugai. Jiems
džiugu, kad apie juos parašiau, jie
supranta, kad aš perdedu. Vienas dir-
ba advokatu Vilniuje, kitas yra baro
direktorius. Vardų neišduosiu, nes
nenoriu jų karjerų sugadinti. Jie man
sakė, kad džiaugiasi, jog knyga išėjo
ir laukia vertimo į lietuvių kalbą. O
Audra neturi vieno prototipo, ji su-
lipdyta iš dalių. O ir tos moterys ang-
liškai neskaito, be to, joms būtų visiš-
kai neįdomu šitą romaną skaityti.
Bet buvo visokių kitų atsiliepimų. 

– Būtent?
– Mane nustebino, kiek daug

moterų domisi šita knyga, nes galvo-
jau, kad tai bus ,,berniukų” romanas.

Atsiliepimus iki šiol daugiausia rašo
moterys. Viena skaitytoja iš Seattle
padėkojo už tai, kad pavaizdavau
Audrą, jos šeimą, brolį, kuris turi
tokią Vilniuje aktualią heroino prob-
lemą. Nesitikėjau, kad man dėkos už
Audros personažą. Aš pats jos nesu-
prantu, bet, pasirodo, yra moterų,
pergyvenusių panašias krizes kaip
Audra, todėl jos ją supranta. Norėjau,
kad ji nebūtų tik išprotėjusi moteris,
o būtų tikras žmogus. Žmogus, kurį
mes galėtume mylėti, jeigu pajėgtu-
me suprasti. Bet mums neįmanoma
jos suprasti – ji pati savęs nesupran-
ta. 

– Grįžkim prie ,,berniukų
romano”. Ar tai buvo sąmonin-
gas sumanymas – savotiškai
pratęsti senųjų Amerikos rašyto-
jų Mark Twain ir Jerome David
Salinger pradėtą tradiciją: iš-
siųsti berniuką į platųjį pasau-
lį?

– Tai buvo sąmoningas pasirinki-
mas. Aš nuo jaunų dienų norėjau
parašyti romaną apie tokį ,,berną”.
Man ,,Hekelberio Fino nuotykiai” ir
,,Rugiuose prie bedugnės” yra padarę
didelę įtaką. Man yra įdomu litera-
tūrinė tradicija. Šiuo atveju man
įdomi Amerikos jauniklio kelionių
tradicija. Paprastai ta kelionė vykda-
vo kur nors Amerikoje. Aš norėjau ją
tarsi pratęsti ir su kažkuo sujungti –
norėjau jauną vaikiną, kuris mažai
ką suvokia, kuriam sudėtinga gyven-
ti, išsiųsti į svetimą kraštą. Iš pradžių
galvojau jį išsiųsti į Austriją. Austrija,
kurioje gyvenau trejus metus ir tikrai
išsiskyriau – mano vokiečių kalba
daug prastesnė už lietuvių, ir vieti-
niai žmonės tikrai negalvojo, kad esu
austras, man buvo egzotika. Bet
pabuvau ir Lietuvoje ir supratau, kad
man bus lengviau apie Lietuvą rašy-
ti, be to, ir pačiam įdomiau. Ypač
apie Vilnių. Ir pradėjau galvoti, kaip
atrodytų Vilnius Andy Nowako aki-
mis. 

– Tai tas personažas jau tuo-
met tupėjo galvoje?

– O taip! Andy Nowakas pats
mane susirado. Aš jo neieškojau. Jis
pasibeldė į duris, aš atidariau, mes
susipažinom... Jis paprasčiausiai at-
sirado ir pradėjo kalbėti. Aš jam lei-
dau kalbėt.

– Nowakas įsikūrė autoriaus
smegenyse ir pakeitė jų struk-
tūrą, mąstymą, požiūrį?

– Taip! Aš pats taip nemąstau. Ir
taip nekalbu. Ir nerašau. Aš jam pa-
prasčiausiai leidau dirbti. Leidau
mąstyt, rašyt, galvot, žiūrėt, kvai-
liot... Aš jam leidau daryti tą, ką jis
norėjo daryt. Ir romanas beveik pats
pasirašė. O kodėl man svarbi minėta
amerikietiška tradicija? Todėl, kad
man švietimas yra svarbus. Ta ame-
rikietiška tradicija ne tik apibūdina
mūsų švietimo filosofiją, ji ir kriti-
kuoja bei ironizuoja ją. Heką Finą
,,civilizuoti” žmonės bando kažko
išmokyti: rašyti, Šv. Raštą skaityti,
Dievą tikėti ir t.t. Ir Tvenas aiškiai
parodo, kad šitie ,,civilizuoti” žmonės
iš esmės visai ne tokie – štai ironija.
O Salinger herojus Caulfield – protin-
gas, daug ką iš tikrųjų išmano, nors ir
jaunas, bet privati mokykla jo nepri-
ima, nes nesupranta. Mano Nowakas
irgi atskirtas, kur jam ieškoti švieti-

mo? Neturi salygų. Vienintelis būdas
– per gyvenimą, per nuotykius. Ir jis
supranta kai ką. Pavyksta berniukui.
,,Molodec”! Bravo, ,,malčik”. 

– Tai gal sunku būtų pavadin-
ti tradicija, bet pastaruoju metu
užsienio autoriai yra linkę savo
herojus įkurdinti ar išsiųsti į
kokią nors egzotišką šalį, kad ir
tą pačią Lietuvą ar Kazachs-
taną... Tiek knygose, tiek fil-
muose ar televizijos realybės šou
išrenkamas toks egzotiškas taš-
kas žemėlapyje, kurio tie auto-
riai iš tikrųjų nepažįsta. Jūs
bent gerai pažįstamas su Lietu-
va...

– Taip. Toks dabar mūsų gyveni-
mas, mes visi keliaujam. Mūsų gy-
venimas dabar yra tarptautinis gy-
venimas. Atsiskirti neįmanoma. Ir
rašytojas būtų, mano nuomone, labai
užsispyręs, jeigu jis nenorėtų rašyt
apie tai, kad mūsų realybė yra tarp-
tautinė. Bet per prievartą siųst? Man
tai atsitiko natūraliai – Nowakas
išvažiavo iš Berwyn, nes jam nebuvo
kur dėtis. Jis bando pabėgti, galvoja,
kad bus geresnis gyvenimas Lietu-
voje. Jam Audra primelavo, kokie ten
žmonės protingi, gražūs.

– O dabar pafantazuokime.
Tarkim, po kokių 50 metų pasi-
ima į rankas šitą knygą jauni
žmonės ir skaito Andy Nowako
kalbą – kaip ji gali atrodyti jiems
ir ką jie sakys apie mūsų lai-
ką?

– Žinoma, kalba jiems bus seno-
viška. Jiems bus juokinga, kad žmo-
nės kažkada taip kalbėjo. Kaip mes
dabar skaitydami XIX a. romaną gal-
vojame: kodėl žmonės tiek daug kal-
bėjo? kodėl jiems net dviejų puslapių
reikėjo pasakyti, kad stalas negražus
– mums užtenka vieno sakinio. Bet aš
tikrai galvoju, kad Andy Nowako
krizė (jį paliko tėvas, mamai vienai
šeimą išlaikyti yra per sunku, mo-
čiutė alkoholikė, jie nėra milijonie-
riai...) yra universali. Žmonės, kurie
tokiomis sąlygomis gyveno, visuomet
išgyveno krizes – nuo pirmųjų mūsų
civilizacijos dienų. Ir mes jų niekada
neištrinsime. Svarbu žinoti, kad to-
kie žmonės egzistuoja ir reikia duoti
jiems balsą. Žinoma, visi klausimai
apie švietimą yra klausimai apie
ateitį: kodėl šitas žmogus neišsimok-
slinęs? ką mes darysim su juo po 50
metų? Ar jis sugebės save išlaikyti?
Ar Nowakas sugebės save išlaikyti?

Gal, jeigu mokslus baigs, įsidarbins.
Bet jo sesuo – didelė tikimybė, kad ji
visiškai prapuls. Ji negali susikaupti
ir jai visuomet kas nors žemę pastu-
mia iš po kojų... Tai ir po 50 metų
žmonės supras, kad kaip buvo, taip
tebėra. 

– Koks menininko pašauki-
mas?

– Remiantis mūsų 4,000 metų
civilizacijos patirtimi, menininkai
ateina ir pasako: klausykit, jūs pasi-
žiūrėkit į viską naujom akim. Paro-
dykit, kad į senus dalykus galima vi-
sai kitaip žiūrėt, padėkit vis iš naujo
atsibusti. Mano nuomone, tai yra
meno pagrindinis tikslas. Kad mes
suprastume, jog reikia vėl atsibusti ir
vėl atsibust, ir vėl... Ir nuolat žiūrėti
į gyvenimą naujom akim – vien dėl to,
kad vienas iš mūsų tikslų yra taika.
Reiškia, reikia kitą žmogų suprasti ir
iš jo pusės matyti gyvenimą, kad
taiką išlaikytume. Kiekviena šeima
žino, kad reikia kartais pasidalinti.
Menininko darbas yra atverti mums
akis, kad mes kitaip pasižiūrėtume į
gyvenimą ir suprastume, kad nėra
taip, kaip aš galvoju. Gal taip kažka-
da ir buvo, bet gyvenimas nuolatos
keičiasi ir visuomet į viską galima
naujai pasižiūrėti. Daug ko galima
išmokti per meną. Dėl to menas man
labai patinka. 

– Karoli, o kaip vyksta rašy-
mo procesas – ar būtinai prie
rašomojo stalo? 

– Aš rašau bet kur. Tėvas nupirko
žemės Michigan valstijos šiaurėje,
ten labai patogu man rašyti. Tylu,
kaimynai neužeina, galima pasi-
maudyt, pameškeriot, pasivaiksčiot
miške... Kavinėse rašau, rašau darbe,
kartais iki vėlumos. Ir namuose
rašau – turiu savo kambarį. Aš rašau
tada, kada turiu energijos, kada jau-
čiu, kad va, dabar galiu, kad bus im-
pulsas stipresnis. Anksti iš ryto, kar-
tais labai vėlai naktį. Po pietų man
kažkaip neišeina. Esu rašęs 12 va-
landų ištisai, o kartais prisėdu tik 10,
15 ar 20 minučių. Patinka turėti ke-
turias dienas laisvas. Tada užsidarau
ir vien tik rašau, nieko kito nedarau.
Kad rašyčiau, man reikia atsipalai-
duoti ir sulėtinti tempą. Kai dirbu
koledže, viską darau labai greitai. Bet
kai rašau, viską sulėtinu. Kartais
prieš pradėdamas pasiklausau džiazo
ar klasikinės muzikos, kartais pasi-
žiūriu į savo nuotraukas. 

Nukelta į 14 psl.

Karolis Gintaras Žukauskas



12                 DRAUGAS, 2009 m. kovo 28 d., šeštadienis

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

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

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

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

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055
770088--227755--22007700

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

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

MOKESÇIÛ PASLAUGOS

Algis Luneckas daug metų
sąžiningai užpildo mokesčių formas.

Dėl susitarimo, prašau skambinti
773-284-0100, 

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

priešais „Draugo” redakciją).

FIRST RATE
REAL ESTATE

AUÕRA PADALINO
Real Estate Consultant

Cell.: 312-805-4851
Fax.: 773-767-9886

E-mail: Ausra.padalino@gmail.com
4545 W 67th Street, Chicago, IL 60629

Bus.: 773-767-2400

VISOS NEKILNOJAMO TURTO PASLAUGOS

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.

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai î Vilniû, Kaunâ, Palangâ.
• Poilsinès kelionès, pažintiniai turai î Las Vegas,
Floridâ, Havajus, Meksikâ, Dominikâ, Karibû salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3WWW. SKYTRIP.NET
info@skytrip.net

PERKA

SIÙLO DARBÂ

Norèçiau pirkti naudotâ 
8 milimetrû kasetinê video

kamerâ Sony Camcorder
Tel. 708-448-5545,

Leonas

Reikalingas žmogus
darbui ofise. Privalo laisvai

kalbėti angliškai, dirbti
kompiuteriu. Resume siųsti:
fax.: 708-352-3703

Jono Aničo 
„Dr. Kazio Bobelio politinė biografija –

Tarnystė Lietuvos Laisvės  Bylai”
Devenių Kultūros fondo leidinys, kaina $20 + $3
pašto išlaidoms. DKF PO Box 530453, St. Peters-
burg, FL 33747-0453.
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Spygliai irSpygliai ir
dygliaidygliai IIII
Lietuviai vėl užkariauja

Lenkiją
Iš lietuvių liaudies folkloro

(pagal Kvedlinburgo analus 
2009 m. kovo 9–11 d.)

Lietuvių prekybinė invazija į Rytų Lenkiją
vyksta jau kelintas mėnuo, o šių metų kovo 11-ąją,
mūsų tautai šventą dieną, užvirė įnirtingas mūšis.
Tūkstančiai zlotais ginkluotų lietuvių karžygių
patraukė atlietuvinti istorinės jotvingių žemės.

Lengvoji Marijampolės folksvagenų kavalerija
jau septintą valandą ryto (Lenkijos laiku) apsupo
prekybos centrus Suvalkuose, užkirsdama kelią
lenkams įsigyti būtiniausių maisto produktų. Kaip
žinia, alkanas lenkas – menkas kareivis.

Kauno džipų sunkiosios artilerijos divizija
smogė į Balstogę, pakeliui nušlavusi lenkiškų deš-
rų, kumpių ir aliejaus užtvaras Augustave. Šiame
mieste lietuviškojo ekonominio imperializmo
kultūriniai ženklai ypač ryškūs.

Prekybos centre ,,Kaufman” iškabinti skelbi-
mai su lietuvišku tekstu: ,,Gerbiami pirkėjai, pra-
šome daržoves ir vaisius sverti ant kontrolinių
svarstyklių.” Jeigu koks nors tekstas lenkiškai
pasirodytų mūsų ,,Maximose”, valstybinės kalbos
sargybiniai išprotėtų. Bet Augustave atitinkamo
lenkiško teksto nėra. Ne todėl, kad tik lietuviai
nežino, kaip pasverti morkas ir obuolius. O todėl,
kad lenkai didesnėse parduotuvėse pasirodyti
nedrįsta.

Na, vienas kitas nelaimėlis pasitaiko. Antai
slenka kolona vištomis, dešromis ir aliejaus kanis-
trais užtaisyti konteineriai, kurių rankenas it
kulkosvaidžio stovus gniaužia tvirtos valstietiškos
lietuvių rankos.

O tarp perkrautų vežimų prie kasos bando
prisibrauti vietinė bobulė ciocia Juzefa su pieno
pakeliu ir bulvių maišeliu. ,,Cholera litewska”, –
šaukia bobulė, bet mūsiškiams nė motais, atskrie-
ja suvalkietiškas karo šūkis ,,blietj”!

Visos aikštės aplink prekybos centrus užstaty-
tos plieniniais žirgais su lietuviškais numeriais. Su
likimu susitaikė jauni lenkaičiai, it nuolankūs tar-
nai, po valytuvais kaišioja lietuviškai parašytus
reklaminius prospektus, siūlančius Augustave įsi-
gyti pigių santechnikos ir interjero prekių. Kaip
greitai lietuviškai išmoko, pataikauja.

Ogi ne tokiais ginklais kariavome už baltiš-
kąją erdvę. Ne kardą, knygą ar kankles, o lenkišką
dešrą į rankas reikėjo paimti. Keista tik tai, kad
pardavėjos lenkės labai vangiai mokosi lietuviškai.
Į kavinukę Augustavo aikštėje užsukusi kariūnė
kaunietė rodo riebiu pirštu į pyragaitį ir šaukia
,,kawy i pyragiego”, o padavėja mekena: ,,co takie-
go, co takiego?”

Pasigirsta balsų, esą Lenkijos parduotuves
siaubiantys lietuviai taip skatina svetimos šalies
ekonomiką, o savąją skurdina. Tačiau kiekviena
imperinė misija reikalauja saviškių aukų. Po Na-
poleono Bonaparto žygių Prancūzijos iždas buvo
tuščias kaip ,,Snaigės” darbininko piniginė, bet
užtat pusė pasaulio klaikiai bijojo prancūzų kelis
dešimtmečius.

Tad drebėk, Polonija, lietuvis pirkėjas kyla į
lemiamą mūšį už Jotvos žemę, jetitvaitatj!

Vienuolis Brunonas

PATARIMAS SENELIAMS
IR MOČIUTĖMS

Šių laikų pasaka anūkams

Jaunas, žvalus Kazys nusikėlė į Texas valstiją
ir už 100 dol. iš ūkininko nusipirko asilą. Ūki-
ninkas pažadėjo gyvulį pristatyti rytojaus dieną. 

Tačiau kitą dieną ūkininkas pranešė: „Blo-
gai... Labai gaila, bet asilas vakar pastipo.’’

Kazys: „Ką gi, tai grąžink man pinigus.’’
Ūkininkas: „Tai kad negaliu... Aš vakar juos

jau išleidau...’’
Kazys: „Tuomet atvežk man tą padvėsusį asi-

lą.’’
Ūkininkas: „Ką tu darysi su dvėseliena?’’
Kazys: „Suorganizuosiu loteriją.’’
Ūkininkas: „Pastipusį gyvulį leisi iš loteri-

jos?... Negalima!’’
Kazys: „Pamatysi... Aš nesakysiu, kad asilas

pastipęs...’’
Po mėnesio vėl sutikęs Kazį, ūkininkas užk-

lausė: „Tai kas pasidarė su tuo asilu?’’ 
Kazys: „Loterija puikiai pavyko. Pardaviau

500 bilietų po 2 dolerius ir uždirbau 898 dol.“
Ūkininkas: ,,Argi niekas nesiskundė?’’
Kazys: ,,Pasiskundė tik laimėtojas. Aš jam

grąžinau du dolerius ir taip viskas pasibaigė.”
Po šio įvykio Kazys išsikraustė į New York,

ten gavo tarnybą Morgan Stanley banke ir ilgai,
ilgai labai gerai gyveno…

Labanakt!

Vaikščioti sveika

Vaikščiojimas padeda ilgiau gyventi. Taip gali-
ma sulaukti 85 metų ir praleisti 6 mėnesius ilgiau
sanatorijoje už 7,000 dol. per mėnesį.

Mano senelis pradėjo vaikščioti po 5 kilomet-
rus per dieną, kai jam buvo 60 metų. Dabar jis yra
97-erių ir mes nežinom, kur jis nuėjo.

* * *
Sendami mes daromės sunkesni, nes mūsų

galvose susirenka vis daugiau žinių.

* * *
Lietuvis sėdi lėktuve su advokatu. Advokatas

galvoja, kad lietuvis kvailas ir jis jį gali lengvai
apgauti. Lietuvis pavargęs ir nori tik miegoti.

Galų gale, advokatas perkalba lietuvį ir šis
sutinka žaisti iš pinigų.

Advokatas sako: „Aš tau užduosiu klausimą ir
jeigu nežinosi atsakymo, man duosi 5 dolerius.
Jeigu aš nežinosiu atsakymo į tavo klausimą, aš
tau duosiu 500 dolerių.”

Advokatas klausia lietuvio: „Kiek mylių tarp
žemės ir mėnulio?” Lietuvis nežino ir duoda ad-
vokatui 5 dol.

Lietuvis klausia advokatą: „Kas užlipa ant
kalno su trim kojom ir nulipa su keturiom?” Advo-
katas galvoja, ieško kompiuteryje, klausinėja ap-
link ir vis tiek nežino.

Lietuvis gauna 500 dol.
„Na, pasakyk man, kas užlipa trim kojom ir

nulipa keturiom?” – klausia advokatas lietuvio.
Lietuvis jam duoda antrą penkinę ir vėl užmiega.

Nelaikyk lietuvio už kvailį!

* * *
Lietuviai į Lietuvą nusiunčia šunį, karvę ir

asilą pagerinti gyvulių veislę.
Šuo po mėnesio nebeišlaiko, dieną naktį loja,

vagys aplinkui sukasi, šuo nori grįžti į Ameriką.
Karvę melžia triskart per dieną, kai nebeturi

pieno, spiria karvei į koją. Karvė nori grįžti atgal į
Ameriką.

Asilą priėmė į Seimą, nieko nereikia dirbti,
visai gerai moka algą. Asilas sako – „aš pasilieku
Lietuvoje”.

Romas

EKONOMIKOS KRIZEI ĮVEIKTI 
PADĖTI GALI IR ŠYPSENA

♦ Gyvenimas liūdnas. Gerai, kad nors atlygini-
mas juokingas.  
♦ Ukrainos mokslininkai nustatė, kad daugiausia
vitaminų yra vaistinėse.
♦ Paroje – 24 valandos. Alaus dėžėje – 24
skardinės.  Galvojate čia šiaip sutapimas?
♦ Pasakyk žmogui, kad danguje 98644849268
žvaigždės ir jis patikės. O parašyk ,,Atsargiai dažy-
ta” – jis patikrins.    
♦ Ką vyrai veikia naktimis?:
1) 17 proc. eina į šaldytuvą;
2) 21 proc. – į tualetą;  
3) kiti 62 proc. eina namo.  
♦Užrašas ant gydytojo kabineto durų – ,,Negeriu,
nerūkau, saldaus irgi nevalgau.”    
♦ Sako šykštus moka dukart. Eisiu dirbti pas
šykštų.  
♦–Tėti, pavežėk iki mokyklos.
– Tai kad aš važiuoju į kitą pusę. 
– Tai dar geriau!  
♦ Mirtis pas mus ateina juodai apsirengusi ir su
dalgiu, o pas muses – su triusikais, maike ir
laikraščiu.  
♦ Jeigu tu ginčijiesi su kvailiu, jis veikiausiai daro
tą patį. 
♦ Žmogus rašo į televiziją: ,,Prašau filmų metu
nerodyti titrų, nes mano bobutė galvoja, kad ka-
raoke, ir pradeda dainuoti.”  
♦ Idealaus vyro duomenys 90/60/40: 90 metų
senis, 60 mln banke, 40 laipsnių temperatūra. 
♦ Spėkit, kas bendro tarp Sabonio ir rozetės?
Abudu 220.    
♦ Jeigu jums užtenka pinigų, vadinasi trūksta
vaizduotės!     
♦ Moteris prie vairo – tai žvaigždė danguje: spin-
di, žiba... Tu ją matai, o ji tavęs ne... 

DIEVAIČIAI IR ŠVENTOS
KARVĖS

Kas jie?
Tai šiai žemei sutverti žmonės.

Jų yra visame pasaulyje.
Jie yra visuomenės ar politikos 

veikėjai.
Jie yra daug gero atlikę.

Jie pasišventę savo pareigose ir
uždaviniuose.

Jie niekuomet neklysta ir kitų 
neklaidina.

Jei kas nesutinka su jais, 
tai tam jau galas.

Tuoj bent 80 sakinių pasiteisinti į
spaudą.

Jei aprašant kokį nors įvykį jie yra
neįrašyti, 

tai rašiusiam vėl galas.
Kai kuriems jie vaikšto virš vandens.

Jų gerbėjų niekuo neįtikinsi.
Pasiekę aukščiausias pareigas 

jų neapleidžia.
Jei apleidžia, tai paprastų darbelių 

jie nemato.
Be apžvalgų ir kritikos jie neapsieina.

Jie visi yra naudingi, nes reikia
užpildyti ,,garbės stalus’’

ir pirmas eiles renginiuose.
Be jų neapsieisime, nes jie paskatina

,,mus kitus’’ įsijungti į tuštumas.

kas kitas
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ČIKAGIEČIUS IR VĖL PAKVIES
TEATRAS

Balandį lankysis Kretingos Kultūros centro 
E. Radžiaus teatras su Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės

spektakliu ,,Kuprotas oželis”
NERIJUS GEDMINAS
režisierius

Kretingos miestas nuo seno gar-
sėja scenos meno tradicijomis. O Egi-
dijaus Radžiaus teatras laikomas vie-
nu iš stipriausių teatrų grupių Lie-
tuvoje. Kretingiškių vaidinimus matė
visų šalies rajonų gyventojai, ne kar-
tą gastroliuota Lenkijoje, Latvijoje.
Mūsų scenos mėgėjų pastatymai ge-
rai įvertinti įvairiose apžiūrose, kon-
kursuose, šventėse, o aktoriai ne kar-
tą apdovanoti įvairiais prizais.

S. Čiurlionienės-Kymantaitės ko-
medija ,,Kuprotas oželis” – tai links-
ma liaudiška istorija apie du įsimylė-
jusius jaunuolius. Jie jau seniai pa-
tinka vienas kitam, tik Onytės išdi-
dumas ir Jonelio nedrąsa neleidžia
visko išsiaiškinti iki galo. Merginos
mama nusprendžia padėti jaunuo-
liams ir sugalvoja gudrų planą, į kurį
įtraukia ir piršlį, ir turtingą, seną
našlį kaimyną. Senis mielai vestų jam
patikusią merginą ir net nesupranta,
kad yra tik žaidimo dalis. Viskas bai-
giasi laimingai,  taip,
kaip ir turėtų baigtis –
jaunuoliai prisipažįsta
savo jausmus, piršlys
rengia vestuves.

Tiesa, tie, kurie
laukia tradicinio liau-
diško vaidinimo, gali
truputį nusivilti. Kre-
tingos teatralai nei
akimirkai neleidžia
suabejoti, kad jie tik
žaidžia ir imituoja XX
amžiaus pradžios kai-
mo gyvenimą. Tai iš-
duoda ir stilizuotos de-
koracijos, ir farsinis
aktorių vaidybos bū-
das. Tarsi du klounai į
sceną įsiveržia Piršlys
su Našliu, Jonelis no-
rėdamas sugraudinti
Onytę vaizdžiai pasa-
koja apie savo „būsi-
mą” kelionę į Ameriką
ir net pavaizduoja gar-
siąją Laisvės statulą. 

Aktorių darbas

buvo puikiai įvertintas ir eilinių
teatro mylėtojų, ir žinovų. 2006-ais
metais Punske (Lenkija) vykusiam
Klojimo teatrų festivalyje spektaklis
buvo apdovanotas Klaipėdos univer-
siteto premija, 2007 m. Respubliki-
nėje šventėje „Tegyvuoja teatras”
Našlį suvaidinęs režisierius Nerijus
Gedminas pripažintas šalies „Ryš-
kiausio epizodinio vaidmens” atlikė-
ju, o aktorė Liuda Grikpėdienė įver-
tinta diplomu už sukurtą Motinos
vaidmenį šioje komedijoje.

Kretingiškių ,,Kuprotas oželis”
iki šiol mielai laukiamas įvairiose
teatrų šventėse, kaimo bendruome-
nių susibūrimuose, mokyklose. Jį
puikiai priima įvairiausio amžiaus ir
išsilavinimo žiūrovai. 

Spektaklis vaidinamas žemaičių
tarme. 

Vaidmenys ir atlikėjai: Onytė –
Dovilė Paulauskaitė, Jonelis – Anta-
nas Jonaitis, Motina – Liuda Grik-
pėdienė, Piršlys – Valdas Lubys, Naš-
lys – Nerijus Gedminas, Muzikantas
Kajetonas – Vytautas Kubilinskas.

Kretingos Kultūros centro E. Radžiaus teatro grupė Punske, Lenkijoje.

Scena iš ,,Kuproto oželio”.

Atkelta iš 11 psl.

– Mūsų laikmetis gan nepa-
lankus rašymui – sunku susi-
kaupti per tuos visus mobiliuo-
sius telefonus ir pašėlusį greitį?..

– Rašytojo gyvenimas visuomet
yra toks, kad reikia rasti laiko tam
dalykui. Ir reikia tuos visus balsus,
kuriuos girdi per dieną, kur nors nu-
stumti. Dabar gal sunkiau negu pra-
eity, bet kažkodėl mes labai daug
rašytojų turim. Žinoma, dabar išleisti
knygą yra žymiai paprasčiau. Bet kad
man dabar sunkiau susikaupti būtų
nei tada, kai interneto ir mobilaus
telefono neturėjau, nepasakyčiau.

Visuomet reikia užčiaupti tuos bal-
sus, prašančius, kad tu kavos jiems
nupirktum... 

Gint Aro knygą ,,Finding the
Moon in Sugar” galima užsisakyti
visuose pagrindiniuose JAV knygy-
nuose bei internetu. Ją taip pat gali-
ma įsigyti ,,The Book Table” (1045
Lake St., Oak Park, IL), Morton
College Bookstore (3801 S. Central
Ave., Cicero). Naujausią informaciją
apie romano platinimą, susitikimus
su rašytoju, skaitytojų atsiliepimus
rasite Gint Aro internetinėje svetai-
nėje adresu: http://web.mac.com/
dyingpoet. 

K. ŽUKAUSKAS...K. ŽUKAUSKAS...

Vilniuje – paroda
„Tūkstantmečio odisėja”

Kovo 26 d. Vilniaus apskrities
Adomo Mickevičiaus viešosios biblio-
tekos abonemento salėje atidaryta
dailininko ir buriuotojo Romano
Borisovo nulietų akvarelių paroda
„Tūkstantmečio odisėja”. Parodos
lankytojai turės galimybę išvysti me-
nininko darbus, sukurtus jam plau-
kiant „Tūkstantmečio odisėjos” jach-
ta „Ambersail” iš Keiptauno (PAR) į
Adelaidę (Australija).  

„Dauguma ,Tūkstantmečio odis-
ėjos' parodos akvarelių yra nutapytos
unikaliomis sąlygomis. Vienos – plau-
kiant Indijos vandenyno viduryje, ki-
tos – jau po susitikimo su Australijos
lietuvių bendruomene Adelaidės
krante. Kiekviena jų turi savą įkvėpi-
mo šaltinį – atskirus įvykius, apie ku-
riuos bus išsamiai papasakota paro-
dos atidarymo metu. Be to, Vilniuje
rodomos parodos lankytojai turės ga-
limybę išvysti ir pačius naujausius,
visai neseniai nulietus darbus”, –
sakė R. Borisovas.

Visi šie dalininko R. Borisovo
nutapyti darbai – unikalus įvykis,
įeisiąs į Lietuvos dailės istorijos kro-
niką – pirmą kartą Lietuvos dailės
istorijoje paveikslai buvo sukurti
Lietuvos jachtai plaukiant Indijos
vandenyne.

R. Borisovas, plaukdamas jachta
,,Ambersail” Indijos vandenynu,
ėmėsi kasdienybės akimirkų fiksavi-
mo ir apmąstymo tiek savo dieno-
raščiuose, tiek ir eskizuose. Jų nu-
piešė daugybę – ir pieštuku, ir ak-
varele. Ši dailės technika garsėja
įnoringumu, todėl retas menininkas
gali pasigirti ją įvaldęs. Dauguma

darbų nutapyti siūbuojant jachtai,
tyškant purslams, vėjo bloškiamiems
į akis, ir prisirišus – kad neiškristum.
Todėl, menininko akimis, šie kūriniai
nėra tobuli, išbaigti. Bet jie turi vieną
neįkainojamą vertybę – savo sielą:
kelionės, romantikos ir didelio tikslo
– su Lietuvos vardu apskrieti visą
pasaulį – dvasią.

Žygio per Indijos vandenyną me-
tu nutapytos akvarelės pirmą kartą
buvo rodomos Juodkrantės Liudviko
Rėzos kultūros centre. Kaip teigia
pats menininkas, į Vilnių atvežta
„Tūkstantmečio odisėjos” paroda yra
papildyta keliais naujais darbais.

Lietuvos buriuotojai jachta „Am-
bersail” LTU 1000 išplaukė į „Tūks-
tantmečio odisėją”, kad pristatytų
pasauliui Lietuvą, švenčiančią gar-
bingą jubiliejų ir pakviestų viso pa-
saulio lietuvius švęsti Lietuvos vardo
paminėjimo tūkstantmetį vienu metu
visuose penkiuose žemynuose. Nuo
plaukimo aplink pasaulį pradžios
2008 m. spalio 5 d. jau praėjo daugiau
nei šeši mėnesiai. Per šešis „Tūks-
tantmečio odisėjos” etapus įveiktas
daugiau kaip 27 tūkstančių jūrmylių
atstumas. Žygio metu jau aplankyti 4
pasaulio žemynai. Iki gimtųjų kran-
tų, kuriuos „Ambersail” planuoja pa-
siekti šių metų liepos 5-ąją, dar liko
daug kelio ir daug jaudinančių susi-
tikimų su tautiečiais visame pasauly-
je. Per 9 kelionės mėnesius 120 Lie-
tuvos buriuotojų iš viso apiplauks 5
žemynus, aplankys daugiau nei 26
pasaulio lietuvių bendruomenes 20
šalių.

Balsas.lt

Romanas Borisovas piešia.
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LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto

apylinkèse ir priemiesçiuose. Patarnavimas 24 val.

• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632   

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

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

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

Š. m. kovo 23 d. Maui (Hawaii),
eidamas 86-uosius metus, mirė Leo-
nas Nekus. Jis mirė nuo sunkių su-
žalojimų, patirtų autoavarijos metu.

Gimė 1923 m. birželio 28 d. Pa-
nevėžyje. Ten gyveno iki II pasaulinio
karo. 1945 m. išvyko į Vokietiją, ten
vedė Ireną Daugirdaitę, 1947 m. per-
sikėlė gyventi į Kanadą, kur 1952 m.
baigė Queen’s University (Ontario),
įgijo inžinieriaus išsilavinimą. Baigęs
studijas apsigyveno Toronto, kur ilgą
laiką dirbo inžinieriumi įvairiose
kompanijose. 1954 m. šeima susilau-
kė sūnaus Andriaus, 1955 m. gimė
antrasis sūnus Jonas. 1960 m. Nekai
persikėlė gyventi į Čikagą, kur Leo-
nui Nekui buvo pasiūlytas darbas. Po
metų šeima apsigyveno Beverly Sho-
res (Indiana). L. Nekus įkūrė savo
kompaniją, kurioje dirbo iki 1995 m.
1979 m. po sunkios ligos mirė Leono
žmona Irena. 2000 m. jis vedė Wladi-
mirą. Didžiąją metų dalį pora praleis-
davo Hawaii, vasarą grįždavo gyventi
į Beverly Shores. Pora turėjo daug
draugų ir pažįstamų, kuriems labai
trūks malonaus bendravimo su Leo-
nu. Senelio netekę liūdės anūkai Mi-
ke ir Jim, jo pasiges marčios Stacie ir
Debbie. Visų Leoną pažinojusiųjų
atmintyje jis liks kaip energingas,

gyvenimą mylėjęs žmogus. Šv. Mišios
bus aukojamos ir atsisveikinimas su
velioniu vyks Šv. Onos bažnyčioje
(Beverly Shores, IN) balandžio 4 d. 1
val. p. p. Artimieji dėkoja visiems,
užjautusiems ir padėjusiems sunkią
netekties valandą.

Liūdinti šeima

LEONAS NEKUS
1923–2009

Leonas Nekus

BROLIAI AMŽINYBĖN
IŠKELIAVO BEVEIK KARTU
EDVARDAS ŠULAITIS

Čikagoje ir apylinkėse ilgą laiką
buvo gerai žinoma Bikulčių šeima,
kurioje augo šeši broliai. Kiek anks-
čiau amžinybėn iškeliavo vyriausias
jų – Vladas, o dabar vienas paskui
kitą šį pasaulį paliko dar du – Vytau-
tas ir Algirdas. Jiedu su savo arti-
maisiais atsisveikino keturių dienų
laikotarpiu – Vytautas kovo 15-ąją, o
Algirdas – kovo 19-ąją.

Abu buvo kilę iš Salako miestelio
Zarasų apskrityje. Pirmasis gyveno
Sunnyvale, CA, o antrasis – Cicero.
Anksčiau visa Bikulčių šeima buvo
įsikūrusi šiame Čikagos priemiestyje,
tik vėliau išsiskirstė po kitus rajonus
ar miestus.

A. a. Vytautas anksčiausiai „pa-
bėgo’’ iš Cicero – 1965 m. išsikėlė į
Sunnyvale, CA, kur tuo metu spar-
čiai vystėsi karo pramonė. Jis čia dar-
bavosi iki išėjimo į pensiją. Vytautas
buvo vedęs žinomo JAV lietuvių
veikėjo J. Kreivėno dukrą Oną. Labai
domėjosi lietuviška spauda, šach-
matais (buvo geras žaidėjas). Atlikęs
JAV karo prievolę (1953–1954 m.),
įstojo į JAV karo veteranų Don Var-
nas postą, priklausė Lietuvių Bend-
ruomenei, Lietuvių Fondui, daugeliui
kitų amerikietiškų organizacijų. Nors
ir gyvendamas toli, dažnokai atvyk-
davo į Čikagą dalyvauti čia rengia-
muose didesniuose lietuvių susibū-
rimuose.

Vytautas gimė 1930 m. spalio 25
d. Jo palaikai sudeginti, vėliau bus
atvežti į Čikagą, ir palaidoti jo tėvų
sklype Šv. Kazimiero kapinėse.

* * *
A. a. Algirdas vienintelis iš gau-

sios Bikulčių šeimos buvo likęs Lie-
tuvoje. Visi kiti, artėjant rusų kariuo-
menei, pasitraukė į Vakarus. Jis tik
1988-aisiais atvažiavo į JAV ir visą
laiką gyveno Cicero lietuvių telkiny-
je. Čia Algirdas dirbo įvairius darbus,
kurį laiką „Draugo” dienraštyje. Su
žmona Aldona augino sūnų Giedrių,
kuris su žmona Roma turi sūnelį
Aurimą ir dukrelę Juliją.

Algirdo palaikai buvo pašarvoti
Suburban Family koplyčioje Cicero
kovo 22 d. Kitą rytą jie pervežti į Šv.
Antano parapijos bažnyčią, iš kur po
pamaldų palydėti į Šv. Kazimiero ka-
pines.

* * *
Mirusiųjų gedi ne tik jų žmonos,

vaikai, anūkai, bet ir likę trys broliai:
Bronius, Stasys ir Rimas su šei-
momis, taip pat didelis būrys pažįs-
tamų bei draugų. Prieš kiek laiko
Bronius, kuris taip pat yra JAV karo
veteranas, nemažai reiškęsis Cicero
Lietuvių Bendruomenėje, išsikėlė
gyventi į Texas valstiją, o kiti du liko
gyventi Čikagoje ir jos apylinkėse.

Mirusiųjų artimieji praėjusį šeš-
tadienį buvo susirinkę Šv. Mikalojaus
bažnyčioje Lietuvoje pasimelsti už jų
sielas bei juos prisiminti.

Šių eilučių autoriui yra tekę su
mirusiaisiais, ypatingai a. a. Vytautu,
daug bendrauti ir juos gerai pažinti.
Su a. a. Vytautu dalyvavome JAV ka-
ro veteranų – lietuviškame Don Var-
nas poste ir kitose organizacijose.
Abu mirę broliai labai domėjosi lietu-
viška spauda, Lietuva. Tegul jiems
būna lengva jų pasirinkto krašto že-
melė.

Rimas, Bronius ir Stasys Bikulčiai koplyčioje atsisveikina su mirusiu broliu
a. a. Algirdu. E. Šulaičio nuotr.

Always with FlowersAlways with Flowers Atributikos pokyliams
nuoma, pristatymas JAV,

Lietuvoje ir visame
pasaulyje

Tel. 630 257 0339
1138 B  State St., Lemont, IL
www.alwayswithflowers.com

teleflora
FTD
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�Pavasarinė Jaunimo centro
mu gė vyks kovo 28 d., šeštadienį, nuo
10 val. r. iki 3 val. p. p. ir kovo 29 d.,
sekmadienį, nuo 10 val. r. iki 2 val. p.
p. didžiojoje salėje. Galėsite įsigyti
įvairiausių gėrybių, velykinių dova -
nėlių.  Vaikams  bus loterija, žaidi-
mai, juokdarys dovanos balionus.
Šeštadienį, 1 val. p.p. kavinėje bus ro-
domas filmas ,,Nereikalingi žmo-
nės”. Sekmadienį, 1 val. p. p. didžio-
joje salėje pasirodys ,,Dance Duo”
studijos šokėjai. Mugės metu kavinė-
je ,,Kunigaiščių užeiga” pateiks lietu-
višką maistą. Stalus prekiavimui už-
sisakyti skambinant Mildai Šatienei
tel.: 708-447-4501 ir Anelei Pocienei
tel.: 708-636-6837.

�Brighton Park Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo baž -
ny  čioje sekmadienį, kovo 29 d., 10
val. r. šv. Mišių auką atnašaus svečias
iš Lietuvos – kun. Oskaras P. Volskis. 

�Lietuvių Bendruomenės Brigh-
ton Parko apylinkės metinis narių
susirinkimas šiais metais šaukiamas
kovo 29 dieną po lietuviškų 10 val. r. šv.
Mišių parapijos salėje adresu: 2745 W
44th Street Chicago, IL 60632. Kvie-
čiame dalyvauti. 

�Kovo 29 d., šeštadienį, 2 val. p.  p.
Ziono liuteronų parapijos salėje (9000
S. Me nard Ave., Oak Lawn, IL 60453,
tel: 708-422-1433) bus rodomas gar-
susis Mel Gibson filmas ,,Kristaus
kentėjimas”. Tuo pat metu kitame
kambaryje vaikams bus ro do mas ani-
macinis filmas. Po filmo  per žiūros –
atsineštinių vaišių skana vi mas. 

�FSS Čikagos skyrius ruošia
margučių marginimo vakaronę, kuri
įvyks š. m. balandžio 3 d. 6 val. v. Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont, apa-
tinio aukšto valgykloje. Norintys da-
lyvauti ir gauti informacijos, ką at-
sinešti, skambinkite Jolandai tel.:
630-257-2558.

�Kretingos Egidijaus Radžiaus
teatras iš Lietuvos pristatys Sofijos
Kymantaitės-Čiurlionienės komediją
,,Kuprotas Oželis”. Spektaklis vyks
Pasaulio lietuvių centro fondo salėje
sekmadienį, balandžio 5 d. Pradžia 1
val. p. p. Bilietus į spektaklį galite įsi-
gyti PLC raštinėje (14911 127th St,
Lemont) tel.: 630-257-8787 arba par-
duotuvėje ,,Lietuvėlė” (5741 S. Har -
lem Ave., Chicago) tel.: 773-788-1362.

�Didįjį penktadienį, balandžio
10 d., 12–3 val. p. p. ,,8 Dienos cent-

ras” (8th Day Center) kviečia visus į
Čikagos centrą prisijungti prie ei ty-
nių, ku rios prasidės Congress aik š tės
šiaurės kampe (Michigan ir Con g -
ress),  už visuotinį teisingumą. Tema
„Kas skelbs Žodį?” Eitynės vyks
Kryžiaus kelio principu, pakeliui su-
s to jant penkiose stotyse (Congress
Pla za, Board of Trade, Federal Plaza,
Daley Plaza, Thompson Ctr. Plaza) ir
atkreipiant dėmesį į neteisingų vi -
suotinių potvarkių skaudžią įtaką
tam tikroms asmenų grupėms bei
mel džiantis, kad tokie potvarkiai bū-
tų keičiami. Daugiau informacijos
tel.: 312-641-5151 arba

www.8thdaycenter.org

�Lietuvių rašytojų draugijos li-
teratūrinis vakaras ,,Pavasario vėjas”
įvyks š.m. balandžio 17 d. penkt. 7
v.v. Jaunimo centre, Čiurlionio galeri-
joj. Programos vedėjas poetas Linas
Umbrasas. Programą atliks jaunieji
kūrėjai.

�Balandžio 25 d. 6 val. v. PLC
Fon do salėje Jūsų laukia mokyklėlės
,,Žiburėlis” ruošiama puota ,,Fiesta”.
Vakarienė, šokiai, tyliosios varžytinės
ir įvairios pramogos tema ,,Fiesta”
Bilieto kaina – 50 dol. Bilietus galite
įsigyti internetu www.ziburelis.org.
Surinktos lėšos bus skirtos mokyklė -
lei ,,Žibu rė lis”.

��Kviečiame dalyvauti Lietuvių
Fondo suvažiavime, kuris vyks ba lan -
džio 25 d. Pasaulio lietuvių centro  di -
džiojoje salėje. Registracija – 8:30 val. r.
Suvažiavimo pradžia – 9:30 val. r.

�Seselių kazimieriečių ,,Games
–Bingo Party” vyks balandžio 26 d.,
sekmadienį, Maria gimnazijos kavi -
nė  je (67 gatvės ir California Ave. san -
kryžoje). Įėjimas iš kiemo pusės. Sve -
čių lauksime nuo 12 val. p. p. Žaidimo
pradžia – 2 val. p.p. Paska nau site ku -
gelio ir kitokio na minio maisto. Tel.
pasiteiravimui 773-776-1324 (seselė
Genovaitė).

�Balandžio 26 d., sekmadienį
Mor ton East High School auditorijoje
(2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL) Lie -
tuvių opera Čikagoje pristatys prem-
jerą  – Jo hann Strauss operetę „Šik -
šnosparnis”. Pradžia 3 val. p. p. Bi-
lietus galite nusipirkti: parduotuvėje
,,Lietuvėlė” ir ,,Atlantic Express
Corp.”. Jūsų dosni pa rama padės iš -
vysti spek  taklį. Aukas prašome siųs -
ti: Lithuanian Opera, Co., Inc., 1S
204  Eliot Ln., Villa Park, IL 60181.
Tel. pa siteiravimui: 773-501-6573.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

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
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

„Draugo” šimtmečio jubiliejaus renginiai
Gegužės 3 d. 2 val. p. p. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre,

„Draugo” šimtmečio paroda ir simpoziumas.
Simpoziumo dalyviai: „Draugo” vyr. red. dr. Dalia Cidzikaitė, žurna-listas

Stasys Goštautas ir kun. dr. Kęstutis Trimakas.

„Draugo” istorinės knygos sutiktuvės Vilniuje ir Čikagoje. Data bus
paskelbta vėliau.

Spalio 17 d. jubiliejinis pokylis Willowbrook pokylių salėje.
Pokylio pirmininkas – dr. Jonas  V. Prunskis.

Spalio 18 d. Padėkos šv. Mišios.

Lapkričio 8 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, „Draugo” šimtmečio
minėjimas ir dailiojo žodžio popietė.

Atlikėjai – Los  Angeles dramos sambūris.

Dviejų Lietuvių tautinių šokių instituto narių ir skirtingų išeivijos
lietuvių tautinių šokių švenčių meno vadovių susitikimas Kaune po
2007 m. vykusios Dainų šventės Šokių dienos programos. Tai: Lemonto
,,Spindulio” steigėja ir ilgametė vadovė a.a. Rasa Poskočimienė (k.) ir
,,Grandies” ansamblio meno vadovė Violeta Smieliauskaitė-Fabiano-
vich. 

Vasario mėnesį ,,Spindulio” šokėjai pasidžiaugė savo metine
švente. Kovo mėnesį atsisveikino su savo mylima į amžinybę iškeliavu-
sia vadove. O ,,Grandies” 50-mečio koncertas dar prieš akis – gegužės
2 d. šeštadienį: Mother McAuley gimnazijos teatre (3737 W. 99th
Street, Chicago) Pradžia 4 val. p. p. Po koncerto – pokylis Pa saulio
lietuvių centro didžiojoje salėje, Lemonte. Pradžia 6:30 val. v. 

• Lietuvos Našlaičių Globos
komitetas” 2009 m. kovo mėn. yra
gavęs šias aukas paremti našlaičius:
$1,000: Dana Trotter, Racine, WI.
$300: Raminta Jacobs, La Grange,
IL; Sofia Mickevičius, Michigan City,
IN. $150: Rima Silenas, Washington,
DC; Stasė Mikelevičius, Hometown,
IL; Jonas Kavaliūnas, Beverly Sho-
res, IN; Veronika Hagewood, Ashevi-
lle, NC; Algimantas ir Teresė Gečiai,
Huntingdon, PA; Brighton Park
Lithuanian Home Owners  Associa-
tion, Chicago, IL. $100: Viktorija
Adomaitis, Crestwood, IL. $30: Give
with Liberty Employee Donations,

Princeton, NJ. $25: Ramunas ir
Skirma Kondratas, Springfield, VA;
O. Mikienienė, Chicago, IL.

Almos Fondas
a. a. Bronio Railos 100 metų

nuo gimimo ir 12 metų nuo jo
mirties atminimui pagerbti –
$200 aukojo žmona Daneta, dukterys
Neringa ir Undinė.

Jūsų nuoširdžios aukos yra labai
vertinamos! 

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


