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•Ateitininkai (p. 2)
•Ganytojo žodis (p. 3)
•Komentaras. Ar ne per
griežta PLB nuomonė dėl
pilietybės įstatymo pro-
jekto? (p. 4, 9)
•Pasirinkusi vertėjos iš
Rytų į Vakarus kelią (p.
5,)
•Renginių kalendorius
(p. 7)
•Neįgalumo draudimas
(p. 8)
•,,Svajos” gretose vietą
randa visi (p. 10)
•Spygliai ir dygliai II (p.
11)
•300 lietuvių Alyvų kal-
nelio kapinėse (p. 14)

„Tūkstantmečio odisėjos” buriuotojai susitikime su Toronto liteuviais.
Organizatorių nuotr.

Vilnius, gegužės 1 d. (Alfa.lt) – Ge-
gužės 1 d. Vilniuje prasidėjo didžiausias
šių metų renginys jaunimui – tarp-
tautinis jaunimo Taizė susitikimas
,,Pasitikėjimo piligrimystė Vilniuje”.
Saulėtą penktadienio rytą į Taizė su-
sitikimą atvažiavo piligrimai iš įvai-
rių užsienio valstybių ir Lietuvos
miestų. Čia jie drauge su kitais maldi-
ninkais atskirose parapijose tris die-
nas melsis, giedos, stengsis naujai at-
rasti Bažnyčią ir bendraus su Dievu.

Sostinė sulaukė per 5 tūkst. ti-
kinčiųjų, kuriems mielai savo namų
duris atvėrė Vilniaus ir jo apylinkių
gyventojai. Šiandien prie visų daly-
vių prisijungs neregistruotas iki 16
metų jaunimas ir didesnė dalis vilnie-
čių. Tikimasi tą dieną Taizė susitikime
sulaukti apie 10 tūkst. maldininkų.

„Didžiąją dalį Taizė dalyvių su-
daro lietuviai, kurie į susitikimą at-
vyko iš įvairių miestų ir kaimų. Taip
pat nemažai tikinčiųjų atvyko ir iš
užsienio valstybių – apie 3 tūkst.
Daugiausiai maldininkų sulaukta iš
kaimyninės Lenkijos, Rusijos, Balta-
rusijos, Ukrainos, Latvijos, Estijos,
kiek mažesnėmis žmonių grupelėmis
atvyko svečiai iš kitų Europos šalių”,
– džiugiai nusiteikęs vardijo vienas iš
Taizė jaunimo susitikimo Vilniuje or-
ganizatorių Emilijus Vasiliauskas.

Anot E. Vasiliausko, jis nesitikė-
jo, kad atsiras tiek daug gerų žmonių,
panorusių padėti tikintiesiems: „Nu-
stebome sužinoję, kad turime dau-
giau piligrimų laukiančių šeimų, nei
jų atvyksta. Tai rodo, kad žmonės yra
pilni gerumo ir pasitikėjimo, nes pri-
imti atvykusį nepažįstamą žmogų, at-

verti jam savo namų duris – nemen-
kas iššūkis. Net ir šiandien, kai pa-
saulyje siaučia kiaulių gripas, o žmo-
nės svetingai priima atvykėlius, dar
kartą įsitikinome, kad vilniečių širdy-
se esantis gerumas – gyvas.”

Bendrų maldų, pokalbių, pietų ir
vakarienės vieta bus Vilniaus sena-
miesčio bažnyčios, Katedros aikštė,
Sereikiškių parkas.

Susitikime dalyvaus Taizė bend-
ruomenės prioras brolis Alua, keletas
kitų brolių, į teminius susitikimus
bus kviečiami dvasininkai, meninin-
kai, rezistentai, visuomenės veikėjai,
politikai.

Yra paruošta apie 20 temų ir jos
– labai įvairios: nuo dvasinių iki kul-
tūrinių, visuomeninių, tad maldinin-
kai galės pasirinkti labiausiai juos do-
minančias.

Susitikimo idėją sveikina ir jį
rengiant prisideda Vilniaus ir visos
Lietuvos stačiatikių arkivyskupas
Chrizostom bei Lietuvos liuteronų
vyskupas Mindaugas Sabutis, taip
pat kitos krikščionių bendruomenės
ir tautinės bendrijos.

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo
centras rūpinasi, kad susitikimo sve-
čiai per tris dienas galėtų pažinti Lie-
tuvos sostinę kaip įdomų, šiuolaikiš-
ką, dvasingą ir svetingą miestą.

Jau 30 metų Taizė bendruomenė
su didžiųjų Europos, Azijos, Ameri-
kos ir Afrikos žemynų krikščionių
bažnyčiomis rengia tarptautinius su-
sitikimus gyvenimo prasmės ir tikėji-
mo ieškančiam jaunimui. Taip pat
kiekvienų metų pabaigoje kuriame
nors Europos mieste vyksta daugia-
tūkstantiniai jaunimo susitikimai.

Toronto lietuviai sutiko
Odis∂jos buriuotojus

„Tūkstantmečio odisėjos” buriuo-
tojams sveikinimo žodį tarė pirmasis
Lietuvos buriuotojų sąjungos garbės
narys Bronys Stundžia. Jis – buriavi-
mui ištikimo žmogaus pavyzdys.

Buriuotojai pakvietė lietuvius
liepos 5 d., kai jachta „Ambersail” su-
grįš į Lietuvą, viso pasaulio lietu-
viams vieningai švęsti Lietuvos vardo
tūkstantmetį. Lietuvių Bendruome-
nės pirmininkė pažadėjo, kad Toron-
to lietuviai tikrai minės Lietuvos di-
dįjį jubiliejų.

Vilnius, gegužės 1 d. (Lietu-
viams.com) – Odisėjos VIII etapo įgu-
la susitiko su Toronto lietuviais. Pri-
važiuojantį buriuotojų autobusą pa-
sitiko liaudiškas melodijas grojanti
kapela. Su muzika buriuotojai buvo
palydėti į salę, kur jų laukė mažiau-
siai 400 lietuvių iš Toronto ir jo apy-
linkių.

Skambėjo nuoširdžiausi žodžiai
iš lietuvių lūpų, lietuviškos dainos, o
mažieji Toronto lietuvaičiai ir keletą
šokių sutrypė.

Î Vilniû susirinko Taizè maldininkai

Lietuvos sostinė sulaukė per 5 tūkst. tikinčiųjų, kuriems mielai savo namų duris at-
vėrė Vilniaus ir jo apylinkių gyventojai. Alfa.lt nuotr.

Vilnius, gegužės 1 d. (BNS) –
Kanadoje patvirtintas pirmasis atve-
jis už Ispanijos ribų, kuomet kiaulių
gripo virusas N1H1 buvo perduo-
tas žmogaus žmogui, rašo „elpais.es”.

Kanados pareigūnai patvirti-
no, jog užfiksuotas atvejis, kuo-
met N1H1 virusas buvo perduotas
žmogaus žmogui niekuomet nebuvu-
siam Meksikoje. Tai padaryta 24 val.
po to, kai Ispanijos pareigūnai patvir-
tino, jog Katalonijoje gyvenantis jau-
nuolis užsikrėtė šiuo virusu nuo savo
draugės, viešėjusios Meksikoje.

Mexico dabar primena didžiulę
operacinę – didžioji dalis gyventojų
vaikšto su respiratoriais. Miestas iš-
tuštėjęs, nes stengiamasi neiti iš na-
mų be ypatingo reikalo.

Virusas sparčiai plinta Šiau-
rės Amerikoje – patvirtintas užkrės-
tųjų skaičius Meksikoje išaugo iki
300 nuo 260. 12 užkrėstųjų mirė. Ša-
lies pareigūnų teigimu, toks greitas
infekuotųjų skaičiaus augimas nero-
do, jog užsikrečiama sparčiau. Tie-
siog dabar gauti visų anksčiau atlik-
tų tyrimų rezultatai.

JAV, antroje po Meksikos labiau-
sai nukentėjusioje šalyje, patvirtin-
ti 109 užkrato atvejai. Didžioji jų da-
lis – New York, California ir Texas.
Trečiadienį užfiksuotas ir pirma-
sis mirties už Meksikos ribų atve-
jis. Texas mirė beveik 2 metukų mek-
sikietis, atvežtas čia gydymui.

Peru paneigė įtarimus dėl gripo,
tad Lotynų Amerikos žemyno virusas
kol kas nepalietė. Kiaulių gripo atve-
jai užfiksuoti Olandijoje, Šveicarijo-
je, Kosta Rikoje, Ispanijoje, Jungti-
nėje Karalystėje, Vokietijoje, Austri-
joje, Izraelyje ir Naujojoje Zelandijoje.
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Kiauli¨ gripas
plinta toliau
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,,Mama”, ,,mamule”, ,,ma-
myte”, ,,mamučiuk” – kokiu žo-
džiu kreipsimės į mamą rytoj,
Motinos dieną? Gražiausi žodžiai
ir žiedai bus skirti mamai, kurios
šilumą jaučiame visur ir visada,
nesvarbu, kur ji bebūtų – ar visai
šalia, ar labai labai toli, ar net iš-
keliavusi Anapilin. Motinos die-
na, pasaulyje švenčiama skirtin-
gu laiku, mums, lietuviams, sie-
jasi su gamtos prabudimu, su
viltingu gyvybės laukimu. Šiuo-
laikinės motinos jau nebėra vien
namų šeimininkės, šeimos židi-
nio sergėtojos. Keičiasi laikai,
papročiai, tačiau tai, kas mus
sieja su mūsų ištakomis, su na-
mais – lieka amžina ir neįkaino-
jama. Suvokdami ir įvertindami
tai nebijokime būti jausmingi,
nuoširdūs, vaikiški – ištarkime
meilius žodžius mamai, padė-
kokime jai už tai, kad esame.

Redaktorė Loreta Timukienė

Redakcijos žodis

Iš kur tas
poreikis

kurti?

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

Kanados Toronto sendraugiai ateitininkai surengė meno
parodą ir vakaronę Prisikėlimo parapijos salėje pas-
kutinį kovo mėnesio šeštadienį. Rengėjoms parūpo su-

žinoti, iš kur kyla noras kurti, kas paskatina, kas atbaido nuo
kūrybinio užsiėmimo, kaip atpažįstamas žmogaus talentas,
kaip įskiepijamas noras kurti? Šiems klausimams pagvilden-
ti ir pasidalinti savo asmenine patirtimi pakvietėme keturis
kūrybingus žmones — iš Toronto rašytoją Antaną Šileiką,
tapybos ir grafikos menininkę Snaigę Šileikienę, fotografę
Daivą Blynaitę ir iš Detroito tapytoją Taurą Underienę, kuri
su savimi atvėžė įvairių Lietuvos menininkų darbų parodą.
Šių Lietuvos dailininkų tapybos bei mažosios grafikos kūri-
niai puošė salės sienas. Prie jų buvo iškabinti dailininkės
Snaigės Šileikienės paveikslai. Ant stalo išdėstytos rašytojo
Antano Šileikos knygos.

Rūta Rygelienė pristatė visus kalbėtojus, kviesdama pa-
sidalinti savo asmenine patirtimi apie poreikį kurti ir kaip
pirminė mintis tampa meno kūriniu.

Snaigė Šileikienė gimus ir augus Toronte. Po studijų
Toronto universitete mokėsi grafikos Paryžiuje. Dabar ji už-
siima tapyba ir grafika. Yra surengusi parodas Kanadoje, Pa-
ryžiuje ir Lietuvoje. Potraukį menui ir kūrybai gavo per savo
tėvų domėjimąsi menu. Mama, G. Valiūnienė — keramikė.
Snaigę traukė galimybės išraiškai ant popieriaus bei drobėje.
Pradėjo tapyti šiaurės žolynus, kraštovaizdžius. Pastaruoju
metu, lankydamasi Ontario provincijos šiaurėje, jos akį pa-
traukė paliktos gyvenvietės, lentpjūvės, apleisti miško pra-
monės darbininkų namai. Jai padarė įspūdį gamtos bandy-
mai atsiimti griūvėsius bei buvusio gyvenimo liudi-
jimo simboliai. Nors Snaigė pati save laiko mies-
tiete, nes mieste gimė ir augo, tačiau gamta, miš-
kas, vanduo jai duoda kūrybinės energijos. Ji tei-
gia, kad paveikslas nėra gamtos ar žmogaus kopi-
ja, bet dailininko atminties užfiksavimas jo esmės.
Tapybos braižas tai atminčiai išreikšti priklauso
nuo menininko nuotaikos, pirminio vaizdo įspū-
džio.

Fotografė Daiva Blynaitė po studijų Cleve-
lando universitete pradėjo fotografuoti buitį. Ją
domino mus supantys daiktai, kurių mes dažnai
nepastebime. Jos pirmasis kūrybinis darbas buvo
priimtas į Clevelando meno muziejaus parodą. Da-
bar ji dirba fotostudijoje ,,Anka”, Toronte. Daiva
savo fotografijoje studijuoja šviesos įtaką tirps-
tančio ledo formai bei raštams išsakyti. Ji teigė,
kad tradicinės nespalvotos fotografijos galimybės
siūlo daug erdvės kūrybai ir ji šiuo metu neketina
dirbti su skaitmenine fotografija.

Rašytojas Antanas Šileika iš Toronto, tei-
gė, kad ,,menininkas, tai nevykęs amatininkas”. Jis negalin-
tis pasakyti, kada gimsta kūrybinis sumanymas — tai gali
būti vaikščiojant miške, klausant muzikos, keliaujant sve-
timuose kraštuose, klausantis tėvų pasakojimų, skaitant
knygas, susitinkant žmones... Įkvėpimas tampa kūriniu tik
kantriai ir daug valandų praleidus prie rašomojo stalo. Tam
reikia daug savidrausmės, ir kantrybės, ir juodo darbo.
Pirminis darbas: vaizdus ir pojūčius iškelti iš chaoso pagal
savo patyrimą, vaizduotę, žinių, kalbos rėmus. Po to jį reikia
daug šlifuoti, perrašinėti ne vieną ar du, bet kartais dešimtis
kartų. Jo romanas ,,Moteris bronzoje”, turintis apie 200,000
žodžių, perrašytas 14 kartų. Iš kur ateina įkvėpimas kurti?
Antanas teigė: ,,iš nuobodumo, iš jausmo, kad niekas neįdo-
mu, nieko nenori daryti... tačiau atmintis, regėjimas, vaiz-
duotė nejučiomis verčia imti plunksną į rankas”. Iš kur kilo
talentas? Antanas teigė, kad vaizduotę skatino vaikystėje
perskaitytos knygos, tėvų kalbos ir žmonių pasakojimai.
Sukurti ką nors išskirtino ir įdomaus gali bet kas, jei jis moka
matyti, kas vyksta aplink save, girdėti kalbą su visais jos ats-
palviais ir nutylėjimais, mąstyti ir dirbti, dirbti, dirbti...

Antanas gimęs ir augęs Kanadoje lietuvių imigrantų
šeimoje. Jis rašo angliškai, bet 2 iš jo 3 knygų parašytos lietu-
viška tematika. Yra Kanados radijo ir TV laidų pašnekovas,

analizuoja
literatūros kūrinius.
Humber kolegijoje va-
dovauja literatūros kurso programai.
Jo antroji knyga ,,Buying on Time”
buvo pristatyta Toronto humo-
ristinės literatūros Stephen
Leacock premijai. Šiuo
metu jis rašo knygą
apie Lietuvos par-
tizanus, jų pasirin-
kimus ir lemtį.
,,Jų istorija man
svarbi, dramatiška,
joje ryškėja daug filoso-
fijos ir etikos, skaudžių
konfliktų”.

Menotyrininkė Taura
Underienė iš Detroito, peda-
gogė, taip pat tapanti akva-
reles, papasakojo apie kelią į
pažinti su Lietuvos dailinin-
kais. Ji deda visas pastangas

Lietuvos menininkų darbus garsinti Amerikos lietuvių ir
amerikiečių tarpe, nes jų darbai verti dėmesio.

Vakaronės laikas sutapo su pasauline ,,Žemės valanda”,
tad sutartu laiku buvo užgesinta elektra ir salę apšvietė žva-
kių liepsnelės aplinkui mirgantį simbolinį medį.

Vakaronę užbaigė kun. Jonas Šileika, OFM, priminda-
mas, kad rašantis, piešiantis ar vaidinantis menininkas savo
kūryba skatina geriausias žmogaus prigimties galias. Jo ta-
lentas keičia ir gerina pasaulį. Tuo jis visuomet bus reikalin-
gas žmonėms.

— Gabija

Laikas registruotis vasaros
stovykloms Dainavoje

Jaunųjų ateitininkų stovykla liepos 5-15 d.
Moksleivių ateitininkų stovykla liepos 15-26 d.

Sendraugių ateitininkų stovykla liepos 26-rugp. 2 d.

Visa informacija: www.ateitis.org

Kūrėjai kalba apie savo kūrybą: (nuo viršaus) Taura Underienė, Antanas
Šileika ir Snaigė Šileikienė.

Keturi kūrėjai pasidalijo savo patirtimi Toronto
sendraugių ateitininkų suruoštoje vakaronėje
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Prezidentui Obama –
pirmasis šimtadienis

ALEKSAS VITKUS

Gal ir nėra tikslu taip skubiai spręsti apie naujo prezidento veiks-
mingumą perėmus vadovavimą valstybei, bet tokia jau susidarė
tradicija, kad praėjus šimtui dienų po inauguracijos jo pirmieji

valdymo žingsniai žurnalistų ir politologų yra kruopščiai peržiūrimi ir
palyginami su jo pirmtakais. Ji prasidėjo nuo prezidento Franklin D. Roo-
sevelt (FDR) laikų, t. y. nuo 1933 metų, kai tų metų kovo 15 d. jis perėmė
valdžią iš prezidento Herbert Hoover, palikusio krašto ekonomiką gilioje
krizėje, iš dalies panašioje į tą, iš kurios savo rinkiminėje kampanijoje
kandidatas Barack Obama mus žadėjo išgelbėti. Ar atsimenate jo šūkius:
„Change” ir „Yes, we can”?

FDR, turėdamas savo pusėje vieningą demokratų Kongresą, tuojau
stvėrėsi darbo ir netrukus įgyvendino keletą įstatymų, kurie ženkliai pa-
kreipė Amerikos ekonominį įvaizdį. Tuojau buvo stabilizuota bankų sis-
tema, įvesta bedarbystės pašalpa, duoti palengvinimai ūkininkams, su-
reguliuota birža, panaikinta prohibicija ir pradėta didžioji Tennessee ir
kaimyninių valstijų elektrifikacija. Visa tai prezidentas pavadino „The
New Deal”, kurio buvo laikomasi per jo visas keturias kadencijas. Dėl tų
žingsnių Amerika gerokai pakrypo į socializmą, o federalinės valdžios ga-
lia išaugo iki Amerikos istorijoje dar niekada nematyto lygio.

Jei pažiūrėsime į po FDR sekusių prezidentų pasiekimus per jų pir-
muosius šimtadienius, pamatysime, kad iš jų darbų per pirmąsias šimtą
dienų spręsti apie prezidento veiksmingumą per visą keturių metų kaden-
ciją nėra labai tikslu. Pavyzdžiui, prez. Bill Clinton 1993 m. pradėjo savo
programą labai chaotiškai, visai nepanašiai į jo aštuonių metų valdymą.
Prez. George Bush 2001 m. pradėta programa atrodė labai daug žadanti,
nors ilgainiui tapo visiškai neveiksminga ir nepopuliari. Abiejų preziden-
tų dvigubos kadencijos pasibaigė visiškai kitaip, negu buvo manyta po jų
pirmų trijų mėnesių administravimo.

Bet sugrįžkime prie dabartinio prezidento Obama, meskime žvilgsnį į
jo pirmą šimtadienį ir palyginkime jį su FDR, ypač kad Obama labai
mėgsta save lyginti su FDR. Obama pirmiausia (sausio 22 d. – dvi dienos
po inauguracijos) liepė uždaryti Guantanamo (Kuba) kalėjimą; po to (sau-
sio 29 d.) pasirašė įsaką, palengvinantį kelti bylas dėl moterų diskrimina-
cijos darbovietėse; patvirtino (vasario 17 d.) 787 mlrd. dolerių postūmio
(stimulus) planą, pagal kurį būtų skatinamas ekonomikos atkutimas
skirstant pinigus visoje Amerikoje; pažadėjo (vasario 27 d.) iki 2010 metų
rugpjūčio pasitraukti iš Irako; panaikino (kovo 9 d.) buvusius apribojimus
dėl kamieninių ląstelių tyrinėjimo; parodė (balandžio 13 d.) bent dalinį
norą gerinti santykius su Kuba; paliko (balandžio 17 d.) Kongresui rūpin-
tis pasaulio klimato kaitos reikalais; pristatė (balandžio 20 d.), nors ir su
didžiuliu deficitu 3,5 mlrd. dolerių biudžetą.

Obama kampanijos metu pareiškė tris pagrindinius savo siekius: vi-
suotinis sveikatos aprūpinimas, mokslo ir auklėjimo pagerinimas ir ener-
getikos nepriklausomybė nuo užsienio. Visa tai dabar turės palaukti, kol
bus išbrista iš gilios dabartinės ekonomikos duobės. Nors planų ateičiai
yra daug, bet kol kas tai tik planai. Kas neramina nemažą dalį amerikie-
čių, tai Obama ir jo liberalių (ar kairiųjų) patarėjų krypimas į socializmą.

Respublikonams pašaipų juoką sukėlė Obama beprasmis paraginimas
visiems pagrindiniams penkiolikos departamentų vadovams savo biudže-
tus sumažinti 100 mln. dolerių, kai tuo tarpu viso krašto biudžetas siekia
3,5 trilijonų (1 trilijonas yra 1,000 mlrd.) dolerių. Juk toks taupymas su-
darytų tik 0.0025 proc. biudžeto! Respublikonai, vos neprunkšdami iš
juoko, nurodė, jog vien tik procentai už tą 787 mlrd. dol. postūmį kainuos
100 mln. dolerių per dieną.

Obama, nors ir susirūpinęs, kaip kuo greičiau atgaivinti Amerikos
ekonomiką, rado pakankamai laiko lankytis įvairiuose užsienio kraštuose.
Deja, jo pasisakymai sudirgino ne vieno amerikiečio nervus. Obama ap-
kaltino amerikiečius arogancija ir pagarbos stoka islamo pasauliui. Vene-
suelos prezidentą, aršų Amerikos priešą jis pavadino „amigo”. Prieš Saudi
Arabijos karalių Obama nusilenkė taip žemai, kad apie tai pasaulio spau-
da šaipėsi net keletą dienų. Lankydamas Turkiją, Obama kalbėdamas
apie reikalą pagerinti turkų ir armėnų santykius, nedrįso turkų 1915 m.
vykdytų armėnų žudynių pavadinti genocidu.

Dalyvaudamas dvidešimties galingiausių pasaulio valstybių vadovų
(G-20) suvažiavime, Obama su pasitenkinimu pareiškė, kad šiandien pa-
saulio finansus atgaivins tos 20 valstybių, priešingai aniems laikams, kai
Amerikos FDR ir Anglijos Churchill, abu besimėgaudami „brandy” tau-
rele, manydavo sutvarkysią visą pasaulį.

Ir ką už tokį nuolankumą ir Amerikos juodinimą Obama gavo? Pa-
prašęs pagalbos Afganistano kare Obama išgirdo tik tylą. Ekonominis
postūmis iš Europos? Nieko. Guantanamo kaliniai? Prancūzija sutiko pri-
imti vieną! Austrijos atstovė net piktai atšovė: „Jei jie (kaliniai) nepavo-
jingi, kodėl jų nepalikti Amerikoje?” Rusija atsisakė padėti Amerikos dip-
lomatijai dėl Irano, o Kinija nesutiko bandyti drausminti Šiaurės Korė-
jos. Nors aš ir nebalsavau už Obama, man jo pagailo, kai net kai kurie
Neįgalios olimpiados dalyviai juo pasipiktino, kai Obama kėglių žaidime
surinkęs žemą 129 taškų sumą, visiškai nekaltai pareiškė: „Tai panašu į
neįgalių žaidynes.” Kaip dabar įprasta, teko atsiprašinėti.

Obama yra apdovanotas oratorinio iškalbingumo ir kantraus derini-
mo dovana. Priešingai negu buvęs prezidentas Bush, kuris buvo pasakęs:
„arba jūs su mumis, arba jūs su teroristais”, Obama jau parodė savo daug
sukalbamesnį charakterį, su kuriuo Amerikai galbūt bus lengviau rasti
draugų ir kaip nors pradėti taikesnį dialogą su jos priešais.

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  

JŪS ESATE LIUDYTOJAI

Prisikėlęs iš mirties Jėzus daug
kartų pasirodė savo mokiniams. No-
rėdamas įtikinti mokinius, jog jis yra
tikrai miręs ir prisikėlęs jų Moky-
tojas, Jėzus paliepė jiems pažvelgti
jam į rankas ir kojas, kuriose matėsi
vinių padarytos žaizdos. Jėzaus žaiz-
dos buvo jo mirties ir prisikėlimo liu-
dininkės. Jėzus priminė, jog visa tai,
kas įvyko, privalėjo įvykti – Mesijas
turėjo kentėti ir prisikelti, kad po
prisikėlimo Jo vardu visoms tautoms
būtų skelbiamas atsivertimas nuodė-
mių atleidimui gauti (plg. Lk 24, 27).
Prisikėlęs iš mirties Jėzus pasiuntė
savo mokinius į pasaulį būti jo meilės
ir gailestingumo liudytojais: „Eikite į
visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją
visai kūrinijai. Kas įtikės ir pa-
sikrikštys, bus išgelbėtas, o kas neti-
kės, bus pasmerktas” (Mk 16, 15).

Evangelizacijos šventė, kurią
švenčiame Kauno Šv. Antano Padu-
viečio parapijoje, skirta pirmajam
Evangelijos atkeliavimui iki Lietuvos
ribų paminėti. Prieš tūkstantį metų
uolus Kristaus mokinys šv. Brunonas
Kverfurtietis atvyko iki lietuvių
genčių, paskelbė Evangeliją ir pa-
krikštijo kunigaikštį Netimerą. Apie
šiuos įvykius rašiusios ano meto vo-
kiečių kronikos pirmą kartą pami-
nėjo Lietuvos vardą. 

Arkivyskupo Brunono nužudy-
mas, be abejo, Lietuvai buvo labai
pragaištingas, nes dar beveik keturis
šimtus metų ji turėjo laukti savo
Krikšto dienos, atvėrusios tautai
visai naujo gyvenimo perspektyvą.
Lietuvą prieš krikštą būtų galima
palyginti su žmogaus gyvenimu moti-
nos įsčiose. Kūdikis prie motinos
širdies jaučiasi saugus, auga ir nesu-
vokia, kad jo laukia visiškai naujas
gyvenimas, kai gimęs jis pamatys
saulę, bus laisvas, galės kurti, mylėti
ir būti laimingas. Ano meto žmonės
prie Baltijos jūros gyveno toli nuo ci-
vilizacijos, buvo suaugę su gamta ir
gynėsi nuo visų, kurie bandė jų gy-
venimą pakeisti. Krikščionybės jie
dar nepažino, ir visa, kas jiems buvo
svetima, kėlė tik nepasitikėjimą. Dėl
to misionierius Brunonas su savo
palyda buvo nužudyti. Po tūkstančio
metų mums nereikia nei gailėtis, nei
gėdytis to, ką padarė mūsų protėviai
baltai. Reikia tik žinoti ano meto
įvykius ir pasidaryti reikalingas išva-
das dabarčiai.

Nors arkivyskupas Brunonas
buvo nužudytas ir Lietuva liko nepa-
sikrikštijusi, šio misionieriaus auka,
taip panaši į Kristaus auką, kiek vė-
liau Lietuvai atnešė išganingų vaisių
– ji be kryžiuočių kalavijo priėmė
krikštą ir pradėjo naują savo gyvavi-
mo tarpsnį. Kristaus įsteigtoji Baž-
nyčia visuomet auga ant kankinių
kraujo. Evangelija sklinda pasaulyje
tik tuomet, kai yra žmonių, pasiry-
žusių kentėti ir mirti už Kristų. Jeigu
dėl kokių nors priežasčių šio ryžto
nebelieka, tuomet į Bažnyčios gyve-
nimą ateina sunkmetis. 

Šiandien dėkojame Dievui už šv.
Brunono ir kitų Evangelijos liudytojų
aukas, nes be jų mes nebūtume pa-
žinę Kristaus. Kristaus sekėjų išlie-
tas kraujas iškalbingiausiai liudija ne

tik jų tikėjimą, bet ir meilę tiems
nepažįstamiems žmonėms, kuriems
nešė išganymo žinią, jog Dievas myli
žmogų ir nori jį išgelbėti. Šv. Bru-
nonas ryžosi keliauti pas baltų gentis
paskatintas ne tik Evangelijoje užra-
šyto Kristaus siuntimo, bet ir anks-
tesnio misionieriaus šv. Vaitiekaus
kankinystės, plačiai nuaidėjusios
Europos vienuolynuose. Degdamas
Dievo meile ir norėdamas laimėti
Kristui baltų tautas, šv. Brunonas ry-
žosi pakartoti šventojo Adalberto žy-
gį, nors tikėjo, kad jis pasibaigs kan-
kinyste, mat anuomet prie Baltijos
gyvenę žmonės Europoje buvo pažįs-
tami ne iš gerosios pusės. Ir nūnai
lietuviai, praradę ryšį su Kristaus
Evangelija, Europoje taip pat garsėja
savo žiaurumais ir nusikaltimais. 

Kristaus Evangelija, nors labai
pavėluotai, giliai įleido šaknis Lie-
tuvos žemėje. Popiežius Pijus XI, ma-
tydamas, kiek Lietuvos laukuose pri-
statyta kryžių ir kaip jos šventovėse
yra gerbiama Jėzaus Motina Marija,
Lietuvą pavadino Marijos žeme. Iš
tikrųjų Lietuva pelnytai yra užsitar-
navusi šį vardą. Suraskite pasaulyje
kitą kraštą, kuriame tikėjimo perse-
kiojimo laikais knygnešiai, rizikuoda-
mi net gyvybe, būtų nešę per sieną
religines knygas bei maldaknyges – iš
jų vaikai mokėsi melstis ir lietuviškai
skaityti.

Evangelijos žinios kelias Lietu-
voje nebuvo lengvas. 120 metų tru-
kusią carinę okupaciją pakeitė dar
aršesnė sovietinė, tiesiogiai kovojusi
prieš Bažnyčią. Balandžio mėnesį
Kaune, Vilniuje ir Šėtoje paminėjome
Dievo tarnaitės, Gulago kankinės
Adelės Dirsytės šimtąsias gimimo
metines. Nesugrįžo ji iš Gulago į gim-
tąją Lietuvą, nežinomas net jos ka-
pas, tik žinoma, kad kalinimo metais
ji dažnai buvo tardoma ir kankinama
iki visiško jėgų išsekinimo. Dirsytės
ir kitų tikėjimo kankinių aukos dėka
mes labai sunkiu metu išsaugojo-
me savo tikėjimą ir lietuvišką tapaty-
bę. 

Prisimindami šv. Brunoną, Dievo
tarnaitę A. Dirsytę, negalime nepak-
lausti savęs, o koks gi mūsų tikėji-
mas? Ar galėtume dėl jo kentėti ir
mirti? Jeigu yra kasdienė malda, jei
savo tikėjimo nesigėdijame viešai
išpažinti darbe, mokykloje, universi-
tete, jei tikėjimo turtais norime daly-
tis su kitais, jei mąstome, ką kitiems
padaryti gera, tuomet mūsų tikėji-
mas yra toks, kaip ir turi būti. Nor-
maliai praktikuojamas tikėjimas per-
smelkia visą žmogaus gyvenimą ir
jame nebelieka „baltų dėmių”, kurio-
se tikėjimo nesimato.

Dėl savo tikėjimo reikia nuolatos
budėti, nes jis nėra panašus į aukso
luitą, kurį galima saugoti banko seife.
Tikėjimas yra nuolatinis procesas: jis
auga arba menkėja, gali net visiškai
sunykti. Šiemet Evangelijos žinios
tūkstantmetei Lietuvai Jubiliejus –
tai gera proga apmąstyti savo santykį
su Kristaus Evangelija ir nupūsti
dulkes nuo mūsų tingumo ir abejin-
gumo dvasiniam gyvenimui – nuo jo
esmingai priklauso, kokie esame
šiandien ir kokie būsime rytoj. 

Arkivyskupas S. Tamkevičius, JS
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Ar ne per griežtas PLB 
nusistatymas dėl pilietybės

įstatymo projekto?
ALGIMANTAS S. GEÇYS

,,Draugo” š.m. balandžio 8 d. lai-
doje greta  ilgo PLB valdybos pirmi-
ninkės Reginos Narušienės straips-
nio ,,Pilietybė ir naujas pilietybės
įstatymo projektas” buvo išspausdin-
tas kovo 30 d. data pažymėtas PLB
pareiškimas ,,PLB pozicija dėl Pre-
zidento pilietybės įstatymo projekto”.
Po geros savaitės, ,,Draugo” balan-
džio 22 d. laidoje, straipsniu ,,Pilie-
tybės įstatymui į Seimą sugrįžus”
pasisakė ir buvęs PLB valdybos pir-
mininkas Bronius Nainys. Daugelį
metų kritiškai vertinęs buvusios JAV
LB Krašto valdybos pirmininkės, vė-
liau JAV LB Tarybos prezidiumo
pirmininkės ir pastarųjų metų PLB
valdybos pirmininkės veiklą, visų
nuostabai Nainys šimtu procentų
pritarė PLB valdybos užimtai pozici-
jai ir Narušienės straipsnyje bei PLB
pareiškime išdėstytiems ,,užsienyje
gyvenančių lietuvių teisėtiems ir pa-
grįstiems reikalavimams”. Straipsnio
pabaigoje Nainys entuziastingai pa-
reiškė:  ,,žinau, kad kartu su manim
jungiasi visos užsienyje gyvenančių
Lietuvių Bendruomenės, kraštų LB
vadovybės, jų padaliniai bei visi kiti
lietuviai”.

Nainio teiginys ,,visi kiti lietu-
viai” išprovokavo mane pasinaudoti
,,Draugo” skiltimis ir pareikšti savą-
ją, jokiu būdu niekam neprivalomą
nuomonę. Atstovauju pažiūrai, kad
kiekviena suvereni valstybė turi ne-
varžomą teisę riboti bei kontroliuoti
valstybinės pilietybės suteikimo, įtei-
sinimo įstatymu ir jos atėmimo pro-
cesus. PLB pareiškime esantis rei-
kalavimas, kad ,,prigimtinė teisė (...)
įgyjama gimstant”, būtų užtikrinimas
Lietuvos pilietybei gauti, neatsižvel-
giant į Lietuvos padėtį ir jos tarptau-
tinius įsipareigojimus. Žinotina, kad
dokumentas, liudijantis pilietybę, ar
juo remiantis išduotas Lietuvos pasas
nėra kažkas panašaus į Lietuvos
Bajorų sąjungos suteiktą kilmingumo
paliudijimą, kurį galime įrėminti ir
pakabinti ant sienos. Lietuvos pilie-
tybė jos savininkui uždeda specifi-
nius įpareigojimus, vienas iš kurių
yra darbuotis lietuvybės išlaikymo ir
Lietuvos valstybingumo siekiams.
Kai Lietuvos Seimo rinkimuose bal-
suoja vos apie 11,000 iš beveik pus-
milijonio užsienyje gyvenančių Lie-
tuvos piliečių, gyvenimo realijomis
nesivadovauja PLB valdybos reika-
lavimas Lietuvos vadovams ,,prigim-
tinę teisę į Lietuvos pilietybę, įgyja-
mą gimstant (...) išsaugoti ir užtik-
rinti visiems lietuvių kilmės pilie-
čiams visomis aplinkybėmis, net ir
įgijus kitos valstybės pilietybę” (pa-
braukta mano – A. G.).

Prieš beveik dvidešimt metų Lie-
tuvos valstybei stojantis nepriklauso-
mam gyvenimui, užsienyje gyvenan-
čių lietuvių anksčiau įgyta Lietuvos
pilietybė nebuvo automatiškai atkur-
ta. LB kraštų bendruomenių vadovy-
bės pirmosiomis nepriklausomybės
atkūrimo dienomis turėjo teisę iš-
duoti dokumentą, liudijantį asmens
buvimą lietuviu, tačiau valstybei įsi-
tvirtinant ta teise nustota naudotis.
Niekiniais buvo laikomi ir Lietuvos

okupacijos metais Lietuvos pasiun-
tinybių išduoti pasai. Kiekvienas už-
sienyje gyvenąs lietuvis, kuris save
laikė Lietuvos piliečiu, privalėjo Lie-
tuvos pilietybę atkurti. Lietuvos Mig-
racijos departamentas reikalavo as-
menį užpildyti atitinkamą anketą,
pristatyti gimimo metrikus, turėtus
pasus, dokumentu paliudyti pasitrau-
kimą iš Lietuvos Antrojo Pasaulinio
karo metu, gyvenimą užsienyje ir t.t.
Migracijos departamentas į pilietybės
atkūrimą žiūrėjo rimtai. Svetimomis
kalbomis dokumentai privalėjo būti
išversti į lietuvių kalbą ir notarizuoti.
Mane tėvams 1944 metų vasarą iš
Lietuvos išsivežus nepilnamečiu,

Migracijos departamento pageidau-
jamo dokumento, įrodančio, jog gyve-
nau Vokietijoje, neturėjau. Mano lai-
mei, Migracijos departamentą paten-
kino DP stovykloje gyvenant Tarp-
tautinės Pabėgėlių organizacijos
(IRO) man išduotas paskiepijimo pa-
liudymas. 

Mano supratimu, PLB valdyba
elgiasi arogantiškai ir neatsakingai,
reikalaudama, kad prigimtinė teisė į
Lietuvos pilietybę, įgyjama gimstant,
būtų ,,išsaugota ir užtikrinta visiems
lietuvių kilmės piliečiams visomis
aplinkybėmis, net ir įgijus kitos val-
stybės pilietybę” (pabraukta mano –
A. G.). Ypač frazę ,,įgyjamą gimstant”
taikant ne vien tik užsienyje gimu-
siems vaikams, bet ir vaikaičiams, ir
provaikaičiams. Šis PLB valdybos
populistinis reikalavimas neatsižvel-
gia į Rusijos politikos iššūkius Bal-
tijos valstybėms, ignoruoja Lietuvos
nepalankią geografinę padėtį, neat-
sižvelgia į faktą, kad dalies savojo
suvereniteto Lietuva yra atsisakiusi,
įstodama į Europos Sąjungą. Lietuva
nėra tarp kalnynų įsprausta Šveica-
rija, saloje įsikūrusi Airija ar pagaliau
Liuksemburgo valstybė, glūdinti tarp
taikių valstybinių kaimynų. Ar pa-
galvojama, kokioje padėtyje atsidurtų
Lietuva, jei Rusija su Baltarusija
Lietuvai pradėtų ,,perėti” ,,lietuvių
kilmės” gegužiukus tokius kaip An-
tanas Sniečkus ar V. Kapsukas-Mic-
kevičius? Kaip pasijustume, jei tūk-
stančiai tokių naujai ,,surastų” lietu-
vių siektų balsuoti Lietuvos rinki-
muose? Pagaliau mes, gyvenantys
Lietuvai draugiškoje JAV, ar visa-
pusiškai, ramia sąžine turime teisę
Lietuvos pilietybės reikalauti čia gi-
musiems vaikams, vaikaičiams ir pro-
vaikaičiams, kai milijonas ir daugiau
tariamų lietuvių kilmės žmonių yra
visapusiškai abejingi JAV vykstan-
čiam lietuviškam gyvenimui? Ar
tikrai norime, kad tokių ,,prigimtinę

teisę” į pilietybę turinčiųjų balsas
spręstų opius Lietuvos reikalus bei
mūsų valstybės ir tautos ateitį? 

Užsienio lietuvių žiniasklaidoje
Lietuvos pilietybės klausimu vyks-
tančioje diskusijoje Lietuvos Respub-
likos Konstitucinis Teismas (KT) pie-
šiamas su velnio ragais. Daugelį metų
turėję progą stebėti JAV Aukščiau-
siojo Teismo (AT) priimtus sprendi-
mus, privalėtume suprasti, kad AT
teisėjai sprendimus priima gilinda-
miesi ne vien tik į įstatyme įformintų
teisinių nuostatų reikšmę, bet ir pro-
paguoja asmenines pažiūras sociali-
niais, visuomenininiais, politiniais
klausimais. Teisininkės   Narušienės
priekaištus LR Konstituciniam Teis-
mui dėl skirtingos pilietybės ,,atskirų
atvejų” prasmės interpretacijos pri-
imu be didesnės kritikos ar kartėlio.
Ji PLB valdybos pirmininkė, ir KT
aiškinimas jos atstovaujamiems už-
sienio lietuviams nėra palankus. Ne-
abejoju, kad būdama advokate Naru-
šienė ne mažiau įtikinančiai suge-
bėtų ginti ir KT aiškinimą.

Po Lietuvos prezidento Rolando
Pakso turėtų problemų dėl Rusijos pi-
liečiui Jurijui Borisovui suteiktos
Lietuvos pilietybės, neturėtų stebin-
ti, kad KT ir prezidentas Valdas
Adamkus pilietybės suteikimo klau-
simus siekė riboti bei apsunkinti.
Nainio priekaištai Lietuvos vado-
vams dėl užsienyje gyvenančių lietu-
vių ,,tautinės-valstybinės savimonės”
sujaukimo aiškiai per stiprūs. Politi-
niai sprendimai negali būti priimami
vien tik vadovaujantis jausminiu pat-
riotizmu. Lietuvos politinio gyveni-
mo vadovai, viena akimi stebėdami
tai, ką Rusija padarė Gruzijoje, bando

spręsti keblų pilietybės klausimą. Jie
bando išvengti aiškinimosi Europos
Sąjungai Strasbūre, stebi, kiek šis
įstatymas galėtų paveikti dar vis ne-
baigtus spręsti karo metais prarastos
nuosavybės reikalus. Būdami poli-
tikais, tuo pačiu nenori užsitraukti
užsienyje gyvenančių lietuvių, ypač iš
Lietuvos užsienin išvykusių ekono-
minių emigrantų, rūstybės.

PLB vaidmuo pilietybės klausi-
me privalėtų būti derinantis, vedan-
tis abi puses prie konsensuso. Nega-
lint susitarti dėl Lietuvos pilietybės
išsaugojimo svetimas pilietybes priė-
musiems asmenims, PLB, artimai
bendradarbiaudama su Lietuvos Sei-
mo atstovais, galėtų siekti lengvatų iš
užsienio Lietuvos sugrįžusiems bu-
vusiems piliečiams: palengvinimų
vaikams įstoti į Lietuvos universite-
tus, asmenims  įsijungti į SODRĄ, be
mokesčio pervesti į Lietuvą užsienyje
uždirbtus pinigus, sutrumpinti laiką
(tarkim, vienerius metus) atkūrimui
netektos Lietuvos pilietybės. Nei Lie-
tuvos prezidento, nei Seimo narių,
nei Vyriausybės, pagaliau ir KT
teisėjų, nedarykime užsienio lietuvių
priešais. 

Turėjau galimybę vartyti 2008
m. liepos 15 d. data pažymėtą ir iki
2010 m. sausio 1 d. galiojantį LR Pi-
lietybės įstatymo dokumentą. Nu-
stebino nebuvimas įstatyme  bet ko-
kio, net ir mažiausio, užsiminimo
apie 1941 m. į Vokietiją iš sovietų
okupuotos Lietuvos nacių Vokietijon
išvykusius – repatrijavusius lietu-
vius. Pirminis pilietybės įstatymas,
priimtas tuo metu, kai Nainys vado-
vavo PLB valdybai, Lietuvos piliety-
bės atkūrimo teisės nesuteikė repa-
trijavusiems į Vokietiją lietuviams.
Dabartiniame pilietybės įstatyme
apie repatrijavusius neužsimenama.
Taigi, laikui bėgant, be didelės rek-
lamos, vadovaujantis kantrybe ir ty-
lia diplomatija, skriauda iš Lietuvos
repatrijavusiems buvo atitaisyta.

Mano rankose – prieš  daug metų
man išduotas JAV pasas. Straipsnio
skaitytojų pasvarstymui keletas (lais-
vo vertimo) citatų iš amerikietiško
paso. Pilietybės netekimas. Speci-
finėmis aplinkybėmis JAV pilietybės
galite netekti įvykdydami tokius
veiksmus:               Nukelta į 9 psl.

PLB vaidmuo pilietybės klausime privalėtų būti
derinantis, vedantis abi puses prie konsensuso. 

Noriu tikėti, kad liepos mėnesį Vilniuje įvyk-
siančiame XIII PLB seime LR pilietybės klausimu bus
leista pasisakyti. Tikėkimės, kad svarstymai nesi-
rems vien patriotinėmis ir šovinistinėmis emoci-
jomis. 

Lietuvos Respublikos Prezidento
metinė kalba, pasakyta balandžio 21
d. Seime, yra persunkta bendrybėmis
ir lėkšta. Susidaro įspūdis, lyg kal-
bėtų pašalinis valstybės gyvenimo
stebėtojas, o ne jos vadovas, kuris sa-
vo veikla prisidėjo prie esamos krašto
padėties kūrimo. Pranešime, kaip
veidrodyje, atsispindi jo dešimties
metų veiklos būdas.

Kaip tikras krikščioniškumas
reiškiasi darbais, o ne vien kartoja-
momis maldomis, taip vadovo veikla
yra žymima darbais, o ne kalbomis ar
pamokymais. Žodžiai moko, o pavyz-

džiai patraukia.
Pranešime Valdas Adamkus pa-

miršo pasakyti, prie ko jis, kaip val-
stybės vadovas, yra konkrečiai pri-
sidėjęs ar atlikęs bandant dabartines
negeroves krašte pašalinti. Kokius
įstatymus jis yra pasiūlęs? Savo ne-
veiklumą vidaus reikaluose preziden-
tas bando dangstyti užsienio politikos
veikla ir konstituciniais suvaržymais.
Kaip prezidentas, Adamkus nėra nie-
ko gero ir nieko blogo padaręs Lietu-
vai ar jos žmonių gerovei.

Jeronimas Tamkutonis
Čikaga, IL

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutampa
su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius, ypač
elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir telefono
numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

LR PREZIDENTO METINIS PRANEÕIMAS
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PASIRINKUSI VERTĖJOS IŠ RYTŲ Į VAKARUS, PASIRINKUSI VERTĖJOS IŠ RYTŲ Į VAKARUS, 
IŠ PRAEITIES Į DABARTĮ KELIĄIŠ PRAEITIES Į DABARTĮ KELIĄ

DALIA CIDZIKAITÈ

Š. m. balandžio 24 d. Pasaulio lie-
tuvių centre, Lemont, įvyko vakaras,
skirtas ilgametės Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės (PLB) Lituanistikos
katedros University of Illinois at
Chicago (UIC) vedėjos, prof. Violetos
Kelertienės 25-erių metų pedago-
ginio, mokslinio ir vadovaujančio dar-
bo sukakčiai paminėti ir jos išly-
dėtuvės į pensiją. 

Šių metų rudenį PLB Lituanis-
tikos katedrai sukaks 25-eri — tiek
pat metų, kiek ir prof. Kelertienė
dirbo universitete. Tad didžia dalimi
Katedra, pasitelkus literatūrinius
terminus, yra prof. Kelertienės perso-
nifikacija, ir atvirkščiai. Viena be ki-
tos sunkiai įsivaizduojama: Katedra
buvo lygu prof. Kelertienei, o ten, kur
pasirodydavo profesorė, neišvengia-
mai šalia jos išdidžiai atsistodavo ir
Katedra. 

Todėl prof. Kelertienės 25-erių
metų įdirbis yra visų pirma PLB Li-
tuanistikos katedros kraitis ir pasi-
didžiavimas. Per tuos metus profe-
sorė dėstė šešiolika kursų, paruošė
keturis naujus; dalyvavo dvidešimties
magistrantų ir devynių doktorantų
egzaminų komisijose; buvo penkio-
likos disertacijų vadovė. Ji parašė ar-
ba sudarė penkias knygas, iš kurių
paskutinioji — apie baltiškąjį post-
kolonializmą ,,Baltic Postcolonia-
lism” yra viena iš svarbiausių pro-
fesorės laimėjimų. PLB Lituanistikos
katedros vedėja yra šešiolikos skyrių,
parašytų įvairioms knygoms, autorė;
išspausdino daugiau nei trisdešimt
penkis akademinius straipsnius; re-
cenzavo dvidešimt aštuonias lietuvių
autorių knygas. Prof. Kelertienė nėra
abejinga ir vertimo menui — iki šiol
yra išvertusi penkiolika įvairaus
formato tekstų — straipsnių, apsaky-
mų, pjesių, romanų. Šiuo metu ji
grumiasi su bene viena iš sunkiausiai
versti pasiduodančių lietuvių autorių
— Žemaite. 

Šalia to, ji kiekvienais metais su
pranešimais dalyvavo mažiausiai
dviejose konferencijose; surengė arba
vadovavo devynioms konferencijoms.
Redagavo, redaguoja, buvo ar yra
viena iš redakcijos narių tokiuose
leidiniuose kaip ,,Lituanus”, „Met-

menys”, „Rampike”, ,,Pergalė/Me-
tai”, „Literatūra”, „Žmogus ir žodis”,
„Teksto slėpiniai”.

Prof. Kelertienė aktyviai daly-
vavo UIC ir Slavų ir baltų kalbų ir
literatūrų skyriaus veikloje. Vadova-
vo ar užėmė įvairias pareigas tokiose
organizacijose kaip Association for
the Advancement of Baltic Studies,
International Association for Scho-
lars in Lithuanian ir t. t. Prof. Ke-

lertienė yra Modern Language Asso-
ciation, Association for the Advan-
cement of Baltic Studies, Interna-
tional Society for the Comparative
Study of Civilizations, Chicago Con-
sortium of Slavic and Eastern Euro-
pean Studies, Lithuanian Writers’
Association in USA, Writers’ Union
in Lithuania, International P.E.N.
Club, and International Association
of Scholars in Lithuanian narė.

• • • 
Į vakarą susirinko gausus

kviestinių svečių būrys: PLB fondo
atstovai, buvę ir dabartiniai profe-
sorės studentai, universiteto kolegos,
Santaros-Šviesos bičiuliai, draugai.
Gražios sukakties proga sveikinimo
žodį tarė: PLB Lituanistikos kated-
ros dėstytojas prof. Giedrius Suba-
čius; PLB fondo direktorių vardu —

Milda Lenkauskienė; prof. Kelertie-
nės ilgametė kolegė, draugė, buvusi
Slavų ir baltų kalbų ir literatūrų
skyriaus vedėja Biljana Šljivič-Šim-
šič; žurnalo „Lituanus” vardu — Ar-
vydas Tamulis. Nuo Katedros stu-
dentų pasveikino doktorantės Aure-
lija Tamošiūnaitė ir Daiva Litvins-
kaitė. 

Negalėjusieji atvykti į vakarą
atsiuntė savo sveikinimus raštu. Tai:
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Valdas Adamkus (jo sveikinimą va-
kare perskaitė Birutė Bulotaitė); LR
generalinė konsulė Čikagoje Skaistė
Aniulienė; PLB fondo pirmininkas
Vytautas Kamantas (sveikinimą per-
skaitė PLB fondo valdybos sekre-
torius ir iždininkas Jonas Treška);
PLB valdybos pirmininkė Regina
Narušienė; laikinai Slavų ir baltų
kalbų ir literatūrų skyriaus vedėjo
pareigas einantis John Huntington;
Lietuvių Fondo tarybos garbės pirmi-
ninkas Antanas Razma; Lietuvos
rašytojų sąjungos valdyba; Rūta ir
Darius Furmonavičiai.

Pirmasis PLB Lituanistikos ka-
tedros vedėjas dr. Bronius Vaškelis
šalia šilto sveikinimo profesorei
priminė ir šių dienų Katedrą ištiku-
sias negandas ir apgailestavo, jog
UIC, uždarydamas aspirantūros stu-
dijas PLB Lituanistikos katedroje,
,,nuvylė tiek Katedros atidarymui
aukojusius, tiek daug darbo įdėjusius
organizatorius ir Katedros darbuoto-
jus”. Prof. Vaškelio nuomone, tai — ir
materialinė, ir moralinė žala lietuvių
išeivijai.

Vilniaus pedagoginio universite-
to Lituanistikos fakulteto, į kurį prof.
Kelertienė ne vieną kartą vyko su
paskaitomis, vardu profesorę pasvei-
kino dr. Vytautas Martinkus, padė-
kojęs jai už profesionalią paramą
organizuojant Pasaulinę lituanistų
bendriją, mokslines konferencijas,
kongresus, seminarus. Jau prieš de-
šimtmetį, įvertinęs prof. Kelertienės
indėlį į akademinės bendrijos veiklą,
Vilniaus pedagoginio universiteto
Senatas suteikė jai Garbės profesorės
vardą. 

Taip pat raštu profesorę sveikinę

Vytauto Didžiojo universiteto dėsty-
tojai, keliskart buvę vizituojantys
PLB Lituanistikos katedros profeso-
riai dr. Rūta Marcinkevičienė, dr.
Violeta Kalėdaitė ir dr. Egidijus Alek-
sandravičius įsitikinę, jog prof. Ke-
lertienei buvo lemta ir ji pati pasi-
rinko vertėjos iš Rytų į Vakarus, iš
Praeities į Dabartį kelią — pradė-
jusi nuo sovietmečio lietuvių lite-
ratūros iššifravimo darbų ir nuve-
dusi juos iki posovietinio postko-
lonializmo studijų. ,,Ji pravėrė vienus
iš galimų vartų, pro kuriuos pa-
tenkama į susipratimo, intelektua-
linės refleksijos ir sąmoningumo
areną. Akylas Violetos žvilgsnis ir
kantri įrodinėjimo maniera laimingai
susitikusiems ir sutiktiems visada
buvo didelė dovana. Ji visad buvo ir
bus intelektualinis gidas tiems, kurie
pasirinko kelią iš posovietinių Rytų į
nieko veltui nedovanojančius Vaka-
rus”, — rašoma VDU dėstytojų svei-
kinime. 

O šmaikštauti niekad nesiliau-
jantis, Toronte gyvenantis rašytojas
Antanas Šileika savo el. paštu at-
siųstame sveikinime susirinkusiems
svečiams priminė ne tik prof. Keler-
tienės globojančią įtaką visų pirma
studentams ir pradedantiems bei jau
subrendusiems, ne vieną knygą išlei-
dusiems lietuvių rašytojams. Jis pro-
fesorę palygino su Lietuvių informa-
cijos centru — mat ji žino, ką visi
lietuviai veikia literatūroje, mene,
akademiniame gyvenime. Ir nors štai
jau keletas mėnesių, kai prof. Keler-
tienė išsikraustė iš Čikagos ir apsi-
gyveno Seattle, Šileikos nuomone, ji
gyvena visur — per internetinį „Fa-
cebook” laimina lietuvių pasiekimus
visame pasaulyje.

Ne vienas gyvai ir raštu prabilęs
vakaro svečias pastebėjo, jog prof.
Kelertienės paskaitų, jos įžvalgų,
naujų straipsnių ir vertimų laukia
dar daug klausančių ausų ir skai-
tančių akių visame plačiame lietu-
vybės pasaulyje. Todėl tą vakarą su
prof. Kelertiene atsisveikinta, vi-
liantis, jog ji ir toliau sėkmingai
dirbs lituanistikai reikšmingus dar-
bus.

Prof. Kelertienei skirto vakaro svečiai.                                         Daivos Litvinskaitės ir Giedriaus Šulniaus nuotr.

Dr. Romo Povilaičio sukurtą dovaną prof. Kelertienei nuo PLB fondo ir PLB
Lituanistikos katedros įteikė M. Lenkauskienė (d.) ir prof. Subačius (viduryje).
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Lietuva taria griežtą "ne" vaikų 
Vilnius, gegužės 1 d. (ELTA) –

Lietuva pritaria naujiems Europos
Komisijos (EK) siūlymams kovojant
su seksualine prievarta prieš vaikus,
jų seksualiniu išnaudojimu ir preky-
ba žmonėmis.

EK, atsižvelgdama į naujas vaikų
seksualinio išnaudojimo formas ir tai,
jog daugėja tokio pobūdžio tarptau-
tinių nusikaltimų, siūlo peržiūrėti bei
papildyti šiuo metu galiojančias nuos-
tatas materialinės baudžiamosios tei-
sės, baudžiamojo proceso ir prevenci-
jos srityje.

EK naujai rengiamame doku-
mente siūloma įtraukti iki šiol nenu-
matytas naujas seksualinio išnaudoji-
mo formas – vaikų sekso turizmą,

vaikų viliojimą, prieigos prie vaikų
pornografijos gavimą, kai vaikų por-
nografija stebima interneto svetainė-
se, tačiau vaizdai neparsisiunčiami. 

Pasak EK, išplėstas sąrašas leis-
tų operatyviai tirti seksualinio pobū-
džio nusikalstamas veikas, praplėstų
baudžiamosios atsakomybės taikymo
galimybes, aukų apsaugos ir paramos
baudžiamosiose bylose nuostatas.

EK siūlo tobulinti nusikalstamų
veikų sąvokas, numatyti papildomas
baudžiamąją atsakomybę sunkinan-
čias aplinkybes, peržiūrėti ir sugriež-
tinti bausmes už minėtą nusikalsta-
mą veiką, numatyti prekybos žmonė-
mis nusikaltimams taikyti universalų
valstybės baudžiamosios jurisdikcijos
principą. 

„Leo LT” žada pigesnê elektrâ�

Čikaga, gegužės 1 d. (JBANC
info) – Centrinė ir Rytų Europos koa-
licija (CEEC) pradėjo dialogą su nau-
jąja Jungtinių Valstijų administra-
cija. Balandžio 24 d. CEEC atstovai
susitiko su Baltųjų Rūmų Naciona-
linio saugumo tarybos direktore Bal-
kanų šalims Katherine Helgerson ir
direktoriumi Centrinės ir Rytų Eu-
ropos regionui Jeff Hovenier. 

Susitikimo su Nacionalinio sau-
gumo tarybos pareigūnais metu
CEEC apžvelgė organizacijos susikū-
rimo raidą, tikslus ir dabartinę veik-
lą. Diskusijoje iškelti JAV ir Centri-
nei bei Rytų Europai svarbūs klausi-
mai: didelis dėmesys skirtas prezi-
dento Barack Obama administracijos
siekiui atnaujinti santykius su Rusi-
ja, aptarta susiklosčiusi padėtis ir
CEEC nuostata Moldovos ir Gruzijos
atžvilgiu, pabrėžta NATO atvirų du-

rų politikos reikšmė šalims kandida-
tėms ir NATO narėms, teirautasi dėl
priešraketinio skydo išdėstymo Rytų
Europoje ir išreikšta CEEC parama
JAV bevizio režimo programos tęsti-
numui. Taip pat prašyta JAV dėmesio
ir paramos sprendžiant ekonomikos
krizę Centrinėje ir Rytų Europoje.

Kadangi CEEC pasigenda aiškios
JAV nuostatos tam tikrais užsienio
politikos klausimais, JAV prezidento
administracijos atstovus paskatino
parengti ir artimiausiu metu pateikti
visapusišką JAV vyriausybės politi-
kos programą Centrinės ir Rytų Eu-
ropos atžvilgiu. Pokalbio pabaigoje
CEEC vardu Vengrijos Amerikos fe-
deracijos pirmininkas Frank Kozorus
padėkojo K. Helgerson ir J. Hovenier
už susitikimui skirtą laiką, bendra-
darbiavimą ir dėmesį tarpatlantinių
ryšių plėtrai. 

Vilnius, gegužės 1 d. (BNS) –
Moldovoje penktadienį viešėjęs Lie-
tuvos užsienio reikalų (UR) ministras
Vygaudas Ušackas pažadėjo Moldo-
vos vadovams ir opozicijos vadovams
surengti dialogą ES dėl vizų režimo
palengvinimo.

Susitikimuose su Moldovos va-
dovais V. Ušackas teigia išgirdęs
nuostatą, kad ,,vizų klausimas yra
Moldovos valstybingumo klausimas”.

Pasak V. Ušacko, susitikimuose
taip pat kalbėta apie dialogo būtinybę
tarp valdžios ir opozicijos. Nors po-
žiūris į balandžio 5 d. vykusius Mol-
dovos parlamento rinkimus, kuriuos
aptemdė kruvinos riaušės, tarp val-
dančiųjų ir opozicijos skiriasi, UR mi-
nistras V. Ušackas teigia išgirdęs pa-
tikinimą iš abiejų pusių, kad jos su-

pranta dialogo svarbą.
Moldovos vadovas V. Voronin pa-

tvirtino, kad Moldova dalyvaus ES
Rytų partnerystės iniciatyvoje ir kad
Moldovai Prahoje atstovaus UR mi-
nistras”, – sakė V. Ušackas.

ES nori užmegzti glaudesnius ry-
šius su Armėnija, Azerbaidžanu, Bal-
tarusija, Gruzija, Ukraina ir Moldo-
va, kad paskatintų politines ir eko-
nomines pertvarkas regione.

Diplomatų teigimu, po komunis-
tų pergalės parlamento rinkimuose
padėtis Moldovoje lieka įtempta.   Ne-
oficialiai teigiama, kad prorusiškų
pažiūrų V. Voronin vis labiau nusigrę-
žia nuo ES siūlomos Rytų partnerys-
tės iniciatyvos, kuri oficialiai turėtų
būti pradėta gegužės 7 dieną.

Vilnius, gegužės 1 d. (BNS) –
Penktadienį Vilniuje ir Kaune Tarp-
tautinės darbo dienos proga sureng-
tos profesinių sąjungų eitynės. Minė-
jimas sostinėje baigėsi koncertu Kal-
nų parke.

Eitynės Vilniaus Gedimino pros-
pektu ir kitomis gatvėmis sutraukė
apie pusantro tūkstančio žmonių,
Kaune, Laisvės alėjoje, žygiavo keli
šimtai darbininkų. Eitynės abiejuose
miestuose praėjo taikiai.

Akcijoje Vilniuje dalyvavo ir poli-
tikai: kandidatuojanti į prezidentus
buvusi valstiečių liaudininkų vadovė
Kazimira Prunskienė ir taip pat pre-
zidento pareigų siekiantis socialde-
mokratas Algirdas Butkevičius, bū-

rys kitų socialdemokratų.
K. Prunskienė ir A. Butkevičius

sveikino Kalnų parke susirinkusius
žmones, linkėjo vieningumo spren-
džiant iškylančias problemas.

Akciją Vilniuje rengusios Lietu-
vos profesinių sąjungų konfederacijos
pirmininkas Artūras Černiauskas
sakė, kad politikai patys pasiprašė
galimybės pasisakyti šventėje.

Sausio 16 d. Vilniuje, Nepriklau-
somybės aikštėje, vykęs profesinių
sąjungų organizuotas mitingas prieš
Vyriausybės padidintus mokesčius
baigėsi riaušėmis. Per jas nukentėjo
ir pareigūnai, ir civiliai, išdaužyti
Seimo langai, apgadinti aplinkiniai
pastatai, bandyta įsiveržti į Seimą.

CEEC beldžiasi î JAV administracijos duris

Profesin∂s sâjungos min∂jo
Tarptautinê darbo dienâ�

Sostinėje – profsąjungų organizuota šventinė eisena.                     ELTOS nuotr.

Lietuva pasisako prieš seksualinî�
išnaudojimâ ir prekybâ žmonèmis

V. Ušackas pažadèjo Moldovai pagalbâ 

Vilnius, gegužės 1 d. (BNS) –
„Leo LT” pranešė, kad elektros kai-
nos nuo liepos 1 d. Lietuvoje vartoto-
jams turėtų sumažėti 4ct/kWh.

Prieš visuotinį akcininkų susi-
rinkimą „Leo LT”, kurio du trečda-
lius akcijų valdo valstybė, išplatino
pranešimą, kad valdyba tokį nutari-
mą priėmė „atsižvelgdama į akcinin-
kų keliamą tikslą”.

„Suvokdami sudėtingą ekonomi-
nę padėtį šalyje ir turėdami aiškiai iš-
reikštą akcininkų nuostatą, nuo ant-
rojo šių metų pusmečio prisiimame
atsakomybę sumažinti vartotojams
elektros kainą, tai yra grąžinti ją į
2008 m. lygį”, – sakė „Leo LT” valdy-
bos pirmininkas Rimantas Vaitkus.

Energetikos ministro Arvydo
Sekmoko atstovo spaudai Kęstučio
Jauniškio teigimu, elektros kainų ma-
žinimas buvo valstybės sumanymas.

„Tai yra vienintelis galimas ener-
getikų indėlis į ūkio gaivinimo planą.
Negali taip būti, kai visi vos galą su
galu suduria, o kiti skaičiuoja pelną.
Jeigu biudžetas grįžta į 2006 m. lygį,
tai bent elektros kainos privalo grįžti
į 2008 m.”, –  tvirtino jis.

Šiemet elektra Lietuvoje brango
būtent 4 ct/kWh iki 37 ct/kWh –  „Leo
LT” buvo prašiusi kainą didinti 7
ct/kWh su PVM, tačiau vėliau prane-
šė sutiksianti su Kainų komisijos
sprendimu.

Pirmąjį gegužės mėnesio sekmadienį švenčiame Motinos dieną. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

JBANC Joint Baltic American
National Committee 

CEEC atstovai susitiko su JAV administarcijos darbuotojais.
Monikos Ramanauskaitės nuotr.
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Futbolas.com.
Gegužės 31 d. sekmadienį:

Didžiojoje salėje PLC vyks dainininko
Vytauto Šiškausko koncertas. Pra-
džia 12:30 val. p. p. Kviečia „Saulu-
tė”, Lietuvos vaikų glo bos būrelis.

BIRŽELIS
Birželio 5–7 d. Neringos sto-

vykloje vyks talkos savaitgalis. Dau-
giau informacijos: vida@neringa.org.

Birželio 6 d., šeštadienį: PLC
organizuoja ,,Lietuvos dieną”. 

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-
tulai čio Misijoje 9 val. bus aukoja-
mos šv. Mi šios.  PLC di džiojoje salėje
10:30 val. vyks iškil mingas posėdis.  

— Ateitininkų namuose, Le mon-
te 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 sodelyje LB Lemonto apy-
linkė rengia 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.

Liepos 5–15 d. Dainavoje vyks
Jaunųjų ateitininkų stovykla. Dau-
giau informacijos: www.ateitis.org ar-
ba  laleksa@ameritech.net.

Liepos 7 d, antradienį: Vilniuje,
Na cionalinėje galerijoje (Kon  stituci-
jos pr. 22) vyks ,,Draugo” knygos su-
tiktuvės.

RUGPJŪTIS
Rugpjūčio 16 d., sekmadienį:

šalia PLC LB Lemonto apylinkė ren-
gia gegužinę.

RUGSĖJIS
Rugsėjo 11–13 d. PLC vyks 56-

asis Santaros-Šviesos federacijos su-
važiavimas. Daugiau informacijos

tel.: 630-852-3887.
Rugsėjo 12 d., šeštadienį:

Ateitininkų namuose vyks šių namų
30 metų jubiliejaus pokylis.

Rugsėjo 18 d., penktadienį:
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre
vyks renginys, skirtas PLB Lituanis-
tikos katedros University of Illinois
at Chicago 25-erių metų sukakčiai
paminėti, ir parodos atidarymas. Pra-
džia 7:30 val. v.

Rugsėjo 20 d., sekmadienį:
Lietuvių dailės muziejuje, PLC vyks
,,Draugo” knygos sutiktuvės. Pradžia
12:30 val. p. p.

Rugsėjo 26 d., šeštadienį:
Jaunimo rūmuose, PLC, Lemonte
vyks iškilmingas pokylis, skirtas Mai-
ronio lituanistinės mokyklos 50-me-
čiui. Pradžia 6 val. v. Pasiteirauti tel.:
708-424-8605 (Regina Saulienė). 

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: Car-

riage Greens Country Club patalpose
(Darien, IL) vyks Akademinio skautų
sąjūdžio 85-ių jubiliejinių metų šven-
tė. Pradžia 7 val. v. 

Spalio 17 d., šeštadienį: Wil -
low brook pokylių salėje vyks ,,Drau -
go” 100-mečio pokylis. Pokylio pirmi-
ninkas – dr. Jonas V. Prunskis.

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

LAPKRITIS
Lapkričio 8 d., sekmadienį:

PLC, Lemonte, vyks ,,Draugo” 100-
mečio  užbaigimo mi nėjimas ir dailio-
jo žodžio popietė.

Lapkričio 14 d., šeštadienį:
Lietuvių Fondo salėje PLC vyks
,,Skautų aido” 85 m. jubiliejinis po-
kylis. Pradžia 5 val. p. p.

GRUODIS
Gruodžio 6 d., sekmadienį:

Didžiojoje salėje Jaunimo centre vyks
tradicinė Jaunimo centro metinė va-
karienė.

Jeigu norite, kad žinutė apie
Jūsų ruošiamą renginį patektų į
,,Draugo” ,,Renginių kalendorių”,
siųskite informaciją redakcijai
adresu: 4545 W. 63rd Street, Chi-
cago, IL 606029 arba el. paštu: da-
lia.cidzikaite@gmail.com.

Redakcija

GEGUŽĖ
Gegužės 2 d., šeštadienį: Mo-

ther McAuley gimnazijos teatre
(3737 W. 99th Street, Chicago) vyks
,,Grandies” ansamblio 50-mečio ju bi-
liejinis koncertas, skirtas Lietuvos
vardo paminėjimo tūkstantmečiui.
Pradžia 4 val. p. p. Po koncerto – po-
kylis didžiojoje salėje Pasaulio lietu-
vių centre (14911 127th St., Lemont,
IL 60439) (PLC). Pradžia 7 v. v. Dėl
bilietų kreiptis tel.: 630-243-6313 ar-
ba  tel.: 630-257-0153.  

– 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.

– Bočių menėje, PLC, Lemonte
vyks koncertas-susitikimas su Rūta
Morozovaite. Pradžia 7 val. v. Bilietus
galima įsigyti ,,Lietuvėlėje”, ,,Smil-
goje” ir Bočių menėje. Tel. pasitei-
rauti: 773-788-1362.

Gegužės 3 d., sekmadienį: Ci-
cero parapijos ,,Kavutės” patalpose
vyks JAV LB Cicero apy lin kės meti-
nis susirinkimas. Pradžia po 9 val. r.
šv. Mišių  Šv. Antano bažnyčioje. 

– Didžiojoje salėje PLC vyks  Mo-
tinos dienos pietūs. Ruošia Pal. J. Ma-
tulaičio misija. Pradžia 12:30 v. p. p.
Stalus už si sakyti tel.: 630-243-1432.

– Fondo salėje PLC vyks vaikų
estrados studijos ,,Tu ir aš” ir svečių
iš Lietuvos koncertas ,,Mūsų dainos –
Tau, mamyte”. Pradžia 1 val. p. p. 

– Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre (5620 S. Claremont Ave., Chi-
cago, IL) vyks simpoziumas ir parodos,
skirtos ,,Draugo” šimtmečiui pa-
minėti, atidarymas. Pradžia 3 val. p. p.

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

Gegužės 6 d., trečiadienį: Ša-
lia Bočių menės esančioje skai tykloje
PLC JAV LB Socialinių reikalų sky -
rius Lemonte kviečia pažiūrėti doku-
mentinį filmą ,,Musninkai” iš serijos
,,Mūsų miesteliai”. Pradžia 2 val. p. p.

Gegužės 7 d., ketvirtadienį ir
8 d., penktadienį: Vaikų darželyje
,,Spindulėlis” (9000 S. Me  nard Ave.,
Oak Lawn, IL 60453)  Atvirų durų die-
nos vyks nuo 10 val. r. iki 12 val. p. p.
Tel.: pasiteirauti: 708-422-1433.

Gegužės 9 d, šeštadienį: J.
Sterling Morton Auditorium (2423 S.
Austin Blvd., Cicero, IL) vyks ,,Žuvėd-
ros” koncertas, skirtas Lietuvos vardo
paminėjimo tūkstantmečiui. Pradžia 4
val. p. p. Bilietus galima įsigyti PLC
(sekmadieniais), parduotuvėse ,,Lietu-
vėlė” ir ,,Kalinka”. Pasiteirauti tel.:
630-620-9904 ir 630-910-6803.

– Dailės muziejuje PLC bus ati-
daroma  liaudies meno paroda ,,Kryž-
dirbystė Lietuvoje”.  Pradžia  7 val. v.

Gegužės  9–10  ir  16–17 d. LB
Lemonto apylinkėje (PLC patalpose)
vyks JAV LB XIX Tarybos rinkimai.
Balsuoti bus galima nuo 9 val. r. iki 2
val. p. p. Balsuojant paštu užsiregist-
ruoti iki gegužės 1 d. www. javlb.org/
rinkimu_pranesimas_lt.php arba tel.:
708-349-4736, arba el. paštu: zvili-
mas@att.net. 

– JAV LB Brighton Park apylin-
kėje (Švč. Mergelės Marijos Nekalto-
jo Pra si dėjimo parapijos Mozerio sa-
lėje 4420 S. Fairfield)  vyks JAV LB
XIX Tarybos rinkimai. Balsuoti bus
galima gegužės 10–17 d. nuo 9 val. r.
iki 12 val. p. p. Rinkimai vyks ir Jau -
nimo centre gegu žės 9–10 ir 16–17 d.

Šeš tadie niais – nuo  8:30 val. r. iki 10:10
val. r. ir nuo 12 val. p. p. iki 1:30 val. p.
p.  mokykloje, sek ma dieniais – nuo 9
val. r.  iki 12:30 val. p. p. kavinėje.
Norintys balsuoti paštu gali skambinti
tel.: 773-847-4855.

– JAV LB Cicero apylinkėje (Šv.
Antano parapijos mokyklos pastate,
lietuvių kavinėje (1500 S. 49th Court,
Cicero, IL)) vyks rinkimai į JAV LB
XIX Tarybą. Balsuoti bus galima ge-
gužės 10 d. ir 16–17 d. nuo 9 val. r. iki
1 val. p. p. Norintys balsuoti paštu
gali skambinti tel. 708-863-9849.

Gegužės 10 d., sekmadienį:
Jaunimo centro didžiojoje salėje vyks
vaikų estrados studijos ,,Tu ir aš” ir
svečių iš Lietuvos koncertas ,,Mūsų
dainos – Tau, mamyte”. Pradžia 1
val. p. p. 

Gegužės 15 d., penktadienį:
Lietuvių dailės muziejuje PLC JAV
LB Kultūros taryba rengia fotoalbu-
mo „Lietuvių kultūrinis paveldas
Amerikoje” pristatymą. Pradžia�7
val. v.

Gegužės 15–16 d. viešbutyje
,,Renaissance M Street Hotel” (1143
New Hampshire Avenue, Washing-
ton, DC) vyks aštuntoji Jungtinio
Baltijos-Amerikos nacionalinio ko-
miteto (The Joint Baltic American
National Committee, 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. vyks Lietuvos
Respublikos prezidento rinkimai. LR
generaliniame konsulate Čikagoje
balsuoti bus galima gegužės 6–8 d. –
nuo 10.00 v. r. iki 12.00 val. p. p., nuo
2.00 p. p. iki 4.00 val. p. p.; gegužės
11–15 d. – nuo 10.00 v.r. iki 12.00 val. p.
p. ir nuo 2.00 v. p. p. iki 4.00 val. p. p.;
gegužės 16 d. – nuo 10.00 val. r. iki 4.00
val. p. p.; gegužės 17 d. – nuo 9.00 v. r.
iki 12.00 val. p. p.; PLC ir Jaunimo cen-
tre balsuoti bus galima gegužės 16 d. –
nuo 10 val. r. iki 4 val. p. p.; gegužės 17
d. – nuo 9 val. r. iki 12 val. p. p.  Balsuo-
ti galima ir paštu. Daugiau informaci-
jos – generalinio konsulato Čikagoje
svetainėje www. konsulatas.org. 

– Hamilton, Ont., Kanadoje, vyks
ŠALFASS Jaunučių krepšinio pirme-
nybės. Rengia Hamiltono LSK „Ko-
vas” 60-mečio proga. Daugiau informa-
cijos adresu: www.hamiltonkovas.org.

Gegužės 16 d. šeštadienį: Le-
monto apylin kė se vyks pavasarinio
paukščių gyve ni mo stebėjimas, ku-
riam vadovaus Tadas Birutis. Stebėji-
mas vyks nuo 9 val. r. iki pusiaudienio.
Daugiau informacijos: lithjesuit @hot-
mail.com arba  tel.: 630-243-6234.

Gegužės 17 d., sekmadienį: Šv.
Antano parapijos mokyklos pa talpose
vyks Cicero Jūrų šaulių kuopos ,,Klai-
pėda” narių susirinkimas. Pradžia 12
val. p. p. 

Gegužės 18 d., pirmadienį:
susigiminiavusių miestų Madison–
Vilnius (MVSC) organizacijos 20-čio
minė jimas. MVSC kasmetinis pokylis
vyks Wisconsin Uni ver sity Memorial
Union (800 Langdon Street, Madi-
son). Minėjimo pradžia 5:30 val. p. p.,
vakarienė – 6:30 val. v.

Gegužės 22 d. penktadienį:
DuPage College (425 Fawell Blvd.
Glen Ellyn, Il 60137) vyks paramos
renginys ,,Vaikai – vaikams”. Pradžia
7.30 v. v.

Gegužės 30 d. šeštadienį: Fi-
ladelfijos lietuvių jaunimo sąjunga
kviečia į Šiaurės Amerikos lietuvių
futbolo turnyrą, kuris vyks Filadelfi-
joje. Daugiau informacijos: www.Phila-

RENGINIŲ KALENDORIUSRENGINIŲ KALENDORIUS
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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.

Neįgalumo draudimas yra skir-
tas tiek asmenims, dirbantiems sam-
domą darbą, tiek turintiems savo ver-
slą ar dirbantiems pagal ,,self-em-
ployment” principą. Kitaip tariant,
tokios rūšies draudimas yra prie-
monė, užtikrinanti pajamų šaltinį,
dėl ligos ar neįgalumo praradus dar-
bingumą. Netikėtas darbingumo pra-
radimas gali sujaukti net labiausiai
apgalvotus finansinius planus ir su-
kelti rimtų rūpesčių, todėl įsigyti neį-
galumo draudimą gali būti ypač
pravartu šeimoms, kuriose dirba tik
vienas iš narių, taip pat neturinčioms
didesnių santaupų ar turinčioms
nemažų finansinių įsipareigojimų
(paskolų, studijuojančių universitete
atžalų ir pan.).

Neįgalumo draudimo polisus siū-
lo tiek valstybė, tiek  daugelis draudi-
mo kompanijų. Deja, dėl daugybės
papildomų reikalavimų valstybės siū-
lomose draudimo programose, jų
klientais tapti gali toli gražu ne visi,
todėl dauguma žmonių įsigyja pri-
vačius draudimo polisus. Pastarieji, sa-
vo ruožtu, būna dviejų rūšių: teikia-
mi darbdavio (vadinamieji ,,grupi-
niai” planai) bei individualiai įsigija-
mi. Darbdavio teikiami planai, nors
nėra siūlomi kievienoje darbovietėje,
paprastai yra pigesni ir galioja tol, kol
asmuo dirba darbdavio įmonėje. Kita
vertus, šie planai neretai žada paly-
ginti nedideles išmokas. Todėl kai ka-
da gali būti pravartu įsigyti individu-
alų draudimą, padengiantį skirtumą
tarp būtino pajamų dydžio nedirbant
bei ,,grupinio” plano siūlomų išmokų. 

Be abejo, individualius planus taip
pat dažnai įsigyja asmenys, dirbantys
kaip ,,self-employed”, ypač jei jų dar-
bas pasižymi didesne traumų ar ligų
rizika, pvz., statybininkai. Smulkūs
verslininkai, kurių pajamos visiškai
priklauso nuo jų galimybių nuolatos
dirbti, taip pat yra dažni neįgalumo
draudimo polisus siūlančių kompani-
jų klientai. Pagaliau, netgi asmenys,
uždirbantys dideles pinigų sumas,
yra linkę įsigyti neįgalumo draudimą
kaip papildomą pajamų užtikrinimą,
reikalingą tam tikram gyvenimo
būdui palaikyti, netekus darbo. 

Be abejonės, privatūs, individua-
liai įsigyjami draudimo polisai numa-
to didesnes įmokas. Kita vertus, jie
dažniausiai taip pat siūlo didesnes
išmokas, todėl gali būti geresnė in-
vesticija į ateitį. Beje, draudimo pla-

nai paprastai skiriasi pagal naudo-
jamą ,,negalios apibrėžimą”, todėl de-
rėtų iš anksto pasidomėti, kiek pa-
lankios yra jos siūlomos sąlygos. Pa-
lankiausi neįgalumo draudimo planai
numato kompensacijos išmokėjimą
bet kuriuo atveju, kuomet apdrausta-
sis asmuo netenka galimybės atlikti
pagrindines užduotis bei darbus, ku-
rių reikalauja jo/jos profesija arba
užsiėmimas. (Vadinamasis ,,own-
occupation” neįgalumo draudimas,
kuomet išmokos bus skiriamos ir
tada, jei, netekę minėto specifinio
darbingumo, įsidarbinsite kitoje sri-
tyje.) Kituose planuose gali būti nu-
rodoma, jog draudiminės išmokos pa-
dengs jūsų pajamų nuostolius dėl
prarasto sugebėjimo dirbti pagal
turėtą profesiją/užsiėmimą,  tačiau
tik tuomet, jei neturėsite jokių kitų
pajamų (vadinamasis ,,income repla-
cement” neįgalumo draudimas). Pa-
galiau, pačios paprasčiausios neįga-
lumo draudimo rūšys numato išmo-
kas tais atvejais, jei apdraustasis as-
muo netenka darbingumo bet kurio-
je jo/jos išsilavinimą ar įgūdžius ati-
tinkančioje srityje, nepriklausomai
nuo anksčiau dirbto darbo (,,gainful
occupation” neįgalumo draudimas). 

Todėl kiekvienu individualiu at-
veju derėtų įvertinti savo bei savo šei-
mos finansinę padėtį, žinoti, kiek pa-
jamų jums kritiniu atveju prireiktų,
ir pasirinkti priimtiniausią variantą.
Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, jog
neįgalumo draudimo  sąlygos papras-
tai skiriasi priklausomai nuo besi-
draudžiančiojo darbo pobūdžio bei
profesijos (pvz., jei ji numato didelę
draudiminę riziką, įmokos gali būti
didesnės arba kompanija gali iš viso
atsisakyti drausti).

Pagaliau, nereikėtų pamiršti, jog,
greta neįgalumo draudimo, egzistuo-
ja įvairios valstybinės programos, tei-
kiančios paramą įvairioms gyventojų
grupėms. Nors daugelis šių programų
reikalauja JAV pilietybės, kai kuriais
atvejais jos gali būti naudingos. ,,Wor-
ker’s Compensation” programa, vals-
tijos nedarbo reabilitacijos progra-
mos, Social Security ir valstijų socia-
linių programų teikiamos lengvatos
gali padėti atitolinti finansinius rū-
pesčius ir palengvinti naštą, netikėtai
susirgus ar netekus darbingumo dėl
traumos ar nelaimingo atsitikimo.

Pagal 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�

NEĮGALUMO DRAUDIMAS 
(DISABILITY INCOME INSURANCE)

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

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

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

* Maloni, ramaus būdo moteris
ieško senelių slaugos darbo su gyve-
nimu.Vairuoja, gali dirbti ir kitoje
valstijoje. Tel. 630-999-9505.

* Moteris gali išleisti atostogų ge-
gužės-birželio mėn. pagyvenusių
žmonių slaugos darbe su gyvenimu.
Tel. 312-714-7940.

* Moteris, gyvenanti Chicago Ridge,

ieško darbo su grįžimu namo tik šeš-
tadieniais. Tel. 708-220-3202.

* Dovanoju 11 mėn. kačiuką. Jo var-
das Rainiukas ir labai gražus. Tel.
708-598-4165.

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

Sudoku Nr. 13

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Vairuoja, geros re-
komendacijos, anglų kalba. Gali
išleisti atostogų arba pakeisti bet
kurią savaitės dieną. Tel. 773-344-
8829.

* Prašau atsiliepti žmones, skren-
dančius į Lietuvą birželio mėn. 10
dieną 5:25 v.p.p. per Lenkiją su LOT.
Reikia palydėti vaiką. Tel. 630-209-
0636 arba 708-424-3598.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Atsakinga, parei-
ginga, turi CAN sertifikatą. Tel. 773-
454-2467.

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

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo ar ruošos darbo
namuose. Gali pakeisti bet kurią
dieną. Tel. 312-307-4619.

* Skubiai ieškoma moteris su gyve-
nimu prižiūrėti pagyvenusį vyriškį
OH valstijoje ( Cleveland). Tel. 440-
461-0735.

* 21 m. studentas ieško bet kokio
darbo su kompiuteriais, gali dirbti
statybose. Tel. 630-670-6570.

Atkelta iš 4 psl. (1) priimdami sve-
timos valstybės pilietybę; (2) prisiek-
dami ar pasižadėdami svetimai vals-
tybei; (3) tarnaudami svetimos vals-
tybės kariuomenėje; (4) priimdami
svetimos valstybės valdinę tarnybą;
(5) formaliai atsisakydami JAV pilie-
tybės dalyvaujant JAV konsulato val-
dininkui. (...) Dviguba pilietybė. Ji
gali remtis gimimu, vedybomis, tė-
vyste ar formaliu jos įgijimu (natura-
lization). Dvigubą pilietybę turin-
čiam asmeniui gali būti taikomi visi
to krašto įstatymai, kai jo lankomasi
tos valstybės jurisdikcijoje. Įdomu,
kad jei ankstyvesnėse JAV paso lai-
dose dvigubos pilietybės savininkams
turint problemų buvo patariama
kreiptis į lankomam krašte veikian-
čius JAV ambasadą ar konsulatą,
naujoje JAV paso redakcijoje ši gali-
mybė nutylima.

Noriu tikėti, kad liepos mėnesį
Vilniuje įvyksiančiame XIII PLB sei-
me Lietuvos Respublikos pilietybės
klausimu bus leista pasisakyti. Tikė-
kimės, kad svarstymai nesirems vien
patriotinėmis ir šovinistinėmis emo-
cijomis. Europos Sąjungos valstybėse
gyvenantiems užsienio lietuviams
pilietybės klausimas neturėtų būti
toks jautrus, kaip Pietų Amerikoje,
Kanadoje, JAV, Australijoje, post-
sovietinėse valstybėse įsikūrusiems
gyvenantiems tautiečiams. Tarpvals-
tybinėmis sutartimis įteisinta dvigu-
ba pilietybė galėtų būti tinkamiau-
sias sprendimas pilietybės problemą
sprendžiant. Būtina kalbėtis, nepi-
lant žibalo ant liepsnojančio laužo.

Nainio straipsnyje teigimai apie už-
sienio lietuvių nupilietinimą, KT
jiems panaikintas valstybines teises
(šiurkščiai pažeidžiant ir tautines),
tyčinį KT apsimetimą siekiant nai-
kinti lietuvių tautą ne tik, kad ne-
suteikia progos rasti priimtinus atsa-
kymus, bet tik didina prarają tarp
lietuvių Lietuvoje ir užsienyje. Kai
prieš dvidešimt metų užsienyje gy-
venantys lietuviai drauge su Sąjūdžiu
buvo už nepriklausomą Lietuvą, ne-
klausėme tada, ar mūsų svajonių lais-
va Lietuva suteiks mums pilietybę, ar
gražins turėtas nuosavybes, ar...
Okupacijos metais išmokome Lietuvą
mylėti iš tolo, dar labiau ją mylėkime
esant nepriklausomą.

Ar ne per griežtas PLB nusistatymas...
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ŽIVILÈ VAITKIENÈ

Clevelando „Svajos” choras įsi-
kūrė 2005 metais su tikslu dalyvauti
VIII dainų šventėje Čikagoje. Muzikė
Danutė Liaubienė nepabūgo sunkaus
darbo ir apsiėmė mokyti entuziastin-
gą grupę dainos mylėtojų. Lietuvių
Namų direktorė Rūta Degutienė ma-
loniai pasiūlė chorui naudotis Lietu-
vių Namų patalpomis repeticijoms.
Per metus choristai susidraugavo, su-
sidainavo ir gražiai atstovavo Cleve-
landui dainų šventėje. 

Šįmet „Svajos” nariai ruošiasi
dalyvauti Lietuvos tūkstantmečio
Dainų šventėje. ,,Svaja” – vienas iš
nedaugelio išeivijos chorų, vykstan-
čių į Lietuvą; iš 22 choro narių di-
džiuma jų žada dalyvauti būsimoje
Dainų šventėje. Choro gretose visi
jaučiasi savi – patyrę dainininkai pa-
deda naujokams, nariams, nekalban-
tiems lietuviškai; šalia sėdintys drau-
gai padeda ištarti dainų žodžius ir
suprasti jų prasmę. „Svaja” tikrai yra
visų Clevelando lietuvių choras. Jo
gretose visi, mylintys lietuvišką dai-
ną, randa sau vietą. 

Tenkinant dainų šventės
reikalavimus

Dainų šventės organizatoriai rei-
kalauja, kad kiekvienas choras, daly-
vaujantis dainų šventėje, įrodytų
savo sugebėjimus, atsiųsdamas atlie-
kamų dainų vaizdo ir garso įrašą. Šių
metų balandžio 18 d. Clevelando
„Svaja” ir Rochesterio, NY lietuvių
choras „Putinas” suėjo draugėn tą
reikalavimą įvykdyti. „Svajos” vado-
vė, muzikė Danutė Liaubienė, kilusi
iš Rochesterio, gerai pažįsta to
miesto choro vadovą, muziką Rai-
mundą Obalį. Juodu sutarė sujungti
abu chorus ir įrašyti dainas Cleve-
lande. Šv. Jurgio parapijos klebonas,
kun. Juozas Bacevičius maloniai su-
tiko leisti chorams tai atlikti baž-
nyčioje.

Gražią ir saulėtą šeštadienio po-
pietę dainininkai rinkosi šimtame-
tėje Šv. Jurgio bažnyčioje. Daugelis
su įdomumu apžiūrinėjo bažnyčios
vidų, šventųjų statulas, gale baž-
nyčios esančią pal. Jurgio Matulai-
čio memorialinę lentą, fotografavo
didįjį altorių ir jo šone pritvirtintą
žalvarinę lentą, kurioje senovine

lietuvių kalba įrašyta: „CLEVE-
LANDO LIETUWIU JAUNUJIU
VAIKINU AUKA PABUDAWOTAS
ALTORIUS, 1 MO RUGPIUCZIE
1905 METE.”

Abiejų chorų vadovai pasikeisda-
mi dirigavo ir pianinu akompanavo
dainoms. Choristai, išsirikiavę ant
laiptelių, priekyje altoriaus, dainavo
Dainų šventės repertuaro dainas.
Bažnyčios erdvėje balsai vieningai su-
siliejo, visi džiaugėsi gražiu dainų
skambesiu bei darniu chorų bendra-
darbiavimu.

Malonus choristų 
bendradarbiavimas

Įrašius dainas, dainininkai ne-
skubėjo skirstytis – šnekučiavosi,
klausinėjo apie Šv. Jurgio bažnyčios
istoriją, fotografavo jos viduje esan-
čias įdomybes. Paskui visi nuvyko į
Lietuvių Namuose esantį ,,Gintaro”
restoraną kartu pavakarieniauti.
Nuotaikingai praleidę vakarą, abiejų

CLEVELAND, OH

,,Svajos” gretose vietą randa visi
Clevelando choras ruošiasi Dainų šventei Lietuvoje 

chorų nariai atsisveikino iki kito
susitikimo – Dainų šventėje Lietu-
voje!

„Svajos” nariai dėkoja Šv. Jurgio
parapijos klebonui kun. Bacevičiui už
galimybę įrašyti dainas bažnyčioje;
savo naujiems draugams iš Roches-
terio ir jų vadovui, muzikui Rai-
mundui Obaliui – už atvykimą kartu
dainuoti; choro narei ir Lietuvių Na-
mų vedėjai Rūtai Degutienei – už
skanias vaišes. Didžiausia ir nuošir-
džiausia padėka už darbą ir pasi-
aukojimą ruošiant ,,Svajos” chorą
Dainų šventei skirta „Svajos” va-
dovei ir jos sielai, muzikei Liaubie-
nei. 

Apie istorinę 
Šv. Jurgio parapiją 

Malonu, kad įrašydamas dainas
Clevelando „Svajos” choras pasirinko
seną ir garbingą Šv. Jurgio bažnyčią,
tuo įamžinant šios parapijos paskuti-
niuosius egzistavimo metus. Cleve-
lando vyskupijoje vyksta didelės per-
mainos. Vyskupo Richard Lennon
nurodymu, vyskupijoje mažinamas
parapijų skaičius, jas uždarant arba
liepiant joms susijungti. Šių metų
kovo 15 dienos vyskupo sprendimas
palietė abi Clevelando lietuviškas
parapijas. Nors daugeliui tautinių pa-
rapijų buvo liepta užsidaryti, vysku-
pas lietuviams padarė labai palankų
sprendimą – Šv. Jurgio parapija ir
Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos
parapija sujungiamos.

Sujungimo procesas reikalauja,
kad abi parapijos užsidarytų, o klebo-
nai ir darbuotojai atsistatydintų.
Tuomet naujai sukurtai parapijai bus
parinktas naujas vardas, paskirtas
naujas klebonas ir darbuotojai. Abie-
jų buvusių parapijų turtas, žemė ir
bažnyčios vidaus įrengimai priklauso
naujai sukurtai parapijai. Naujasis
klebonas turi teisę nuspręsti – ar juos
panaudoti, sandėliuoti ar parduoti.

1905 metais įsteigtai lietuviškai
Šv. Jurgio parapijai, vienai iš se-
niausių pastoviai veikiančių lietuvių
parapijų JAV, teks amžinai uždaryti
savo duris. Clevelando lietuviams
teks atsisveikinti su istorine bažnyčia
ir savo namais, kurie buvo statyti pir-
mosios lietuvių emigrantų bangos XX
šimtmečio pradžioje. Juose prieglob-
stį rado Antrojo pasaulinio karo at-
blokšta didžioji tremtinių banga, juo-
se Clevelando lietuviai turėjo vietą
vystyti savo plačią lietuvišką veiklą.
Šiandien iš tėvynės atvykstantys lie-
tuviai taip pat randa sau vietą sve-
tingoje šv. Jurgio parapijoje. 

Šimtamečiai ąžuoliniai altoriai,
paaukoti „lietuwiu jaunujiu vaiki-
nu”, ant sienos kabantis L.S.K. Ra-
movės bareljefas, suoluose nuo senų
laikų pasilikę parapijiečių pavardžių
žymekliai, senasis Aušros Vartų
Marijos paveikslas, Šv. Kazimiero ir
daugelio kitų šventųjų statulos – visa
tai dalis pirmųjų, ir mūsų visų, Cle-
velando lietuvių, istorijos. 

Dera tinkamai įamžinti  
Clevelando lietuvių istoriją 

Ypač šiuo laiku, kai daromi
sprendimai dėl Clevelando lietuvių
parapijų sujungimo, verta pamąstyti,
kaip pagerbti Clevelando lietuvių
istoriją, kaip išsaugoti svarbiausius
bažnyčioje esančius dalykus ir surasti
jiems tinkamą vietą naujai sukurtoje
parapijoje, kad jie neatsidurtų dulkė-
tame sandėlyje visų užmiršti.

Dera visiems Clevelando lietu-
viams prisiminti praeitį ir pagalvoti,
kaip tinkamai pagerbti tuos, kurie
atėjo prieš mus. Dera pagalvoti, kaip
prisiminti ir įamžinti garbingą Cleve-
lando lietuvių istoriją, kurios pėdsa-
kai giliai įminti ir pasilikę Šv. Jurgio
parapijoje iki šios dienos. Pagerbdami
praeitį, užtikrinsime šviesią Cle-
velando lietuvių ateitį.

,,Svajos” choras su vadove muz. Danute Liaubiene (viduryje, pirmoje eilėje).                          Lino Vaitkaus nuotr.

Clevelando ,,Svajos" vadovė, muz.
Danutė Liaubienė.

Rochesterio, NY ,,Putino” vadovas,
muz. Raimundas Obalis.
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Spygliai irSpygliai ir
dygliaidygliai IIII

* * *
–Ar įmanoma šiais laikais kuo nors nustebin-

ti?
– Įmanoma. Laiku grąžinus skolą.

* * *
Pamestas lagaminas su pinigais. Grąžinkite,

prašau, nors pinigus.
* * *

– Koks tavo intelekto indeksas?
– Tiksliai nežinau... Pragyvenimui pakanka...

* * *
– Tai sakai, direktorius buvo geros nuotaikos,

kai paprašei pakelti atlyginimą?
– Taip, jis vos nenumirė iš juoko.

* * *
Laiku apmokėtos skolos saugo dantis geriau

už bet kokią dantų pastą!
* * *

Kompanijos direktorius sako kandidatui į
pareigas: – Kol kas mokėsime jums 400 litų. Bet
vėliau atlyginimas didės...

– Gerai, aš užeisiu vėliau...
* * *

Viršininkas netikėtai įsiveržęs į kabinetą
rėkia: – Aš juk sakiau: darbo metu rūkyti drau-
džiama!

Visi choru: – O kas dirba?
* * *

Žmogus sakantis „Liksiu tau amžinai skolin-
gas” dažniausiai nemeluoja…

* * *
Sako, šykštus moka du kartus. Eisiu dirbti

pas šykštų.

Mokytojas visada laimi
Mokytojas

Pas gydytoją mokytojas važiavo susinervinęs.
Maža to, kad tenka praleisti pirmąją pamoką (di-
rektorius vėl aiškins: pamoka – šventas dalykas!),
dantį nežmoniškai skauda, dar ir butelį gero
viskio stomatologui teko pirkti – kad be eilės pri-
imtų.

Gydytojas

Iš privačios klinikos į valdišką darbą gydyto-
jas važiavo susinervinęs: likusią dienos dalį teks
dirbti už grašius, eis visokie laiku numirti nespėję
pensininkai – jokio uždarbio nesitikėk. Iš ryto lyg
ir pasisekė – gavo gero viskio butelį, bet kas iš to?
Gydytojas niršo, kad per tą nusmurgusį mokyto-
jėlį simpatiškoji sesutė ilgiau nepasisukiojo. Be-
niršdamas spustelėjo „gazą”, policija sustabdė ir
viskio butelio – kaip nebūta…

Policininkas

Pietauti policininkas važiavo susinervinęs:
jau ne pirmą kartą jis priverstas kviesti tą san-
techniką, kuris, atrodo, tyčia kaskart tik po vieną
varvantį čiaupą pataiso ir dar pranašumą rodo:
girdi, aš turiu profesiją, o tu – ne! Laimė, šįkart
pinigų mokėti nereikės – duos santechnikui iš to
linkčiojančio gydytojuko gautą gero viskio butelį
ir išdidžiai pasakys – už tris čiaupus!

Santechnikas

Po darbo į tėvų susirinkimą santechnikas va-
žiavo susinervinęs: tam matematikui iškreiptu
veidu (gal jam dantį skauda?) vėl užkliuvo sūnus.
Vakar susitikęs aiškino tėvui apie sūnų taip, lyg
kvalifikuotas santechnikas būtų toks bukas, kaip
tas gero viskio butelį atiduoti priverstas polici-
ninkas. Grasino šiandien per tėvų susirinkimą
papasakoti visas vaiko išdaigas. Nieko nepada-
rysi, teks jam tą gero viskio butelį prieš susirin-
kimą įbrukti…

Mokytojas visada laimi.

Suvalkiečiai stereotipiškai laikomi skūpiais
(arba, pagal juos pačius, neišlaidžiais) ir bendrai
dažnai pasirodo kaip užsispyrę.  

*   *   *
– Kodėl, kai suvalkietis numiršta, jį laidoja

stačią ir pakasa tiktai ligi bambos?
– Todėl, kad tada nereikia antkapinio pamin-

klo pirkti.

*   *   *
Suvalkietis taisė stogą, paslydo ir krenta

žemėn. Krisdamas pro virtuvės langą jis surinka:
,,Močia, nedaryk vakarienės, aš pavalgysiu ligo-
ninėj.” O ji atsiliepia: ,,Jeigu krenti, krisk ant
galvos, nesutepsi kelnių.”

*   *   *
Į Varšuvą važiuoja du vyrai sukvežimiu, pilnu

prikrautu baldų. Privažiuoja prie patiltės, kur
užrašyta: ,,Po šia patilte gali važiuoti mašinos, ne
aukštesnės, kaip 3 metrai.” Jie išlipa, pažiūri į
savo prikrautą sunkvežimį – 3,5 metrų aukščio.
Vienas klausia: ,,Na, ką mums dabar daryti?”
Kitas apsidairo: ,,Policijos nematau, rizikuokim.”

*   *   *
Du samogitai, prisivalgę ,,Kunigaikščių užei-

goje” dešrų su kopūstais, sėdi verandoje. Pra-
skrisdamas karvelis patėškė vienam ant pakaušio.
Kitas, pamatęs draugo apipurvintą galvą, suriko:
,,Vaje, žiūrėk, kas čia atsitiko. Palauk, aš tuojau
nubėgsiu ir atnešiu tualetinio popieriaus nuš-
luostyti.” Pirmas samogitas atsiliepia: ,,Ką tu ten
šluostysi. Kol tu grįši, tas paukštis bus jau kažin
kur nuskridęs.”

*   *   *
Iš Vilniaus atvažiavo viršininkas peržiūrėti

tvarką Vilkaviškio skyriuje. Vikaviškio skyriaus
vadovui ir vietiniam klerkui žiūrint, viršininkas
peikia jų darbą ir tvarką: ,,Tą reikia išmesti, tą
pakeisti, tą sutvarkyti, tas negerai ir tas negerai
ir t.t.”

Klerkas stovėjo susiraukęs, iki tol nieko
nesakė, kol tas viršininkas priėjo prie klerko stalo
ir pradėjo taip pat viską peikti. Klerkas, pagaliau
neiškentęs, atsiliepė: ,,Eik tu š...t!” Skyriaus ve-
dėjas išsigandęs įsakė klerkui atsiprašyti. Klerkas
stovi, aiškiai nelinkęs viršininko atsiprašyti.
Vedėjas nervuojasi: ,,Taip negalima, tučtuojau
atsiprašyk viršininko!” Klerkas, dar pastovėjęs:
,,Na gi... na gi . . . na gerai, tada neik š...t.”

Striksi zuikis takučiu,
Kiaušinį ridena.
Aišku, net krizės metu
Neblogai gyvena.

Pasitaikė akmenukas – bumt!
Sudužo kiaušinukas...
Linkim, kad Jūsų Velykos
Būtų labiau pavykusios!

Ekonomėlė
Buvo, buvo, kaip nebuvo
Tokios jau dienelės –
Viską pirkom, kas pakliuvo,
Vien tik už kortelę.
Dygo, tartum baravykai,
Pilys – ne nameliai,
Ir jų pirkti lyg už dyką
Bėgom, kaip avelės.
Buvo bankai, lyg balionai,
Pilvelius išpūtę.
Stakai lipdė milijonus
Ir nemanė griūti.
O dabar Ekonomėlė
Numetė daug svorio,
Matom gražią ją, kaip lėlę,
Tik beveik jau be sijono.

Agotėlė

Vyrų idealas

Daug vyrų norėtų gauti tokias žmonas, kurios
būtų gražios, išmintingos, tolerantiškos ir skaniai
virtų. Deja, įstatymai draudžia daugpatystę.

Pabėgimai...

Du anglai keliautojai susitiko labai pavojin-
gose džiunglėse. Kai vieni prie ugniakuro sėdėjo
naktį, girdėjo liūtų kriokimą, hienų staugimą, tar-
pusavyje pasikalbėjo.

Pirmasis: – Aš atsiradau čia ką nors nepa-
prasto pamatyti. O ko tu čia atsiradai, – užklausė
antrojo.

– Matai, mano žmona mokosi smuiku groti...

Tikroji užuojauta

Teta Uršulė gydėsi ligoninėje ir lankytojai jai
sakydavo, kad ji labai blogai atrodanti. Jaunasis
giminaitis stengėsi ją užjausti:

– Tu, teta, nesijaudink dėl jų kalbų. Aš ma-
nau, kad tu neatrodai blogiau, kaip iš tikrųjų atro-
dai...

Paminėjimas

Vieno žmogaus numirė geras draugas. Labai
gaila gero žmogaus. Visi žinojo, kad jis turėjo ket-
virtos klasės ordiną, laimėjęs trečios klasės bilie-
tą, važiuodavo antros klasės bilietu, o pats buvo
pirmas klasės latras.

Žiauri tiesa

– Susimildamas, daktare, pasakyk man visą
tiesą, aš tam pasirengęs.

– Taip, tamstos žmona vėl galės kalbėti, –
atsakė daktaras.

Nuo ko sveikas

Liudvikas XIV paklausė Moljerą, ar jis
patenkintas savo gydytoju?

– Visiškai, – atsakė rašytojas. – Mes dažnai
pasišnekame, kartais jis man išrašo vaistų, kurių
aš niekada nevartoju ir vis esu sveikas.

Nesusipratimas

Amerikos prezidentas Lincoln buvo labai
paprastas žmogus. Dažnai pats nusivalydavo ba-
tus.

Tai pamatęs anglas labai nustebo ir pasakė
jam, kad jų karalius pats batų nevalo.

– Ach, taip? – pasakė Lincoln. – Kaip jis jau-
čiasi su nevalytais batais?!

Parengė Stasys Prakapas
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

Accent
Homefinders

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

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

Gardening AngelGardening Angel

Cemetery Plantings
Seasonal Floral Plantings and

Maintenance For Family Graves

LEE WHITTINGTON
(312) 786-1299

whit_44@yahoo.com
Flowers are planted and maintained

Memorial Day thru Labor Day

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

Siuvėja, turinti ilgametę 
patirtį, siuva užuolaidas, lovos
uždangalus, pagalves, taip pat
įvairius „cushions”, gali būti ir
laivui. Tel. 708-692-7039.

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

Tel. 773-585-9500

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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Mano brolis – Algis Tonkūnas
1935.01.01 – 2009.01.28

Algis gimė ketveriais metais vė-
liau už mane ir todėl beveik visą vai-
kystės ir brendimo laikotarpį dau-
geliui buvo žinomas kaip ,,Ritonės
brolis”. Nežinau, ar tai jam kliudė,
bet man jo buvo gaila.

Mūsų šeimai 1949 metais atvy-
kus į Jungtines Amerikos Valstijas ir
įsikūrus Waterbury, CT, tuoj pat pra-
dėjom lankyti vietines mokyklas: jis –
pradinę, aš – aukštesniąją. Algis pa-
galiau nuo manęs ,,atsidalino” tik
tuomet, kai išvyko studijuoti geologi-
ją į valstybinį Connecticut universi-
tetą, o aš jau buvau pakėlusi sparnus
link Chicago. Nuo mažens buvo skau-
tas ir labai mėgo gamtą. Mūsų tėvų
sodo namelyje, kurį jie atidavė lietu-
viams skautams naudoti kaip buklą,
užaugo ne tik brolis, bet ir visas
būrys jo draugų – gražus lietuviškas
jaunimas.

Baigęs studijas, Algis 1961 m. iš-
vyko į California ir apsigyveno Los
Angeles mieste. Dirbo didžiulėje
,,Metropolitan Water System Divi-
sion of Southern California” įmonėje,
atlikdamas atsakingus geologinius
tyrinėjimus ir apskaičiavimus, tie-
kiant per kalnus ir dykumas (kur
dažnokai vyksta stiprūs žemės dre-
bėjimai) 3+ metrų skersmens vamz-
džiais gėlą vandenį milijonams žmo-
nių ir darboviečių. Prisimenu, kaip
brolis išgyvendavo, pamatęs neat-
sakingai naudojamą ar liejamą van-
denį. Sakydavo, kad vanduo Califor-
nia valstijai brangesnis už auksą, tik
ne visi tai supranta. Jo žodžiais, ,,Be
vandens nebus kurortų, o be kurortų
– atostogautojų, darbo, verslo ir taip
toliau.”

Gyvendamas Los Angeles, brolis
priklausė Šv. Kazimiero lietuvių pa-
rapijai, giedojo parapijos chore, daly-
vavo lietuviškuose renginiuose. Su
žmona Nijole susilaukė trijų dukterų:
Audros, Rimos ir Linos. Kai 1962 m.
buvo perkama 12 akrų žemė lietuvių
skautų stovyklai, jis buvo vienas iš
šimto, kurie atsiliepė. Taip atsirado ir
iki šiol tebegyvuoja graži ,,Rambyno”
stovyklavietė. Šeima įsijungė į lietu-
vių skautų organizacijos veiklą. Duk-
ros gerai mokinosi ir aktyviai dalyva-
vo sporte. Tėvai buvo jų treneriai.

Prabėgo daugiau kaip 35 metai.
Per tą laiką daug kas pasikeitė. Algis
1997 m. išėjo pensijon ir netrukus su
žmona Merelyn (,,Cookie”) persikėlė
gyventi į Port Townsend, Washington
valstijoje. Šią naują gyvenvietę nepa-
prastai mėgo ir vadino Dievo dovano-
tu Rojaus kampeliu žemėje.

Apie save trumpoje autobiografi-
joje rašo: ,,Dienoje yra toks laikas,
kurį vadinu ‘užburtąja valanda’. Kas
vakarą, temstant, gamta ir tokie kaip
aš susiliejam į vieną. Visiškoj tyloj,
gęstant paskutiniams saulės spindu-
liams ir nežinant, kad esu prie upelio,
aplanko mane voveraitės, stirnos,
briedžiai ir net juodosios meškos. Jie
ateina prieš naktį atsigerti. Ar galima
gražiau ir geriau užbaigti dieną? Esu
laimingas, kad galiu kvėpuoti tyriau-
siu oru Jungtinėse Valstijose ir dėkoti
Aukščiausiajam už mus supantį grožį
ir, žinoma, už sveikatą. Mėgstu foto-
grafuoti gamtą, uogauti, grybauti ir
lydimas savo dviejų šunų eiti į mišką
pasivaikščioti. Labai mėgstu sportinį
žuvavimą – pagauti upėtakį ant mu-
selių/muselinės meškerės ir vėl pa-
leisti atgal į upę.”

Nuo pat mažens broliui labai pa-
tiko žuvauti. Pernai pavasarį, su
žmona lankydamas Lietuvą, praleido
nemažai laiko, kol netoli Pasvalio te-
kančios Pyvėsos seklumoj surado
akmenį, nuo kurio būdamas vos pen-
kerių  metukų sugavo pirmą žuvytę.
Šią vasarą svajojo vėl sugrįžti tėvy-
nėn. Norėjo dalyvauti Lietuvos vardo
1000-mečio paminėjimo ir Valdovų
rūmų, kuriems atstatyti buvo įteikęs
stamboką auką, šventėje.

Algis buvo jautrus. Prieš daugelį
metų priglaudė pamestą ar pasimetu-
sią kalytę. Jos savininkų surasti nie-
kaip nepavyko. Pavadino ją ,,Sadute”
ir greitai abu tapo neperskiriami
draugai. Sadutė svėrė apie 70 svarų,
buvo graži, švelni ir protinga. Ilgą lai-
ką jie abu lankė slaugos ir reabilitaci-
jos įstaigas. Ligoniai nekantriai jų
laukdavo.

Žinia apie staigią ir netikėtą Al-
gio mirtį sukrėtė visus šeimos narius,
draugus ir pažįstamus. Žinau, kad dėl
jo kažkas šiandieną džiaugiasi atga-
vęs regėjimą, galbūt yra dėkingas už
persodintą kurį nors kitą organą. Tai
teikia jo artimiesiems didelį džiaugs-
mą.

Kai paskambinu į Port Townsend
ir randu namus tuščius, atsako se-
niau įkalbėtas atsakovas: ,,Jūs pas-
kambinot Tonkūnams. Šiuo metu
mes žaidžiame girioje, bet sugrįžę
tuoj pat atskambinsim.” Žinau, kad
nebeteks daugiau išgirsti brolio bal-
so, bet tikiu, kad jo nemari siela,
Aukščiausiam leidžiant, lankys tas
mūsų žemės vieteles, kurios jam buvo
brangios.

A. a. Algio Tonkūno žemiškieji
palaikai 2009 m. balandžio 24 d., po
šv. Mišių Pal. Jurgio Matulaičio Misi-
jos bažnyčioje, Lemont, IL buvo pa-
laidoti Šv. Kazimiero lietuvių kapinė-
se, Chicago, IL., šalia tėvų a. a. My-
kolo ir Onos Tonkūnų.

Ilsėkis Viešpaties ramybėje.

Ritonė Tonkūnaitė-
Rudaitienė

Algis Tonkūnas

Velykų rytą po džiaugsmingo
Aleliuja, bendrus šeimos pusryčius
valgyti pareikalauta užkopus į antrąjį
namo aukštą.

Kaip visuomet – puošnios ir kva-
pnios, su savais, Janinos mėgstamais
gaminiais (grybais!), išvakarėse mud-
viejų dažytais margučiais ir, žinoma,
velykiniu pyragu!

Pirmiausia kelionėn  išsiruošė
Janinos mylima kasdienė kėdė. Neši-
kui atrodė, kad kėdė netilps per duris
– triukšmingai stūmė, spraudė ją,
nervingai jaukdamas aplinkumos
daiktų darną. Patarėme kėdę pa-
kreipti šonu. Pasidavė lengvai, bet
Šventinė ramuma buvo sutrikdyta.

Priartėta prie laiptų. Labiau jun-
tamas nei matomas baimės atspindys
Janinos veide įspėjo; 16 pakopų nu-
galėti nebus lengva. Dangaus prašiau
paremti mudvi viltimi, negrąžinamai
paskolinant jėgų ir ryžto.

Sūnaus prilaikoma už dešinės
rankos, kaire stipriai įsitvėrusi į laip-
tų turėklą, pailsusias kojeles patikėjo
man. Mintyse ir balsu drąsinau Ja-
niną, gražbyliaudama: pirmieji nuga-
lėti laipteliai tebūna už pavasarį ir
Prisikėlimą, aukštėliau esantys – už
Amžinybėje esančius Vaičaičius – ma-
mą Stefaniją, tėvą Petrą, brolį Joną.
Koją po kojos keldama kartojau:
nepasiduosim, nugalėsim, laimėsim,
o jei kojos spyriosis ir neklausys ge-
ruoju – priversime!

Stovint ant 8-ojo posūkio aikšte-
lės, mano žinios apie Žemę į Dangų
iškeitusiuosius išseko. Pergalės link
pasistūmėta, priminus gimtąjį Jur-
barką, gėlėtas Nemuno pakrantes,
bekraščiu atrodžiusį gimnazijos sodą,
mokytojos vardą suteikusią Marijam-
polės seminariją.

Besigalynėjant su laiptais ir Jani-
nos pėdukėmis, vardinau jos drauges
(Staselė, Irena, Liuda, Marytė, Anto-
sė, Ramutė, Felicija, Sigutė...), advo-
katais, inžinieriais, daktarais tapu-
sius  Vaikų nameliuose ponios Moky-
tojos auklėtus kodėlčius. Neužmiršta
ir labai mylėta Zitutė.

Viršuje juokėsi, kleketavo anū-
kai: Petras su mergaite Ann, pirmgi-
mio laukianti Joy su vyru Joe.

Kiaušinienė dar nebuvo pradėta
kepti.

Janinos veidas buvo neatpažįsta-
mai pasikeitęs. Nors gyriau už stipry-
bę, glosčiau, rodžiau jai skirtą mano
nutėpliotą margutį, sekiau pasaką
apie rudeniop (gal per 89-ąjį gimta-
dienį?) atkeliausiantį mažulį, veide
tarytum sustingo nuovargis, skaus-
mas ir baimė.

Petriukas prie stalo sėsti nepa-
noro, marti Beverly kančios nuo-
traukų padaryti neišdrįso.

Leidimasis laiptais žemyn buvo
lengvesnis, bet pradžiugti prie įėjimo
durų suklijuotomis malonių praeities
akimirkų nuotraukomis nepanorėta.

55-ius metus mintas kito tarpdu-
rio slenkstis – nauja istorija. Trise
prasisprausti vidun buvo neįmanoma
ir, nors Janinos kojos linko, tvirtai ją
apkabinusi, ryžausi nugalėti ir pas-
kutinę kliūtį. Sūnus, rėkte išrėkęs
„duokite man mano mamą!” plėšte
plėšė, su jėga traukdamas ją į save...
Dužo netoliese stovėjusi vaza, pažiro
šukės, išsidraikė gėlės, užgeso švie-
selės.

Nurimta tik mudviem atsidūrus
įprastoje vietoje, prie švento virtuvės
stalo, menančio ir kitokias šv. Ve-
lykas.

Guldama poilsiui paprašė ilgiau
paglostyti skruostus.

Pirmą, antrąją ir tolimesnėmis
dienomis po Velykų viskas vyko kaip
ir anksčiau: žemiški darbai buvo
dirbami, veiksmai atliekami, planai
kuriami.  Svajota sulaukti saulėtų,
šiltų dienų. Gerai valgyta. Ramiai
miegota. Vaikščioti nebenorėjo, bai-
mė veide tapo akivaizdžia tikrove.

Mano Janina nebesišypsojo ir tai
buvo baisiau už viską.

Balandžio 18-osios vakarop užė-
jusiam sūnui bet žodžių, ypatingai
švelniai paglostė rankas...

Balandžio 19, 20, 21 d. d. Ma-
mutės negalėjimas vaikščioti tapo
baisiausiu mano vargšių sergančių
rankų priešu. Abi buvome prilaiko-
mos nematomais Dangaus sparnais.
Janina nebeskaitė, be, mano pamoky-
ta, ramiai rankose laikė maldų kny-
gelę.

Balandžio 22-ąją 4:50, gavusi
paskutinį dienos skanėstą (kiwi,
obuolys, 5 vynuogės, 3 braškės...),
Janina lūpomis parodė bučiuojanti
mane, vos vos spustelėjo sulaužytąją
ranką, pabandė kažką pasakyti, bet
aš nesupratau, nes to garso niekados
anksčiau nebuvau girdėjusi. Užsi-
merkė.

Kaip ir šv. Velykų rytą ant ne-
lemtų laiptų – apkabinau jos sidab-
rinę galvą, glosčiau, dar raginau ne-
pasiduoti, prašiau nepalikti manęs,
bučiavau saldžiarūgštes braškėmis
kvepiančias lūpas, bet vėstančios ran-
kos ir užmerktos akys įtikino mane,
kad daugiau niekados iš Janinos lūpų
neišgirsiu nei lietuviškai, nei ang-
liškai, nei rusiškai, nei lenkiškai ta-
riamo „aš myliu tave”.

Saulėtam 23-iosios rytui brėkš-
tant, tarpduryje budėjau norėdama
perduoti Janinos akinius. Į klausimą,
„kada bus atsisveikinama?” atsakyta
– „nebus”. Kodėl? Gražiu Svajūno
vardu tėvų apdovanoto sūnaus atsa-
kas buvo  NO DISCUSSION.

...Apsišaukėlė mirtis apsiriko,
tikėdama gausianti chemijos sunio-
kotą, nualintą, iškankintą kūną! Ga-
vo gal tik žiupsnelį pelenų.

Ponios Mokytojos Janinos Juk-
nevičienės graži ir jauna siela nu-
skriejo debesų link. Pirmiausia laip-
tais, lengvai peršokdama kelias pa-
kopas, paskui aukštyn vis aukštyn, o,
pakilusi iki jos akimis dešimtmečiais
augintų medžių viršūnių, pamojavo
man, plazdančiai Namų vėliavai ir
palangėje galvutes keliantiems žie-
dams.

Beveik šešerius metus
savanoriu-Angelu buvusi
Aldona M. Krištolaitis

Mokytoja 
Janina Juknevičienė

1920.08.06–2009.04.22

Janina Juknevičienė

,,DRAUGAS”: ißeivijos ir Lietuvos jungtis; 

,,DRAUGAS” lietuvyb∂s ßvyturys ir sargas! 

www.draugas.org
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Švenčiant Lietuvos vardo tūkstantmetį, JAV LB Kultūros 
taryba sutarė su  Lietuvos nacionalinio muziejaus vadovybe

surengti liaudies meno parodą JAV.  Liaudies menas 
simbolizuoja ilgą Lietuvos istoriją ir kultūrą. 

Kryždirbystė yra plačiai paplitusi liaudies meno šaka, kuri
pirmą kartą rodoma Lietuvių dailės muziejuje Lemonte.  

Paroda vyks nuo gegužės 9 d. iki 24 d.

Maloniai kviečiame į parodos atidarymą 

,,KRYŽDIRBYSTĖ LIETUVOJE”,,KRYŽDIRBYSTĖ LIETUVOJE”
2009 m. gegužės 9 d., šeštadienį,  7 val. vakare

Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre,
14911 127th St,  Lemont, IL

IŠRINKIME GERIAUSIUS
atstovus į JAV Lietuvių Bendruomenės

XIX 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.

JAV 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

KARILÈ VAITKUTÈ
Balzeko lietuviû kultùros muzie-

jaus Geneologijos skyriaus vedèja

Kur ir kiek lietuvių dabar išsi-
barstę po pasaulį – dievai žino. Kur ir
kiek jų palaidota – kas suskaičiuos? O
kas ir galėtų imtis tokios neįma -
nomos užduoties? Amžinoji poilsio
vieta, beje, toli gražu ne visada tokia
amžina, kaip gali pasirodyti. Kaulai
dū la, paminklai – taip pat. Visaip at -
si  tinka – kapinės kartais ,,antru auk -
štu” užlaidojamos, kartais perkelia -
mos. Štai, pavyzdžiui gražusis Čika-
gos Lincoln parkas Michigan pae že -
rėje, kuriame ne vienas mūsų, čika -
giškių, yra lankęsis – ar paplūdimyje
pasikaitinti, ar su riedučiais pasiva -
žinėti, ar šunelį pavedžioti, ar lėktu-
vų akrobatikos pasižiūrėti – tai buvu-
sios kapinės. Tik 1864 metais miesto
administracija nusprendė kapines
iškeldinti ir pusės kvadratinio kilo -
met ro plotą paversti viešuoju parku.
Tačiau prieš dešimtį metų parke
pradėjus statybos darbus paaiškėjo,
kad ne visi amžinojo poilsio prigulu -
sieji buvę į kitas kapines iškraustyti.
Net neįtarėme, kad vaikščiojome ant
nežinomų čikagiškių kaulų... 

Taigi, suskaičiuoti visu laisvojoje
žemėje galvas padėjusių tautiečių
tikrai būtų neįmanoma. Ne visiems,
savo giminės protėvius skaičiuojan -
tiems, lemta surasti, po kokiais ak -
me nėliais tų protėvių vėlelės pas -
paus tos buvo. Tačiau bandyti kuo
dau giau ,,lietuviškų dūšių” užregis t -
ruoti tikrai verta. Bent jau taip galvo-
ja neseniai Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje apsilankęs Oswald Sepa -
vich. Jo protėviai kilę iš Krekenavos,
tačiau pats Sepavich visą savo gyve-
nimą Auroros mieste netoli Či ka gos
nugyveno. Besidomėdamas sa vo šei-
mos geneologija, beskaitinėda mas
vietos laikraščius, bevaikšti nė da mas
po apylinkių kapines pastebėjo, kad
jis – ne vienintelis lietuvis, pa mėgęs
Auroros miestelį. 

Gerb. Sepavich ėmė rinkti me -
džiagą apie Auroroje ir aplinkiniuose
miesteliuose gyvenusius lietuvius.
Darbo rezultatas – įspūdingas, tik -
riau siai kelių tūkstančių lapų segtu-
vas, į kurį sudėta įvairi informacija.
Yra čia ir mirties pranešimų, ir nuo-
traukų, ir asmenų sąrašų, ir įvairių
žinučių iš vietos laikraščių. Štai,
pavyzdžiui, 1910 metų balandžio 10

dienos laikraštyje ,,The Aurora Bea -
con News”, galima paskaityti žinutę
antrašte ,,Walter Zwerblis in Trouble
Again”. Ką tas ,,žvirblelis nabagėlis”
prisidirbo, kad net laikraščiai aprašė?
Ogi žmonelei savo, Žvirblienei, šonus
aptalžė. O prieš mėnesį, kartu su sa -
vo broleliu dobilėliu, vienam tautie-
čiui Frank Shukis (Pranui Šukiui) su
ge ležies strypeliu per galvelę gerokai
smog telėjo. O štai 1911 metų kovo 24
dienos ,,Beacon Reporters” praneša:
,,John Wolinski, who postponed his
we dding date to visit his father, is
mys teriously missing”, t.y. Jonas
Valinskas, atidėjęs savo vestuvių die -
ną, išvyko į Lietuvą sergančio tėvo
ap lankyti, tačiau jo draugai mano,
kad šis, nuotaką suvedžiojęs, Čikago-
je slapstosi. Ką čia bepridėsi apie
,,istorijos kartojimąsi” – kaip dabar,
taip ir prieš šimtą metų lietuviams
ne blogai pavykdavo vienas kitam
šonus aplamdyti ar kitokių šunybių
prikrėsti. 

O dabar ir Žvirblis, ir Žvirblienė,
ir Šukis, ir Valinskas tikriausiai ilsisi
Auroros Alyvų Kalnelio, o gal ir ki -
tose kapinėse. O. Sepavich su rinko ir
pagal mirties datą suregist ravo tris
šimtus devynis Mount Oli vet (Alyvų
Kalnelio) kapinėse Auro roje palaido-
tus lietuvius. Laidoti Mount Olivet
kapinėse buvo pradėta dar prieš
1850-uosius metus, o pirmieji  Sepa-
vich užregistruoti lie tuviai šiose kap-
inėse palaidoti 1913 me tais. Ieškan-
tiems savo giminių pėd sakų Jung-
tinėse Valstijose tokie informacijos
rinkiniai yra labai nau dingi. Užrašai
apie asmenis yra suda romi abėcėline
tvarka, todėl lengva at rasti. Žinoma,
gal ne visada lengva perskaityti, nes
Amerikoje Balčiūnas virsta Balchu-
nas, Vileikis – Wilejkis, Juškevičius –
Yushkevic, Šerpytis – Sherpitis, ir
t.t.

Sepavich surinktame segtuve yra
ne tik mirties pranešimai ar ,,links-
mos” istorijos apie lietuvius peš -
tukus. Yra daug žinučių apie įvai rius
lietuvių klubus, jų veiklą, ir šiaip pa-
vienius lietuvius – sporti nin kus, dai-
nininkus, gydytojus, karei vius... vi-
sus, kurie tik buvo verti ap ra šymo.
Galvoju sau: jei daugiau žmo nių rink-
tų medžiagą apie lietuvius iš savo
vietinių laikraščių ir siųs tų į muziejų,
turėtume daugiau kuo dalintis su
informacijos ieškančiai siais, nes pas-
tarųjų nuolat daugėja.

Trys šimtai lietuvių 
Alyvų kalnelio kapinėse

Nuotraukoje iš kairės: Helen Sepavich, Stanley Balzekas, Jr., Karilė Vaitkutė, Os -
wald Sepavich. O. Sepavich Balzeko kultūros muziejui padovanojo ne tik rinkinį
ar chyvinės medžiagos apie Auroros ir aplinkinių miestelių lietuvius, bet ir jo pus -
se serės, dailininkės Gražinos Vitartaitės tapytą paveikslą. 

Pasaulio lietuvių centre (Lemont, IL) 2009 m. balandžio 25 d. įvyko metinis
Lietuvių Fondo narių suvažiavimas.  Suvažiavime, be kita ko, buvo renkami nauji
nariai į LF Tarybą ir Kontrolės komisiją. Iš pateikto 16 kandidatų į LF Tarybą sąrašo
išrinkti šeši asmenys. 

Nuotraukoje – Lietuvių Fondo Taryba. Pirmoje eilėje iš kairės: Daina Kojelytė,
Violeta Gedgaudienė, Danutė Bindokienė, LF Garbės komiteto pirmininkas dr.
Kazys Ambrozaitis, LF Tarybos pirmininkas Rimantas Griškelis. Antroje eilėje iš
kairės: Saulius Kuprys, Vytenis Kirvelaitis, Algirdas Saulis, Narimantas Udrys,
Arvydas Tamulis. Trečioje eilėje iš kairės: Vytautas Narutis, Laurynas Misevičius,
Almis Kuolas, LF Valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas, Saulius Čyvas.

Nuotraukoje nėra LF Tarybos narių: Ramūno Astrausko, Vytauto Kamanto,
Tado Mickaus ir  Daliaus Vasio.                                Lietuvių Fondo archyvo nuotr.
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LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ 
SÂJUNGA

Turi laidotuviû patalpas visose 
Çikagos miesto apylinkèse ir priemiesçiuose.

Patarnavimas 24 val.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Su giliu liūdesiu prisime-
name, kad 2008 m. gegužės 4
d. Viešpaties pašauktas iške-
liavo į Amžinuosius Namus

A † A
Dr. PETRAS KISIELIUS

Minint šią skaudžią netekties sukaktį, šeima maloniai prašo
artimuosius, draugus ir pažįstamus pasimelsti su mumis šv. Mišiose
už a. a. Petrą gegužės 9 dieną, šeštadienį, 9:30 v. ryto Šv. Antano
bažnyčioje 1515 S. 50th Avenue, Cicero, IL. Šv. Mišios bus auko-
jamos taip pat Plutiškių bažnyčioje Lietuvoje.

Nuliūdę žmona Stefa, duktė Jolita ir sūnus Petras
Vytenis su šeimomis

„Yra žaizdų, kur
laikas neišgydo, –
Vos palieti, – ir
darosi skaudu”.

• 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

NETEKOME DAR VIENO
VEIKLAUS TAUTIEČIO

EDVARDAS ŠULAITIS

Ilgametis Cicero lietuvių telkinio
gyventojas, įvairių organizacijų dar-
buotojas Aleksas Šatas amžinybėn
iškeliavo balandžio 21 d. Jis buvo pa-
laidotas balandžio 25-ąją. Šv. Kazi-
miero kapinėse, šalia gerokai anks-
čiau mirusios žmonos Elizabeth.

A. Šatas gimė Lietuvoje 1919 m.
lapkričio 16 d. Pasvalio rajono, Kren-
čino kaime. Jis savo tėvynę apleido
kaip ir dauguma jo likimo draugų –
traukdamasis nuo artėjančios rusų
armijos 1944 m. rudenį. Pokario me-
tus praleidęs pabėgėlių stovykloje,
1949 m. atvyko į JAV ir pradžioje ap-
sistojo pas savo giminaičius Gary,
Indiana valstijoje. Vėliau persikėlė į
Cicero, kur ilgą laiką vadovavo nekil-
nojamojo turto pardavimo įstaigai
„Alex” , kurią vėliau perdavė savo vy-
riausiam sūnui Viktorui, dar ir dabar
jai vadovaujančiam.

Abu su žmona užaugino septynis
vaikus, iš kurių vienas žuvo motocik-
lo avarijoje. Vyriausias iš jų Viktoras,
kurio žmona Milda šiuo metu yra
Jaunimo centro valdybos pirmininkė,
gimė dar pabėgėlių stovykloje Vokie-
tijoje, o kiti jau Amerikoje.

A. a. Šatas veikė ateitininkų or-
ganizacijoje, priklausė Lietuvių Fon-
dui, Lietuvių fronto bičiuliams, Lie-
tuvių Bendruomenei. Būdamas reli-
gingas žmogus, lankė Šv. Antano pa-
rapijos bažnyčią, tautiečių susibū-
rimus po pamaldų, nors pastaruoju
metu gyveno kiek tolėliau nuo Cicero
– North Riverside, IL miestelyje. Kū-
rė eilėraščius (dažnai susibūrimuose
deklamuodavo savo kūrybą), rašė į
spaudą.

1993 m. Kaune išleido savo
straipsnių, išspausdintų tėvų mari-
jonų leistame religinio turinio sa-
vaitraštyje „Laivas”, rinkinį „Laisvė

be tiesos – nelaisvė”. Tuose raši-
niuose jis oponuodavo Bostone leisto
„Keleivio” laikraščio „Pasikalbėji-
mams Maikio su tėvu”, kuriuose daž-
nai būdavo pasisakoma prieš religiją.
Šioje knygoje yra 85 Šato straipsniai,
kurie tikrai verti katalikiškai nu-
siteikusių tautiečių dėmesio. Jos
įvade tuometinis tėvų marijonų sa-
vaitraščio redaktorius kun. Vytautas
Bagdonavičius taip rašė: ,,Ši knyga
yra retenybė ir kartu brangenybė
krikščioniškame apaštalavime.”

Velionio palaikai buvo pašarvoti
balandžio 24 d. Suburban Family
Funeral Home Cicero, kur tos dienos
vakare įvyko atsisveikinimas su
mirusiuoju. Religines apeigas atliko
kun. dr. K. Trimakas. Lietuvių Bend-
ruomenės vardu atsisveikinimo žodį
tarė JAV LB Cicero apylinkės valdy-
bos narė Audronė Bernatavičienė.
Įdomių minčių apie savo tėvą pabėrė
vyriausiasis sūnus Viktoras Šatas. 

Šeštadienio rytą velionio palaikai
buvo nuvežti į Šv. Antano parapijos
bažnyčią. Čia buvo aukojamos šv.
Mišios. Po jų laidotuvių procesija
pajudėjo Šv. Kazimiero kapinių link,
kur buvo supiltas kapas šiam ne-
eiliniam mūsų tautiečiui, daugelį me-
tų aktyviai dalyvavusiam Cicero lie-
tuvių veikloje. 

Su jo išėjimu amžinybėn Cicero
lietuvių telkinyje nedaug liko tokių,
kurie 1949 m. atvykę į Dėdės Samo
žemę buvo aktyvūs bendruomeni-
ninkai. Nematysime daugiau a.a.
Alekso nei šv. Antano parapijos baž-
nyčioje, nei ,,kavutės” kambaryje po
lietuviškų pamaldų, kur jis dažnai su-
sirinkusius pradžiugindavo savo poe-
zijos žodžiais.

Tegul lengva bus Šatui svetinga
Amerikos žemelė. Nuoširdūs užuo-
jautos žodžiai visiems likusiems jo
šeimos nariams.
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�,,Draugo” šimtmečiui skirtos
pa  rodos atidarymas ir simpoziumas
vyks gegužės 3 d. 3 val. p.p. Čiurlio-
nio ga lerijoje Jaunimo centre, 5620 S.
Claremont Ave., Chicago. Simpo ziu -
mo dalyviai: ,,Draugo” vyr. redakto-
rė Dalia Cidzikaitė, žurnalistas
Sta sys Goštautas ir kun. dr. Kęs-
tutis Tri ma kas. Maloniai kviečiame
visus į parodos atidarymą ir simpo-
ziumą.

�Kviečiame apsilankyti vaikų
darželyje ,,Spindulėlis” gegužės 7 d.
(ketvirtadienį) ir 8 d. (penktadienį)
Atvirų durų dieno se. Nuo 10 val. r. iki
12 val. p. p. galėsite susipažinti su
darželio vaikų veikla, apžiūrėti vaikų
darbelius, už siregistruoti naujiems
mokslo me tams. Tęsiasi registracija į
paruo šia mą ją klasę (Kindergarten)
2009–2010 m. m. Mūsų adre sas: 9000
S. Me  nard Ave., Oak Lawn, IL 60453.
Tel.: pasiteiravimui: 708-422-1433.

�„Saulutės”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelio, susirinkimas bus šešta-
dienį, gegužės 9 d., 10 val. r. pas Indrę
Ti jūnėlienę, 414 Freehauf St., Le-
mont, IL. Kviečiami visi norintys pa-
dė ti sunkiai pragyvenantiems vai-
kams Lietuvoje.

�JAV LB Cicero apylinkėje rin -
kimai į JAV LB XIX Tarybą įvyks ge -
gužės 10 d. ir 16–17 dienomis nuo 9
val. r. iki 1 val. p. p. Šv. Antano para -
pi jos mokyklos pastate, lietuvių kavi -
nėje. Įėjimas iš vakarų pusės. Adresas
1500 S. 49th Court, Cicero, IL. No-
rin  tys balsuoti paštu, prašom skam-
binti Mindaugui Baukui, rinkimų ko -
mi  sijos pirmininkui, tel.: 708-863-
9849.

�Cicero Jūrų šaulių kuopos
,,Klaipėda” narių susirinkimas vyks
gegužės 17 d., sekmadienį, 12 val. p.
p. Šv. Antano parapijos mokyklos pa -
talpose (įėjimas nuo bažnyčios). Visų
kuopos narių dalyvavimas susirin -
kime būtinas. Po susirinkimo – pa -
ben dravimas.

�JAV LB East Chicago, IN
apylinkės rinkimai į XIX Tarybą vyks
tik korespondenciniu būdu. Rinkimų
ko misija: Vytautas Mar kevi čius, pir -
mininkas, tel.: 219-981-9435, Juozas
Neverauskas ir Kęs tutis Si dabras.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
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

PAVASARIO VAJAUS ĮNAŠAI DRAUGO FONDE

IÕ ARTI IR TOLI...

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

CHICAGO, IL 60629
Tel.: 773-585-9500

�Baltijos jėzuitų plėtros Tary bos
nariai tėvas Antanas Saulaitis, SJ ir
dr. Mindaugas Vygantas maloniai
kviečia norinčius Lemonto apylin kė -
se stebėti pavasarinį paukščių gyve -
ni mą. Stebėjimui vadovaus paukščių
žinovas Tadas Birutis. Susitikimas
pla  nuojamas šeštadienį, gegužės 16
d., nuo 9 val. r. iki pusiaudienio, po
stebėjimo – priešpiečiai ir pabendra -
vi mas. Norinčius prisijungti prašome
pranešti el. paštu: lithjesuit@hot-
mail.com arba palikti žinutę tel.
630-243-6234. Visa smulkesnė in-
for macija bei patarimai bus suteikti
užsire gistravusiems. 

�Dainininko Vytauto Šiškaus ko
koncertas „Ilgesio laiškas” bus sek -
ma dienį, gegužės 31 d., 12:30 val. p.
p. (po 11 val. šv. Mišių) Pasaulio
lietuvių centro (14911 127th St., Le -
mont, IL) didžiojoje salėje. Į nuo -
taikin gą labdaros koncerto va lan dėlę
visus maloniai kviečia „Saulutė”,
Lie tuvos vaikų globos būrelis.

Skaitytojų dėmesiui
Kviečiame visus, į ,,Draugo” knygynėlį atnešusius knygas ar kitus daik-

tus pardavimui, paskambinti Danguolei tel.: 773-585-9500 arba atvykti į
,,Draugą” ir susitarti dėl neparduotų knygų ir daiktų atsiėmimo.

Administracija

Pavasaris sunkiai kėlėsi po žie -
mos. Vėlavo ir Draugo fondo vajus.
Ba  landžio 17 d. ištikimieji pagalbi -
nin kai nuo pat ryto rinkosi į ,,Drau -
go” patalpas, kad išsiųstų visiems
dien raščio skaitytojams pa vasarinio
va jaus laiš kus.

Draugo fondas – institucija ,,Drau -
go” leidybos paramai. Kiek viena fi -
nansinė įstaiga yra tiesiogiai susijusi
su krašto ekonomine padėtimi, su in -
vesticijų rinka; nuo to priklauso ne
tik fondo augimas ir jo parama
,,Draugui”, bet ir fondo narių pajėgu-
mas padėti fondui toliau augti.

Ameriką ir kitus kraštus palietė
finansinė krizė. Ekonominis nuosmu -
kis pri sidėjo prie didelių bendrovių ir
fab ri kų bankroto.  Jis palietė ir kiek -
vieną šio krašto gyventoją. Palietė ir

Draugo fondą. Jei ,,Draugas” turėtų
10,000 prenumeratorių, jam nereiktų
jokių fondų paramos. 

,,Draugo” dienraštis stebuklingai
sulaukė šimto metų. Jis yra vienin-
telis dien raštis už Lietuvos ribų, to -
dėl privalo me išlaikyti jį gyvą. Šimtas
metų kruopštaus darbo, daugelio kar -
tų pasi šven timas lietuviškos spaudos
misijai ir aukotojų dosnumas pa lieka
ilgalaikį ženklą ir įgalina tęs ti numą.

Pirmosios ,,kregždės”, net ne -
lauk   damos pavasario vajaus, jau at-
siuntė aukas Draugo fondui.  Po jų
atsi liepė ir kiti ištikimi ,,Draugo”
skai tytojai.

Visiems aukojusiems Draugo fon-
dui siunčiame nuoširdžią padėką.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Draugo fondo 
2009 m. pavasario vajus

Su 600  dolerių:
Mindaugas ir Violeta Gedgaudai,

garbės nariai, iš viso 3,000 dol.,
Nezhall, CA

Su 500 dolerių:
Dr. Jonas ir dr. Ona Daugirdai,

garbės nariai, iš viso 3,200 dol.,
Burr Ridge, IL

Su 200 dolerių:
Jūrų Šaulių kuopa Klaipėda, per

J. Mikulį, garbės narys, iš viso
3,200 dol., Chicago, IL

Su 100 dolerių:
Irena Jolita Mazurkiewicz, gar-

bės narė, iš viso 2,700 dol., North
Ri verside, IL 

Dr. Arvydas ir Audronė Vana gū -
nai, garbės nariai, iš viso 2,100 dol.,
Oak Park, IL

Konstancija Stasiulienė, garbės
narė, iš viso 1,950 dol., Lemont, IL

Kazys ir Eugenija Kraučiūnai,
gar bės nariai, iš viso 1,500 dol., Le -
mont, IL

SAULĖ Corp., Patricia Nelia
Pau lauskaitė, garbės narė, iš viso
1,350 dol.,Chicago, IL

Jurgis Lukaitis, garbės narys,
iš viso 1,200 dol., Peoria, IL

Ona Ramienė, garbės narė, iš
viso 1,100 dol., Lemont, IL

Agota Tiškuvienė, iš viso 650
dol., Lemont, IL

Dr. Vytautas ir Aldona Urbai, iš
viso 500 dol., Schererville, IL

Jonas ir Ona Vaičekoniai, iš viso
400 dol., Severna Park, MD

Algis Dzekčiorius, iš viso 220
dol., Niverville, NY

Rūta Penkiūnienė, iš viso 160
dol., Burke, VA

Lietuvių Šaulių centro valdyba,
pirm. M. Abarius, iš viso 100 dol.,
Livonia, MI

Su 75 doleriais:
Algis ir Dalia Urbučiai, iš viso

250 dol., Palos Heights, IL 
Su 50 dolerių:
Kostas ir Vida Stankai, garbės

na riai, iš viso 2,400 dol., Homer
Glen, IL

Ona Puzinauskienė, garbės na -
rė, iš viso 2,300 dol., River  Forest, IL

Apolonija Andrašiūnienė, gar-
bės narė, iš viso 1,980 dol., Orland
Park, IL

Dr. Thomas ir Dainė Quinn, gar-
bės nariai, iš viso 1,700 dol., Orland
Park, IL

Vytautas J. Graužinis, garbės
na rys, iš viso 1,460 dol., Elgin, IL

Algirdas ir Aušra Sauliai, garbės
nariai, iš viso 1,200 dol., Clarendon
Hills, IL

Kazys ir Danuta Razmai, garbės
na riai, iš viso 1,115 dol., West ches -
ter, IL

Margarita Zubrickienė, iš viso
950 dol., Toronto, Canada

Romanas ir Rasutė Stropai, iš vi -
so 950 dol., Lockport, IL

Magdalena Belickienė, iš viso 150
dol., Hinsdale, IL

Su 30-25-20-10 dolerių:
Paulina Rutkauskienė, iš viso

115 dol., Rockford, IL
Kostas ir Karolina Bružai, gar-

bės nariai, iš viso 2,375 dol., Home -
wood, IL

Albina Ramanauskienė, garbės
narė, iš viso 1,200 dol., Oak Lawn, IL

Dr. Janina Jakševičienė, iš viso
400 dol., Oak Lawn, IL

Aleksandras ir Elisabeth Verikai,
iš viso 125 dol., Racine, WI

Mečys ir Elena Wasilewski, iš vi -
so 50 dol., Lemont, IL

Marcelė Bytautienė, iš viso 85
dol., Darien, IL

Jūratė ir Rimantas Grabliauskai,
iš viso 20 dol., Burr Ridge, IL

Dr. Juozas P. Kalvaitis, iš viso
470 dol., Chicago, IL

Elena Paliulionienė, iš viso 25
dol., Berwyn, IL

Draugo fondas nuoširdžiai dėko-
ja visiems aukotojams.

• Karaliaučiaus krašto lietu-
viškų mokyklų paramai per Ma-
žosios Lietuvos Lietuvių draugiją
Čikagoje aukojo: $1,000 Petras Pa-
gojus. $100 George A. Brinkis. $50
Liucija  Beržinskas, Ona Daugirdas.
$30 Raymond Alis, Algirdas Čepėnas.
$25 Vytautas ir Danutė  Anonis, Ri-
mantas Bitėnas, Juozas Mikulis,  Ze-
nonas Obelenis, Edvardas ir Anelė
Pocius, James Stokas, Genovaitė Tre-
čiokas. $20 Jonas J. Kaunas, Romas
Leparskas, Jurgis ir Gerda Leskaus-
kas, Birutė Navickienė. $15 Zigmas
ir Virginia Grybinas, Vincas Sal -
čiūnas. $10 Vytautas Zdanys. Dėko -

jame visiems rėmėjams. Mažosios
Lietuvos Lietuvių draugija, 1394
Middleburg Ct., Naperville, IL
60540

•„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
var gingai gyvenantiems vaikams bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: Liu-
das ir Dalia Šleniai $75; Paulius ir
Anne Sidriai $600; Lina Micke vi čie -
nė $35 a. a. Alfonso Vindašiaus atmi -
nimui. Labai ačiū. „Saulutė” (Sun-
light Orphan Aid), 414 Freehauf
St., Lemont, IL 60439, tel. (630)
243-7275 arba (630) 243-6435.


