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Užsienio reikalų ministras Vygaudas
Ušackas (k) pasitiko Jungtinių Arabų
Emyratų užsienio reikalų ministrą.

Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

cijos bangą, tačiau užsieniečiai
daugumoje kitų šalių nelaukiami,
tvirtina Tarptautinės migracijos
organiza-cijos (TMO) Vilniaus biuro
vadovė Audra Sipavičienė. Migrantų
padėtis sunkmečiu blogėja: mažėja
darbo vie-tų, daugėja išnaudojimo
atvejų, jie dažnai tampa atpirkimo
ožiais augant nedarbui ir gilėjant
sociali-nėms problemoms. Savo ruož-
tu Mig-racijos departamento direkto-
riaus pavaduotojas Dainius Paukštė
siūlo darbo rinkoje palankesnes sąly-
gas kurti lietuviams.

Penktadienį Seimo Europos in-
formacijos biure vykusioje diskusijoje
A. Sipavičienė teigė, jog suprastėjus
finansinei ir ekonominei padėčiai Lie-
tuvoje vėl ėmė augti emigracija.

Statistikos departamento duo-
menys (pagal deklaruotą gyvenamąją
vietą) rodo, kad pernai išvyko 17
tūkst. žmonių – daugiausiai nuo 2002

m. Užpernai emigravo 13,9 tūkst.,
2006 m. – 12,6 tūkst., ankstesnius po-
rą metų – po 15 tūkst. žmonių. Vien
šiais metais gyventojų skaičius su-
mažėjo 16 tūkst., iš jų 7,7 tūkst. – dėl
migracijos. Iš tiesų šie skaičiai yra kur
kas didesni, nes išvykimą deklaruoja
tik apie du trečdaliai išvykstančių.

Pasak A. Sipavičienės, krizė kei-
čia migracijos žemėlapį – ilgainiui ga-
li pasikeisti populiariausios imigraci-
jos šalys, o dabartinė padėtis esą tik
paspartina procesą. Štai lietuvių
srautas nuo Jungtinės Karalystės
(JK) ir Airijos krypsta į Skandinaviją,
Nyderlandus, Prancūziją.

Numatoma, kad bendrai paėmus
emigracija turėtų mažėti, bet kai ku-
riuose regionuose (Vidurinėje Azijoje,
Kaukaze) ji gerokai išaugs. Didelė ir
reemigracijos tikimybė. Beje, namo
dažnai grįžta ne tie, kurie nori ar pla-
navo, o tie, kurie yra priversti.

Sunkūs laikai atėjo net aukštos
kvalifikacijos migrantams. Dėl finan-
sų krizės krito bankininkystės, finan-
sų, informacinių technologijų specia-
listų paklausa. Ypač smarkiai sunk-
metis palietė statybų, transporto, tu-
rizmo, paslaugų sektorius, maisto ir
lengvąją pramonę – šiose srityse ma-
siškai atleidžiami imigrantai, su jais
ėmė varžytis tie vietos gyventojai, ku-
rie anksčiau nedirbo. Be to, vietiniai
pradėjo dirbti srityse, kurios ilgus me-
tus būdavo paliekamos imigrantams,
pavyzdžiui, žemės ūkis Ispanijoje.

Šiuo metu gerokai sparčiau auga
migrantų nedarbas. Ispanijoje, kur
nedarbo lygis šoktelėjo iki 13 proc. ir
yra aukščiausias ES, tarp migrantų
siekia 20 proc. Vokietijoje imigrantų
nedarbo lygis dvigubai aukštesnis nei
vietos gyventojų.

JK pirmiausia atleidžiami žmo-
nės, įdarbinti per agentūras. Daugu-
ma jų yra imigrantai. A. Sipavičienė
paragino lietuvius, vykstančius į šią
šalį, atkreipti į tai dėmesį.

Pasaulio banko duomenys rodo,
kad imigrantų darbo užmokestis
krito 5 proc. punktais daugiau nei
vietos darbuotojų.

Aktyvėja antimigraciniai judėji-
mai, kurių šūkis – „darbai tik vietos
gyventojams”, kuriasi antiimigraci-
nės organizacijos. Pastebimi tiek pa-
vieniai protrūkiai prieš migrantus, tiek
masinės riaušės.

Kaip teigė A. Sipavičienė, gerokai
sumažėjo darbo imigracija (šiemet I
ketvirtį ji krito 87 proc., palyginus su
tuo pačiu 2008 m. laikotarpiu).

Nukelta į 6 psl.

JAE ministras tikisi ger¨ dvišali¨ ryši¨
tinių Arabų Emyratų (JAE) užsienio
reikalų ministro šeicho Abdullah Bin
Zayeda Al Nahyana susitikime. Tai
pirmas oficialus aukšto JAE parei-
gūno, karališkosios šeimos atstovo,
apsilankymas Lietuvoje.

Lietuvos ir JAE diplomatijos va-
dovai pažymėjo, kad būtina keistis
verslo delegacijomis, ir sutarė kas-
met rengti dvišalius Užsienio reikalų
ministerijų pasitarimus. Artėjant
Lietuvos pirmininkavimui Europos
Sąjungoje (ES), V. Ušackas pakvietė
JAE padėti pasirengti Lietuvos diplo-
matams, kurie dirbs su Persijos įlan-
kos arabų valstybėmis pirmininka-
vimo metu.

JAE ministras domėjosi Lietuvos
vykdomais projektais Afganistano
Goro provincijoje bei pristatė siekį
steigti Tarptautinės atsinaujinančios
energijos agentūros (IRENA) būstinę
Abu Dabyje.

Vilniuje JAE užsienio reikalų mi-
nistrą priėmė prezidentas Valdas
Adamkus, ministras pirmininkas
Andrius Kubilius. JAE užsienio rei-
kalų ministras išreiškė įsitikinimą,
kad šalių tarpusavio ryšiams plėsti
yra daug galimybių.

Vilnius, gegužės 22 d. (ELTA) –
Ekonominio bendradarbiavimo ir
bendradarbiavimo infrastruktūros
srityje klausimams daug dėmesio
penktadienį buvo skirta Lietuvos už-
sienio reikalų ministro Vygaudo
Ušacko ir į Lietuvą atvykusio Jung-

Sunkmetis ñada naujâ emigracijos bangâ

Vien šiais metais Lietuvoje gyventojų skaičius sumažėjo 16,000.
Lietuviams.com nuotr.

Vilnius, gegužės 22 d. (Lietu-
viams.com) – Lietuvos gyventojai pir-
mieji Baltijos šalyse su Vyriausybės
veikla galės susipažinti pasauliniuo-
se virtualiuose socialiniuose tinkluo-
se. Vyriausybės puslapiai jau veikia
socialiniuose tinkluose „Facebook” ir
„MySpace”, turinčiuose atitinkamai
175 mln. ir 250 mln. vartotojų, taip
pat populiariame „Twitter” tinkle.

„Socialiniai tinklai yra ne tik pa-
žangi, bet ir taupi komunikacijos
priemonė, kas ypač svarbu šiuo laiko-
tarpiu. Tikimės, jog šiuo Vyriausybės
komunikacijos pavyzdžiu paseks ir
kitos valstybės įstaigos”, – sakė Vy-
riausybės kancleris Deividas Matu-
lionis.

Vyriausybės komunikacijos de-
partamento direktoriaus Lauryno
Bučalio teigimu, komunikacija virtu-
alioje erdvėje suteikia platesnes gali-
mybes bendrauti ir pasiekti daugiau
visuomenės grupių nei įprasti komu-
nikacijos kanalai, be to, virtualių so-
cialinių tinklų vartotojų skaičius
sparčiai auga. Viena populiariausių
interneto bendruomenių „Facebook”
Lietuvoje turi daugiau nei 90 tūkst.
vartotojų, todėl itin svarbu išnaudoti
ne tik tradicinės žiniasklaidos teikia-
mus privalumus, bet ir aktyviai in-
formuoti jauną auditoriją jiems pa-
žįstamoje terpėje, skatinti ją įsi-
traukti ir aktyviai dalyvauti diskusi-
jose, komentuoti, balsuoti ir pan.

Oficialiuose Vyriausybės „Face-
book”, „MySpace” ir „Twitter” pus-
lapiuose internautams pranešama
apie Vyriausybės svarbiausius spren-
dimus, ministro pirmininko veiklą,
yra nuotraukų galerija, vaizdo įrašai,
vyks internautų apklausos, forumai.
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Vyriausybès puslapiai –
pasaulio socialiniuose

tinkluose
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Redakcijos žodis

Nebus kada
vasarą nuobodžiaut

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

Šeimos šventė
Detroite
Detroito ateitininkų Šeimos šventė
įvyks š.m. gegužės 31 d. Dievo Ap-
vaizdos parapijos bažnyčioje ir sve-
tainėje. Visi Detroito ateitininkai, jų
idėjoms prijaučiantys ar norintys
susipažinti su ateitininkų veikla
kviečiami dalyvauti.

Kviečiame pasižymėti datas savo kalendoriuose! Amerikos lietuvių
Romos katalikų federacijos stovykloje ,,Dainavoje” Darbo dienos
savaitgalį, rugsėjo 4–7 d., bus rengiamas Ateitininkų studijų savait-

galis. Ateitininkų šeimos galės praleisti paskutinį vasaros savaitgalį
jaukioje Dainavos aplinkoje. Vyks paskaitos, pašnekesiai, kultūrinės pro-
gramos ir pabendravimas. Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos ir valdy-
bos sudarytas ruošos komitetas jau pradėjo darbus ir netrukus paskelbs
daugiau informacijos apie savaitgalio programą. Savaitgalio registratorė:
Ramunė Kubiliūtė, rkkubilius@yahoo.com

Ateitininkų studijų savaitgalis
Dainavoje rugsėjo 4–7

Čikagos
ateitininkų

Šeimos šventė
Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte, birželio 7 d.

9:00 val. r. Šv. Mišios
Pal. J. Matulaičio misijoje.
10:30 val. r. iškilmingas
posėdis PLC didžiojoje

salėje.

Ateitininkų
namų

gegužinė
Ateitininkų namų sodelyje,

Lemonte, birželio 7 d.

Pradžia 12:00 val. p. p.
(po Šeimos šventės)

Skanūs pietūs, atgaiva,
graži gamta, muzika ir
šokiai, loterija, draugai.
Visi maloniai kviečiami

dalyvauti.

Ateitininkų sendraugių
poilsio savaitė rugp. 1–8
Tėvų Pranciškonų sodyboje, Kennebunkport, Maine
Atvykę į Ateitininkų sendraugių poilsio savaitę turėsite progą pasigrožėti Tėvų Pran-
ciškonų sodyba bei Maine valstijos gamta. Dienomis visi yra laisvi poilsiauti, o
vakarais vyksta turiningos vakaronės — koncertai, paskaitos, pašnekesiai. Štai kas
jūsų laukia:

• Tradicinis stovyklos atidarymo koncertas, šeštadienį, rugpjūčio 1 d.
Koncertuoja pianistė dr. Frances Covalesky (Kavaliauskaitė).

• Sekmadienį, rugp. 2 d. – Kun Arvydo Žygo paskaita apie Antaną Maceiną, filosofą ir poetą

• Pirmadienį, rugp. 3 d. – Inž. Almio Kuolo pokalbis apie kun. Stasį Ylą, auklėtoją

• Antradienį, rugp. 4 d. – Poezijos vakaras ,,Lyrika (Antanina Žmuidzinaitė) ir Styga (Michael
Roam)” pristatys Antano Baranausko ,,Anykščių Šilelis”

• Trečiadienį, rugp. 5 d. – Tėvo Aurelijaus Gricio, OFM pokalbis, kaip pranciškonai išgyvavo 800 m.

• Ketvirtadienį, rugp. 6 d. – Dr. Dalios Giedrimienės pokalbis sveikatos, visiuomeniniais klausimais

• Tradicinis stovyklos užbaigimo koncertas, rugpjūčio 7 d.
Dainuoja operos solistė – Danutė Mileikienė-Grauslytė

Savaitės kapelionas — Tėvas Aurelijus Gricius, OFM.

Registruotis į Ateitininkų sendraugių stovyklą užsisakant kambarį per raštinės
administraciją, paminėdami, kad atvykstate į ,,Ateities savaitę — Ateitis Week”

Adresas: Franciscan Guest House
PO Box 273, 26 Beach Avenue

Kennebunkport, ME 04043
Telefonas (207) 967-4865

El. pašto adresas: franciscanguesthouse@yahoo.com

2009 m. Ateitininkų sendraugių stovyklos organizaciniame komitete
dalyvauja Eligijus Sužiedėlis, Juozas Rygelis, Laima Lileikienė-Shea,

Regina Stankaitytė ir Dalia Dzikienė
.

Kilus klausimams prašome kreiptis į rengimo komiteto narį:
Eligijų Sužiedėlį tel: 781-982-0765, el. paštas Suziedelis@aol.com

Lyrika ir Styga: Antanina
Žmuidzinaitė ir Michael Roam

Operos solistė Danutė
Mileikienė-Grauslytė

dr. Frances Covalesky
(Kavaliauskaitė)

Tiek švenčių, stovyklų, studijų dienų ir poilsio savai-
čių! Skubėkite registruotis. Visuomet mielai kviečiami
ir priimami ir neateitininkai

Važiuojantiems į
Dainų šventę Vilniuje
Žinutė, gauta iš Vilniaus... Dainų
šventės metu (Vilniuje) veiks
Ateitininkų kavinė. Moksleiviai
vaišins arbata, kava, pyragais, gal
dar ir kokias diskusijas suorgani-
zuos. Sekite spaudą — bus daugiau
pranešimų.

Vasaros stovyklos
Dainavoje
Jaunųjų ateitininkų
stovykla, liepos 5–15
Pasižiūrėję į Ateitininkų tinklalapį
www.ateitis.org rasite registracijos
anketas ir bendrą informaciją apie
stovyklą.

Moksleivių stovykla,
liepos 15–26
Visą stovyklos informaciją ir regis-
tracijos anketas rasite moksleivių
tinklalapyje: www.mesmas.org Jei
turite klausimų, rašykite MAS CV
pirmininkei Dainei Quinn adresu
dainequinn@gmail.com
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Rusijos prezidento Medve-
dev naujos komisijos sukūrimas
pagrįstai kelia nerimą Vakarų
visuomenei ir ypač turėtų būti
stiprus pavojaus ženklas buvu-
sioms sovietinio bloko šalims.
Mat naujos Istorijos komisijos
tikslas bus ne tik pasipriešinti
bandymams klastoti Rusijos is-
toriją, taigi, kontroliuoti, cenzū-
ruoti, bet nukreipti dar vieną
ginklą prieš buvusias Rusijos im-
perijos valstybes. Valdančioji
Rusijos partija pasiūlė priimti
įstatymą, kuris leistų į kalėjimą
3–5 metams pasodinti bet kurį
buvusios Sovietų Sąjungos as-
menį, mėginantį reabilituoti na-
cizmą. Žinoma, pirmiausia šios
strėlės smigtų į artmiausias Ru-
sijos kaimynes – Baltijos šalis.
Beje, nauja Rusijos Istorijos ko-
misija anaiptol nepanaši į lietu-
višką kalbos komisiją – į jos su-
dėtį įeina kariškiai, Rusijos vi-
daus žvalgybos tarnybos dar-
buotojai ir kiti „istorikai”.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė
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EVANGELIJOS ŽINIOS VAISIAI

Kai prieš kelerius metus buvo
nutarta švęsti Lietuvos vardo tūk-
stantmetį, visi manėme, kad 2009-ieji
bus džiaugsmo metai. Vardas svarbus
ne tik žmogui, bet ir tautai, nes jis
išreiškia asmens ar tautos tapatybę.
Prieš tūkstantį metų paminėtas
Lietuvos vardas tarsi iškėlė mūsų
tautą iš istorijos nebūties ir, be abejo,
tuo galima tik džiaugtis. Deja, šie
jubiliejiniai metai kupini ne tik
džiaugsmo, bet ir nesibaigiančių rū-
pesčių, kaip nugalėti sunkmetį. Ta-
čiau nėra to blogo, kas Dievą mylin-
tiems neišeitų į gera. Ateityje ne vie-
nas lietuvis dėkos Dievui už šią vargo
pamoką, jei jos metu bus supratęs,
kad Dievo duotas gėrybes reikia tau-
soti apribojant savo užgaidas. 

Bažnyčia į Lietuvos tūkstantmetį
atsigręžė kitu aspektu, siekdama
pažvelgti į pačią jo esmę. Į klausimą,
kodėl ir kokia proga prieš tūkstantį
metų buvo paminėtas Lietuvos var-
das, aiškiai atsako istorijos metraš-
čiai – šv. Brunonas Lietuvos žmo-
nėms nešė Evangeliją ir pasienyje bu-
vo nužudytas. 

Mūsų švenčiamas Jubiliejus skir-
tas ne seniems įvykiams prisiminti,
nors ir jie yra įdomūs. Kalbėti apie
praeitį prasminga tiek, kiek joje ga-
lime rasti įkvėpimo dabarties dar-
bams. Šiandienėje Lietuvoje Evan-
gelija yra įleidusi gilias šaknis, tai
liudija ne tik daugybė bažnyčių, bet ir
labai daug žmonių, išpažįstančių
Jėzų Kristų kaip Dievą ir Atpirkėją.
Tačiau šiandien Evangelija sutinka
aibes kliūčių, trukdančių jos šviesai
pasiekti Jėzaus Kristaus nepažįs-
tančius žmones. Ta kliūtimi taptume
net mes, katalikai, jeigu netinkamai
liudytume savo išpažįstamą tikėjimą
į Jėzų Kristų.

Kai prieš tūkstantį metų šv.
Brunonas Lietuvos pasienyje paskel-
bė Evangeliją, ano meto lietuviams
priimti ją buvo gana sunku, nes tai
reiškė atsisakyti savos religijos, prie
kurios per šimtmečius buvo pripras-
ta.

Ar lengva Evangelijos žinią pri-
imti XXI amžiaus Lietuvos žmogui?
Daugeliui tai nesunku, nes Evangeli-

ja nėra mums kažkas svetimo: nuo
Mindaugo ir Jogailos krikšto per
šimtmečius ji įaugo į mūsų kraują,
evangelinėmis vertybėmis savo gy-
venimą grindžia net ir tie, kurie ta-
riasi esą pagonys ar ateistai.

Vis dėlto yra daug – jaunų ir senų
– žmonių, kuriems priimti Jėzų
Kristų nelengva. Galėtume išvardyti
daugybę kliūčių, trukdančių žmogui
įtikėti, bet pati svarbiausioji – tai
Evangelijos dvasiai labai tolimas
žmogaus pasirinktas gyvenimo bū-
das. Jeigu žmogus nėra visiškai apsis-
prendęs rinktis tiesą ir gėrį, bet
mąsto, kad šioje žemėje galima nedo-
rai gyventi, paisant tik savo nedorų
ketinimų ir nevaldomų užgaidų, to-
kiam žmogui priimti Kristų bus net
sunkiau, nei ano meto lietuviams.

Kad žinia apie Jėzų Kristų sėk-
mingai plistų, visų pirma reikia pa-
sišventusių Evangelijos skelbėjų bei
liudytojų. Savo misijos vykdytojais
Jėzus Kristus pasirinko paprastus
žmones, neturinčius jokio išsilavini-
mo ir niekuo neišsiskiriančius iš kitų.
Kristaus mokiniai nestokojo net žmo-
giškųjų silpnybių, kaip antai, apašta-
las Petras pabijojo kančios ir išsigynė
savo Mokytojo, nors buvo pažadėjęs
net mirti už jį; keli mokiniai mąstė
apie galimus aukštus postus, jeigu
žmonės paskelbtų Kristų karaliumi,
ir panašiai. 

Evangelijos kelionėje per pasaulį
svarbūs ne tik jos nešėjai – dar svar-
besni ją priimantys. Kiekvienam
žmogui sunku atsisakyti savo anks-
tesnių įsitikinimų ir priimti naujus,
nes drauge reikia nusižeminti, pri-
pažįstant, kad buvo gyventa klaidoje.
Ypač sunku priimti krikščionybę, nes
ji – stabus griaunanti religija. Krikš-
čionybė nepalieka vietos ne tik drož-
tiems ar iš akmens kaldintiems sta-
bams, bet ir tiems, kurie tūno giliai
žmogaus širdyje. Kai žmogus nutaria
priimti Kristų, jis visų pirma apsis-
prendžia iš savo širdies išmesti nuo-
dėmės stabus. 

Šiandienė Europa, kurioje gyve-
name, yra susikūrusi labai daug sta-
bų, kai kurie iš jų ginami net įstaty-
mais. Pavyzdžiui, Ispanijos kairiųjų
vyriausybė išleido potvarkį, kad visos
vaistinės privalo net paaugliams par-
davinėti tabletes, kurios motinos
įsčiose nužudo kūdikį. Švedijoje lei-
džiama nužudyti negimusį kūdikį, jei
tėvams nepatinka jo lytis. Dėl vadi-
namųjų žmogaus teisių paneigiama
daugelio vaikų teisė gyventi. Štai kas
atsitinka, kai žmogus susikuria nuo-
dėmės stabų, savo įgeidžius pasitelk-
damas kaip aukščiausią elgesio nor-
mą. Ar toks žmogus galėtų priimti
Evangeliją? Aišku, kad ne, nes jo
širdis kaip uola, ant kurios nukritusi
gėrio sėkla pasmerkta žūti. Išvada
labai aiški: kiekvienas iš mūsų turi-
me rūpintis, kad mūsų širdys būtų
tarsi derlinga žemė, leidžianti Evan-
gelijos sėklai nešti šimteriopą vaisių.

Taigi jubiliejus yra proga kai kuo
pasidžiaugti, bet drauge ir rimtai su-
simąstyti, ką sugebėjome išsaugoti iš
Evangelijos lobyno ir ką perduosime
ateities Lietuvai. Dėkodami Dievui
už Evangelijos žinią, prašykime dan-
gaus šviesos vertinti paveldėtą lobį ir
budėti, kad mūsų širdys visuomet
būtų imlios Kristaus tiesos ir meilės
žodžiui. 

Apie patriotizmą, kultūrą
ir nostalgiją 

STASYS GOŠTAUTAS

Miela Dalia,

Nemėgstu atsakyti į laiškus, straipsnius, ginčus apie tiesą ar netiesą,
nes daugumoje atvejų – tai bergždžias užsiėmimas, ir abu polemistai daž-
niausiai pasilieka ties savo nuomonėmis. Bet kadangi tave laikau kolege
ir drauge, manau, verta gražiai pasikalbėti.

Pirmučiausia, stebiuosi, kad atėjo laikas duoti per galvą už patriotiz-
mą. Anksčiau duodavom per galvą už  patriotizmo stoką, už per mažai
patriotizmo, bet laikai pasikeitė ir už mažiausią užuominą reikia duoti
per galvą.

Neprisimenu, kad aš nors vieną kartą būčiau tą žodį vartojęs, kažkaip
jis skamba  nelietuviškai ir stengiausi tokių vengti. ,,Patriotizmas” man
visados  skambėjo kaip svetimas ir mažai ką sakantis žodis, ir niekad nie-
kur savęs nelaikiau ir nevadinau patriotu. Tad nei išeivių, nei naujų emi-
grantų – bandau vengti ,,banginių” – nevadinau patriotais. Man, rodos,
patriotizmas yra asmeninis nusistatymas, visai nereikalingas tokiems
mūsų milžinams kaip Basanavičiui, Kudirkai ar Maironiui. Jau vien tik
paminėjus jų vardus mums kyla pagarba tiems Lietuvos didvyriams, ir,
matai, nereikėjo net to žodžio vartoti, kad pasakytum tiksliai, kas jie buvo
ir yra.

Kaltini mane už ,,nostalgišką” prisiminimą tų dviejų ar trijų kartų,
kurios laikė savo pareiga dirbti ir kovoti ne tik už Lietuvos laisvę, bet
svarbiausia – už Lietuvos vardo išlikimą. Kaip caro laikais Lietuva buvo
paversta  Šiaurės Vakarų provincija, kad tik neminėti Lietuvos vardo, taip
sovietų laikais visi bandėm – be jokios nostalgijos – išlaikyti gyvą Lietuvos
vardą, ištrintą iš pasaulio žemėlapių. Ir  jeigu kur nors pasakydavai, iš kur
tu, paklausdavo, ar tai ne Afrikos tautelė ar salelė kur nors Dideliam van-
denyne? Reikėjo kovoti už mūsų tapatybės išlikimą ir nelaukėm už tai jo-
kio užmokesčio ar pagerbimo, dirbom todėl, kad norėjom. Mūsų tėvai
užsidėjo ant savęs tą pareigą, be jokių iliuzijų ir be jokio atpildo. Visi mūsų
intelektualai – o jų buvo dauguma – jautėsi skolingi savo tautai ir be jokio
klausimo gana vieningai, kas kaip mokėjo stojo į kovą už Lietuvą. Ar tai
patriotizmas? Aš nežinau, man visai nesvarbu, kaip jį pavadinsim, tai
buvo faktas, kuris ne tik mus išsaugojo lietuviais, bet ir davė apie ką
pamąstyti okupantui, kuris stengėsi būti ,,geras” su savo vergais, kad Va-
karų lietuvių spauda nerėktų per garsiai. Matai, ,,Draugas” ir ,,Naujie-
nos” atliko savo pareigą.

Kai  sakiau, kad ta išeivių karta ir jų palikuonys – ir aš vienas iš jų,
išbėgęs iš Lietuvos būdamas vos penkerių metų, išbadėjęs, sušalęs, be ba-
tų, be duonos plutos, kaip ir visi pabėgėliai po karo  – ta išeivių karta bu-
vo kultūringa inteligentų karta, universitetą baigusi karta, tai faktas, pri-
pažintas pačių okupantų, kurie mums įkalbėjo, kad palikom Lietuvą ne-
mokšų rankose. Jie ėmė per kelis dešimtmečius atkurti tą intelektualų,
profesionalų kartą, jau po sovietų mąstysena, bet vis vien jie visi mokėsi
ir bandė būti naudingi tai naujai tėvynei, kur stebėtinai visi kalbėjo ir
skaitė lietuviškai, ir nebuvo jokio klausimo, kad čia kiti žmonės, nepa-
našūs į samojedus. Tai viskas vyko po Amerikos ir pasaulio lietuvių kieta
priežiūra, ir bet koks nusižengimas sulaukdavo garsaus atsiliepimo lietu-
viškoje spaudoje, kurią taip vertino sovietai, kad visais būdais bandė su-
naikinti. Bet nepavyko.

Ar tai tu apie tokius patriotus kalbi? Man niekad neatėjo net į galvą
jų vadinti patriotais, jie buvo tik lietuviai, kaip ir jūs po sovietais, ir to už-
teko.

Ar tavo karta yra patriotiška, aš to nežinau. Man atrodo, kad jie yra
lietuviai, kurie atvyko ne tiek padėti Lietuvai, kiek susikurti  geresnį sau
gyvenimą, gal pataupyti ir, jeigu viskas bus gerai, grįžti į tėvynę, kur jų
laukia namai, tėvai, draugai ir jaunystės keliai. Tai ne patriotizmas, tai
normalus žmogaus gyvenimas šioj žemėj. Jeigu per tą laiką, progai pasi-
taikius, jie galės padaryti ką nors naudingo Lietuvai, tuo geriau, bet jie
nejaučia to būtinumo, kurį išeivių karta jautė – būt arba žūt.

Apie kultūrą ir bendrą išsilavinimą negaliu nieko per daug pasakyti.
Man rodos, jūs išaugote sovietų kultūroje, ir normalu, kad kartais vienas
kitam atrodom skirtingi. Jūs beveik visi baigėte aukštus mokslus, bet,
kaip ir išeivių karta, jūs dirbat, ką randat. Vieniems geriau pasiseka, ki-
tiems blogiau, bet tokios kartos, kaip išbėgo per karą, jūs neturite ir nega-
lite turėti, nes dauguma jų pasiliko Lietuvoje.

Nežinau, Dalia, kodėl tu turi vartoti žodžius, kurie nėra mano. Aš nie-
ko nelyginau, o kad išeivių karta buvo tokia, kokią aš ją aprašau, tai teisy-
bė, ir niekas to negali paneigti. Kad nauja emigrantų karta yra kitokia,
irgi aišku. Ir ji neatvažiavo vaduoti Lietuvos, ačiū Dievui, ji jau išvaduota.
Jie atvyko uždirbti pinigų ir geriau gyventi, negu tai būtų  galėjusi Lietu-
voje. Nieko blogo. O kad ana pabėgėlių išeivių karta buvo kultūringesnė,
tai ne užgavimas, nes tikrai tiek poetų, rašytojų, dailininkų, profesorių…
drįso išbėgti iš savo tėvynės ne dėl to, kad geriau gyventų ar daugiau už-
dirbtų, pabėgo, kad išgelbėtų savo gyvybę ir kad galėtų toliau dirbti Lietu-
vos darbą. Kultūringesnė? Taip, nes išbėgo visas elitas. Dabartinės Lietu-
vos elitas neturėjo reikalo ,,bėgti”, nes užteko darbo pas savus. Išvažiavo
tie, kurie arba neturėjo išvis darbo, arba ieškojo geresnio, pelningesnio.
Tad skirtumas didelis, ir abi emigracijos gyveno pagal jiems duotą progą.

Nukelta į 9 psl.

Arkivysk. Sigito Tamkevičiaus, SJ pamokslas švenčiant 
Tūkstantmečio jubiliejų Jonavoje
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LAURYNAS R. MISEVIÇIUS

Kuomet Lietuvoje visų dėmesio
centre atsidūrė prezidento rinkimai,
grupė aktyviausių lietuvių visuome-
nininkų iš  Čikagos, taip pat Rytų bei
Vakarų pakrantės suvažiavo į Wa-
shington, DC dalyvauti kasmetinia-
me Jungtinio Baltijos šalių-Amerikos
komiteto JBANC (Joint Baltic Ame-
rican National Committee) bei JAV-
Baltijos šalių fondo  USBF (U.S. Bal-
tic Foundation) politiniame savaitga-
lyje. Tradiciškai į Jungtinių Valstijų
sostinę atvyko nemažai visų trijų Bal-
tijos šalių valdžios institucijų atsto-
vų, verslininkų, politikos apžval-
gininkų bei įvairių sluoksnių vietinių
telkinių išeivijos, taip pat apsilankė
amerikiečiai – buvę Kongreso nariai
bei valstybės tarnautojai. Nors šie-
met pagrindine Baltijos tautų šventės
dalimi tapo Latvijos prezidento J. E.
Valdis Zatlers apsilankymas, daugu-
moje renginių dalyvavo ir Lietuvos
bei Estijos diplomatinio korpuso na-
riai. 

Nuo ketvirtadienio iki šeštadie-
nio prestižiškiausioms Washington,
DC įsikūrusioms valstybinėms insti-
tucijoms bei tarptautinėms organiza-
cijoms priklausančiose patalpose vy-
ko diskusijos Baltijos regiono saugu-
mo, energetikos, stabilumo, JAV ad-
ministracijos politikos Lietuvos, Lat-
vijos ir Estijos atžvilgiu, ryšių su
išeivija ir diplomatijos klausimais.
Nepaisant to, kad kai kurie JBANC ir
USBF renginiai persiklojo (nors po
panašios pereitų metų problemos
abiejų organizacijų vadovai pažadėjo
šiemet dėti visas pastangas, kad nie-
ko panašaus nepasitaikytų!), į pag-
rindinius priėmimus Lenkijos amba-
sadoje (penktadienį, gegužės 15-ąją)
bei JAV-Baltijos šalių fondo „Gala”
vakarą „Mayflower” viešbutyje praei-
tą šeštadienį susirinko beveik visi
ypatingai svarbūs asmenys ir garbės
svečiai. 

Nuo 1919 metų toje pačioje vieto-
je 16-joje gatvėje (visai šalia tokio
pat Lietuvos diplomatinio korpuso)
esančioje lenkų ambasadoje mus
pasitiko dabartinis kaimyninės šalies
ambasadorius J. E. Robert Kupiecki,
kuris papasakojo, kad 11 Rytų bei
Vidurio Europos šalių (tarp jų ir trys
Baltijos valstybės) atitinka 8  proc.
JAV, 43 proc. Vokietijos bei net 110
proc. viso Rusijos bendrojo vidaus
produkto (BVP). O į visus kreipęsis
Latvijos vadovas  Zatlers konstatavo,
kad negalime pakeisti savo geogra-

finės padėties, bet galime pasirinkti
sau draugus, o Baltijos šalys pasi-
rinko ES, NATO ir galų gale, USBF –
organizaciją, kuri jau beveik 20 metų
uoliai remia šių valstybių ekonomiką,
politiką ir įvairias nevyriausybines
įstaigas. Paklausėme Latvijos Res-
publikos prezidento, ką jis mano apie
panašias grupuotes kaip JBANC ir
USBF ir koks jų indėlis į Baltijos
šalių vystymąsi. Į tai Jo Ekscelencija
atsakė, kad JAV-Baltijos šalių fondas
ir panašios paramos organizacijos per
pastaruosius du dešimtmečius atliko
milžinišką darbą, visoms šioms vals-
tybėms pereinant prie rinkos eko-
nomikos, įkuriant pilietines instituci-
jas bei daugelį visuomeninių įstaigų,
tačiau dabar šį darbą perimti turė-
tumėme mes – jaunoji karta. Užsimi-
nėme ir apie Latvijos transporto sek-
torių, konkrečiai – itin sėkmingą avi-
akompanijos ,,Air Baltic” verslą,
kurios dėka Ryga palaipsniui užsitar-
navo pagrindinį visų trijų Baltijos
regiono valstybių oro uosto vaidmenį.
Zatlers šį faktą pakomentavo labai
paprastai – jei ,,Air Baltic” būtų pasi-
vadinę, sakykime, ,,Air Latvia” arba
,,Latvian Airlines”, tokios didelės
sėkmės kažin ar susilauktų – diplo-
matiškas akmuo ir į visišką nesėkmę
patyrusių ,,Lithuanian Airlines” dar-
žą. Nuo konkretaus atsakymo į trečią
klausimą apie kitose Olimpinėse žai-
dynėse (Vancouver mieste, Kanadoje
2010 m. žiemą) dalyvausiančios Lat-
vijos ledo ritulio komandos siekį pa-
galiau iškovoti savo šaliai išsvajotus
medalius prezidentas gudriai išsisu-
ko, pareikšdamas, kad jeigu ne atei-
nančiais metais, tai kada nors tokia
diena tikrai išauš.  

Šeštadienį, gegužės 16-ąją, nuo

pat rytmečio ,,Renaissance” viešbu-
tyje toliau vyko JBANC konferencija
Baltijos regiono saugumo klausimais,
na, o USBF ,,Mayflower” konferenci-
jų salėje pristatė priešpiečių diskusiją
apie Baltijos šalių ir JAV būrimąsi
ekonomikos srityje, dalyvaujant am-
basadoriams A. Pildegovics (Latvija),
A. Brūzgai (Lietuva) bei V. Reinart
(Estija), taip pat dviem amerikiečių
diplomatinio korpuso pareigūnams.
Pokalbio dalyvius pristatė vienas
USBF įkūrėjų Linas Kojelis, visus pa-
kvietęs į jau aštuntus metus paeiliui
organizuojamą ,,Gala” vakarą. Vos
atvykus į minėtą ,,Mayflower” vieš-
butį buvome maloniai nustebinti virš
pagrindinio įėjimo vėjyje besiplaik-
stančios lietuviškos trispalvės (kartu
su Latvijos bei Estijos valstybinėmis
vėliavomis): tuo pasirūpino viešbuty-
je ne pirmus metus dirbantis lietuvis
Robertas Nagys, atsakingas už ypa-
tingai svarbių  asmenų priėmimą. 

Kadangi šiais metais USBF ren-
giniuose iš visų trijų Baltijos šalių
pagrindinis dėmesys buvo skirtas
Latvijai, šventinio vakaro vedančiąja
pakviesta latvių kilmės Philadelphia
gyvenanti Anita Brikman, dirbanti
TV laidų diktore ,,9 News Now” pro-
gramoje. Brikman vieną po kito pris-
tatinėjo svarbiausius garbės svečius,
kuriems šiemet USBF skyrė apdova-
nojimus už įvairius nuopelnus savo
šalyse. Lietuviams buvo itin malonu
tarp jų išvysti vieną garsiausių visų

laikų krepšininkų Šarūną Marčiulio-
nį, kuriam atiteko žymuo už pasie-
kimus sporte ir verslo srityje. Jį apdo-
vanojimui pristatė LR garbės konsu-
las iš San Francisco (CA) Dennis Ga-
rrison. Marčiulionis jautėsi daug la-
biau sukaustytas, nei buvome įpratę
jį matyti krepšinio aikštelėje, prisipa-
žinęs, kad tai buvo pirmasis jo apdo-
vanojimas  gyvenime, gautas vilkint
ne sportinę aprangą ir tokioje iškil-
mingoje aplinkoje. 

Svečiams besivaišinant latvių
virtuvės profesionalo, restorano
„Vincents” Rygoje vadovo M. Ritins
virėjų komandos patiekalais suskam-
bo klasikinė muzika – pianiną „pra-
kalbino” virtuozas A. Abols, į USBF
,,Gala” vakarą pakviestas iš tolimo-
sios Pietų Amerikos. Netrukus pa-
aiškėjo ir tyliojo aukciono laimėtojai,
na, o labiausiai susirinkusių susido-
mėjimą kėlė ne kas kitas, o to paties
Š. Marčiulionio pasirašyti krepšinio

kamuoliai, kuriuos įsigyti panoro
keliolika USBF rėmėjų. Vis dėlto sėk-
mingiausia preke tapo Lietuvos pre-
zidento dovana – asmeninis rašiklis,
kurio pradinė kaina (50 dol.) pakilo
keturgubai. Iškilmingai vakarienei
einant į pabaigą, į sceną buvo pakvies-
tas pagrindinis prelegentas – Latvijos
prezidentas Zatlers, visiems padėko-
jęs už paramą USBF ir Baltijos ša-
lims, kurias vaizdžiai prilygino fe-
niksui, pakilusiam iš pelenų. Kai-
myninės valstybės vadovas kvietė ir
toliau skatinti baltietišką savitumą,
savo kalbą užbaigdamas palinkėjimu
,,Telaimina Dievas Baltijos šalis”
(angl. God Bless the Baltics). Susi-
žavėjusiai auditorijai atsistojus pa-
gerbti garbingiausią vakaro svečią,
pastebėjome dar vieną gražų lietuviš-
ką šventės mažmožį – ant kiekvieno
svečiams skirto stalo ,,Mayflower”
viešbučio priėmimams skirtoje salėje
puikavosi stiklinių gėlių rinkinys mū-
sų šalies valstybinės vėliavos moty-
vais, sukurtas šiam ypatingam vaka-
rui Lietuvoje (šie gaminiai į JAV
importuojami ,,Bas Gallery”, esan-
čios Naperville, IL). 2009 m. JBANC
konferencijos bei aštuntasis USBF
,,Gala” vakaras – jau istorija, na, o
mes nekantriai lauksime kitų , 2010-
ųjų pavasario, nes tuomet pagal nu-
sistovėjusią tradiciją vėl po poros me-
tų pertraukos dėmesys bus  skirtas
Lietuvai.

Du dešimtmečiai remiant Baltijos regioną
Praėjusį savaitgalį JAV sostinėje įvyko kasmetinė JBANC konferencija, 

trečiasis USBF verslo forumas bei aštuntasis ,,Gala” vakaras

Latvijos prezidentas Valdis Zatlers.

JBANC konferencijos pranešėjai ir dalyviai Kapitolijaus priėmimų salėje Washington, DC.
Eugenijos Misevičienės nuotraukos

Latvijos Respublikos Garbės konsulas New York Daris Delins JBANC konfe-
rencijos „Heritage Foundation” patalpose metu pristatė latvių režisieriaus E.
Snore dokumentinį filmą „The Soviet Story”, jau išleistą 15 skirtingų kalbų. 
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Lietuvos krepšinio legenda 44-
erių metų Šarūnas Marčiulionis
tapo Jungtinių Amerikos Valstijų ir
Baltijos valstybių fondo (U. S.-Baltic
Foundation, USBF) šių metų lau-
reatu. Gegužės 15–16 d. JAV sostinė-
je Washington, DC vykusių iškilmių
metu Š. Marčiulioniui buvo įteiktas
apdovanojimas ,,Už nuopelnus Bal-
tijos valstybių sportui ir verslui”
(,,Baltic Outstanding Achievement in
Sports and Business Award”). Ap-
dovanotas ir Latvijos prezidentas
Valdis Zatlers – jam įteiktas JAV-Bal-
tijos šalių fondo Baltijos šalių vals-
tybingumo apdovanojimas.

Kasmetį renginį Washington or-
ganizuoja Estijos, Latvijos ir Lietuvos
bičiulių Amerikoje draugija. Tai
metinis renginys, suburiantis estus,
latvius ir lietuvius, gyvenančius JAV.

JAV-Baltijos šalių fondas buvo
įkurtas 1990 metais Lietuvai, Latvi-
jai ir Estijai atgavus nepriklausomy-
bę. Fondo tikslas – remti demokra-
tinius procesus ir rinkos ekonomikos
plėtrą Baltijos šalyse.

USBF buvusiam Lietuvos rinkti-
nės (1990–1996) ir National Basket-
ball Association (NBA) gynėjui, o da-
bar sėkmingai verslą plėtojančiam
Marčiulioniui įteikė apdovanojimą,
skirtą Baltijos valstybių piliečiui už
demokratijos ir laisvos rinkos verty-
bių įgyvendinimą Lietuvoje.

Marčiulionis savo sportinę kar-
jerą pradėjo Vilniaus ,,Statybos”
krepšinio komandoje, kurioje žaidė
nuo 1982 iki 1989 m., vėliau buvo pa-
kviestas į NBA, kur įvairiose koman-
dose rungtyniavo iki 1997 m. Jis buvo
vienas Lietuvos krepšinio (LKL) ir
Šiaurės Europos krepšinio lygų
(NEBL) įkūrėjų.

Marčiulionis – 1988 m. Seoul
olimpinis čempionas bei 1987 m.
Europos vicečempionas (su SSRS
rinktine), 1992 m. Barcelona ir 1996
m. Atlanta olimpinių žaidynių bron-
zos medalininkas, 1995 m. Europos
vicečempionas (su Lietuvos rinktine).

Baigęs krepšininko karjerą Mar-
čiulionis ėmėsi verslo. Jam priklauso
,,Šarūno” viešbutis Vilniuje. Jis taip
pat yra Vilniuje įsikūrusios Šarūno
Marčiulionio krepšinio akademijos
vadovas.

Apdovanojimo proga pakalbino-
me patį Marčiulionį, apsilankiusį me-
tiniame renginyje Washington, DC.

– Sveikiname Jus tapus USBF
laureatu. Ką Jums reiškia šis
fondo apdovanojimas?

– Apdovanojimas ypatingas tuo,
kad yra skirtas ne tik už laimėjimus
krepšinio aikštelėje, bet ir už veiklą
socialinėje bei verslo srityje.

– Kokiais džiaugsmais ir
rūpesčiais gyvenate šiandien?

– Veiklos užtenka, nėra kada
nuobodžiauti, finansinis sunkmetis
jaučiamas ir Lietuvoje, ypatingai –
viešbučių versle. Tenka kovoti su biu-
rokratija dėl mokesčių sumažinimo,
slegia didžiuliai nekilnojamojo turto
mokesčiai. Reikia pasukti galvą, kaip
geriau tvarkytis. Antri metai užsi-
imame ekologinių karkasinių namų
gamyba. Tokie mediniai namai po-
puliarūs Skandinavijoje, Jungtinėse
Valstijose, nes jie pastatomi gana
greitai, nėra brangūs. Bendradar-
biaujame su skandinavais, kurie yra

gana toli pažengę tokių namų ga-
myboje, galvojame apie ekoparko kū-
rimą. Lietuviai kol kas labiau mėgsta
statybose naudoti plytas, kurios ne
šildo, o šaldo, bet jau turime užsa-
kymų ir Lietuvoje. 

– Ką pasakytumėte apie šian-
dieninį Lietuvos krepšinį? Kokia
jo ateitis?

– Einasi gana neblogai. Laukia-
me rugsėjo mėnesį Lenkijoje vyksian-
čio Europos čempionato. Tikiuosi,
kad komanda susižais, treneriai dir-
ba, neblogai sekasi treneriui Rimui
Kurtinaičiui. Šiek tiek neramu dėl
gana neobjektyvios vertinimo siste-
mos, nes pralaimėjimas ar laimėjimas
ketvirtfinalyje nulemia, ar komanda
gali kovoti dėl medalių nepaisant to,
kaip buvo žaista viso čempionato me-
tu. Be abejo, daug ką lems ir varžo-
vai, o šiais metais dalyvaus 5–6 stip-
rios komandos, tad laukia atkakli kova. 

– Kaip gyvuoja Jūsų vado-
vaujama krepšinio akademija?

– Džiaugiuosi akademijos pasie-
kimais – esame Lietuvoje pirmi-antri.
Tenka kartais būti patarėju trene-
riams.  Akademijoje sportuoja tikrai
nemažai gabaus jaunimo. Daug vilčių
teikia jauniai, kurie kitais metais
baigs akademiją. Turim agentūrą, pa-
dedančią jauniems krepšininkams
eiti toliau. Baigusiems akademiją
jauniems krepšininkams stengiamės
padėti pasirinkti tinkamą kelią, bet
galutinį sprendimą paprastai priima
patys sportininkai, pasitarę su tėvais.
Daug kas krepšinyje priklauso nuo
trenerio, nuo komandos. Nepatarčiau
jauniems, 18–19 metų krepšinin-
kams  labai keisti aplinką ir veržtis  į
užsienį žaisti, jiems reikėtų visų
pirma sustiprėti žaidžiant Lietuvoje.
Turime pavyzdžių, kai talentingi
krepšininkai papuola ne į tas rankas
ir vėliau prapuola iš trenerių akira-
čio. Taip atsitiko su Pocium.

– Kokie ryškiausi prisimini-
mai likę iš to meto, kada žaidėte? 

– Geri prisiminimai likę iš 1992
metų, kada savo rankom lipdėm
komandą,  su nostalgija prisimename
,,marškinėlių erą”.  Man atrodo, kad
tarp dabartinių sportininkų mažiau
tarpusavio pasitikėjimo, šilto bend-
ravimo, jaučiasi šaltukas. Vertybių

krizė juntama visur.
– Kas, Jūsų nuomone,  svarbu

kalbant apie Lietuvos sporto
dabartį ir ateitį?

– Krizė leidžia pasverti ne tik ša-
lies ekonomikos, bet ir dabartinę spor-
to padėtį. Kalbant apie sporto ateitį
visų pirma reikia įvertinti šiandie-
nos sporto padėtį, matyti ateities ga-
limybes,  žinoti, ko mes tikimės iš Lie-
tuvos sporto, kas yra svarbiausia. Rei-
kia, kad išeivija dalyvautų Lietuvos
gyvenime, padėtų protingais patari-
mais, kurie tikrai niekada nemaišo.

– Ar dažnai lankotės Jungti-
nėse Valstijose? Kokie reikalai
,,atskraidina” Jus čia?

– Žiemą nemažai laiko praleidžiu
California – ten  skrendu pailsėti. Bū-
nant ten iš šalies geriau  matyti, kas
vyksta Lietuvoje. Šios kelionės metu
aplankysiu dukrą Kristiną – ji baigia
University of Californis, Berkeley,
noriu pasveikinti ją šio svarbaus
įvykio proga.

Kalbino Loreta Timukienė
Šarūnas Marčiulionis Washington, DC vykusio iškilmingo apdovanojimo metu.

Ingos Lukavičiūtės nuotr.

KARAIMAI IR ŽYDAI

Š.  Marčiulionis: ,,Įvertinti mano
laimėjimai ne tik krepšinio aikštelėje”

Broniaus Puzinavičiaus straips-
nis ,,Lietuvos karaimų istorija”,
Kultūros priede (,,Draugas” 2009 m.
gegužės 2 d.) galėjo būti tikslesnis.

Karaimai, tai turkų tarme kal-
bantys žmonės, kurie Lietuvoje dau-
giausia gyvena Trakuose ir jo apylin-
kėse. Šios tautos padavimai sako, kad
jie buvo Vytauto atkelti iš Krymo po
Vytauto pergalės prieš totorius 1392
metais. Gerb. Puzinavičius teisingai
rašo, kad ,,karaizmo” pradininkas
buvo Ananas. Tačiau autorius niekur
savo gana ilgokame straipsnyje nepa-
sako, kas tas Ananas buvo ir kodėl jis
pradėjo tą ,,karaizmą.”

Ananas arba ,,Anan ben David”
buvo žymus žydų mokslininkas. Jis,
kaip žydas ir žydų tikėjimo tyrinėto-
jas ir žinovas, nesutiko su žydų vadų
– rabinų – aiškinimais teologijos
klausimais. Taip Ananas ir tie žydai,
kurie juo pasitikėjo, atskilo nuo pag-
rindinės žydų bendruomenės. Tai
įvyko aštunto šimtmečio pradžioje
Babilonijoje, dabartiniame Irake.

Nuo to laiko šie atskilėliai nesu-
tinka būti vadinami žydais, nors skir-
tumas tarp jų yra ne gentinis, o tik
teologinis. Puzinavičius savo straips-
nyje pristato karaimus lyg kažkokią
neaiškią gentį: ,,Bendra religija ir
kalba šį tikėjimą išpažįstančius žmo-
nes ilgainiui suvienijo į tautą.” Bet
tai nėra teisybė, nes karaimai nuo pat
pradžios priklausė žydų tautai. Ta-
čiau dar įdomiau, kad Puzinavičius
straipsnyje, kai mini šią žydų genties
grupę, kurių pradininkas buvo žymus
žydas Ananas, niekur nėra pavartojęs
žodžio ,,žydas”.

Vytautas juos vadino ,,Trakų
žydai” (Judaei Troceuses). Karaimai
priklausė Lietuvos žydų tarybai ligi
pat 1772 m., kada po Lietuvos ir Len-
kijos pirmo padalijimo ta taryba buvo

panaikinta. Tradiciški žydai karai-
mus laikė eretikais, o karaimai tu-
rėjo tokią pačią nuomonę apie rabinų
žydus. Nors karaimai griežtai prieši-
nosi būti tapatinami su jų vadina-
mais ,,rabinų” žydais, jie savo vaikus
siuntė mokslinti į žydų jeshivas. Ka-
raimų tikybos namai, kenesos, labai
panašios, ypač viduje, į sinagogas,
taip, kaip ir jų tikybiniai ritualai
panašūs į tradicinių žydų ritualus. 

Puzinavičius aiškina, kad vardas
,,karaimai” yra kilęs iš arabų žodžio
,,kara”, kuris reiškia ,,skaityti”, ta-
čiau jis nepasako, kodėl jis tokią iš-
vadą daro ir nekildina jo iš hebrajų
kalbos žodžio ,,karaim”, kaip tai žydų
istorikai daro. 

Neaišku, kodėl gerb. Puzinavi-
čius, Lietuvos mokslininkas, nepatik-
slino savo žinių su įvairiais, lengvai
prieinamais šaltiniais. Galėjo kad ir
telefonu pasiskambinti savo kolegai,
Vilniaus universiteto jidiš instituto
profesoriui Dovidui Katz ir išsiaiškin-
ti šį tą, prieš pateikdamas savo
straipsnį į laikraštį.

Įdomi karaimų istorijos smulk-
mena įvyko per Antrąjį pasaulinį ka-
rą. Vokiečiai nelabai žinojo, ką daryti
su karaimais – ar jie žydai, ar ne? Iš
pradžių Vokietijos vidaus ministerija
juos užrašė esant ne žydais. Tačiau
jiems vis dar buvo likęs įtarimas. Tad
dar kartą nusprendė ištirti tą klau-
simą. Vokiečiai apie karaimų kilmę
užklausė tris žydų mokslininkus –
Zelig Kalmanowitz, Meir Balaban ir
Itshak Schipper, kurie, norėdami ka-
raimus išgelbėti, atsakė, kad jie nėra
žydų kilmės. Visi trys mokslininkai
patys žuvo per Holokaustą, bet jų
dėka karaimai buvo išgelbėti.

Donatas Januta
San Francisco, CA
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D∂l vokieçi¨� turistû� turèjo 
pakilti NATO naikintuvai

Vilnius, gegužės 21 d. (BNS) –
Seimas patvirtino susitarimą, kuris
supaprastina teisines procedūras no-
rint į šalį parvežti užsienyje mirusių
artimųjų palaikus.

Susitarimo patvirtinimas pa-
lengvins tiek žmonių palaikų perveži-
mo iš Lietuvos į užsienio valstybes,
tiek Lietuvos piliečių, mirusių užsie-
nio valstybėse, palaikų parvežimo į
Lietuvą procedūras.

Minėtas Susitarimas dėl miru-
siųjų kūnų pervežimo buvo priimtas
1973 m. Strasbūre. Prie jo prisijun-
gusios valstybės paskiria įstaigą, tu-
rinčią teisę išduoti nustatytos formos
specialų dokumentą, ir valstybės, per
kurių teritoriją ar į kurių teritorijas
gabenami žmogaus palaikai, jokių pa-

pildomų dokumentų nereikalauja.
Prie susitarimo šiuo metu yra prisi-
jungusi 21 Europos valstybė.

Iki šiol įmonės, organizuojančios
žmogaus palaikų gabenimą, bei as-
menys, besirūpinantys artimųjų pa-
laikų parvežimu į Lietuvą iš užsienio,
turi gauti Lietuvos diplomatinėse at-
stovybėse išduodamą leidimą miru-
siojo palaikus parvežti į Lietuvą.

Nors toks leidimas išduodamas
nemokamai, jam gauti kyla kliūčių,
kai mirusiojo palaikai yra toli nuo
konsulinės įstaigos arba kai konsuli-
nės įstaigos toje užsienio valstybėje
nėra. Kai kurios valstybės reikalauja
savo atsakingos įstaigos išduoto leidi-
mo, jei palaikai gabenami per jos teri-
toriją tranzitu.

Vilnius, gegužės 19 d. (ELTA) –
Lietuvos nacionaliniame operos ir
baleto teatre po Rodion Ščedrin bale-
to ,,Ana Karenina” pagrindinio vaid-
mens atlikėjai, primabalerinai Eglei
Špokaitei įteiktas garbingas apdova-
nojimas – tarptautinio Maja Plisec-
kaja ir Rodion Ščedrin fondo premija.

Lietuvos baleto primabalerina E.
Špokaitė – pirmoji atlikėja, apdova-
nojama šia premija. Jos kandidatūrą
pasiūlė pati M. Pliseckaja, su ja suti-
ko visas fondo direktoratas. Premija
yra skiriama už E. Špokaitės kūrybi-
nę veiklą, jos nuopelnus baleto menui.

Praeityje viena garsiausių Rusi-
jos balerinų M. Pliseckaja, besižavin-
ti mūsų balerinos talentu, jos profe-
sionalumu ir ypatingu artistiškumu,
apie E. Špokaitę yra sakiusi: ,,Tai ba-
lerina, visada žinanti, ką ji veikia ir
vardan ko ji yra scenoje.”

M. Pliseckaja ir R. Ščedrin fon-
das, gyvuojantis jau 10 metų ir vei-
kiantis Vokietijoje bei JAV, globoja
muzikos ir baleto meno atstovus. 

Vilnius, gegužės 21 d. (ELTA) –
Lietuva ir Jungtinės Amerikos Vals-
tijos žada keistis informacija ieškant
pavojingų nusikaltėlių, tiriant nusi-
kaltimus panaudoti DNR profilius,
kurie yra labai veiksminga priemonė
nustatyti asmenis, padariusius nusi-
kaltimus, arba tuos nusikaltimus su-
jungti pagal biologinius pėdsakus,
rastus įvykio vietose. Taip pat nu-
matyta keistis pirštų atspaudais, ras-
tais įvykio vietose.

Tai numatyta šalių susitarime

dėl glaudesnio bendradarbiavimo nu-
sikaltimų prevencijos ir kovos su jais
srityje, kurį patvirtino Seimas. Šiuo
įstatymu patvirtintas praėjusių metų
spalio pabaigoje Vilniuje pasirašytas
Lietuvos ir JAV vyriausybių susitari-
mas dėl glaudesnio bendradarbiavi-
mo nusikaltimų prevencijos ir kovos
su jais srityje.

Šiuo susitarimu išplėtojus teisi-
nius bendradarbiavimo pagrindus,
bus sustiprintas viešasis saugumas
abiejose valstybėse. 

Bus palengvintas palaikû parvežimas

Lietuva ir JAV keisis informacija

Vilniû papuošè Olimpiniû 
çempionû� šlovès alèja

Vilnius, gegužės 22 d. (BNS) –
Ketvirtadienį į orą buvo priversti pa-
kilti Zokniuose (Šiaulių r.) esantys
NATO naikintuvai.

Jiems buvo pranešta apie iš Len-
kijos į Lietuvos teritoriją įskridusį or-
laivį. Baltijos oro erdvę šiuo metu
saugantys Čekijos naikintuvai ,,JAS-
39 Gripen” nuskrido patikrinti, koks
tai orlaivis.

,,Iš Lenkijos į Lietuvą be skry-
džio plano ir net be ryšio įskrido ma-
žas lėktuvėlis. Kai jis nutūpė, paaiš-
kėjo, kad juo skrido du vokiečių turis-

tai – vyras ir žmona, kurių kelionės
tikslas buvo Klaipėda”, – sakė Lietu-
vos karinių oro pajėgų (KOP) vadas
brigados generolas Artūras Leita.

Anot jo, vokiečių lėktuvas pats
nutūpė Gargžduose. Už civilinės
aviacijos taisyklių pažeidimą jiems
gresia nuobauda. Anot A. Leitos, to-
kių skrydžių tvarkos pažeidėjų ypač
padaugėja vasarą, tačiau ne visuomet
dėl to į orą keliami naikintuvai. KOP
vado teigimu, dažnai pavyksta kitais
būdais išsiaiškinti, kas ir kokiu tikslu
skrenda.

E. Špokaitei îteiktas tarptautinis
apdovanojimas 

Sunkmetis ñada naujâ emigracijos bangâ

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Primabalerina Eglė Špokaitė.  
LNOBT nuotr.

Olimpinių čempionų šlovės alėja. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, gegužės 21 d. (ELTA) –
Vilniuje, prie ,,Siemens” arenos, iš-
kilmingai atidaryta Olimpinių čem-
pionų šlovės alėja. Joje atidengti
stendai su 25 Lietuvos olimpinių
čempionų nuotraukomis.

Alėjos atidarymo iškilmėse daly-
vavo 9 olimpiniai čempionai: Vladis-
lavas Česiūnas, Daina Gudzinevičiū-
tė, Lina Kačiušytė, Modestas Pau-
lauskas, Angelė Rupšienė, Romas
Ubartas, Remigijus Valiulis, Vida
Vencienė ir Robertas Žulpa.

Ateinantį pirmadienį sukaks 85
metai nuo pirmojo Lietuvos sporti-
ninkų pasirodymo olimpinėse žaidy-

nėse. 1924 m. gegužės 25 d. Paryžiaus
olimpinėse žaidynėse Lietuvos fut-
bolininkai pralaimėjo šveicarams 0:9.

Iš viso olimpinėse žaidynėse yra
dalyvavę 303 Lietuvos sportininkai.
Pirmasis Lietuvos sportininkas, ta-
pęs olimpiniu čempionu, buvo boksi-
ninkas Danas Pozniakas – olimpinį
auksą jis iškovojo 1968 m. Mexico
olimpinėse žaidynėse. Rankininkė Al-
dona Česaitytė-Nenėnienė, krepši-
ninkė Angelė Rupšienė, dviratinin-
kas Gintautas Umaras ir lengvaat-
letis Virgilijus Alekna olimpinėse žai-
dynėse yra iškovoję po du aukso me-
dalius. 

Atkelta iš 1 psl.
Per pirmus tris šių metų mėne-

sius atvyko 1,4 tūkst. užsieniečių, iš
jų 904 – pagal leidimus dirbti. Dau-
guma darbuotojų – tarptautinių reisų
vairuotojai, statybų darbuotojai, me-
talo konstruktoriai, laivų statytojai,
suvirintojai, mūrininkai, virėjai, da-
žytojai.

D. Paukštės teigimu, anksčiau di-
delė dalis imigrantų atvykdavo dėl
šeimos susijungimo – pas Lietuvoje
jau dirbančius artimuosius, o dabar –
dirbti.

Anot A. Sipavičienės, vyriausy-
bių politika migracijos atžvilgiu yra
labai politizuota. Dažnai tai tesąs
bandymas glaistyti socialinę įtampą,
atsakas į požymius, o ne į priežastis.
„Tokia politika dažnai būna neveiks-
minga arba lemia atvirkštinius rezul-
tatus: didėja nelegali migracija, ap-
sunkinamos galimybės verslui grei-
čiau išbristi iš krizės, mat migrantų
darbas pigesnis ir produktyvesnis, šie
dažnai neišvyksta net sumažėjus pa-
klausai, nes bijo, kad nebegalės su-
grįžti.

Kai kurios valstybės griežtina
kovą su nelegalia imigracija ir nelega-
liu imigrantų darbu. Ispanija ir Itali-
ja neleidžia laivais atplaukusiems
žmonėms prašytis prieglobsčio. Itali-
ja planuoja skirti nelegaliems imigran-
tams 10–13 tūkst. eurų baudas, o as-
menims, kurie suteikia nelegalams
gyvenamąjį plotą, – iki 3 metų ne-
laisvės. Ši šalis ir JK taip pat baudžia
darbdavius už neteisėtą imigrantų
įdarbinimą.

Pasak A. Sipavičienės, mūsų ša-
lies Vyriausybė specialiai dėl krizės
nepriėmė jokių migrantams svarbių
pakeitimų. Lietuva tebesilaiko imigra-
ciją ribojančios griežtos politikos. Pa-
klausių profesijų sąrašas buvo sutrum-
pintas nuo 60 užpernai iki 7 šiemet.

Sunkmečiu Lietuva užėmė „lau-
kimo” padėtį, todėl anksčiau supla-

nuotos programos buvo sustabdytos.
Dėl finansavimo problemų stabdo-
mos arba nepratęsiamos tokios krizės
metu svarbios programos, kaip Pre-
kybos žmonėmis prevencija, pagalba
nukentėjusiems, ekonominių mig-
rantų grįžimų skatinimo programa.

Kalbėdamas diskusijoje D.
Paukštė kritikavo Lietuvos politiką
migrantų atžvilgiu: esą mūsų šalis,
net nepaskelbus krizės, plaukė ir te-
beplaukia prieš srovę. Anot jo, emi-
gracijos iš Lietuvos srautas procenti-
ne išraiška yra didžiausias ES. Pernai
per dieną gimdavo 96 kūdikiai, mir-
davo 120 žmonių, išvykdavo 27, su-
grįždavo 25 žmonės. Kiekvieną darbo
dieną kreipdavosi 62 trečiųjų šalių pi-
liečiai, prašydami išduoti arba pra-
tęsti leidimą gyventi Lietuvoje.

Kaip tvirtino D. Paukštė, valdžia
nesistengia gyventojų išlaikyti šalyje:
„Mūsų piliečiai turi galimybę išvykti
ir gyventi kartu su šeima civilizuoto-
je bei saugesnėje aplinkoje senosiose
ES narėse. Kiek kainuos juos parvi-
lioti, nesusimąstome. Prireiks didelių
lėšų.”

Anot departamento atstovo, be-
vizis režimas su JAV ir Kanada bei
darbo rinkos atvėrimas kai kuriose
ES valstybėse yra dar viena pagunda
krautis lagaminus. Išvykti skatina ir
„lietuviškas atlyginimas”, didėjantis
nedarbas.

D. Paukštė siūlė pristabdyti už-
sieniečių atvykimą, kad darbą visų
pirma gautų Lietuvos piliečiai, ska-
tinti darbdavius samdyti vietos gy-
ventojus ir mokėti užsieniečiams tokį
patį atlyginimą, kaip lietuviams, už-
kirsti kelią fiktyvių įmonių steigimui.

Jo žodžiais, mūsų šalis praranda
didžiules sumas dėl mokesčių slėpi-
mo. Pavyzdžiui, apie 60 proc. imig-
rantų į Lietuvą atvyksta dirbti kaip į
komandiruotę, todėl valstybė iš tokio
darbuotojo negauna nė cento mokes-
čių.
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reikalaujama žalos atlyginimo už ,,so-
vietinę okupaciją”, nejuda į priekį su-
paprastinto tranzito į Kaliningrado
sritį problemos sprendimas, neplėto-
jamas ekonominis bendradarbiavi-
mas. ,,Nesiskelbdama Rusijos priešu,
Lietuva rodė skeptišką požiūrį į
Maskvą”, – sakė L. Sluckij.

Anot parlamentaro, visus šiuos
klausimus ,,galima išjudinti iš mir-
ties taško gera naujos Lietuvos vado-
vybės valia”. ,,Artimiausiomis savai-
tėmis pirmieji Maskvos ir Vilniaus susi-
tikimai aukštu lygiu parodys, ar galima
tikėtis, kad santykiams bus suteiktas
naujas postūmis”, – sakė  L. Sluckij.

Dar viena priežastis, kodėl prezi-
dentaujant D. Grybauskaitei gali būti
peržiūrėta Lietuvos užsienio politika,
yra jos asmeninės savybės. Vienoje iš
laidų ji pažymėjo, kad norėtų sude-
rinti savyje W. Churchill pragmatiz-
mą ir M. Gandi idealizmą. Tačiau ji
labiau panaši į gryną pragmatikę. To-
dėl suprantamas jos pasiryžimas dau-
giau dėmesio skirti santykiams su
Europa, nes ES – tai pinigai, o Gru-
zija ir Ukraina – beveik grynas idea-
lizmas. 

Šiuo atveju dar įdomu, su kuo
konkrečiai D. Grybauskaitė bandys
stiprinti santykius Europoje. Mąs-
tant pragmatiškai (o kaip tik taip D.
Grybauskaitė, atrodo, ir mąsto), orien-
tuotis reikėtų į pagrindines ES vals-
tybes (Vokietiją, Prancūziją ir pan.).
Šiuo atveju svarbu suprasti, kad orien-
tavimasis į „senąją Europą” reiškia
santūresnius santykius su JAV ir ar-
timesnius su Rusija. Tačiau pragma-
tiškai D. Grybauskaitei racionalus
kompromisas su Rusija (tas pat ir dėl
Baltarusijos) greičiausiai nėra jokia
problema, jeigu tai bus ekonomiškai
naudinga Lietuvai, ir, pavyzdžiui,
okupacinės žalos atlyginimo klausi-
mo sprendimo atidėjimas tolesnei
ateičiai iš jos pusės yra visai įmano-
mas (taip D. Grybauskaitė ir V. Ušac-
kas puikiai papildytų vienas kitą).

Apskritai D. Grybauskaitė kaž-
kuo primena V. Putin: jos, kaip cha-
rizminės vadovės, populiarumas tarp
žmonių yra toks pat didelis (bent jau
kol kas), ji kalba labai panašiai (tvir-
tai, su aiškiais akcentais), ir net jos
žvilgsnis yra toks pat šaltai patrauk-
lus ir geležinis, tad nenuostabu, kad
D. Grybauskaitės pažadai sutramdyti
oligarchus turbūt juos labai neramina.

Apibendrinant galima teigti, kad
D. Grybauskaitė tikrai bus kitokia
prezidentė negu V. Adamkus: idealiz-
mo jos veiksmuose greičiausiai bus
daug mažiau nei pragmatizmo (nors
ji ir sako, kad bandys juos suderinti),
vadinasi, ji aktyviau plėtos santykius
su tomis valstybėmis, su kuriomis
bendradarbiavimas yra ne pagrįstas
vertybėmis, o ekonomiškai naudin-
gas Lietuvai. Todėl visai įmanoma,
kad Lietuvos dėmesys Ukrainai ir
Gruzijai D. Grybauskaitės preziden-
tavimo metais gali pastebimai suma-
žėti (dėl pasikeitusių svarbiausių tiks-
lų bus mažiau noro ir išteklių), o „se-
najai Europai” (kaip pinigų šaltiniui)
ir Rusijai bei Baltarusijai (kaip gali-
mai labai patrauklioms Lietuvos pre-
kybos partnerėms) padidėti. Galbūt
tokia yra istorijos logika – krizės lai-
kais į valdžią ateina stiprūs pragma-
tiški vadovai.

Straipsnyje panaudota V. Volovoj
straipsnio (Geopolitika.lt) ir Eltos medžiaga.

D. Grybauskaitè ir naujoji Lietuvos uñsienio politika
Lietuvos prezidente išrinkus eu-

rokomisarę Dalią Grybauskaitę, vie-
na didžiausių intrigų yra susijusi su
tuo, kokią užsienio politiką vykdys
naujoji šalies vadovė. Kai kurie spe-
cialistai bando sakyti, kad D. Gry-
bauskaitė pirmiausia yra ekonomistė
ir neturi didesnės patirties ir suprati-
mo užsienio politikos, už kurią
Lietuvoje tiesiogiai atsakingas prezi-
dentas, srityje. Tačiau tai yra keista
pastaba, turint omenyje, kad D. Gry-
bauskaitė, kaip rodo jos biografija, il-
gą laiką studijavo politinę ekonomiją,
kuri yra neatsiejama nuo užsienio po-
litikos problematikos, ir dirbo diplo-
matinio pobūdžio darbą. Todėl bet
kokios kalbos apie jos nepatyrimą už-
sienio politikos srityje yra nepagrįs-
tos. Didesnis nežinomasis yra D. Gry-
bauskaitės nuostatos dėl Lietuvos už-
sienio politikos krypčių ir jos asmeny-
bės savybės.

Dėl užsienio politikos krypties D.
Grybauskaitė jau per pirmuosius sa-
vo pasisakymus pareiškė, kad Lietu-
vos užsienio politika turėtų būti la-
biau subalansuota. Dienraščiui „Lie-
tuvos rytas” ji sakė: „Bet kurios ša-
lies užsienio politikos tikslas – ginti
savo šalies interesus, išlikti oriai ir
pagarbiai elgtis su visais kaimynais.
Kol kas Lietuva elgiasi kaip savimi
nepasitikinti valstybė, mėgindama
draugauti su vienais ir nepaisydama
kitų. Turiu galvoje mūsų Rytų politi-
ką, buvusios sovietinės teritorijos po-
litiką ir labai mažą dėmesį Vakarų
Europai bei pačioms Europos Sąjun-
gos šalims. Aš noriu pasakyti, kad
Lietuvos politika iki šiol buvo nesu-
balansuota. Svarbiausi buvo ne Lie-
tuvos, o atskirų grupių ar įpratimo
interesai.”

Ar tai reiškia, kad D. Grybaus-
kaitę išrinkus mūsų šalies prezidente
Lietuva ne taip aktyviai kaip anks-
čiau bendradarbiaus su Gruzija ir
Ukraina ir didesnį dėmesį skirs san-
tykiams su ES, Rusija ir Baltarusija?
Viename iš interviu ji pareiškė, kad
reikia ne silpninti rytinę Lietuvos už-
sienio politiką, o tik daugiau dirbti
Europoje. Norisi paklausti, kaip D.
Grybauskaitė ruošiasi vienu metu ak-
tyviai bendradarbiauti ir su Rytais, ir
su Vakarais. Reikia pripažinti vieną
paprastą dalyką: Lietuva yra maža
valstybė su ribotais ištekliais, todėl ji
turi aiškiai nustatyti savo svarbiau-
sius tikslus, tarp jų – ir užsienio poli-
tikos srityje.

Sunku patikėti, kad ankstesnė
Lietuvos valdžia nesuprato būtinybės
aktyviai dirbti Europos Sąjungoje – ji
tiesiog turėjo pasirinkti, kuria linkme
dirbti daugiau naudojant turimus ri-
botus išteklius, ir ji pasirinko pietry-
tinę kryptį. Sprendžiant iš D. Gry-
bauskaitės kalbų, jai kur kas svar-
besnė yra europinė kryptis, o kad
darbas šia linkme būtų prasmingas ir
veiksmingas, reikia didesnių žmogiš-
kųjų ir finansinių išteklių. 

Atitinkamai galima daryti išva-
dą, kad D. Grybauskaitės kalbos apie
subalansuotą užsienio politiką neati-
tinka tikrovės, kurios esmė yra „ar-
ba–arba”, ir D. Grybauskaitė grei-
čiausiai pasirinks aktyvesnį bendra-
darbiavimą su ES, o ne su Gruzija ir
Ukraina. Pagaliau, jeigu ji ketina ge-
rinti santykius su Rusija (o, atrodo,
ketina), jai vis dėlto gali tekti peržiū-

rėti santykius su Kijevu ir Tbilisiu,
nes Rusijos santykiai su Gruzija ir
Ukraina yra labai blogi ir Maskva
vargu ar sutiks aktyvinti bendradar-
biavimą su Lietuva, jeigu šioji toliau
„trauks Tbilisį ir Kijevą į NATO”, ką
jau kalbėti apie Lietuvos „išpuolius”
(kaip Maskva tai vertina) prieš pačią
Rusiją (pavyzdžiui, jos turbūt nepra-
džiugino tai, kad neseniai Lietuva be-
ne vienintelė pasisakė prieš NATO ir
Rusijos dialogo atnaujinimą).

Išrinktoji Lietuvos prezidentė  ža-
da vengti erzinančios retorikos Rusi-
jos atžvilgiu. Tai ji sakė interviu britų
visuomeniniam transliuotojui BBC.

Šis pareiškimas pasirodė po to,
kai diplomatiniuose sluoksniuose jau
imta kalbėti apie švelnesnę Lietuvos
retoriką Rusijos atžvilgiu. Praėjusią
savaitę Lietuvoje viešėjęs Rusijos
transporto ministras Igor Levitin sa-
kė esąs maloniai nustebintas, kad
Lietuvos užsienio reikalų ministerijo-
je (URM) pasikeitė nuostatos Rusi-
jos atžvilgiu.

Naudoti švelnesnę retoriką siūlo-
ma ir URM užsakymu parengtoje
Lietuvos-Rusijos santykių studijoje,
kurioje teigiama, jog Lietuvos parei-
gūnų, diplomatų ir įtakingų politikų
kalbose turi būti vengiama emocio-
nalių ir vertybinių vertinimų.

Tuo tarpu Rusijos Valstybės dū-
moje tikimasi, kad, išrinkus į Lietu-
vos prezidento pareigas D. Grybaus-
kaitę, Maskvos ir Vilniaus santykiai
pagerės.

,,Aš džiaugsiuosi, jei Rusijos ir
Lietuvos santykiams bus suteiktas
naujas postūmis”, – pareiškė žurna-
listams Dūmos tarptautinių reikalų
komiteto pirmininko pavaduotojas
Leonid Sluckij.

Jis pažymėjo, kad ypač aštrių
problemų Rusijos ir Lietuvos santy-
kiuose nėra. ,,Vilnius skirtingai nuo
savo kaimynų Latvijoje ir Estijoje ne-
vykdo atviros diskriminacinės politi-
kos rusų kalbos atžvilgiu, neleidžia,
kad šalyje atsirastų ‘nepiliečių’ insti-
tutas, kuris iš esmės prieštarauja
tarptautinei teisei”, – sakė deputatas.

Tačiau jis priminė, kad vis dar

D. Grybauskaitės veiksmuose idealizmo greičiausiai bus
daug mažiau nei pragmatizmo – vadinasi, ji aktyviau
plėtos santykius su tomis valstybėmis, su kuriomis bend-
radarbiavimas yra ne pagrįstas vertybėmis, o ekono-
miškai naudingas Lietuvai.
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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 

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.

Kaip žinoma, pagal JAV federali-
nius įstatymus, visi piliečiai bei as-
menys, turintys nuolatinio gyventojo
statusą ir neturintys rimtų sveikatos,
finansinių priežasčių ar kitokių įsta-
tymo pripažintų apribojimų, privalo
atlikti pilietinę pareigą dalyvaudami
teismo prisiekusiųjų taryboje (,,court
jury”). Būsimi prisiekusieji paprastai
yra atrenkami atsitiktine tvarka iš
registruotų rinkėjų ar kokių nors
kitų vietovės gyventojų sąrašų (auto-
mobilių registracijos, žemės savi-
ninkų duomenų ir pan.). Už neat-
vykimą paskirtu laiku į teismą bei
kitokį piktybinį šios pareigos vengi-
mą numatomos nemažos baudos.

Deja, reikėtų žinoti, jog neseniai
kvietimai tapti prisiekusiuoju bei
baudų reikalavimai tapo sukčių gink-
lu, nukreiptu į patiklius žmones, sie-
kiant iš jų išvilioti asmeninę informa-
ciją bei apgaulingai rinkti pinigus.
Federalinis tyrimų biuras (Federal
Bureau of Investigation arba FBI)
praneša, jog net 11-oje valstijų, įskai-
tant Illinois, Michigan ir California,
jau pasitaikė atvejų, kai į gyventojų
namus buvo skambinama prisiden-
gus teismo pareigūnų vardu bei pra-
nešama apie jų ,,pavėlavimą” atlikti
prisiekusiojo pareigą (,,jury duty”).
Maža to, aukai pasakoma, kad jau yra
išduotas arešto orderis jo/jos vardu ir,
neklausant jokių prieštaravimų, jog
pranešimas niekados nebuvo gautas,
pasiūloma ,,išeitis”: sutikrinti infor-
maciją (gimimo datą, Social Security
numerį ir pan.) ir/arba... iškart susi-
mokėti baudą telefonu davus skambi-
nančiajam(-ai) savo kredito kortelės
duomenis.

Kaip ir daugelio kitų, šios apgau-
lės sėkmė didele dalimi yra nulem-
ta sukuriamo netikėtumo, grėsmės
jausmo ir noro kuo greičiau ,,už-
glaistyti kaltę”. Tai ypač pasiteisina
tais atvejais, kai žmonės būna kažka-
da iš tiesų gavę pranešimus prisieku-
siojo pareigai atlikti, tačiau sugebėję
vėliau kaip nors nuo tos pareigos iš-
sisukti (o tai toli gražu nėra toks re-

tas reiškinys, kaip daugeliui gali at-
rodyti). Tad netikėtai sulaukus tokio
skambučio, aukos paprastai išsigąsta
ir, nors teigdamos, jog nepadarė nie-
ko blogo, griebiasi ieškoti ,,išeities”
lyg skęstantysis šiaudo. Savo ruožtu
tie, kas iš tiesų nebuvo gavę jokių
pranešimų ir yra visiškai įsitikinę sa-
vo teisumu, noriai teikia savo asmeni-
nę informaciją, siekdami tai įrodyti
skambinančiajam. Tuo tarpu sukčiai
pasipelni dvejopai:  išvilioję iš aukos
,,baudos” mokestį ir panaudodami
gautą asmeninę informaciją vykdant
kitus finansinius nusikaltimus, pa-
remtus aukos tapatybės vagyste.

Todėl dar kartą primename: pri-
siekusiojo pareigai atlikti atrinkti as-
menys yra apie tai informuojami tik
paštu, o ne telefonu. Teismo pareigū-
nai niekuomet neskambina gyvento-
jams į namus, prašydami konfiden-
cialios informacijos ir nerenka bau-
dų. Todėl sulaukus panašaus skam-
bučio, geriausia būtų iškart padėti
telefono ragelį. Kaip ir kitų panašių
apgaulių atveju, derėtų nepamiršti,
jog telefonu neprivalote teikti savo
asmeninės bei finansinės informaci-
jos niekam, įskaitant valdžios parei-
gūnus. Daugiausia, ką galite padary-
ti, tai atsakyti ,,taip” arba ,,ne” į jų
užduodamus klausimus, tačiau ne
patys vardinti savo duomenis, vos
paprašyti. 

Asmenys, kurie jau nukentėjo
nuo panašių apgavikų, turėtų kreip-
tis į vietinį FBI biurą bei kuo greičiau
pranešti apie duomenų išviliojimą
kredito biurams, visoms finansinėms
institucijoms, kuriose turi sąskaitas,
ir atitinkamoms valdžios įstaigoms
(Social Security biurui, Medicare ad-
ministracijai ir pan.). Taip pat būtina
atidžiai sekti visas finansines atas-
kaitas ir kredito biurų įrašus, kad lai-
ku pastebėtumėte galimą tapatybės
vagystę ir užkirstumėte kelią toles-
niems piktnaudžiavimams. 

Pagal FBI, US Courts ir 
žiniasklaidos informaciją

parengė Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

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�

,,JURY DUTY”: MELAGINGI 
SKAMBUČIAI IR BAUDOS UŽ 

PATIKLUMĄ
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

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ VAKARÂ 

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

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

Tel. 773-476-2242

* College of DuPage studentė
norėtų išsinuomoti nebrangų butuką
netoli koledžo dvejiem metams Lisle,
Wheaton, Glenn Ellyn, Lombard,
Downers Grove rajonuose. Siūlyti
įvairius variantus. Esu tvarkinga
nuomininkė. Tel. 630-205-9328.

* Moteris, gyvenanti Chicago Ridge,
ieško darbo su grįžimu namo tik šeš-
tadieniais. Tel. 708-220-3202.

* Ieškau darbo prižiūrėti vaikus,
globoti senelius ar kitokio darbo.
Būtų šaunu, kad galėčiau kartu atsi-
vesti savo dukrytę. Tel. 708-945-
0005.

* Moteris ieško (perka) pagyvenu-
sių žmonių priežiūros darbo. Anglų
kalba, nevairuoja, patirtis, rekomen-
dacijos. Tel. 773-954-5223.

* 56 metų moteris gali pakeisti se-
nelių priežiūros darbe nuo šeštadie-
nio pavakario iki sekmadienio vakaro
pastoviai. Siūlyti pietiniuose ar piet-
vakariniuose priemiesčiuose. Vai-
ruoja, anglų kalba, patirtis. Tel. 630-
312-8455, palikti žinutę.

* Moteris gali pakeisti savaitgaliais
žmonių priežiūros darbe Joliet ar
aplinkiniuose rajonuose. Tel. 815-
725-7033.
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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

www.draugas.org

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

Vertikaliai:
1. Dubysa. 2. Ruoniai. 3. Užantis. 5. Pastotė. 6. Tauragė. 7. Slavai. 8. Tak-

sa. 9. Kasta. 10. Javai. 11. Sasna. 18. Kopa. 19. Jūra. 20. Transas. 21. Etažerė.
22. Alabama. 23. Naginės. 24. Gruodas. 25. Smalkės. 27. Ašara. 28. Akmuo.
33. Trio. 34. Kalo. 39. Palaima. 40. Kontora. 42. Užgaida. 43. Avietės. 44.
Šansas. 45. Garas. 46. Retmė. 47. Linai. 48. Skali. 49. Siesta.

Horizontaliai:
1. Darius. 4. Špatas. 8. Tokajus. 12. Blokada. 13. Apsauga. 14. Kosovas.

15. Smiltis. 16. Nuokana. 17. Akacija. 20. Tiesa. 23. Nėgės. 26. Lupa. 28. Arfa.
29. Adata. 30. Ašaka. 31. Gauja. 32. Siela. 33. Trauk. 35. Nedėk. 36. Mira. 37.
Oazė. 38. Spėka. 41. Susas. 45. Gorilos. 50. Ablinga. 51. Kėgliai. 52. Rotonda.
53. Spinoza. 54. Luistas. 55. Skėriai. 56. Siamas. 57. Vapsva.

Kryžiažodžio atsakymas: Sporto varžybos.

Kryñiañodžio Draugas Nr. 051 atsakymai

Atkelta iš 3 psl.
Tu atvykai į Ameriką  į dok-

torantūros programą Ilinojaus uni-
versiteto PLB Lituanistikos katedrą,
kurią įsteigė išeiviai savo dosnumu.
Gaila, kad nepasilikai tame univer-
sitete, kur būtum galėjusi ruošti nau-
jus studentus ar profesorius. Mes abu
rašom akademiškai, nes abu baigėm
literatūrą ir abu esam PhD, kaip JAV
yra įprasta sakyti. Tu iš lietuvių lite-
ratūros, aš – iš ispanų. Tad abu turė-
jome tą progą būti profesoriais ir ra-
šyti akademinius straipsnius. 

Sutinku, kad nauja emigracija iš-
gelbėjo Amerikos lietuvius, daug kur
padaugino šeštadienines mokyklėles.
O tai  tikrai suformuos naujus lietu-
viukus, ir jie rimtai galės perimti išei-
vių archyvus, Bendruomenes, klu-
bus, bažnyčias arba bent galės pasi-
dalinti su išeivių palikuonimis. Mes
tikrai to laukiam.

Tu mini naują teatrą, vešintį  jū-
sų dėka. Bravo! Tikrai nemanau, Da-
lia, kad būčiau kitaip sakęs ir  galvo-
jęs. Panašiai sakyčiau apie jūsų ku-
riamą  POP muziką ir klasiką – tai
jūsų privilegija. Net mūsų spaudos
ateitis yra glaudžiai susijusi su jumis,
jau vien dėl jūsų skaičiaus. Ar jie bus
tik skaitytojai, ar ir spaudos žmonės,
laikas pasakys. Todėl svarbu išlai-
kyti, ką  mes dabar turim, kad būtų,
ką perduoti, kai ateis nauja karta,
kuri iš tikrųjų jau atėjo, jeigu paskai-
tysime naujų emigrantų spaudą, pil-
ną skelbimų ir spaudos pranešimų.
Ko aš norėčiau iš ,,Draugo”, kad ir tu,
ir tavo dvi redaktorės suprastų visus
emigrantus, nesvarbu iš kurios ban-
gos, ir bandytų rašyti visoms ban-
goms svarbiais klausimais. Kad even-

tualiai reikės griebtis interneto, lai-
kas jau atėjo. Ar internetas ir popie-
rinis laikraštis galės sugyventi kartu
– greit sužinosim. Jūsų rankose, gali-
ma sakyti, yra ,,Draugo” ateitis. Jūs
kalbat naujų emigrantų kalba,  jūs
mąstot jų galvosena, kodėl nepanau-
doti tų galimybių ir bent pusę laik-
raščio pašvęsti jų problemoms ir jų
reikalams?

Tu mini JAV LB, Orlando, Flori-
da, o aš prieš porą mėnesių kalbėjau
naujai bendruomenei, susikūrusiai
Sarasotoj, irgi Floridoj, kur dauguma
narių yra naujai atvykę ir mano porą
žodžių  išspausdinai „Drauge”.

Nežinau, ar skaitei mano veda-
mąjį ,,Drauge”, kur bandau įtikinti
naujus emigrantus balsuoti per
Bendruomenės rinkimus. Reiškia, aš
tikiu  ta nauja banga, tik aš jai duodu
laiko ne tik balsuoti, bet ir būti kan-
didatais. Gal tarp naujų emigrantų
atsiras rašytojų ir žurnalistų – vienas
kitas jau yra, rodos, dailininkų ir mu-
zikantų turim iki valiai. Bus pasikei-
timų, gal nauji ateiviai bus geresni
sportininkai ir verslininkai, negu
mano išeivių karta, kuri drovėjosi
būti krautuvės savininkais ir geriau
ėjo į fabriką. Ne vieta buvo man duoti
per petį naujai atvykusiems ir tučtuo-
jau susiradusiems pelningą darbą ir
kai kuriems labai greitai praturtėju-
siems.

Tad, Dalia, į darbą, rašyk veda-
muosius, informuok, kas dedasi lie-
tuvių kolonijose, ruošk reportažus,
ieškok naujų poetų, novelių rašytojų.
Tai vis  žurnalisto, meno ir literatū-
ros kritikų darbas. Jie visi kartu pa-
darys tavo laikraštį, kurio tu esi išdi-
di vadovė. 

Apie patriotizmą, kultūrą ir nostalgiją 

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 050 teisingai išsprendė 
ir mums atsakymus atsiuntė:

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Jadvyga Savickas, Nashua, NH

Dėkojame sprendėjoms ir primename, kad lauksime Jūsų sprendimų ir
toliau. Primename, kad juos mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.
63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu:
773-585-8284. 

Paminklų puošimas, valymas ir gėlėsPaminklų puošimas, valymas ir gėlės
Ypatinga nuolaida Atminimo dienai.
Parodyk savo draugams ir šeimai, kad jie svarbūs jūsų atmintyje. Mes

padarysime gražų paminklą šiai dienai.
Atminimo dienos ypatingos nuolaidos:
* Pasodinsime Jūsų mėgstamas gėles (pelargonijas, rūtas...).
* Šviežia žemė ir trąšos palaikys jūsų gėles sveikas ir gražias.
* Dekoracijos (vėliavėlės, balionai ir t. t.).
* Viskas bus paruošta Atminimo dienai.
* Nemokamas paminklo nuvalymas su specialiu Atminimo dienos

užsakymu.
Tel. 312-805-4851 (informacija ir nemokamas kainos nustatymas).

Fotoalbumą „Lietu-
vių kultūrinis paveldas
Amerikoje” galima įsi-
gyti Čikagoje, – „Lietuvė-
lėje” ir Balzeko muziejuje.
Lemonte albumą galima
pirkti PLC krautuvėlėje
„Dovanėlė”. Fotoalbumo
kaina $40. Albumą taip
pat galima užsisakyti paš-
tu atsispausdinę užsaky-
mo reklamą ir atkarpą iš
JAV LB tinklalapio: www.
javlb.org. Jei kas turi
sunkumų fotoalbumą su-
rasti ar užsakyti, galite ra-
šyti el. laišką šiuo adresu:
lukasad@verizon.net

Jaunųjų užsienio rašytojų
„stažuotė” Vilniuje

Išaušus gegužės 18 d. rytui Euro-
pos kultūros sostinėje Vilniuje pra-
sidėjo „Vilniaus literatūros akademi-
jos” atvirų durų dienos, kurių metu
bus stiprinamos literatūrinės jungtys
tarp Vilniaus ir Europos šalių. Vil-
niuje gyvenantys Europos rašytojai
paliks miestui literatūrinį tekstą,
kuriame bus juntami Vilniaus moty-
vai ir nuotaikos. Pirmieji savo plunks-
nas Vilniuje galanda Inga Gaile iš
Latvijos, Tom Bullough iš Didžiosios
Britanijos ir Stéphane Lambert iš
Belgijos. Vėliau prie jų prisijungs Aust-
rijos, Italijos ir Lenkijos rašytojai.

Gegužės ir birželio mėnesiais
Vilniuje būsiančių 6 Europos rašyto-
jų iš Austrijos, Belgijos, Didžiosios
Britanijos, Italijos, Latvijos ir Len-
kijos tekstai rugsėjį vyksiančiose
dvikalbėse vertimo dirbtuvėse bus
verčiami į lietuvių kalbą, o lietuvių
rašytojo tekstas apie Vilnių – į šešias
projekto bendradarbių kalbas. Spalio
pradžioje Druskininkuose taip pat
vyks poezijos vertimo dirbtuvės, ku-
riose gimę vertimai bus pristatyti
festivalyje „Poetinis Druskininkų
ruduo”.

Vertimo dirbtuvėse dalyvaus 13
lektorių ir 42 vertėjai iš įvairių Eu-
ropos šalių. Pasibaigus vertimo dirb-
tuvėms išleistas sukurtų ir išverstų
tekstų almanachas bus pristatytas
visuomenei baigiamajame renginyje,
kuris vyks spalio 29 d. Vilniuje. 

Culturelive.lt 
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Mindaugo istorija
REGINA JUODEIKIENÈ
Specialiai ,,Draugui” 
iš Rochester, NY

Kada žmogus suklysti, bandai
pasitaisyti. Kada žmogus suklumpi –
bandai atsistoti. Bet kada žmogus esi
įmestas į juodą tunelį ir nematai ada-
tos dūrio žiburėlio, palūžti ne tik fi-
ziškai, bet ir dvasiškai.

Krepšininkas iš Alytaus 
ieško lietuvių 

Tiesiog nežinau nei kaip pava-
dinti Mindaugui siųstą gyvenimo
išbandymą. Atvyko jis į JAV 2001 m.,
po visą pasaulį sukrėtusių rugsėjo 11-
osios įvykių. Susipažinau su juo tų
pačių metų rudenį, kai mano vaikai iš
kolegijos vieną dieną parsivežė jį į
namus. ,,Susipažink, mama, čia –
Mindaugas Boruta, krepšininkas iš
Alytaus, ieško lietuvių Rochesteryje”.
Gerai reikėjo man užversti galvą, kad
pamatyčiau šį mėlynakį dzūkelį, dau-
giau nei 2 metrų ūgio. Nuo tada iki
šiai dienai Mindaugas liko kaip mano
vaikas ir mūsų šeimos narys.

Nelengvą kelią teko praeiti Min-
daugui, kaip ir daugeliui būnant
Amerikoje. Prieš atvykstant į Jung-
tines Amerikos Valstijas Mindaugas
žaidė krepšinį Alytaus ,,Alita” ir tuo
pačiu mokėsi trečiame kurse Lietu-
vos teisės akademijoje. Bet nepabai-
gęs mokslų, pasitaikius pirmai gali-
mybei, atvyko studijuoti į JAV. O ta
galimybė pasitaikė, kai sėkmingai
pasirodė vasaros krepšinio stovyklo-
je, kurią surengė garsus krepšinio
treneris Stepas Kairys. Tokios sporto
stovyklos buvo organizuojamos kas-
met ir į jas suvažiuodavo labai daug
jaunimo iš visos Lietuvos. Ne vieno
jaunuolio svajonė buvo mokytis ir
žaisti krepšinį Amerikoje. Tais me-
tais šioje stovykloje buvo atvažiavę
keletas trenerių iš įvairių Amerikos
universitetų bei kolegijų, kurie no-
rėjo papildyti studentiškas krepšinio
komandas. Mindaugui pasisekė. Šioje
stovykloje sėkmingai pasirodęs gavo
pasiūlymą atvykti į Rochester, NY,
Monroe Community College (MCC)

mokytis ir žaisti.

Po sėkmingų studijų – atgal 
į Lietuvą

Pagal sutartį jis gavo sporto sti-
pendiją, todėl jam nereikėjo mokėti
už mokslą. Tačiau kaip maitintis, ras-
ti pinigų transportui ir rankpini-
giams – turėjo prasimanyti pats. Kaip
nori, taip ir verskis. Mindaugas buvo
visados laukiamas ir dažnas svečias
mūsų namuose.

Nepaprastai džiugu buvo tai, kad
Rochester Lietuvių Bendruomenė ne-
buvo abejinga ir padėjo šiam jaunuo-
liui. Visi, kas galėjo, kaip galėjo sten-
gėsi jam padėti. Būdamas labai gra-
žiai savo tėvelių išauklėtas vaikinas
mokėjo įvertinti gautą pagalbą. Žmo-
nės pamilo Mindaugą. Stropus ir pa-
reigingas Mindaugas sugebėjo sude-
rinti mokslą su taip mėgiamu krep-
šiniu. MCC jis mokėsi dvejus metus
studijuodamas verslo administravi-
mą. Vėliau perėjo mokytis ir žaisti į
Valdosta State University (GA). Čia
per trejus metus įgijo Business Mana-
gement bakalauro laipsnį. Sėkmingai
užbaigęs visus mokslus, gavęs diplo-
mą, 2006 m. rugpjūtį grįžo į Lietuvą.

Užklupo netikėta liga

Visa širdimi ir siela atsidavęs
krepšiniui Mindaugas bandė tęsti
profesionalaus krepšininko karjerą,
todėl  netrukus  pasirašė sutartį su
Estijos nacionalinės lygos krepšinio
komanda ,,Valga-Welg”. Deja, praėjus
vos trims mėnesiams po grįžimo iš
Amerikos Mindaugui buvo nustaty-
tas vėžys – Hodzkino limfoma.

Ši žinia akimirksniu apskriejo
Rochester lietuvių koloniją. Prisime-
nu pokalbį telefonu su Mindaugo ma-
ma. Ji vargiai galėjo ištarti žodžius
pro ašaras, vis sakydama: ,,Kad aš ga-
lėčiau paimti jo skausmą ir tą baisią
ligą.” Bandžiau raminti, nors pati
negalėjau sulaikyti ašarų. Mindaugas
buvo gydomas daugiau nei pusmetį
Vilniaus Santariškių klinikose. Jam
buvo paskirti 8 chemoterapijos kursai.
Po kiekvieno tokio kurso Mindaugas

grįždavo namo labai nualintas ir silp-
nas. Sunkiai vaikščiojo bei judino
rankas. Reabilitacinis laikotarpis už-
truko apie pusantrų metų. Pasibai-
gus šiam gydymo kursui jam buvo
pasiūlyta vykti į Lenkiją (Bydoc) pa-
sidaryti PET CT tyrimą, kuris tokiu,
kaip Mindaugo atveju (Hodzkino lim-
foma), 99 proc. tikslumu nustato, ar
liga atslūgo. Paties Mindaugo  žo-
džiais tariant, ,,Viešpaties maldos
buvo išklausytos ir man buvo kon-
statuota, kad šiai dienai esu pasvei-
kęs ir remisija pasiekta!”

Apie maldas

Pridėsiu apie maldas. Daug mal-
dų buvo sudėta ir aukota už Mindau-

go sveikatą ne tik Lietuvoje, bet ir
čia, Amerikoje. Išgyvendamas šį lai-
kotarpį jis sakėsi turėjęs laiko ap-
mąstyti, suprasti ir įvertinti tikrąsias
gyvenimo vertybes. Nepalūžti, tikėti
savimi ir toliau melsti Dievo palai-
mos. Baigdamas Mindaugas  pridūrė,
jog jam svarbu paminėti tai, kad
,,Rochester pragyventi mano 2 metai
– tai vieni iš geriausių mano gyveni-
mo metų, todėl Rochester tapo man
tarsi antrais namais. Čia sutikau la-
bai daug gerų žmonių, su kuriais iki
šiol palaikau šiltus ir gerus santy-
kius. Prieš išvykstant į JAV girdėjau,
kaip buvo atsiliepiama apie Amerikos
Lietuvių Bendruomenes… Buvo kal-
bama, kad ten, kur yra daug lietuvių,
ten bus daug nemalonumų bei prob-
lemų. Deja, galiu vienareikšmiškai
paneigti šią stereotipinę nuomonę,
nes Rochester Lietuvių Bendruome-
nėje sutikti žmonės išties buvo man
labai malonūs ir nuoširdūs bei nieka-
dos neatsisakydavo man ištiesti pa-
galbos rankos. Ypač tas nuoširdumas
bei palaikymas buvo jaučiamas po to,
kai mane ištiko Dievo siųstas išban-
dymas, kai krūvos laiškų bei atviru-
kų plūsdavo į mano namus su nuo-
širdžiausiais linkėjimais kuo grei-
čiau pasveikti. Toks palaikymas tik-
rai man neleido palūžti, o tik dar la-
biau nuteikė nepasiduoti ir kovoti su
nelemta liga. Taip pat esu nuošir-
džiai dėkingas tokioms veikiančioms
lietuvių organizacijoms kaip ‘Baltų
Vaikai’ (Rochester, NY) ir Lietuvos
Dukterų draugija (St. Petersburg,
FL), kurios savo veikla siekė visoke-
riopai paremti bei padėti man.”

Pastaruoju metu Mindaugas jau-
čiasi gana neblogai. Vis dar yra gydy-
tojų priežiūroje. Jam dar reikia stip-
rėti ir stiprėti. Ko ir mes jam linki-
me.

,,Kantriai laukiau Viešpaties, jis
pasilenkė prie manęs ir išgirdo mano
šauksmą. Ištraukė mane iš klampios
duobės, iš mirtinos pelkės, pastatė
mano kojas ant uolos ir sutvirtino
mano žingsnius”. (Ps 39,40)

Mindaugas su diplomu Valdosta, GA. 

Mindaugo Borutos mokslo baigimo šventė su ,,Baltų Vaikais”, Rochester, NY.     Redos B. Juodeikienės  nuotraukos
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KUBA – pirmą kartą joje apsilankiusių
turistų įspūdžiai

IRENA ROSS

Sala, kuri vilioja daugybę
kanadiečių ir europiečių

Pasak turistinės literatūros, tu-
rizmas sparčiai įsigalėjo Kuboje nuo
1990-tųjų po sovietų imperijos žlugi-
mo. Nes nuo tada Kuba nustojo nuo-
latinės ekonominės paramos iš Ru-
sijos ir turėjo greitai surasti spren-
dimą naujam iššūkiui – rimtai eko-
nominei krizei. Jeigu iki to laiko val-
džia abejingai žiūrėjo į turizmą, tai
per paskutiniuosius beveik dvidešimt
metų, susitarus su valstybėmis, pa-
siruošusiomis investuoti Kuboje, t. y.,
su Kanada, Ispanija, Vokietija, Italija
ir Kinija, paskubėta sumoderninti ir
praplėsti turizmo galimybes.

Šiuo metu Kubą kasmet aplanko
daugiau nei pusė milijono kanadie-
čių. Paskutiniu laiku su tuo skaičiu-
mi rungiasi ir turistų būriai iš Jung-
tinės Karalystės, ne per toliausiai
nuo jų atsilieka atostogautojai iš Vo-
kietijos. Man su vyru būnant Kuboje
pirmą kartą š. m. kovo mėn., teko
susitikti ir daugeliu atvejų pasišne-
kėti su turistais – ne tik iš Kanados –
bet ir iš šių valstybių: Anglijos, Škoti-
jos, Valijos, Vokietijos, Šveicarijos,
Austrijos, Švedijos, Danijos, Belgijos
ir Lietuvos. Taip pat buvo turistų iš
Graikijos, Lenkijos, Rusijos ir buvu-
sios Jugoslavijos.

Jeigu iš Kanados į Kubą galima
nuskristi per keturias ar penkias va-
landas, tai skrydis iš Europos užtrun-
ka vienuolika valandų, bet tai jokiu
būdu neatbaido europiečių nuo pa-
kartotinų apsilankymų Kuboje. Ka-
nadiečiai dažniausiai lankosi savaitę
ar dvi, o europiečiai svetingoje saloje
gana dažnai praleidžia po tris sa-
vaites ar mėnesį. Teko pasišnekėti su
viena pora iš Montrealio, kuri šiais
metais Kuboje lankėsi net šešioliktą
kartą!

Kodėl Kuba turistų taip 
mėgiama?

Kuboje yra net trys šimtai užre-
gistruotų pliažų. Iš šiaurinės pusės ją
supa Atlanto vandenynas, o iš pie-
tinės pusės – Karibų jūra. Mes atosto-
gavome viename iš naujųjų Varadero
Beach kurortų, Atlanto pusėje, kur
jūra pasakiškai graži, tačiau vanduo,
anot turistų, atostogavusių prie
abiejų pusių, šiek tiek šaltesnis negu
pietinėje salos pusėje. Smėlis baltas,
minkštas ir jo plotai tokie erdvūs, kad
ramių vietų pakrantėje ant poilsio
lovelių (kurortų paslauga) užtenka
bet kada, nepaisant, kiek daug tu-
ristų suguža tuo pačiu metu. 

Lengvai prieinamos – už sutartą
arba nustatytą kainą – įvairios turiz-
mo paslaugos. Galima laiveliais
plaukti arba buriuoti, vėjo platfor-
momis plaukti, nardyti, žvejoti ir,
savaime aišku, plaukti jūroje arba
saulutėje šildytis pakrantėje ar basei-
no pašonėje. Beveik visuose kuror-
tuose yra meniškai suprojektuoti ba-
seinai. Be to, dauguma kurotų turi
labai geras teniso aikštes, krepšinio
aikštes ir mažas golfo pieveles – Vara-
dero Beach turi vieną atskirą ku-
rortą, skirtą golfo mėgėjams – Vara-
dero Golf Club. Kai kur yra galimybė

jodinėti arkliais, be to, būna orga-
nizuojamos dviračių išvykos su vieti-
niais palydovais. 

Prityręs, išradingas ir visada
draugiškas kurortų personalas užima
tam norą turinčius turistus ir baseine
arba aplink jį, taip pat jūros pakran-
tėje. Baseine nustatytu laiku vedama
vandens gimnastika, o kartais ir van-
dens polo žaidynės, ant denio vedama
joga ir salsa pamokos. O ant pliažo
būna organizuojama gimnastika gru-
pėms ir tinklinio žaidynės ant smėlio.
Yra kurortų su atskiromis žaidimų
aikštelėmis vaikams ir prižiūrėtojų
personalu to pageidaujantiems tė-
vams.

Gamtos vilionės

Gamta Kuboje labai įvairi, bet
norint tuo įvairumu grožėtis neuž-
tenka apsiriboti kurortų aplinka,
reikia pakeliauti už jų ribų. Vietinės
paslaugos tuo atžvilgiu taip pat labai
sėkmingai ir įdomiai suorganizuotos.
Pagal nustatytas kelionių programas,
lydimi informatyvių palydovų, turis-
tai vežami patogiuose, moderniuose
autobusuose (importuotuose iš Kini-
jos) į užsibrėžtas vietas, idant susi-
pažintų ir pasigrožėtų Kubos įdomy-
bėmis ir grožiu. 

Pabuvę vos dvi savaites ir pa-
matę palyginti nemažai, supratome,
kad daug ko per tą laiką nespėjome
pamatyti. Taigi supratome, kodėl
daugelis turistų sugrįžta vėl ir vėl,
norėdami daugiau patirti šios didele
įvairove apdovanotos salos grožį ir
malonią aplinką. 

Pavyzdžiui, antrosios mūsų sa-
vaitės metu buvome išvykę dviejų
dienų išvykon Kubos centrinėje teri-
torijoje į Escambray kalnus. Pirmos
dienos kelionę atlikome patogiu tu-
ristiniu autobusu. Ankstyvoje dienos
dalyje buvome sustoję pasigrožėti
dviejų istorinių miestų – Cienfuegos
ir Trinidad (tai miesto pavadinimas!)
– įdomybėmis. Tada pasileidome į
gamtos gilumą, kur buvome pavaišin-
ti pietumis po atviru dangumi. Mums

papietavus prisistatė antras paly-
dovas, nusimanantis apie gyvūniją ir
augmeniją. Jis labai įdomiai papa-
sakojo tai, kas būdinga ar nebūdinga
Kubai. Galų gale, pasiekėme viešbutį
kalnuose, kurio valgomajame po il-
gos, maloniai varginančios dienos va-
karieniavome. Kuboje labai populia-
ru turistus vaišinti prie švediško sta-
lo. Turistai patys pasirenka, kas
jiems patinka, o kiekį kiekvienas nus-
tato pagal savo apetitą.

Į restoraną sugužėjo keleiviai iš
kelių autobusų, nes turistai keliavo iš
anksto pasirinktose grupėse jiems
suprantama kalba. Mes keliavome su

angliškai kalbančiais, buvo autobu-
sas vokiečiams, kitas rusiškai kal-
bantiems, dar vienas italams ir pran-
cūzams. Turistai iš Lietuvos dažniau-
siai prisideda prie ekskursijų su ru-
siškai kalbančiu vietiniu kubiečiu
palydovu. Tą vakarą aš paklausiau
ten buvusį rusiškai kalbantį kubietį,
norėdama sužinoti, kur jis išmoko
šios kalbos. Jis atsakė, jog po pirmų
metų studijų Havanoje jis penkerius
metus praleido Maskvoje. Po sugrįži-
mo į Varadero Beach, vaikščiojant
palei jūrą, sutikau kelias turistes iš
Lietuvos. Jos papasakojo, kad jų
ekskursijoje į kitas vietas tą grupę
lydintis rusiškai kalbantis palydovas
joms papasakojo, kad jis studijavo
rusų kalbą Rygoje. 

Išvyka į kalnų viršūnes

Prieš išsiskirstant poilsiui vieš-
butyje pirmosios dienos gale buvome
perspėti, kad mūsų transportas į
kalnus kitą dieną bus visai kitoks.
Tuoj po pusryčių teko visiems paei-
liui išsirikiuoti šalia rusiškų kariuo-
menės sunkvežimių. Sėdynės kietos,
metalinės, stogas brezentinis, o šonai
visiškai atviri, be langų… Norint įlip-
ti į juos, reikėjo keliais laiptais
pasikelti gerokai aukštyn. Mat siauri
ir kreivi, palei kalnų pašones suplak-
tos žemės takai reikalavo tam pri-
taikytų transporto priemonių. Tik
susėdus į sunkvežimį palydovas mus
pasveikino ir palinkėjo gero rusiško
masažo… Vairuotuojas buvo tikrai
vikrus ir pastabus. Nepaisant įvairių
kelionės iššūkių, jautėmės saugiai ir
galėjome grožėtis gamtos įvairumu,
kylant palaipsniui aukštyn į gamtos
dosniai išpuoštus kalnus. 

Tęsinys kitame šeštadienio nu-
meryje.

Poilsio akimirka iškylaujant Escambray kalnuose. Straipsnio autorė (kairėje)
laiko dovanotą lazdą.

Dvi moterys praeiviams reklamuoja cigarus Havanoje.
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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

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

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

Parduodu automobilius:
Plymouth Voyager – 1992,
Chevrolet Lumina – 1994,
Chevrolet Caprice – 1991 (po avari-
jos – dalims).
Tel. (708) 359-0899 

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.

CNC COURSES
Symbol Job Training, Inc.

Machine Shop School 
(847) 674-1109
GRANTS AVAILABLE

8106 N. Ridgeway, Skokie, IL 60076

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

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

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

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

* Moteris ieško pagyvenusių žmo-
nių priežiūros darbo ar ruošos darbo

namuose. Gali pakeisti bet kurią
dieną. Tel. 312-307-4619.

* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevai-
ruoja, minimali anglų kalba. Tel. 630-
552-4169.
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MÙSÛ ÕEIMOSE �
Marta Kasparaitis atšventė

100 metų jubiliejų 
Gegužės 17 d. Ziono Evangelikų

Liuteronų parapijoje, Oak Lawn
miestelyje, įvyko nuostabi šventė.
Vykstant iškilmingoms jungtinėms
pamaldoms buvo pasveikinta 100
metų sulaukusi parapijietė Marta
Kasparaitis.

Bažnyčios sekmadieninės mo-
kyklos vaikai jubiliatei įteikė gėlių,
padovanojo pačių nupieštą piešinį.
Tuomet kartu su susirinkusiais para-
pijiečiais ir jubiliatės šeimos nariais
sudainavo ,,Ilgiausių metų”. Kun.
Valdas Aušra palinkėjo M. Kasparai-
tis stiprybės ir Dievo palaimos. Mi-
šias užbaigėme Martos mėgstama
giesme ,,Su Dievu kol susitiksime”.
Po Mišių visa šeima pakvietė gimines
ir parapijiečius iškilmingiems pie-
tums bažnyčios salėje. 

Marta Kasparaitis gimė 1909 m.
gegužės 17 d. Palėkiuose, Jurbarko
raj. Gausioje Pilmonų šeimoje buvo
aštuoni vaikai: du broliai Jonas ir
Andrius, šešios seserys Anė, Lydia,
Marė, Emilija, Ema ir Marta. 1928 m.
birželio 30 d. Marta ištekėjo už
Augusto Kasparaičio. Kasparaičiams
gimė keturi vaikai: Zitelė, Walteris,
Romas ir Arvinas. Zitelė mirė Kaune,
Arvinas iškeliavo amžinybėn prieš
keletą metų.

Marta pergyveno du karus: Pir-
majį ir Antrajį pasaulinį, kelis kartus
teko kraustytis. 1939 m. iš Hitlerio
okupuoto Klaipėdos rajono iš Sma-
lininkų persikėlė į Kauną, 1941 m.
rusams okupavus Lietuvą, pasi-
traukė į Vokietiją. 1941–1945 m. gy-
veno Rudolstadte, Thuringene (Cent-
rinė Vokietija). 1945 m., kai dalis
Centrinės Vokietijos buvo perleista
rusams, šeima persikėlė į Bavariją.
1951 m. šeima atvyko į Jungtines
Amerikos Valstijas ir įsikūrė Wau-
kegan, IL, kur gyvena ir iki šiol. Pa-

keliui į Ameriką mirė vyras Augus-
tas.

M. Kasparaitis turi du anūkus ir
keturis proanūkius. Ją dažnai galima
pamatyti bažnyčioje kartu su sūnu-
mis Walteriu ir Romu bei sesute Ema
Shobrys.

Užkalbinus Martą, ji atsako gu-
viai, su šypsena, o paprašius atverti
ilgaamžiškumo paslaptį, atsakė, kad
specialių dietų nesilaikė, tik valgė
saikingai ir daug judėdavo, tik gaila,
kad dabar judėti daug negali, nes
kairę koją paskauda.

Ziono Evangelikų Liuteronų Baž-
nyčios parapijai buvo smagu kartu
švęsti M. Kasparaitis šimtmečio ju-
biliejų – juk parapija gyvuoja nuo
1910 m. ir kitais metais švęs savo 100
metų jubiliejų.

Linkime sveikatos ir stiprybės
Martai Kasparaitis! 

Danutė Simonėlis

PARDUODAPASLAUGOS

Marta Kasparaitis su artimaisiais.

Marta Kasparaitis

Amerikos lietuvių inžinierių ir
architektų sąjungos  (ALIAS)  Čika-
gos skyriaus metinis susirinkimas
kovo mėnesį vyko Bočių  menėje, Le-
monte. Gausiai susirinkę dalyviai
tylos minute  pagerbė visus amžiny-
bėn iškeliavusius sąjungos narius,
tarp jų ir praėjusiais metais mus
palikusius Antaną Brazdžiūną bei
Praną Narį.

Malonu buvo perduoti ilgamečio
ALIAS nario ir buvusio ,,Technikos
žodžio”  redaktoriaus Vytauto Pesec-
ko, gyvenančio Indiana valstijoje ir
negalėjusio atvykti, sveikinimus susi-
rinkimui. Buvo proga netiesiogiai pa-
sveikinti ir jį, pereitų metų lapkričio
mėnesį atšventusį 85-jį gimtadienį ir
60 metų vedybinę sukaktį.

Tikrai neapsirikome pasikvietę
profesionalų, patyrusį  finansininką
Antaną Griną – susirinko ne tik są-
jungos nariai, bet ir gausus būrys
svečių. Juk tema ,,Finansinė padėtis
JAV ir Lietuvoje” visiems svarbi ir
rūpima  šiuo ekonomikos sunkmečiu.
Pranešėjas labai vaizdžiai, prieina-
mai ir net su humoru išaiškino, kas
krečia pasaulio ekonomiką, kas dėl to
galėtų būti kaltas ir ko galima tikėtis
artimiausioje ateityje. Plačiau apie A.
Grinos paskaitą  parašė Dalia Ka-
valiauskienė (,,Amerikos lietuvis”,
balandžio 4 d.)

Po  pranešimo A. Grina mielai at-
sakinėjo į nesibaigiančius susirinku-
siųjų klausimus. Išeitis buvo rasta,
kai jis sutiko pasilikti ilgiau ir pra-
tęsti diskusijas prie vaišių stalo.

Buvo skirta laiko ir skyriaus rei-
kalams. Dėl gausiai dalyvavusių
svečių apsiribojome tik ateinančių
metų valdybos perrinkimu. Ji lieka
tos pačios sudėties: Teodoras Rudai-
tis (garbės pirmininkas), Aurelija
Dobrovolskienė (pirmininkė), Vilma
Jarulienė (sekretorė), Birutė Micke-
vičienė (iždininkė), Rimas Gurauskas
(vicepirmininkas renginiams) ir Al-
binas Smolinskas (vicepirmininkas
organizaciniams reikalams)

Pernai ALIAS Čikagos skyrius
buvo paprašytas prisidėti prie Kauno
aviacijos muziejaus kuriamo filmo
,,‘Lithuanikos’ didvyriai amžinai
gyvi”, skirto lakūnų Stepono Dariaus
ir Stasio Girėno skrydžio 75-sioms
metinėms pažymėti. Su Arvydu Re-
neckiu  sudarėme planą – surasti JAV
esančius filmuotus archyvus, taip pat
nufilmuoti visas su didvyrių vardais
surištas vietas Amerikoje. Deja, Lie-
tuvių Fondui nepaskyrus lėšų, di-
desnės dalies planų teko atsisakyti.
Filmo kūrėjas Jonas Čepas perdavė
mums pernai per  iškilmes Kaune pa-

rodyto filmo kopiją, kurią valdyba po-
sėdyje peržiūrėjo ir teigiamai įverti-
no. Planuojame filmą pristatyti pla-
čiai visuomenei minint Dariaus ir
Girėno metines ir Lietuvos vardo
tūkstantmetį. 

Valdybos posėdyje buvo atkreip-
tas dėmesys į Petro Petručio (lietu-
viškos bendruomenės ,,rūpintojėlio”)
straipsnyje  ,,Pamąstymai prie Da-
riaus ir Girėno paminklo” (,,Drau-
gas”, 2009 m.  sausio 15 d.) iškeltus
klausimus apie Dariaus ir Girėno
paminklo architektą K. B. Koncevičių
ir po Midway oro uosto rekonstrukci-
jos dingusios lakūnų memorialinės
lentos, kabėjusios vienoje pastato
salių, likimą. Dėl žinių apie K. Kon-
cevičių kreipėmės į Balzeko muzie-

jaus Geneologijos skyriaus vedėją
Karilę Vaitkutę. Į visuomenės susido-
mėjimą paminklo architekto asmeniu
ji atsilepė įdomiu, kruopščiai paruoš-
tu  straipsniu ,,Kas buvo Dariaus ir
Girėno paminklo Čikagoje architek-
tas?” (,,Draugas”, 2009 m. balandžio
22 d.)

Apie memorialinę lentą Vytautas
Peseckas taip pat užklausė Beverly
Shores gyvenančio, Midway oro uosto
darbuotojo Jono Daraškos, kurio dė-
ka lenta buvo rasta ir atnaujinta.
Džiaugiamės, kad jos grąžinimu į bu-
vusią vietą energingai rūpinasi
Dariaus ir Girėno 75-jų skrydžio
metinių minėjimo Čikagoje komitetas
ir ypač jo narys Ernestas Lukoše-
vičius bei konsulato darbuotojas Ra-
mūnas Astrauskas. Bendromis pas-
tangomis stengsimės pasiekti dau-
giau – iškabinti šią lentą Midway oro
uoste. Norėtume gana kuklią lentą
papuošti lakūnų bareljefais, o gal ir
vieną iš oro uosto salių pavyktų
pavadinti Dariaus ir Girėno vardu.

Lapkričio mėnesį buvo planuotas
susirinkimas-susitikimas su į XIV
Mokslo ir kūrybos simpoziumą su
pranešimu atvykusia buvusia Čika-
gos skyriaus sekretore Laima Pata-
šiene. Bet jos viešnagės laikas buvo
per trumpas oficialiam renginiui, tai
susirinkome pabendravimui paskuti-
nę Sipmoziumo dieną erdviuose Rimo
Gurausko namuose. Buvo įdomu su-
žinoti kuo ji gyvena, kaip pavyko vėl
įsijungti į lietuvišką kasdienybę, apie
jos profesinius ir net sportinius pa-
siekimus. Bet apie tai – kitame
straipsnyje.

Kaip ir kiekvienais metais vasa-
rio mėn. vykome paslidinėti į  Alpine
Valley.

Aurelija Dobrovolskienė
ALIAS pirmininkė

ALIAS  Čikagos skyriaus
metinis susirinkimas

Apie krizę – linksmai. Bendras susirinkimo vaizdas.

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

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

,,Drauge” galima įsigyti
puošnius vestuvinius 

pakvietimus.
Tel. 773-585-9500

Parduodami 36 tomai ,,Lietuvių
Enciklopedijos”, išleistos 1959

m. Bostone. Kaina 250 dol. 
Tel. 773-585-9500
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Mokyklos raktas devintokų Lauros
Puzelytės ir Mantvydo Rupšo rankose.

NUSKAMBĖJO PASKUTINIS SKAMBUTIS NUSKAMBĖJO PASKUTINIS SKAMBUTIS 
ČIKAGOS LITUANISTINĖJE MOKYKLOJEČIKAGOS LITUANISTINĖJE MOKYKLOJE

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Salėje skamba iki graudulio dau -
geliui mūsų žinomi ,,Prisiminimų
valso” žodžiai: ,,...Žinau, žinau, kad
neskambės varpelis,/ Žinau, kad šoku
valsą paskutinį...”. Ekrane bėga da -
bartinių abiturientų veidai – dar visai
mažutėlių, kai jie pirmą kartą atėjo į
Čikagos lituanistinę mokyklą (ČLM)
ir jau paaugusių, kai jie jau tapo
tikrais šios mokyklos šeimi ninkais.
Artėja atsisveikinimo su mokykla
minutės. Ir apima nenusakomas jau-
dulys. Žiūriu į Čikagos lituanistinę
mokyklą paliekančius mūsų abituri-
entus, stebiu juos taip staiga suaugu-
sius, surimtėjusius, pasitempusius.
Atrodo dar taip neseniai  jie niurzgė-
davo, kai šeštadienio rytais reikėdavo
anksti ropštis iš lovos. Buvo laikas,
kai net rengė protestus savo atkak-
liems tėveliams, norėjo įrodyti moky-
tojams, kad lituanistinė mokykla vi -
siškai ne reikalinga, o jau tos lietuvių
kalbos jiems niekada gyvenime dau-
giau neprireiks... Tad iš kur tas grau-
dulys ir jaudulys, kodėl akyse aša ros?

Kaip atsitiko, kad mokykla, kurios
lankymas atrodė laiko gaišinimas,
staiga pasidarė tokia miela? 

,,Toks gyvenimas”, – pasakytų
tū las. Ir jis būtų teisus. Matyt, tam
žmogus turi subręsti, turi pats su -
prasti, kad mokykla daugeliui – vie -
nas brangiausių prisiminimų žmo-
gaus gyvenime. 

Ne išimtis – ir lituanistinės mo -
kyklos. Ką bekalbėtų į šias mo kyk las
savo vaikų neleidžiantys tėveliai, per
dešimt metų, praleistų šioje mokyklo-
je, supratau, kad vaikai čia ne tik
išsaugo lietuvių kalbą, susipažįsta su
mūsų tautos tradicijomis, tautinio šo-
kio pagrin dais ar išgirsta dainuojant
lietuviškas dainas. Čia, lituanistinėje
mokykloje, gimsta draugystė, kuri
daugeliui išlieka visam gyveni mui.
Tik čia jie jaučiasi savi, o baigę mo-
kyklą tą jausmą tarp lietuvių draugų
brandina ir saugo visą gyvenimą.

Šiemet 17-oji ČLM laida skaitlin-
ga – mokyklą baigė 23 abiturientai.
Palikdami mokyklą jie kalbėjo: ,,Vi -
sus labai gerbiu ir myliu, tikiuosi
palaikyti ryšį su visais. Buvo gerų ir

blogų dienų, kurias bus smagu ateity-
je prisiminti.” (Žymantė Petruse -
vičiūtė); ,,Man ČLM davė draugus,
ku riuos, aš manau, turėsiu visada.”
(Ma tas Po vilaitis); ,,Man patinka
ČLM, kadangi čia visi kalba lietu-
viškai, galima lais vai jaustis, nes mes
vieni kitus su prantame.” (Simona
Lapinskaitė); ,,Aš patyriau labai daug
įspūdžių ČLM. Mano draugai yra
šaunūs. Kartais tik dėl jų važiuo-
davau į mokyklą.” (Rimantas Grab -
liauskas). Tai tik keletas pasisakymų
šių metų mokyklos metraštyje.

Tilindžiuoja paskutinis skam-
butis, pirmokėliai į sceną atneša ates-
tatus, perduoda mokyklos direktorei
Jūratei Dovilienei mokyklinį varpelį.
Abiturientus sveikina mokyklos
direktorė, tėvų komiteto pirmininkas
Valdas Kerulis, JAV LB Brighton
Park apylinkės pirmininkė Salomėja
Daulienė (beje, ši apylinkė, kaip ir
kasmet, parėmė mokyklą savo au -
komis), Jaunimo centro valdybos pir -
mi ninkė Milda Šatienė. 

Jaudindamiesi lipa į sceną abitu -
rientai. Jų rankose – mokyklos bai -
gimo atestatai ir tėvų komiteto
dovana. Atestatas patvirtina, kad
jauni žmo nės įveikė gyvenimo
atkarpą, kai augo, brendo, lavinosi,
pažino, darė pirmąsias klaidas ir iš jų
mokėsi, su rado geriausius draugus,

išgyveno pir mąją meilę, ruošėsi
pradėti gyventi, galvoti ir rinktis
savarankiškai. Ir visiškai nesenti-
mentaliam žmogui tai reiškia daug.

Atsisveikinimo programa – pas -
kutinis valsas (o kaip nenorėjome
lan kyti šokių pamokų!), paskutinė
ben dra daina. Dainuoja visa salė.
Nuostaba bei švelnios šypsenos abi-
turientų veiduose – iš kur tėveliai
mo ka šias dainas?

Dar – abiturientų paskutiniai
palinkėjimai jaunesniesiems drau -
gams ir mo kyklos rakto perdavimas
būsimiems mokyklos šeimininkams
ir devintokų paruoštos dovanėlės
popietės kaltininkams.

Tada visi suguža į Jaunimo cen-
tro kavinę. Auklėtojų Arvydo Bag do -
no ir Kristinos Lapienytės-Barei kie -
nės paskutiniai sveikinimai ir dova -
nėlės atminčiai, bendras šokis su ma -
my tėmis ir tėveliais, bendra daina ir
vi si išskuba į Centro sodelį, kad
paleistų žydrą svajonių balioną į
aukštį – teskrenda svajonės kuo auk -
š čiau į dan gų ir te visos jos išsipildo!  

Palinkėję dabartiniams abitu -
rien tams laimės, rudenį vėl ir moki -
niai, ir mokytojai sugr  įš į klases.
Mo kytojai sugrįš tam, kad sėtų į
vaikų širdeles lietuvybės grūdą ir su
džiaug smu stebėtų, kaip jis po kiek
laiko prasiskleis gražiais žie dais.

Dešimtokų auklėtojai Arvydas Bagdo-
nas ir Kristina Lapienytė-Bareikienė.

Į dangų kyla abiturientų svajonės. Laimos Apanavičienės nuotraukos

Paskutinis mokyklinis valsas.

Dešimtokai skaito testamentą.
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Lietuvos regionų margumynai

LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose 

Çikagos miesto apylinkèse ir priemiesçiuose.
Patarnavimas 24 val.

• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632
12401 S. Archer Ave. Lemont, IL 60439

1-773-523-0440  

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

Užsimanyta vandeniu užlieti nusausintą
Amalvo pelkę

Gamtosaugininkai užsigeidė van-
deniu užlieti sovietmečiu nusausintą
Marijampolės savivaldybėje esančią
Amalvo pelkę. Vietos žmonėms, kurie
nerimauja prarasiantys savo daržus,
jie žada didesnį spanguolių derlių.

Amalvo pelkė – Žuvinto biosferos
rezervato dalis. Prieš keturis dešimt-
mečius pertvarkant Dovinės upės
baseiną pelkė buvo nusausinta. Vie-
toj kadaise čia tyvuliavusio vandens
dabar želia pievos, kai kur jau spėju-
sios apaugti krūmokšniais ir pušai-
tėmis. Dabar šiuos plotus sumanyta
užlieti vandeniu, o buvusioje pelkėje

įrengtą kanalų tinklą – išardyti. Tam
iš Europos Sąjungos (ES) LIFE+ pro-
gramos tikimasi sulaukti beveik 1,5
mln. eurų (per 5 mln. litų) paramos.

Atkuriant pelkės ekosistemą per
melioraciją ištiesinta Amalvos upelio
vaga bus vėl išvingiuota, žemupyje
įrengtas šliuzas –- išardytas. Taip vėl
susidarytų prieš melioraciją buvusi
beveik 1,5 tūkst. hektarų ploto pelkė.
Kai kuriuos melioracijos griovius
žadama panaikinti ir Žuvinto paliose.
Todėl vanduo tiek Žuvinto paliose,
tiek ir Amalvo pelkėje pakils.

,,Lietuvos žinios”

A † A
ANTANAS LAURINAITIS

ANTHONY LAURENT

Mirė 2009 m. gegužės 22 d., sulaukęs 87 metų.
Gimė Lietuvoje, Kudirkos Naumiestyje.
Gyveno Anthem,  AZ, anksčiau Lemont ir Čikagos Brighton

Park apylinkėje.
Nuliūdę liko: žmona  Elena Butvilaitė; duktė Birutė Imhoff su

vyru Clayton; anūkės Gerda Laukonas su vyru Nerijum ir Eglė Ku-
leišiūtė; trys broliai su šeimomis bei kiti giminės.

A. a. Antanas bus pašarvotas trečiadienį, gegužės 27 d. nuo 3 v.
p. p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Ar-
cher Ave. (arti Derby Rd.), Lemont.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gegužės 28 d. 9:30 val. ryto
Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionis bus palydėtas į
Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus
aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Antanas bus palaidotas Šv.
Kazimiero  lietuvių kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Pasvalyje įkurtas vienintelis pasaulyje
Smegduobių parkas

Pasvalyje įkurtas vienintelis pa-
saulyje Smegduobių parkas. Parkas,
kurio įkurtuvės ką tik atšvęstos,
užima aštuonių hektarų plotą. Įkur-
tas jis sovietmečiu nacionalizuotose
ūkininkų Avižonių žemėse. Pirmo-
sios nepriklausomybės metais iš lėk-
tuvo nufotografuotas ūkininkų lau-
kas, kurio nuotrauką akylai saugo
Pasvalio krašto muziejus, atrodo
tarsi būtų nusėtas Mėnulio kraterių.

Kurti parką sumanė krašto mu-
ziejininkai. Jiems į talką atėję pasva-
liečiai ėmėsi veiklos – kirto beverčius
krūmus, valė pačias smegduobes, so-
dino naujus medelius. Smegduobių
parko kūrimą parėmė Vyriausybė.
Tad už valstybės iždo pinigus nutiesti
keliukai, pastatyti žibintai, įrengti

žaidimų, sporto, treniruočių aikšty-
nai. Vienoje iš didžiausių smegduo-
bių, kurioje nėra vandens, įkurtas
didžiulis amfiteatras.

Pasvalio krašto muziejininkė
Gita Rachmančiukienė teigia, jog
mokslininkai nustatė, kad dešimta-
dalis Žemės smenga. Lietuvoje maž-
daug septynių kilometrų smengan-
čios žemės ruožas driekiasi per Biržų,
Pasvalio rajonus bei užgriebia dalį
Panevėžio rajono. Suskaičiuota, kad
daugiausia įgriuvų būta pačiame
Pasvalyje – tankiai apgyvendintose jo
vietose. Todėl pasvaliečiai gali di-
džiuotis unikaliu palikimu – pasku-
tiniojo ledynmečio suformuotu Smeg-
duobių parku.

„Lietuvos žinios” 

Miesto šventės proga Telšių katedrai – 
350 tūkst. litų kainuosiančios durys

Antrą birželio savaitgalį Žemaiti-
jos sostinėje rengiama Telšių miesto
šventė. Jos metu be folkloro festi-
valio, mugės ir kitų tradicinių pra-
mogų rengiamas Lietuvos galiūnų
komandinis čempionatas, organizuo-
jami debatai apie žemaičių praeitį ir
ateitį bei rekordu ketinanti tapti
šviečiančių balionų akcija virš Masčio
ežero.

Šventės programoje taip pat
numatomas iškilmingas naujų Telšių
katedros durų pašventinimas. Jos,
vyriausiojo Telšių savivaldybės ar-

chitekto Algirdo Žebrausko teigimu,
nenusileis Vilniaus universiteto bib-
liotekos durims. Žebrauskas sakė,
kad reljefines metalo plastikos duris
kuria Vilniaus dailės akademijos Tel-
šių dailės fakulteto docentas daili-
ninkas Romualdas Inčirauskas. Ka-
tedrai daugiau apie 350 tūkst. litų
kainuojančios durys dovanojamos
privačių rėmėjų. Duryse, pasak archi-
tekto, bus iškalta 600 metų žemaičių
krikščionybės istorija.

Šventė Telšiuose vyks birželio
13–14 dienomis.                         BNS 

Klaipėdos rajonas skęsta šiukšlėse
Kuo ilgiau politikai ginčijasi dėl

vietinės rinkliavos už atliekų tvarky-
mą įvedimo – pagal gyventojų skaičių
ar būsto plotą, – tuo labiau rajonas
skęsta šiukšlėse. Seniūnijoms nebe-
užtenka pinigų nuolat teršiamai ap-
linkai tvarkyti, o aplinkosauginin-
kams – jėgų gaudyti ir bausti šiukš-
lintojus.

Kaimo vietovių gyventojai nuo

seno buvo įpratę atsikratyti atlie-
komis vietos sąvartynuose ir už tai
nieko nemokėti. Tad ir dabar, kai šie
šiukšlynai jau yra uždaryti, žmonės ir
toliau veža šiukšles į juos bei nesku-
ba sudaryti sutarčių su atliekų vežė-
jais, įsigyti konteinerių ir mokėti už
atliekų išvežimą.

,,Vakarų ekspresas” 
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�Sekmadienį, gegužės 24 d., Lie-
tuvių evangelikų liuteronų Tėviškės
bažnyčioje (5129 S.Wolf Rd., Western
Springs, IL 60558) minėsime Kris-
taus Dangun Žengimo šventę. Pa-
maldose dalyvaus ir pamokslą sakys
vyskupas Mindaugas Sabutis. Vys-
kupas atvyksta į JAV,  Fort Way ne,
IN, Concordia seminarijos kvieti mu.
Gegužės 22 d. Concordia semina rijoje
jam bus suteiktas Garbės dak ta ro
laipsnis. Kviečiame atvykti į pa mal-
das, o po pamaldų pabendrauti.

�Lietuvių Tautinėse kapinėse
(Li thuanian National Cemetery)
renginys At mi nimo dienos (Memorial
Day) proga vyks sekmadienį, gegu žės
24 d. Iškilmės prasidės 11 val. r. Ka -
pinių adresas: 8201 S. Kean Ave.,
Jus tice, IL 60458. Tel. pasiteiravi -
mui: 708-458-0638.

�Keturnedėlio šv. Mišios už a. a.
Aleksą Šatą bus atnašaujamos š. m.
gegužės 24 d., sekmadienį, šiose baž -
nyčiose: 9 val. r. Šv. Antano parapijos
bažnyčioje, Cicero; 9 val. r. Palai min -
tojo Jurgio Matulaičio misijoje, Le -
monte; 10:30 val. r. Jėzuitų koplyčio-
je Jaunimo centre, Chicago; 10 val. r.
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra -
sidėjimo bažnyčioje, Brighton Park.
Nuoširdžiai prašome gimines, drau-
gus, pažįstamus pasimelsti už a. a.
Alekso vėlę. 

�Atminimo diena – Memorial
Day – Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse
vyks gegužės 25 d., pirmadienį. 11
val. r. – šv. Mišios už mirusius prie Šv.
Kazimiero lietuvių kapinių koplyčios.
12  val. p.p. – mirusiųjų pagerbimo
mi nėjimas prie  Šv. Kazimiero lietu-
vių kapinių Įkūrėjų paminklo (Pu las -
ki Rd. ir 111 gatvės sankryža). Re -
ligines apeigas prie paminklo atliks ir
Padėkos vainiką pašventins kun. Jo -
nas Kuzinskas. Minėjime dalyvaus
Či kagos šauliai. Tel. pasiteiravimui:
630-257-3182.

�Socialinių rei kalų sky rius Le -
monte maloniai kviečia gegužės 27 d.,
trečiadienį, 2 val. p. p.  atvykti į Bočių
menę Pasaulio lietuvių centre, kur
bus rodomas dokumentinis filmas
,,Atgimimo kronika” (II dalis). 

�Šv. Antano parapijos biulete -
nyje pranešama, kad gegužės 28 d.,
ketvirtadienį, 5 val. p. p. bus klauso-
ma išpažinčių lietuvių kalba. 5:30
val. p. p. bus giedama Švč. Mergelės
Marijos litanija, kalbamas Pasi -
aukojimo aktas Šiluvos Marijai ir at -
našaujamos šv. Mišios lietuvių kalba.
Tai atliks kun. dr. Kęstutis Trimakas. 
Visi Cicero ir kitų apylinkių lietuviai
kviečiami dalyvauti. 

�Amerikos lietuvių Romos kata-
likų (ALRK) Moterų sąjungos 3 kuo-
pos susirinkimas įvyks gegužės 30 d.,
šeštadienį, 2:30 val. p. p. Švč. Mer -
gelės Marijos Gimimo parapijos sa -
lėje. Kviečiame visas nares dalyvauti.

�Dainininkas Vytautas Šiškaus -
kas, nenorėdamas rizikuoti užsi -
krėsti kiaulių gri pu, šiuo metu į JAV
neat vyk s. „Saulutės” planuotas jo
kon certas gegužės 31 d. PLC atidė-
tas vėlesniam laikui.

�Pasaulio lietuvių centre, 14911
127th Street, Lemont, birželio 6 d.
nuo 10 val. r. iki 8 val. v. vyks Lie -
tuvos diena. Programoje muzikinės ir
spor to prog ramos, žaidimai vaikams,
veiks nedi de lė mugė. Įėjimas – 5 dol.
Kviečiame Lie tuvos vardo paminėji-
mo tūkstantmetį švęsti kartu. 
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SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

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

Nuo pat pirmo ,,Draugo” nume-
rio, kuris pasirodė 1909 m. liepos 12
d., laikraščio steigėjo kun. Antano
Sta niukyno rūpesčiai nesibaigė. Steig-
damas lai k  raštį jis ėjo pačiu de mok -
ratiškiausiu keliu, taip, kad kiti
pritar tų, tačiau visi finansiniai rū -
pesčiai gu lė ant paties kun. A. Sta -
niukyno pe čių.

Rūpesčių pilnas buvo ir pirmas
,,Draugo” redaktorius kun. Antanas
Kaupas. Nors kun. A. Kaupas buvo
pagarsėjęs kaip gabiausias to meto
pub licistas, bet, turėdamas kitų pa -
reigų, rašė tik laisvalaikiu. Laiką jam
atėmė darbas parapijoje, o ir tuščia,
be prasmiška, bet labai skaudi kova
su netikinčiais, ypač šli ū pininkais.
Kun. A. Staniukynui jis rašė: ,,Aš
gavau lyg proto sumišimą, atsiradęs
visai ne tikėtoje redaktoriaus rolėje.
Ne  žinau, nei kaip pradėti, nei ką
daryti.” Kun. A. Staniukynui buvo
ne lengva skaityti šiuos nusivylimo
žo džius. Tapęs vyr. redaktoriumi
kun. A. Kaupas turėjo su rasti spaus-
tuvei patalpas, tin kamus  tam darbui
žmones ir kuo greičiau išleisti laik -
raštį. Jis ir jo talkininkai-kunigai dir -
bo be atlyginimo. Ypač jis, atsa kin gas
re dak torius,  dirbo  labai nuoširdžiai,
kiek pajėgdamas, nes matė ,,Drau go”
finansinį skurdą. Visi laikraščio lei-
dybos rūpesčiai gulė ant kun. A. Sta -
niukyno pečių. Po metų darbo jis savo
laiške guodžia kun. A. Kaupą:  ,,Mū -
sų tikslas yra veikti vienybėje. Dėl tos
idėjos ir vienybės, kaip ką ir paken-

tėti nebijokim. Gal vienas kitas, o net
ir dešimtas, pasišventimo nesu p ras,
gal pasekmės pasišventimo ap sireikš
tik veikėjui mirus. Juo mažiau ir juo
vėliau atlygys žmonės, juo gausiau ir
greičiau atiduos Dievas.”

Pinigų trūko visus šimtą metų,
trūksta jų ir šiandien. Buvo pagerėji-
mas 1949–1950 m., kai Amerikon at -
vyko lietuviai pabėgėliai iš Vokietijos.
Nors jie atvyko tuščiomis kišenėmis,
bet atsivėžė tikėjimą ir patriotizmą.
,,Draugas” tada klestėjo. Prenume -
ratos augo. 

Bet laikas nestovi vietoje. Dau -
gelio buvusių ištikimų dienraščio
skai tytojų jau nebėra šioje žemėje.
Su ma žėjus prenumeratorių, dien-
raštį vėl už gulė finansiniai sunku-
mai. ,,Drau gui” vėl reikia finansinės
pagalbos. Kun. Vik toro Rimšelio dėka
buvo įkur  ta nepri klausoma bendrija
– Drau go fondas, kuris yra didžiulis
dienraščio pa ramos šaltinis. Valdžia
,,Draugo” ,,neišpirks”, kaip ji ,,išper-
ka” bankus ar automobilių fabrikus.
Mes patys tu rime išlaikyti dienraščio
leidybą ir užtikrinti laik raščio ateitį
aukodami Draugo fon dui.

Visiems, jau aukojusiems Draugo
fondui šio pavasario vajaus metu, ta -
riame nuoširdų ačiū.

Rašydami testamentus, nepa -
mirš kime dalį savo turto paskirti
Draugo fondui.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Šimto metų sulaukęs ,,Draugas”:
rūpesčiai tie patys

Su 1,000 dolerių:
Gediminas Balanda, garbės na -

rys, iš viso 14,600 dol., Sterling
Heights, MI

Su 500 dolerių:
Donatas Januta, garbės narys,

iš viso 5,600 dol., Oakland, CA
Su 200 dolerių:
Donatas ir Marian Greb, garbės

nariai, iš viso 5,905 dol., Piedmond,
CA

YZVC  iš viso 470 dol., Oak Park, IL
Su 100 dolerių:
Emilis ir Julia Sinkai, gabės na -

riai, iš viso 2,900 dol., Santa Monica,
CA

Vytautas Gutauskas, garbės na -
rys, iš viso 2,200 dol., Palos Hills, IL

Antanas ir Dalilė Polikaičiai,
gar bės nariai, iš viso 2,100 dol.,
Westlake Vlg., CA

Kun. Vytas Memėnas, garbės
na rys, iš viso 1,500 dol., Joliet, IL

Donatas ir dr. Gina  Skučai, gar-
bės nariai, iš viso 1,100 dol., San
An tonio, TX

Ted Navickas, iš viso 750 dol.,
Coeur D’Alene, ID

Aleksas ir Larisa Jankūnai, iš
viso 500 dol., Oak Forest, IL

Irena Raulinaitienė, iš viso 550
dol., Glendale, CA

Vaidotas ir Rimvyda Baipšiai, iš
viso 270 dol., Costa Mesa, CA

Midland Federal Savings, iš viso
200 dol., Bridgeview, IL

Vanda Zelėnienė, iš viso 150 dol.,
Reseda, CA

Remigijus ir Danutė Belžinskai, iš
viso 125 dol., Richmond Heights, OH

Romualdas ir Aldona Dulskiai, iš
viso 100 dol., Cocoa Beach, FL

Brannon ir Daiva Valaitis, iš viso
100 dol., Evanston, IL

Rimas ir Natalie Zinai, iš viso
100 dol., Bethlehem, PA

Su 50 dolerių:
Roma Čepulienė, garbės narė,

iš viso 1,350 dol., Willoughby, OH
Dr. Algis ir Jūra Norvilos, iš viso

460 dol., Oak Lawn, IL
Jurgis Likanderis, iš viso 390

dol., Kankakee, IL
Rimantas ir Stasė Ramanauskai,

iš viso 50 dol., Lemont, IL
Milda Šimaitis, iš viso 50 dol.,

Coeur D’Alene, ID
Danguolė Kasper, iš viso 30 dol.,

Deerfield Beach, FL
Su 25-20-10 dolerių:
Ramūnė Kubiliūtė, iš viso 680

dol., Evanston, IL 
Pranas Sabalis, iš viso 25 dol.,

Harbert, MI
Roma Žilionienė, iš viso 25 dol.,

Baltimore, MD
Marytė Burba, iš viso 70 dol.,

Western Springs, IL
Walter Kasparaitis, iš viso 40

dol., Waukegan, IL
DF visiems aukotojams nuo šir -

džiai dėkoja.

DF PAVASARIO VAJAUS AUKOTOJAI 
Savings, Checking ir IRA Ac -

counts Certificates nuo 6 mėn. iki
3 metų. California Lithuanian
Cre dit Union 2806 Santa Mo-
nica Blvd., Santa Monica, CA
90404. Tel. 310-828-2095

www.clcu.org

• Karaliaučiaus krašto lietu-
viškų mokyklų paramai per Ma-
žosios Lietuvos Lietuvių draugiją Či -
ka goje aukojo: $300 dr. Leopoldas
Trečiokas. $200 Rūta Dudėnaitė-
Brig den ir Charlie Brigden. $100 Vic -
toria Karaitis, Arvidas Trumpjonas.
$60 Maria Kapačinskienė. $50 Ade -
laida Balbata, Ona Kartanas, Ema

Žiobrienė. $25 Joseph Bernot, Algi -
mantas ir Virginija Gureckai, Česlo-
vas ir Renata Žilionis. $20 Jonas
Juodvalkis, Jadvyga Kliorys, Ona H.
Michelevičius. $10 Elena Kondratas,
Viktoras Motušis. Dėkojame visiems
rėmėjams. Mažosios Lietuvos
Lietuvių draugija, 1394 Mid dle -
burg Ct.,  Naperville, IL 60540.
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SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500


