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Vasario 16-oji iš arti 
Vilnius, vasario 16 d. (Alfa.lt) — 

Nors nutarimo dėl Lietuvos Ne-prik-
lausomybės atkūrimo originalą, pa
našu, matė tik jo signatarai, ką tik 
paminėjome 89-ąsias šio Akto pasira
šymo metines. Vėl iškilmingos kal
bos, žvilgantys ordinai ir medaliai, 
koncertas. 

Tačiau arčiausiai prisiliesti prie 
Vasario 16-osios galima Vilniuje, Pi
lies g. 26. Signatarų namuose. 

Jono Basanavičiaus megztinis, 
tautos patriarcho skrybėlė ir lazda, 
Jurgio Saulio diplomatinis pasas, am
basadoriaus Petro Klimo frakas. Yra 
didelė tikimybė, kad trečiajame 
aukšte, buvusiame Antano Smetonos 
kabinete, stovi tas pats stalas, ant 
kurio pasirašytas Aktas. 

Muziejaus vedėja Meilutė Peikš-
tenienė didžiuojasi kiekvienu ekspo
natu. Visi jie - brangūs, nes jų nėra 
daug. 

„Stengiamės ne tik parodyti vals
tybingumo istoriją, bet ir pristatyti 
kiekvieną signatarą. Kad kiekvienas 
jų čia turėtų savo kertelę", - lydėda
ma žurnalistus po ekspozicijos sales 
sakė M. Peikštenienė. 

Kol kas turtingiausia daktaro J. 
Basanavičiaus salė. Jeigu nėjo sekre
torius Pranas Razmukas, eksponuoti 
būtų ne itin ką. Jam pavyko net so
vietmečiu išsaugoti Lietuvos valsty
bės kūrėjo daiktus. 

J. Basanavičiaus megztinis iš 
australiškos vilnos atrodo kaip nau
jas. „Iš tiesų tai jis atrodė labai var
ganai. Tačiau mūsų restauratoriai 
kiekvieną akį sukabino, sutvirtino", 
- pasakojo Signatarų namų vedėja. 

Taip pat išsaugotos dvi medinės 
skrynios, kurias J. Basanavičius atsi-

numery/e: 
- - ....•wr. J*. .. • 

•Iš ateitininkų veiklos. 
•„Niekada neišsižadėjom 
savo principų ir 
vertybių". 
• JBANC konferencija 
Washington, DC. 
•Menas, literatūra, 
mokslas. 
•Etnografiniai vaizdai: 
aludarystė. 
•Baltijos šalių koncertų 
serija Boston, MA. 
•Žemiškieji vadovai. 
• Kryžiažodis Nr. 7. 
• Dainavos fondas auga. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.64 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Signatarų namus puošia E Kalpoko paveikslas „Signatarai". 
Gedimino Bartuškos (ELTA; nuotr. 

vežė grįždamas iš Bulgarijos. Patriar
cho lazdos, skrybėlė, akiniai, žmonos 
Gabrielės Eleonoros portretas, vė
duoklės. Ant originalaus stalo - suve
nyras iš Paryžiaus, Eifelio bokšto mi
ni kopija, praktiškai nesiskiria nuo 
tų, kokių ir dabar pilnos Paryžiaus 
suvenyrų parduotuvėlės. 

Ant grindų patiestas kilimas - ir
gi iš J. Basanavičiaus buto. Ant spe
cialios pakylos salėje tupi net daktaro 
mylinįiausias apuokas. Jo iškamšą J. 
Basaifavičius parsivežė taip pat iš 
Bulgarijos. 

Žinoma, šiame kambaryje trūks
ta pagrindinio eksponato - dvide
šimties vyrų pasirašyto Nutarimo dėl 
Lietuvos valstybės atkūrimo. 

Anot M. Peikštenienės, sukurta 
ir patikrinta daug versijų, kur galėtų 
būti šio Lietuvos valstybei labai svar
baus dokumento originalas. Žinoma 
kad jis Prezidento kanceliarijos ar
chyve gulėjo iki Antrojo pasaulinio 
karo pradžios. Pagal naujausią versi
ją, Aktas gali būti Švedijoje. Mat į šią 
šalį buvo išvežtas Prezidento kan
celiarijos archyvas. 

V. Landsbergis ragina 
„laikytis Lietuvos / / 

Vilnius, vasario 16 d. (BNS) — 
Buvęs konservatorių vadovas, euro-
parlamentaras Vytautas Landsbergis 
ragina „laikytis Lietuvos ir laikyti 
Lietuvą". 

Tai buvęs Aukščiausiosios Ta
rybos-Atkuriamoj o Seimo pirminin
kas V Landsbergis sakė penktadieni 
per Valstybės atkūrimo dienos mi
nėjimą prie Signatarų namų Vil
niuje, kur prieš 89-erius metus Lie
tuvos Taryba paskelbė nepriklauso
mos demokratinės Lietuvos valsty
bės atkūrimą. 

„Lietuviai yra tie, kurie tiki, kad 
šita žemė prie Neries, Nemuno ir 
Baltijos gali būti graži ir teisinga. J i 
tikrai nepasmerkta per amžius likti 
svetimų arba savų nenaudėlių grobiu 
ir eiti iš rankų į rankas", — sakė V 
Landsbergis. 

Jis ragino dažniau kalbėti apie 
brolystę, kuri padeda Lietuvai išlikti, 
o ne apie „parsidavėlius, kurių visų 
pirmiausia ir tarp lietuvių netrūks
ta". 

„Jie amžini, Lietuvos broliai, 

Vytautas Landsbergis 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

amžini kaip ir mūsų savanoriai, par
tizanai, Sąjūdžio žaliaraišciai ir Sau
sio 13-osios narsuoliai, kovotojai, vis 
apgindavę ir apgindavę, kad dar bū
tų, kad vėl prisikeltų, kad visada 
būtų Lietuva", — kalbėjo europarla-
mentaras. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 

V. Uspaskicho 
neišleidžia 
is šalies 

Vilnius, vasario 16 d. (BNS) — 
Darbo partijos įkūrėjui Viktorui Us-
paskichui atsisakius planų gauti po
litinį prieglobstį Rusijoje, šios šalies 
teisėsauga ir migracijos tarnybos ne
išleidžia jo iš šalies. 

V Uspaskicho advokatas Vytau
tas Bučius spėja, kad Rusija gali būti 
atnaujinusi V Uspaskicho išdavimo 
Lietuvai procedūrą. 

Pasak advokato, buvęs politikas 
jau buvo pasirengęs grįžti į Lietuvą 
dalyvauti rinkimuose, tačiau pra
ėjusią savaitę paaiškėjo, kad jo išvy
kimo iš Rusijos galimybės yra apribo
tos. 

„Ne viskas yra taip paprasta, 
kaip atrodo, ekstradicijos ir migraci
jos reikalai nėra išspręsti. J is išvykti 
negali, o Rusijos prokurorai nei ad
vokatų, nei V Uspaskicho neinfor
muoja, kokia yra situacija. Mano ži
niomis, tęsiama ekstradikcijos proce
dūra", — sakė V Bučius. 

V Uspaskichui viešai pranešus, 
kad jis atsiėmė prašymą dėl prieg
lobsčio, Lietuvos generalinė prokura
tūra prognozavo, kad Rusija gali at
naujinti jo ekstradicijos procedūrą. 

„Jeigu asmuo atsisako savo pa
reiškimo dėl politinio prieglobsčio, 
tuomet toji valstybė gali atnaujinti 
ekstradicijos procedūrą. Nors eks
tradicijos pareiga nėra 100 procentų 
privaloma, teoriškai Rusija šią pro
cedūrą gali bet kada atnaujinti", — 
sakė prokurorė Laima Cekelienė. 
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Iš Ateitininkų gyvenimo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • el-paštas: draugas@ateitis.org 

Sendraugiai? 
Ar tiesiog 
ateitininkai? 
Naujas žvilgsnis į jau seniai diskutuotą temq: 
ar žodis „sendraugis" tapęs archaizmu? 

Romualdas Kriaučiūnas 

N aujoji ASS Centro valdyba 
peržiūri turimus įstatus, ku
rie paskutinį kartą buvo pa

pildyti 1976 metais. Tai buvo prieš 
trisdešimt metu, kada mano karta 
buvo palyginti jauna. Po to subrendo 
nauja karta, kuri, kaip ir manoji, per
daug i sendraugių gretas nesiveržia. 
Turime puikią progą kritiškai pa
žiūrėti į pačią „sendraugio" prasmę 
ir psichologinį įvaizdį. 

Pradėkime nuo Lietuvių kalbos 
žodyno, XII tomo, išleisto Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto Vilniuje 
1981 metais. Štai ten rasti keletas ki
tų žodžių ir jų reikšmės: 

senbernis — senas, nevedęs vyras 
senbezda — persenėlis 
senbobė — sena moteris, boba 
sendavatkė — sena davatka 
sendėdžius — senas dėdė 
sendraugis — senas, nuo seno draugas 
senmergė — sena, netekėjusi moteris 
senmotė — senelė, bobutė 

Prisiminiau moksleivio laikais 
girdėtą posakį — „Pasakyk, kokie ta
vo draugai, ir aš pasakysiu, koks tu 
esi". Visi šie žodžiai dvelkia senatve 
ir nėra kuo nors ypatingai uždegan
tys ar patrauklūs. Pati senatvė ne-
riština su kokia gėda ar kokiu nors 
trūkumu, tačiau kiek iš ką tik stu
dijas baigusiųjų trokšta į tokią bend
riją patekti? Jiems gyvenimas dar 
prieš akis ir jie neskuba savęs tapa
tinti su bet kuo, kas rišasi su senatve. 

„Sendraugio" vardo šalininkai 
kalba, arba bent praeityje kalbėdavo, 
kad sendraugio vardas implikuoja 
draugystės ilgumą, o ne draugų am
žių. Kitaip tariant, sendraugiai yra 
seni draugai „dar nuo gimnazijos lai
kų". Jei tik tiek reikštų, kam pakar
totinos, bet bergždžios pastangos 
naujai studijas baigusius bandyti 
vadinti Jaunaisiais sendraugiais"? 

Jaunieji, moksleiviai ir studentai 
grupuojami einamo mokslo stadijos 
pagrindu. Tuo tarpu sendraugiams 
naudojame laiko ir draugystės kate
gorijas. Draugystė, aišku, akcentuo
tina ir toliau. Tačiau nei laikas nei 
amžius nėra mūsų nuopelnas. Senti 
galima ir miegant, o save brandinti 
reikia pastangų. Kaip ateitininkai, 
turėtume daugiau pabrėžti brandos 
lygį, kuris turėtų atsispindėti ir są
jungų pavadinimuose. Kalbame, kad 
jaunieji ruošiasi tapti moksleiviais, o 
moksleiviai ir studentai ruošiasi gy
venimui. Šias stadijas perėję jau yra 
pasiruošę pilnutiniam gyvenimui. 

Organizacine prasme, yra reika
las atitinkamai vadintis. Siūloma 

grupuotis j jaunuosius 
ateitininkus, mokslei
vius ateitininkus, stu
dentus ateitininkus ir 
ateitininkus. Panašių 
gradacijų randame ir 
kitur. Akademiniame 
pasaulyje akademikai 
yra grupuojami, pagal 
pasiruošimą ir patirtį, 
į instruktorius, „assis-
tant" profesorius, 
„associate" profeso
rius ir profesorius. 
Kariuomenėje turime 
brigados generolus, 
majorus generolus, 
leitenantus generolus ir generolus. 
Politiniame gyvenime ministerijos 
turi sekretorių padėjėjų padėjėjus, se
kretorių padėjėjus, patarėjus ir sek
retorius. Verslo pasaulyje turime ben
drovės viceprezidento padėjėjus, vice
prezidentus, vykdomuosius vice
prezidentus ir prezidentus. Gal ne vi
sos kategorijos tiksliai suminėtos, bet 
visais atvejais matomas atsakomybės 
kilimas ir pasikeitimas pareigų pava
dinimuose. 

Kalbėdami apie studijas baigu
sius ateitininkus, kalbėkime apie juos 
kaip ateitininkus, kurie jau yra visa-

Čikagos jaunučių susirinkime - Vadovų padėjėjas Paulius 
Kulbių, Aliuku Anužiu, Zigmu Kisieliumi, Tadu Kunicku. 

Rekolekcijos 
Ateitininkų namuose 

Lemonte vasario 24 d. 
Ateitininkų namų valdyba kvie

čia visus dalyvauti gavėnios rekolek
cijose, šeštadienį, vasario 24 d. 
Rekolekcijų programa: Registracija 
9:00 vai. ryto. Iš ryto konferencijos, 
popiet išpažintys ir 4:00 vai. šv. Mi
šios. Registruotis pas Ireną Polikai-
tienę tel: 630-257-2022 arba ei. paš
tu: jpolikaitis@aol.com. Kaina 15 
dol. 

Kuprys su jaunučiais ateitininkais: Luku 
Nuotrauka Dainos Čyvienės 

Čikagos jaunutės ateitininkės rodo savo kūrybą. Iš k: Emilija Razmaitė, Tija Ma-
jauskaitė ir Alytė McCarthy. Nuotrauka Dainos Čyvienės 

pusiškai pasiruošę gyvenimui. Kai 
kurie laiko tėkmėje susiras jaunystės 
laikų „sendraugius". Kiti, siekdami 
„Visa atnaujinti Kristuje", užmegs 
naujas pažintis ir draugystes. Svar
biausia, kad kiti mus pažintų ne tiek 
iš mūsų organizacinio užnugario, bet 
iš mūsų artimo meilės darbų. Tai visų 
— jaunųjų, moksleivių, studentų ir 
šias stadijas perėjusiųjų ateitininkų 
misija. Atsisveikinimas su „sendrau
gių" terminu įstatuose kai kam gali 
būti nostalgiškas, bet yra reikiamas 
žingsnis. Pri tarus šiam galvojimui 
bei siūlymui, tereikia tik ryžto per
žiūrimus ASS įstatus atit inkamai pa
pildyti. 

Norite vadovauti 
MAS stovykloje? 

Moksleivių ateitininku sąjungos 
Centro valdyba priima prašymus 
norinčių vadovauti ar šiaip dirbti 

MAS vasaros stovykloje. 
Prašymai bus priimami iki 

balandžio 1 d. Rašykite MAS CV 
pirmininkei Dainei Quinn 

ei. paštu DLNQ@aol.net 

Moksleivių a t e i t i n i n k u 
stovykla • liepos 15 -28 d. 

Dainavoje 
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„NIEKADA NEIŠSIŽADĖJOME SAVO 
PRINCIPŲ IR VERTYBIŲ" 

ALGIS ZAPARACKAS 

JAV sostinėje, Washington, DC, 
š. m. vasario. 8-13 d. vyko LR garbės 
konsulų metinis suvažiavimas, LR 
prezidento Valdo Adamkaus vizitas, 
pabaltiečių JBANC ir Pabaltiečių 
fondo metiniai suvažiavimai. Ta pro
ga Lietuvos amabasada, kartu su 
JAV LB Washington apylinkės valdy
ba suruošė Vasario 16-osios dienos 
minėjimą. 

Lietuviškos šv. Mišios buvo auko
jamos Washington katalikų baziliko
je. Mišias koncelebravo prel. Edis 
Putrimas ir kun. Kęstutis Kevalas. 
Mišių metu giedojo Indrė Viskantai-
tė. Skaitytojai: Nerija Orentienė, Rū
ta Skučienė ir Gailius Draugelis. JAV 
ir Lietuvos vėliavas nešė skautai To
mas Dundzila ir Paulius Mickus. 
Mišiose dalyvavo prez. Valdas Adam
kus, Alma Adamkienė, užsienio rei
kalų ministras Petras Vaitiekūnas, 
JAV ambasadorius Lietuvoje John 
Cloud, ekonomikos viceministras Vy
tautas Naudūžas, dr. Kornelija Jur
gaitienė, Įgaliotoji LR ministrė Lie
tuvos ambasadoje Washington, DC, 
neseniai JAV paskirtas Lietuvos amb. 
Audrius Brūzga (savo skiriamuosius 
dokumentus jis turėtų JAV prez. 
George W Bush įteikti šio mėnesio 
pabaigoje), amb. Gintė Damušytė, 
JAV LB Krašto valdybos pirm. Vy
tautas Maciūnas, LB Washington 
apylinkės pirm. Linas Orentas, Lie
tuvos verslo delegacija, svečiai iš 
Baltimore, Philadelphia, New Jersey, 
New York, Boston, San Francisco, 
California, Cleveland, Arizona, Flori
da, Illinois, Detroit... 

Po Mišių prezidentą Valdą Adam
kų, Almą Adamkienę ir Lietuvos de
legaciją Viktoras Nakas, Katalikų 
universiteto viceprezidentas, paly
dėjo prie lietuvių aukomis bazilikoje 
Įruoštos Šiluvos koplyčios. Koplyčią 
šie aukšti svečiai matė pirmą kartą. 

Vėliau Popiežiaus Jono Pauliaus 
II centre Įvyko LB Washington apy
linkės suruoštas Vasario 16-osios die
nos minėjimas ir vaišės, kurias pa
ruošė mūsų šeimininkės iš Balti-
morės. Priėmimo metu grojo etninio 
džiazo grupė, atvykusi iš Lietuvos -
Regimantas Silinskas, Saulius Siau-
čiulis ir Vytautas Tetenskas. Prezi
dentą pasveikinio JAV LB Krašto 
valdybos pirminkas Vytautas Maciū
nas. Prezidentas pasakė Vasario 
16-ajai dienai skirtą kalbą. 

„Simboliška, kad Vasario 16-
osios šventę minime skirtinguose 
žemynuose, nes ši šventė suvienija ir 
tolimiausiuose kraštuose gyvenan
čius lietuvius, sujungia mūsų širdis ir 
mintis", - sakė prezidentas V Adam
kus. 

Jis priminė, kad nepaprastai 
svarbu yra saugoti tai, ką daugeli 
metų kūrė ir puoselėjo ne viena lietu
vių Jungtinėse Amerikos Valstijose 
karta. „Džiaugiuosi, kad ir šiandien 
Lietuvių Bendruomenė taip pat kūry
bingai, veržliai ir atsakingai žvelgia Į 
Lietuvą. Atsakomybės jausmas ir Įsi
pareigojimas savo tėvynei padėjo 
mums išsaugoti savąją kalbą, kultūrą 
ir brangiausias tradicijas, kurtas 
šimtmečiais. Linkiu saugoti ir nau
joms kartoms perduoti suvokimą, 
kad mes esame lietuviai, kad ir kur 
bebūtume", - sakė Lietuvos prezi
dentas. 

Kalbėdamas apie pastaruoju me
tu daug diskusijų sukėlusią dvigubos 

pilietybės problemą, prezidentas V 
Adamkus pabrėžė, kad šis klausimas 
turėtų būti sprendžiamas, nekaiti
nant nereikalingų emocijų ir žen
giant būtinus teisinius žingsnius. 

Lietuvos vadovas palinkėjo susi
rinkusiems tautiečiams saugoti lietu
vybę ir Vasario 16-osios tradicijas. 
Kadangi Alma Adamkienė šventė 
gimtadieni, susirinkusieji pagiedojo 
„Ilgiausių metų". Prezidentas Valdas ' 
Adamkus, užsienio reikalų ministras 
Petras Vaitiekūnas ir ambasadoriai 
bendravo su svečiais, atvykusiais iš 
artimesnių ir tolimesnių JAV vieto
vių, ypač kaimyninių Philadelfijos ir 
Baltimorės telkinių. 

Lietuvos Respublikos preziden
tas Valdas Adamkus vasario 10 d., 
šeštadieni vakare, dalyvavo kasme
tiniame iškilmingame JAV ir Baltijos 
fondo (US - Baltic foundation) rengi
nyje - ,,Baltic Celebration", vykusia
me Mandarin viešbutyje, kuriame, 
gausiai dalyvaujant Amerikos visuo
menės, politikos, žiniasklaidos, verslo 
atstovams, buvo pagerbta taut inė ži-
niasklaida: Latvijos savai t raš t i s 
„Laiks", lietuvių dienraštis „Drau
gas", savaitraštis „Amerikos lietu
vis", estų laikraštis „Vaba Eesti So-
na". 

Renginio metu Lietuvos prezi
dentui buvo Įteiktas Baltijos Vals
tybiškumo apdovanojimas, kuriam V 
Adamkų pristatė Įžymus JAV visuo
menės veikėjas ir politologas Zbig-
niew Brzezinski, buvęs JAV prez. 
Jimmy Carter patarėjas užsienio rei
kalais. 

Z. Brzezinski, Įteikdamas apdo
vanojimą prezidentui V Adamkui, 
sakė, kad jam per gyvenimą teko ne 
kartą bendrau t i su prezidentais , 
„tačiau, bendraudamas su preziden
tu V Adamkumi, visuomet jaučiu 
ypatingą ryši". 

Z. Brzezinski pabrėžė, kad nuo 
1990-ųjų jo gyvenime Įvyko du svar
būs Įvykiai: Lenkijos išsivadavimas ir 
Baltijos šalių išsilaisvinimas. J i s 
minėjo, jog tais metais buvo jaučia
ma, kad vyksta esminiai Įvykiai, 
kurie keičia istorijos tėkmę. 

„Tačiau istorija dar nesibaigė, -
teigė Brzezinski. - Nė viena šalis ne
gali būti saugi, jei jos kaimynai nėra 
laisvi". Sakė, kad jam tenka didelė 
garbė sveikinti Lietuvos prezidentą 
šiandien, kai Lietuva jau yra ES ir 
NATO narė. 

„Lietuva yra a r t ima Lenkijos 
partnerė, daug prisidėjusi prie Oran
žinės revoliucijos Ukrainoje, daug 
atidavusi laisvei, toliau kovoja už 
laisvę bei demokratijos plėtrą kaimy-

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus ankėsi.Vašingtono Lietuvių 
Bendruomenės Vasario 16-osios minėjime. Ingos Lukavičiūtės nuotr. 

ninėse valstybėse", - sakė Z. Brze
zinski. 

Priimdamas jam suteiktą Bal
tijos Valstybiškumo apdovanojimą, 
prezidentas V Adamkus pabrėžė, kad 
nuo 1991 metų Lietuva nuėjo ilgą 
kelią, atkurdama prievarta ir klasta 
iš jos atimtą nepriklausomybę. „Ant 
naujų, laisvos ir privačios iniciatyvos 
pamatų statėme konkurencingą rin
kos ekonomiką ir ugdėme naująją 
lietuvių kartą, kuri, aš tikiu, jau nie
kada nebijos dėl savo kultūros ir ta
patumo išlikimo. Niekada dėl siaurų 
pragmatinių interesų, pigios naftos 
ar dujų neišsižadėjome savo principų 
ir vertybių. Turėdami tik kruopelę 
patirties, pajėgėme suburti žmones ir 
grąžinti Lietuvą Į tarptautinės poli
tikos areną bei eurcatlantinę šeimą", 
- sakė prezidentas V Adamkus. 

Lietuvos vadovas pažymėjo, kad 
mūsų tikėjimas Laisve nebūtų buvęs 
toks stiprus, jei jo nebūtų palaikiu
sios net kelios išeivijos kartos, iš
saugojusios meilę tėvynei ir bendro
mis jėgomis padėjusios Įgyvendinti 
pagrindinius Lietuvos užsienio poli
tikos tikslus - narystę NATO ir 
Europos Sąjungoje. Šį tikėjimą stipri
no ir JAV vykdyta okupacijos nepri
pažinimo politika, „Amerikos balso" 
ir „Laisvosios Europos" radijo trans
liacijos, dešimtmečius Į mūsų kraštą 
nešusio laisvą žodį. Lietuvos prezi
dentas sakė tikintis, kad artimiausio
je ateityje tarp JAV ir mūsų šalies 

Akimirka iš Almos ir Valdo Adam 
Bendruomene. 

ku susit ikimo su Vašingtono Lietuviu 
Ingos Lukavičiūtės nuotr. 

išnyks ir paskutinė - vizų - kliūtis. 
„Kita vertus, kai kas per tuos 

metus išliko nepakitę. Visų pirma -
Lietuvai ir Jungtinėms Valstijoms 
brangių bendrų vertybių puoselėji
mas, siekis išsaugoti ir stiprinti Eu
ropos bei JAV transatlantinius ry
šius, siekti demokratijos ir gerovės 
plėtros ne tik Rytų Europoje, bet ir 
už jos ribų", - sakė prezidentas V. 
Adamkus. 

Jo nuomone, „Šiandien nedidelės 
demokratinės valstybės, tokios, kaip 
Lietuva ir jos kaimynės, gali daug 
prisidėti prie saugumo pasaulyje už
tikrinimo, jei veiks išvien su kitomis 
demokratijomis". 

Prez. V Adamkus pažymėjo, kad 
draugiška JAV ir Lietuvos tarpusavio 
pagalba, kūrybiškumas ir noras har
moningai papildyti viena kitos pas
tangas visada bus svarbiau už valsty
bių dydį ar Įtaką. 

„XXI amžiuje negalime toleruoti 
naujų skiriamųjų linijų ir autorita
rinių režimų Europoje. Glaudus 
Europos ir JAV bendradarbiavimas 
visada buvo laisvos ir vieningos 
Europos garantas", - sakė Lietuvos 
vadovas. 

Jis susirinkusiems priminė vieno 
iškiliausių lietuvių tautos poetų Jus
tino Marcinkevičiaus žodžius, pasa
kytus Lietuvos atgimimo kelio pra
džioje: „Visų mūsų darbas, kūrybiš
kumas, susiklausymas ir kantrybė 
privalo prikelti ir išauginti tai, kas 
dar gyva, Įpūsti tai, kas dar neužgesę 
- valstybėje, tautoje ir žmoguje". 

Almai Adamkienei švenčiant sa
vo garbaus 80 metų amžiaus gimta
dienį, visi dalyviai, kurių buvo per 
500, sugiedojo „Ilgiausių metų", o 
pokylio rengėjai įteikė jai tortą... 

Humanitarinės veiklos žymuo su 
čekiu buvo įteiktas Nekalto M. Ma
rijos Prasidėjimo seselėms už jų lab
daros veiklą Lietuvoje. Apdovanojimą 
priėmė ses. Igne Marijošiūtė. 

Dr. Juozui Kazickui, „Omnitel" 
korporacijos Įsteigėjui, Įteiktas verslo 
pažymėjimas, kurį priėmė dukra Jū
ratė Kazickaitė Altman. Verslo pažy
mėjimai buvo taip pat Įteikti Audriui 
Žiugždai, SEB Vilniaus banko prezi
dentui, ir Gintautui Galvauskui. vy
riausiam Sampo banko vadybinin
kui. 



DRAUGAS, 2007 m. vasario 17 d., šeštadienis 

Septintoji JBANC konferencija akcentavo 
energetikos saugumą 

Tęsinys iš vasario 16 d. 

DALIA CIDZIKAITE 
, 

Prezidentas pabrėžė bendrų 
pastangų svarbą 

Antrosios dienos Joint Baltic 
American National Committee, Inc. 
konferencijos ,,Oil and Blood: Baltic 
Energy and the Legacy of Commu-
nism" programą atidarė Estijos am
basadorius JAV Juri Luik. Prieš pris
tatydamas JAV ambasadorių Lietu
voje John Cloud ir vieną garbin
giausių šių metų konferencijos svečių 
— LR prezidentą Valdą Adamkų, 
Estijos ambasadorius pastebėjo, jog 
laikai pasikeitė ir vis dažniau energe
tika kai kurių valstybių yra pasi
telkiama kaip politinis įrankis, todėl, 
Įsitikinęs jis, šiųmetinė JBANC kon
ferencija vyksta pačiu laiku ir yra 
ypač aktuali Baltijos valstybėms. 

LR prezidento Valdo Adamkaus 
nuomone, Lietuvos žmones ir Lietu
vos vykdomą politiką geriausiai api
brėžia žodis „energingas": Lietuvos 
žmonės yra ambicingi, darbštūs ir 
siekiantys pasisekimo. Iš kitos pusės, 
pastebėjo LR prezidentas, Lietuvos 
energetikos pramonė yra labai pažei
džiama. Tokia yra realybė ir ją patiria 
ne tik Lietuva, bet ir dvi likusios Bal
tijos valstybės bei kitos Centrinės ir 
Rytų Europos šalys. Prezidentas V 
Adamkus paminėjo pasiektus ir sie
kiamus įgyvendinti Lietuvos projek
tus energetikos srityje. Vienas svar
biausių — energetinės priklausomy
bės nuo vienos valstybės sumažini
mas, jį įgyvendinant, numatoma iki 
2012 metų sustiprinti bendradar
biavimą su Lenkija; pastatyti naują 
atominę elektrinę Lietuvoje; remti 
Talino ir Helsinkio energetinį ben
dradarbiavimą. Lietuvos prezidento 
įsitikinimu, susivienyti turi ne tik 
Lietuva, Latvija, Estija ir Lenkija, bet 
visas Rytų Europos regionas bei 
Europos Sąjungos (ES) narės. Tik 
bendrų pastangų ir atvirų diskusijų 
dėka Baltijos valstybės ir kitos šalys, 
šiuo metu esančios pririštos prie 
vienintelio energetikos tiekėjo rytuo
se, galės ištrūkti iš politizuotos ir ide
ologizuotos energetikos gniaužto — 
kalbą užbaigė prezidentas. 

Pirmoji diskusija: 
manipuliavimas ir prievarta 

Pirmąją antros dienos diskusiją 
„Energetikos saugumo prievarta ir 
manipuliavimas ja Rytų Europoje" 

Šiųmetinėje konferencijoje JBANC apdovanojimas buvo {teiktas JAV senatoriui R. Lugar. Iš kairės: ALTo pirmininkas 
Saulius Kuprys, Estijos-Amerikos nacionalinės tarybos pirmininkė Marju Rink-Abel, JBANC prezidentas Peteris 
Blumbergs, senatorius Richard Lugar ir Amerikos-Latvijos asociacijos pirmininkas Martinš Duhms. 

Jono Kuprio nuotr. 
nebuvo įsivaizduojami. Negana to, vi- pa drauge su ES nesureaguos į iš Ru
sai neseniai Rusija atsisakė ratifi- sijos kylančią grėsmę energetikos 

moderavęs Joseph Bader, NATO 
ekspertas energetikos ir energetikos 
saugumo srityje, pastebėjo, jog nors 
paskutiniu metu energetikos proble
mos Rytų Europoje kelia didelį 
susirūpinimą, trijų Baltijos valstybių 
žengti žingsniai teikia vilties būti 
optimistais. Trys diskusijos dalyviai: 
Vladimir Socor, Zeyno Baran ir Keith 
Smith, aštriai kalbėjo apie Rusijos 
vaidmenį, jai siekiant destabilizuoti 
energetinį saugumą Rytų Europoje. 

kuoti ES pasiūlytą bendrą energe
tikos tiekimo sutartį. Kaip galimus 
kelius, sprendžiant susidariusią si
tuaciją energetikos srityje, prelegen
tas paminėjo: būtinybę ieškoti naujų 
energetikos šaltinių, ieškoti būdų 
kaip tiesiogiai, be Maskvos įsikišimo, 
prisijungti prie naftotiekio palei 
Kaspijos jūrą. V Socor įsitikinimu, 

saugumo srityje, gali vėl tekti atsi
mušti į naują geležinę uždangą. Ypač 
didelį dėmesį Z. Baran kreipė į ES 
vaidmenį, sprendžiant energetikos 
saugumo klausimą. Pasak jos, Euro
pa kaip niekad turėtų būti solidari ir 
derybose su Maskva turėtų atstovau
ti vienam balsui. 

Keith Smith, buvęs JAV ambasa-

LR prezidento Valdo Adamkaus nuomone, Lietuvos 
žmones ir Lietuvos vykdomą politiką geriausiai api
brėžia žodis „energingas": Lietuvos žmonės yra ambi
cingi, darbštūs ir siekiantys pasisekimo. 

V Socor, „Jamestown Founda
tion" ir ,,Eurasia Daily Monitor" 
analitikas, ,,Wall Street Journal" 
bendradarbis, „Moldova Founda
tion", įkurtos Washington, DC, na
rys, susirinkusiųjų dėmesį atkreipė į 
ypač suįžūlėjusią Rusijos politiką 
energetikos srityje. Maskva manipu
liuoja tiekdama energiją užsakovams, 
pasak pranešėjo, ji tą dabar daro naf
tai dar net nepalikus Rusijos teritori
jos. Rusija išdrįso pasipriešinti net 
Vokietijai, tokie Rusijos veiksmai, V 
Socor, teigimu, net Šaltojo karo metu 

Baltijos šalių geografinė padėtis yra dorius Lietuvoje, šiuo metu dirbantis 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ,,Center for Strategic and Internatio-
—~~ nal Studies Europe Program", pri

minė konferencijos dalyviams, jog 
Rusija jau ir anksčiau yra nutraukusi 
naftos ir dujų tiekimą Baltijos šalims: 
1989 ir 1990 metais. Praktiškai nuo 
1990 m. energetikos išlaisvinimas ta
po viena didžiausių problemų Cen
trinės ir Rytų Europos regione ir 
ypač dabar, kai Rusija pasidarė žy
miai agresyvesnė — teigė prelegen
tas. Nemažai kritikos, sprendžiant 
energetikos saugumo klausimą, K. 

ideali, siekiant sukurti saugią ener
getikos apyvartą ateityje, vis dėlto, 
įsitikinęs jis, tai nebus pasiekta vien Smith pažėrė ES, kuri, anot jo, per 
Baltijos šalių jėgomis — prie bendro lėtai reaguoja į Rusijos veiksmus ir 
stalo turėtų susėsti visos suintere- vis dar teigia, jog Rusija yra patikima 
suotos pusės. 

Zeyno Baran, Hudson Institute 
darbuotoja, buvusi „Center for 
Eurasian Policy" direktorė, pritarė 
prieš tai kalbėjusiam prelegentui, 
sakydama, jog Baltijos šalys yra uni
kalioje padėtyje, sprendžiant energe
tikos saugumo klausimą regione. Vis 
dėlto, ji perspėjo, jog jeigu Rytų Euro-

Pirmosios UI -KU^IJOS da*vv iar joseph Bader ( 'moderator ius) . Ke i th Smith. V lad imir Socor ir Zevno Baran 
. o -o <-._cr o nuotr. 

naftos ir dujų tiekėja. 

Antroje diskusijoje 
buvo svarstomos a l ternatyvos 

Antroje diskusijoje „Energetikos 
alternatyvos: nauja vizija, aprūpi
nant energija Baltijos valstybes" 
dalyvavo LR ekonomikos viceminis
tras Vytautas Naudužas, ES Energe
tikos komisijos vadovas Andris Kes-
teris ir Estijos Užsienio reikalų mi
nistras Raul Malk. Diskusiją modera-
vo JBANC atstovas Ramūnas Kond-
ratas. 

LR atstovas savo pranešime ap
tarė du pagrindinius klausimus: ką 
Lietuva daro ir ką darys, kad ateityje 
sumažėtų jos priklausomybė nuo 
Rusijos energijos tiekėjų. Iš kitos 
pusės, teigė viceministras, energe
tikos tiekimo problema gresia ir pa
čiai Europai, jo duomenimis, šiuo 
metu EU iš Rusijos gauna apie 50 
proc. energijos, po gero dešimtmečio 
energetikos poreikis išaugs iki 70 
proc. Todėl labai svarbu, kad ES 
energetikos komisija priimtų bendrą 
veiksmo planą, kaip tvarkytis su 
dabartiniais ir būsimais visos Euro
pos laukiančiais energetikos iššūkiais 
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— pabaigė V Naudužas. 
ES atstovas A. Kesteris i ener

getikos problemą pažiūrėjo iš Briu
selio perspėktyvos. Jis supažindino 
su jau nuveiktais ir būsimais ES 
Energetikos komisijos darbais, pami
nėdamas, jog šiuo metu ES dirba ties 
ambicingu nauju energetikos projek
tu. Kalbėdamas konkrečiai apie 
Baltijos valstybių situaciją ir galimą 
jų ir ES vaidmenį, sprendžiant savo ir 
kaimyninių šalių energetikos saugu
mo klausimą, A. Kesteris teigė, jog 
problema yra kur kas platesnė, nei 
šiuo metu Lietuva, Latvija ir Estija 
galvoja. Ateityje ES norėtų, kad: 
Baltijos šalys išlaisvintų prekybos 
nafta ir dujomis rinką; bandytų pa
daryti, kad ta rinka taptų kuo pat
rauklesnė investuotojams; sukurtų 
galimybę tiekti naftą ir kitoms vals
tybėms ir kad vyriausybė kuo mažiau 
dalyvautų energetikos reikaluose. 

Trečiasis prelegentas Estijos 
Užsienio reikalų ministras Raul Malk 
savo pranešime teigė, jog Estijos 
energetikos saugumas yra vienas 
svarbiausių vyriausybės prioritetų. 
Tarsi atsakydamas į prieš jį kalbėju
sio ES atstovo abejones, R. Maulk 
sakė, jog Estija yra suinteresuota 
artimiau bendradarbiauti su ES ir 
drauge kurti bendrus veiksmo pla
nus energetikos srityje. Jis taip pat 
nurodė keletą šiuo metu ne tik 
Estijai, bet ir visoms Baltijos šalims, 
aktualiausių problemų. Pirma, Es
tijos ministro Įsitikinimu, Baltijos 
valstybės per paskutiniuosius du 
dešimtmečius nepakankamai inves
tavo į energetikos produkciją, antra, 
ES ir NATO yra prastai pasiruošu
sios galimai energetikos krizei Rytų 
Europos regione. 

R. Lugar apeliavo į 
NATO vaidmeni 

Pietų metu JBANC konferencijo
je apsilankė JAV senatorius Richard 
Lugar. Jam buvo Įteiktas garbingas 
šių metų JBANC apdovanojimas už 
Baltijos šalių demokratiją (Baltic 
Democracy Award). Atsiimdamas ap
dovanojimą, senatorius R. Lugar, ak
tyviai rėmęs Baltijos valstybių sieki 
tapti NATO narėmis, prisiminė Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos pastangas 
priklausyti Vakarų pasauliui. Pasak 
kalbėtojo, jeigu tada nerimavome dėl 
politinio ir karinio trijų Baltijos šalių 
saugumo, tai šiandien daug rūpesčio 
kelia energetikos klausimai. Kas 
būtų, jei Rusija visiškai nustotų tiek
ti naftą Baltijos šalims? Ar NATO 
būtų pasiruošusi taikyti penktąjį 
straipsni, pagal kurį vienas kovoja už 
visus ir visi už vieną — susirinkusių
jų klausė senatorius R. Lugar. Todėl 
ne tik Baltijos kraštai, bet ir NATO 
dar turės sunkių akimirkų, spren
džiant energetikos saugumo prob
lemą regione. 

LR prezidentą pristatė JAV ambasa
dorius Lietuvoje John Cioud. 

Jono Kuprio nuotr. 

Trečioji diskusija apie padėt į 
kaimyninėse šalyse 

Trečioji JBANC konferencijos 
diskusija „Demokratiniai lūkesčiai 
kaimyninėse Baltijos šalyse" atkreipė 
dėmesį į politinę situaciją Baltarusi
joje ir Rusijoje. 

Žurnalistas, buvęs koresponden
tas Maskvoje, ilgametis Rusijos ir bu
vusios Sovietų Sąjungos apžvalginin
kas, šiuo metu Hudson instituto vy
resnysis bendradarbis, vizituojantis 
profesorius Johns Hopkins univer
sitete, kelių knygų autorius D. Satter 
pabrėžė, jog po 1990 m., sugriuvus 
Sovietų Sąjungai, Baltijos šalys tapo 
normaliomis demokratinėmis valsty
bėmis, tuo tarpu Rusija, svečio įsi
tikinimu, tokia netapo. Vietoj de
mokratinių ir žmogiškų vertybių Ru
sija pasirinko netikras vertybes. To
dėl nuo pat pradžių reformos nevyko 
nei Rusijos teisės srityje, nei ekono
mikoje. Kita vertus, pagarba mažes
nėms tautoms ar etninėms grupėms 
niekada nebuvo ir, deja, kol kas nėra 
Rusijos politikos dalis — toliau dėstė 
D. Satter. Prelegento įsitikinimu, 
Baltijos valstybių vaidmuo Rusijai 
tebėra svarbus. Nors Rusija ne kartą 
parodė trims Baltijos valstybėms, jog 
ja pasitikėti negalima, Rusija ir 
aplinkinės valstybės tikisi, jog Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos pavyzdys, 
joms tampant demokratinėmis vals
tybėmis, ilgainiui pakeis ir pačios 
Rusijos kryptį. 

Antrasis prelegentas Andrėj 
Nekrasov, kino ir teatro režisierius iš 
Sankt Peterburgo, keleto dokumen
tinių filmų autorius bei kelių gar
bingų kino apdovanojimų savininkas, 
taip pat buvo kritiškas, kalbėdamas 
apie Rusiją. Pasak jo, nors ir kaip Va
karai stengiasi ignoruoti šiuo metu 
Rusijoje vykstančius procesus, šią 
šalį parodyti einančią demokratijos 
keliu, kurioje vyksta reformos, o jų 
didžiausias reformatorius yra Rusijos 
prezidentas Vladimir Putin, ateis 

Kviečiame į Jaunimo rekolekcijas 
kovo 16-18 d. Dainavoje 

„DRĄSOS! TAI AŠ!" 
Kviečiame visą jaunimą nuo 14 iki 21 metų atvykti i Dainavos 
stovyklavietę rekolekcijoms, atsitraukti nuo kasdieninio gyvenimo 
ir tr iukšmo, rimtai pamąstyti ir draugŲ tarpe pasidžiaugt i . . . 

Rekolekcijas praves prel. Edis Putrimas ir Birutė Bublienė, o 
programą įdomiai papildys svečiai kalbėtojai , kur ie pasidalins 
savo tikėjimo išgyvenimais, gyvenimo patirt im ir patars, kaip 
kiekvienas gali pagilinti savo tikėjimą bei priartėti prie Kristaus. 
Vadovai įtrauks jus į gyvas diskusijas, liečiančias jaun imo kasdie
ninius rūpesčius mokykloje, draugų tarpe ir šeimoje. 

Rekolekcijos prasidės 
penktadienį, kovo 16 d., 7 v.v. ir 

baigsis sekmadienį, kovo 18 d., 12 vai . p.p. 

Užsiregistruokite iki kovo 10 d. rašydami 
Linai Bublytei e i . paštu jaunimo-rekolekcijos@comcast.net 

Su klausimais skambinkite: 2 4 8 - 5 3 8 - 4 0 2 5 

Kaina 75 JAVdol . 
Čekį išrašyti Religious Aid — Youth Ministry 

Siųskite: 4415 Oak Grove, Bloomfield Hills, M l 48302 

Su šypsena Kristuje! 
Užsienio lietuvių jaunimo 
sielovados centro vadovė 

Birutė Bublienė 

laikas, Įsitikinęs A. Nekrasov, kai 
teks daiktus įvardinti tikraisiais jų 
vardais. Prelegentas teigė, jog Pu
tinas ir jo vedama oficialioji politika 
neatstovauja visai Rusijai. Rusija, 
teigė A. Nekrasov, nėra tokia vienin
ga, kokią ją nori parodyti Maskva. Jis 
taip pat pabrėžė Baltijos šalių vaid-
menj praeityje, griūvant Sovietų Są
jungai, ir ateityje, galbūt kada nors 
Rusijai bandant tapti demokratine 
valstybe. Rusijai reikia Vakarų tiek 
pat, kiek Vakarams reikia Rusijos — 
taip savo kalbą pabaigė kino režisie
rius iš Sankt Peterburgo. 

Ketvirtoji diskusija — 
komunizmui atminti 

Žurnalistas D. Satter (d.) ir kino režisierius A Sekrasrr. (k.) negailestingai 
krit ikavo dabartine Rusijos polit ika. JO-O Kuo- o ^oo ' f 

Paskutinioji diskusija „Komu
nizmo palikimas: atsiminimo projek
tai" pristatė keturis projektus, vie
naip ar kitaip skirtus Antrojo pasau
linio karo, nacizmo ir komunizmo 
represijoms atminti. Diskusiją rao-
deravusi Rima Kuprytė pristatė ke
turis ketvirtosios diskusijos dalyvius: 
Justiną Riškų, Iną Navazelskis, Imbi 
Pajų, Jon Baltmanis ir Lee Edvvards. 

Lee Edwards pristatė projektą, 
pagal kurį šių metų birželio 12 d. 
Vašingtone, netoli Baltųjų rūmų iš
kils paminklas komunizmo aukoms 
atminti. Būsimas paminklas yra pa
minklo, stovinčio Tiananmen aikštė
je. Beijing, Kinijoje, replika. Pasak L. 
Edwards, paminklas bus skirtas ne 
tik komunizmo priespaudą patyru
sioms tautoms, bet ir toms valsty
bėms bei tautoms, kurios kovojo ar 
tebekovoja už laisvę ir demokratiją. 
Didžiąją pinigų dalį paminklui skyrė 
Baltijos šalių grupės ir organizacijos. 
Ateityje planuojama įrengti ir mu
ziejų bei biblioteką. 

Holokausto muziejuje, Vašingto
ne dirbanti Ina Navazelskis susirin
kusiems kalbėjo apie projektą „Baltic 

Čikagietis Justinas Riškus pasakojo 
apie savo kel ionę j Sibirą. 

Jono Kuprio nuotr. 

Orai History Project". kurio tikslas 
apklausti kuo daugiau holokausto 
baisumus mačiusių ar išgyvenusių 
žmonių. Pasak kalbėtojos, šiuo metu 
yra užrašyti daugiau nei 100 lietuvių, 
52 latvių ir 3 estų pasakojimai. 

Čikagoje gimęs ir augęs, šiuo 
metu studijuojantis istoriją Univer-
sity of Illinois at Chicago, Justinas 
Riškus susirinkusius supažindino su 
praėjusią vasarą Lietuvos jaunimo 
organizacijų tarybos iniciatyva suor
ganizuotu projektu „Misija Sibiras". 
Be Ievos Butkutės, kuri mokosi Uni-
versity of Washington, Seattle, J. Riš
kus buvo vienintelis Amerikos lietu
vis, dalyvavęs šiame projekte. Jo ke
lionę finansavo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė. Pasakojimą kalbėtojas 
paįvairino nuotraukomis, kurias jis 
nufotografavo savo aštuonių dienų 
kelionės į Sibirą metu. 

Septintąją JBANC konferenciją 
uždarė naujas šio komiteto preziden
tas Saulius Kuprys. 

mailto:jaunimo-rekolekcijos@comcast.net
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A R I M U S 
Gentinis refleksas 

Hannibal Lecter (aktorius Anthony Hopkins, „The Silence of the Lambs"). 

Vladas Krivickas 

Gali būti, kad viena iš priežasčių, 
kodėl lietuvių tauta išliko, nepaisant 
tragiškų ir nepalankių istorinių 
aplinkybių, yra mūsų genuose iš kar
tos į kartą perduodamas gentinis 
refleksas. 

Jei nesąlyginis refleksas moksli
nėje literatūroje apibūdinamas kaip 
„paveldima stereotipinė reagavimo į 
biologiškai reikšmingus išorinio pa-
sauiio poveikius ar organizmo vidi
nius pokyčius forma", tai gentiniu 
refleksu, šiek tiek nerimtai, žinoma, 
vadinčiau lietuvių genuose užkoduo

tą bendrumo jausmą, visa apimanti 
domėjimąsi kitų savo genties narių 
veiksmais. 

Ir nesvarbu, ar tas susidomėji
mas pozityvus, ar negatyvus, ar (la
bai retai) vienas kitą pagiriame, ar iš 
peties pliekiame, svetimesnėje ap
linkoje išgirdus žodi ,,lietuvis" sme
genyse iškart transliuojami maždaug 
tokie signalai: „Ką gi ji(s) padarė? O 
kas ji(s) toks/tokia? Kad ji (ją) kur, gal 
ji(s) pakenkė mūsų šalies įvaizdžiui?" 

Gentinis refleksas, be abejo, yra 
susijęs su kita „liga" — mažos tautos 
sindromu. Greičiausia pirmasis išsi
vystė kaip antrojo pasekmė. Kad ir 

kaip ten būtų, daugelis mūsų skau
džiai reaguojame į savo tautiečių ne
sėkmes ar šunybes, ypač už savo ša
lies ribų. Džiaugiamės jų pasieki
mais, visuomet juos pastebėdami, ta
čiau ne visuomet garsiai apie tai pra
bildami — pripažinkime, čia suveikia 
vadinamasis „lietuviškas pavydas". 
Tačiau šiaip ar taip, savo gentainius 
pasaulyje pastebime. 

Vienas pirmųjų man nutikusių 
kultūrinių nesusipratimų kaip tik 
įvyko dėl to, kad savo genuose užko
duotą gentinį refleksą nesusimąstęs 
perkėliau kitai genčiai. Dar mokyda
masis vidurinėje mokykloje, geram 
pažįstamam amerikiečiui (tuo metu 
net tik mažuose miesteliuose, bet ir 
šalies didmiesčiuose, kad ir laikinai 
gyvenantys atvykėliai iš JAV buvo re
tenybė) užsiminiau, kad gretimame 
miestelyje apsigyveno kitas mokyto
jas iš Amerikos ir primygtinai mėgi
nau suorganizuoti jų susitikimą. 
Abiejų reakcija mane itin nustebino 
— „O kodėl aš turiu pulti su juo susi
pažinti? Vien dėl to, kad jis amerikie
tis?" — stebėjosi nepanorę vienas su 
kitu bendrauti užsieniečiai. 

Dabar tai jau nestebina. Tauta, 
išplitusi vos ne visame žemyne (turiu 
omenyje Siaurės Ameriką), nelabai 
domisi kiekvienu sava. gentainiu. Tai 
jokiu būdu nereiškia, kad amerikie
čiai nepatriotiški, tačiau jų požiūris į 
gentini bendrumą — visai kitoks. 

Praėjusią savaitę pasaulio spau
doje, lyg tyčia, netrūko Įvairiausių 
negatyvių pranešimų apie lietuvius. 
Na, kaip nesipiktinti ir nesirūpinti: 

Lietuvos Respublikos pilietis Jurijus 
Kadamovas Los Angeles teismo pri
siekusiųjų kartu su bendrininkais 
buvo nuteistas mirties bausme už tai, 
kad grobė ir žudė turtingus vers
lininkus. Kai kurie Lietuvos dienraš
čiai į JAV net nusiuntė savo kores
pondentus, kad iš pirmų lūpų su
žinotų kraupius faktus apie žiaurų 
tėvynainį. 

Tuo tarpu JAV žiniasklaida žu
diko tautybės šįkart neakcentavo. 
Dienraštis „Los Angeles Times" ap
siribojo pranešimu, kad nuteistasis 
yra iš „buvusios Sovietų Sąjungos". 
Vietinių Kalifornijos naujienų agen
tūrų pranešimuose minima tik žudi
ko pavardė. 

Šiuo atveju galima pasidžiaugti 
— lietuviams bent jau negresia bos
nių Salt Lake City likimas, kai po Su-
lejmen Talovic žiauraus išpuolio, kai 
jis prekybos centre nušovė o žmones, 
vietinė bosnių bendruomenė sulaukė 
nemažai grasinimų susidoroti. 

Kita žinia — pasaulio kino ekra
nuose pasirodė filmas „Hannibal Ri-
sing" pagal rašytojo Thomas Harris 
romaną. Siame filme susitelkiama 
ties fikcine Hanibalo vaikyste, kurią 
jis neva praleidęs nacių okupuotoje 
Lietuvoje. 

Įvykiai, kuomet vienuolikmetis 
Hanibalas matė, kaip naciai nužudė 
ir suvalgė jo seserį, taip stipriai pa
veikė pastarojo psichiką, kad jis vė
liau tapo monstru žudiku ir žmogė
dra. 

Romano autoriaus pasirinkimas 
Lietuvą Nukelta į 7 psl. 

„Hanibalas: pradžia" asociacijos su Lietuva neišlaiko kritikos 
Dalia Cidzikaitė 

Vasario 9 dieną kino teatruose 
pasirodė dar vienas, jau ketvirtas, fil
mas apie garsųjį, charizmatinį dakta
rą Hanibalą Lekteri — „Hannibal 
Rising" (lietuviškai verčiama „Hani
balas: pradžia"). Nors pirmosios sa
vaitės recenzijose filmas vertinamas 
prastai (dauguma kritikų sutinka su 
,,C+" įvertinimu), atrodo, jog, kal
bant apie šį filmą, ne kartą teks suk
lusti, ypač lietuviams, mat knygos 
„Hanibalas" (2001), pagal kurį pas
tatytas šis filmas, autoriaus Thomas 
Harris užgaida šio filmo pagrindinis 
herojus Hanibalas Lekteris gimė ir 
užaugo Lietuvoje. 

Naujame filme grįžtama į praei
tį, pasakojama, kaip Hanibalas Lek
teris tapo vienu baisiausių personažų 
visoje kino istorijoje (Amerikos kino 
institutas Hanibalui Lekteriui už 
vieno įsimintiniausių niekšų kino 
ekrane sukūrimą yra paskyręs pen
kioliktą vietą). 

Kadangi pati nei knygos, nei fil
mo nemačiau, čia analizuosiu iki šiol 
spaudoje pasirodžiusius atsiliepimus, 
vienaip ar kitaip paliečiančias asocia
cijas su Lietuva ir lietuviais. 

Kalbant apie bet kokį filmą 
apskritai, sunku išvengti nepaminėti 
filme vykstančių įvykių vietos ir 
laiko. Filmo „Hanibalas: pradžia" 
vieta yra Lietuva, laikas — grubiai 
paėmus, Antrasis pasaulinis karas. 
Atidesni filmą matę žiūrovai pasi-

„Hannibal Rising" pagrindinį vaidmenį atlieka Gaspard Ulliel. 

rodė esą kur kas kritiškesni ne tik pa
čiam filmui, bet ir dėl knygos, taigi ir 
filmo, pasirinktos vietos ir laiko. 

Nors pati knyga „Hanibalas" pa
rašyta 2001 metais, dvejiems metams 
praėjus nuo tada, kai Švedija pirmoji 
pripažino Lietuvos nepriklausomybę, 
ir tiek pat, kai Lietuva įstojo į Jung
tinių Tautų gretas, t.y., geopolitiškai 
iš už geležinės uždangos paslėptos ir 
vargiai matomos Sovietų Sąjungos 
respublikos Lietuva tapo lygiateise 
Europos valstybe, T. Harris, o vėliau 
ir filmo kūrėjai, jaunojo Hanibalo tė
vyne pasirenka būtent Lietuvą. Vieno 

filmą mačiusio žiūrovo teigimu, visai 
nesunku išvardinti bent pora knygos 
autoriaus ir filmo kūrėjų padarytų 
klaidų, neapsižiūrėjimo ar tiesiog is
torinio, kultūrinio ignoravimo, šiems 
veiksmo vieta pasirinkus Lietuvą. 

Viena labiausiai į akį krentančių 
nelietuviškų detalių yra pagrindinio 
personažo vardas — Hanibalas. Pa
sak to paties žiūrovo, visoje Lietuvos 
istorijoje nerasime nė vieno atvejo, 
kad lietuviai tėvai savo sūnų būtų pa
vadinę Hanibalo vardu. Juk tai net 
ne lietuviškos kilmės vardas! Tai, įsi
tikinęs jis, semitiškas vardas, kurio 

net litvakai nebūtų parinkę savo 
naujagimiui. Nesunku suprasti, jog 
Hanibalo vardas buvo parinktas ge
rokai anksčiau nei buvo sugalvota 
Hanibalo vaikystės veiksmo vieta — 
Lietuva (priežastis labai paprasta, o 
kalbos jausmą turinčiam žmogui, 
netgi primityvi: vardas Hanibalas 
puikiai rimuojasi su žodžiu „kaniba
las") ir net pats didžiausias diletan
tas greičiausiai suabejotų dėl tokio 
Lietuvos ir filmo sugretinimo. 

Anot lietuviškos filmo recenzijos, 
vienu metu buvo garsiai kalbama, 
kad dalis filmavimo darbų bus atlie
kama Lietuvoje, tačiau paskutinę mi
nutę buvo nuspręsta pasirinkti Čeki
jos kino studijos paslaugas. 

Toks filmo kūrėjų žingsnis nebu
vo nepastebėtas kai kurių kritikų. 
Vienas, matyt, detales mėgstantis ir 
net skrupulingas kritikas pastebėjo, 
jog filme Lekterio pilis, kurioje gy
veno Hanibalas su tėvais, yra iš skal
dyto akmens, Lietuvoje gi buvo nau
dojamas neapdirbtas akmuo ir ply
tos. 

Žinoma, tai detalė, smulkmena, 
kur kas mažesnė, nei, pavyzdžiui, ru
sų kalbos ar tik rusiško akcento ne
mokšiškas imitavimas kai kuriuose 
amerikiečių filmuose, vis dėlto, tokie 
filmo prasilenkimai su tikrove pasa
ko apie filmo kūrėjų požiūrį į tiesą, 
šiuo atveju — lietuviškumo, jei tokį 
pasirinkai, išlaikymą — filme. Todėl, 
atrodo, vienintele lietuviška sąsaja 

Nukelta į 7 psl. 
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(Remiantis AFR Reuters, AR lntėrfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Knygų apie Hanibalą Lekterį autorius 
Thomas Harris. 

Atkelta iš 6 psl. 
panaudoti kaip scenografiją savo kū
riniui atrodo gana atsitiktinis, pa
našiai kaip ir prieš kelerius metus 
bereikalingą skandalą Lietuvoje su
kėlusio amerikiečių rašytojo Jona-
than Franzen knyga „The Correc-
tions", kurioje Lietuva vaizduojama 
kaip atsilikusi, korumpuota, arklie
ną valgančių žmonių valstybė. 

Abiem atvejais vadovaujamasi 
logika: reikia kažkokios įdomios ap
linkos savo kūriniui — neįdomu, jei 
veiksmas visuomet vyksta Ameri
koje, Italijoje, Ispanijoje ar Prancū-

zijoje. Kadangi nemažai daliai užsie
niečių tam tikros buvusio komunisti
nio bloko valstybės beveik niekuo ne
siskiria (ir dar rimuojasi: Lithuania, 
Romania, Albania...), kodėl gi nepaė-
mus pirmo pasitaikiusio elemento 
šioje rimo grandinėje ir nesukūrus 
ko nors pikantiško. Su tikrais lietu
viais a r Lietuva tai neturi nieko ben
dro. 

Atlikau nedidelį bandymą. Pa
klausiau vienos pažįstamos vidutinio 
amžiaus amerikietės verslininkės, 
kuri yra didelė T. Harris knygų apie 
Hanibalą gerbėja. Klausiu — ar skai
tei naują knygą? Žinoma, kad skaitė. 
Sakau, ar dabar žinai, kad Hanibalas 
buvo lietuvis? Moteriškė žiūri j mane 
ir nesupranta — kuo čia dėti lietu
viai. Tada greitakalbe ima aiškinti: 
„Na, veiksmas vyksta Europoje, siu
žetas įtemptas, viskas labai sudėtin
ga, tai knyga apie Antrojo pasaulinio 
karo baisumus... O kad būtų paminė
ta Lietuva, tai nepastebėjau", — šiek 
tiek kaltai nutęsė verslininkė, mat ji 
žino, kad esu lietuvis. 

Puikiai galiu atskirti išmonę nuo 
realybės, literatūrą nuo faktų kalbos, 
ir vis dėlto lyg akmuo nuo širdies nu
krito: čia tik aš išgyvenu dėl Xietu-
vos įvaizdžio, ir tikrai ne visi pasau
lyje mano, kad Lietuva — žmogėdrų 
hanibalų kraštas. 

IH i S IMNO OI m*. I ArMBS 

THOMAS 
HARRIS 

„Hanibalas: pradžia" asociacijos 
su Lietuva neišlaiko 

Atkelta iš 6 psl. 
„Hanibalas: pradžia" telieka lietuvių 
aktorės Ingeborgos Dapkūnaitės epi
zodinis vaidmuo — ji filme atlieka iš 
Italijos kilusios aristokratės, Ha
nibalo motinos Simoneta vaidmenį. 

Dar daugiau painiavos kyla dėl 
filmo laiko. Kaip jau minėjau anks
čiau, filmo veiksmas vyksta Antrojo 
pasaulinio karo metais. Pačiai ne
mačius filmo, sunku pasakyti, kaip 
kruopščiai filmo kūrėjai atkūrė tą 
metą, tačiau ir vėl sprendžiant iš pa
sirodžiusių atsiliepimų apie filmą, at
rodo, kad režisieriui ne istorinė tiesa 
buvo skvarbiausia. 

Ypač daug spėlionių palieka žiū
rovų bandymas suprasti, kas nužudo 
ir suvalgo Hanibalo seserį Mišą. Vie
ni teigia, jog tai padarė rusų karei
viai, kiti —jog tai buvo lietuviai (be
je, sprendžiant iš personažų vardų ir 
pavardžių kratinio filme: Enrikas 
Dortlich, Petras Kolnas, Zigmas Mil-
ko, Bronys Grentz, būtent tai turbūt 
ir norėjo pasakyti filmo kūrėjai), tre
ti įsitikinę, jog tai — nacių darbas. 

Vieninteliai lietuviai nedvejoda
mi įvardina ne tik konkretų pirmo
sios filmo dalies veiksmo vietą — 
1941 m. birželį, kai naciai surengė 
invaziją į Sovietų Sąjungos teritoriją 
ir per kelias dienas okupavo visas 
Baltijos šalis, bet ir žiauraus susido
rojimo su vienu iš Lekterių šeimos 
narių kaltininkus. 

Lietuvių teigimu, tai padarė na
ciai drauge su jiems tarnaujančiais 
parsidavėliais lietuviais (dėl jau 
anksčiau parodyto filmų kūrėjų is
torinio ir kitokio neskrupuliškumo, 
abejoju, ar paralelė su žydų žudymu 
Lietuvoje čia tiktų). Tad bandymas 
išsiaiškinti, kada ir kaip, filmo kū-

HANNIBAL 
RISING 

Romano „Hannibal Rising" viršelis. 

rėjus negailestingai įklampina j Lie
tuvos istorijos pinkles. 

Ir pabaigai. Vienas kino kritikas, 
aptardamas filmą „Hanibalas: pra
džia", klausia: ar būtina visada žino
ti, iš kur ir kaip viskas atsirado? 
Nors atsakymo į šį savo retorinį 
klausimą rezencijos autorius ir ne
pateikia, nesunku suprasti, kurį iš 
dviejų — „taip" ar „ne" — jis pasi
rinko. Ar reikėjo knygos „Hanibalas" 
autoriui ir filmo „Hanibalas: pra
džia" kūrėjams filmo vieta pasirinkti 
Lietuvą? Sprendžiant iš aplinkinių 
reakcijos ir kritikos — ne. 

O lietuvių dar laukia ilgi aiškini
mai ir pasiaiškinimai, kas naujame 
filme apie Hanibalą Lekterį, kurio 
dalis veiksmo vyksta tariamoje Lie
tuvoje, yra tikra ir sugalvota, užgau
nančio, o galbūt net juoką keliančio. 

EUROPA 

MADRIDAS 
Antras svarbus įtariamasis dėl 

2004 metų išpuolių Madrido trau
kiniuose penktadienį taip pat neigė 
prisidėjęs prie šios atakos ir tvirtino, 
kad smerkia bet kokį smurtą. „Esu 
normalus musulmonas. Smerkiu šias 
atakas ir bet kokį smurtą", — sakė 
marokietis Youssef Belhadj ir pri-

\ dūrė, kad neturi jokių sąsajų su eks
tremistinėmis grupuotėmis. Jis davė 
parodymus antrąją 29 asmenų, ap-

[ kaltintų dėl sprogimų Madride, teis
mo dieną. Per 2004-ųjų kovo 11-osios 

i sprogimus 4-iuose priemiestiniuose 
I Madrido traukiniuose žuvo 191 žmo

gus, o dar maždaug 2,000 buvo su
žeisti. 

Keleiviai įveikė įtariamą gink
luotą užpuoliką, ketvirtadienį už
grobusį vieną Mauritanijos lėktuvą, 
kai sudėtingo nusileidimo metu jis 
pargriuvo ant žemės. Oro linijų kom
panijos „Air Mauritania" lėktuvas 
„Boeing 737" su 71 keleiviu skrido 
vidiniu Mauritanijos reisu. Pistole
tais ginkluotas užpuolikas pareikala
vo, kad jis pasuktų į Prancūziją. Ta
čiau pilotas nutupdė lėktuvą Ispa
nijai priklausančiose Kanarų salose, 
kur ispanų policija vyrą sulaikė. Is
panijos pagalbos tarnybų atstovė 
spaudai nurodė, kad nesmarkiai su
sitrenkė 20 žmonių, bet nuo pistoleto 
šūvių niekas nenukentėjo. 

MILANAS 
Italijos teisėja penktadienį nu

rodė 26 amerikiečius, kurių daugu
ma, kaip manoma, yra CZV agentai, 
ir buvusį Italijos karinės žvalgybos 
vadovą teisti dėl vieno egiptiečių 
imamo pagrobimo 2003 metais. Tai 
turėtų būti pirmasis baudžiamasis 
teismo procesas dėl vadinamojo įta
riamųjų perdavimo, kuris yra tarp 
prieštaringiausiai vertinamų JAV 
prezidento George W. Bush karo su 
terorizmu aspektų. Beveik neabejoti
na, kad minėti amerikiečiai bus tei
siami jiems nedalyvaujant. Tai taip 
pat bus didžiausias JAV žvalgybos 

ATLANTA 
xpress 

agentų teismo procesas šalyje-sąjun-
gininkėje. 

VARŠUVA 
Lenkijos vakariniame Sčecino 

mieste 200 policininkų ieško nusi
kaltėlio, kuris, kaip įtariama, pasta
rosiomis dienomis viename prie
miestyje bandė įsilaužti į vienus na
mus, šovė į du vyriškius ir juos sužei
dė. Spauda šį nusikaltėlį praminė 
snaiperiu, nes kai kurie liudininkai 
pasakojo jo rankose pastebėję ginklą 
su optiniu taikikliu. Trečiadienį poli
cija išplatino įtariamojo nuotrauką ir 
duomenis apie jį. Manoma, kad tai 
gali būti prieš dvejus metus iš kalėji
mo pabėgęs 41 metų Stanislawas An-
tczakas, nuteistas už įsilaužimus ir 
plėšikavimą. 

JAV 

NEW YORK 
Buvęs New York meras Rudolph 

Giuliani, puikiai įvertintas už va
dovavimą miestui po rugsėjo 11-osios 
išpuolių, patvirtino dalyvausiąs 2008 
metų Jungtinių Valstijų prezidento 
rinkimuose ir išsklaidė bet kokias 
dvejones dėl kandidatavimo. „Taip, 
aš dalyvauju", — pokalbių laidoje 
„Larry King Live" dukart pakartojo 
R. Giuliani. Respublikonai buvo lin
kę abejoti, ar R. Giuliani rimtai nu
siteikęs 2008 metais varžytis dėl vie
tos Baltuosiuose rūmuose. Nacionali
nės apklausos parodė, kad R. Giu
liani lenkia kitus aštuonis respubli
konus. „Aš manau, kad galiu viską 
pakeisti į gera. Esu tikras, jog šaliai 
reikia vadovavimo", — paklaustas, 
kas pastūmėjo jį siekti aukščiausio 
JAV politiko posto, sakė R. Giuliani. 

RUSIJA 

MASKVA 
Vladimiras Putinas ketvirtadienį 

Čečėnijos prezidento pareigas eiti pa
skyrė 30 metų buvusį sukilėlį Ram-
zaną Kadyrovą, kuris pakeis Rusijos 
prezidento nušalintą Alu Alchanovą, 
sakė V Putino atstovas. Pernai Čečė
nijos premjeru paskirtas R. Kady-
rovas yra nužudytojo Čečėnijos vado
vo sūnus ir vadovauja privačioms su
karintoms pajėgoms, kurias žmogaus 
teisių gynimo organizacijos Įtaria 
žmogžudystėmis, grobimais ir muo-
latiniais savivaliavimais. 

1-800-775-SEND 
www.atiantkexpre$scorpxom 
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Kroviniu gabenimas 
laivu t visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
:ėktuvai j visas pasaulio šalis. 

AlrFreątn 
y 

Automobiliu pirkimas bei 
[siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu, pervežimas 
visoje Amerikoje. \ 

Smili Packa Trucking. s 
Smulkiu, siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Esttpfe Baitar;si|Cje oei U K ra ~o;e 

8801 78th Ave BrMgevitw, IL 6045S Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 

http://www.atiantkexpre$scorpxom
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Chirurgai 
MARIUS KATILIUS, M.D. 

CHIRURGAS 
Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 

žarnyno, endokrinologinė ir 
laparoskopinė chirurgija. 

300 Bamey Dr., Suite A 
Joliet IL 60435 

Tel. 815-744-0330; 
lietuviškai 815-744-8^30 

vvvvw.anteff0r5ugefyandbrcasthealth.ca 

GEDAS M. GRINIS, MD 
inkstų,pūslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha^VVl 53142 
(262) 948-6990 

Chiropraktika ir 
manualinė terapija 

Amber 
Health 
Center 

Telefonas ( 7 0 8 ) 2 3 9 - 0 9 0 9 
Manualinė terapija 
Chiropraktika 

* • Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 

Dr. Vilija R. Kerelytė 
Chiroprakt ikos gydy to ja 

6420 West 127th Street Palos Heights, IL 60463 

v 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

Healthy Connection 
Cttropractk & Rehab Ciric 

Manualinė ir fizinė terapija, sporto 
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnariu gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

. patarimai. 

16547 W. 159 Street 
Lockport, IL 60441 

Tel. 81 £-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerkles 
ligos 

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D. 
SUSAN T. LYON, M.D. 

Ausų, Nosies, Gerklės ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

7350 W. Coliege Drive, Surte 208 
Palos Heights, IL 60463 

Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
4901 W. 79 t h St. 

Burbank, IL 60459 
Tel. 708-424-2024 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS- ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

RAMONĄ C. MARSH, M D SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

Čia vieta 
Jūsų 

skelbimui! 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr. jUSTYNA STENGELE 

Š e i m o s d a k t a r a i i r c h i r u r g a i 
10811 W. 1 4 3 ^ St Orland Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital. Christ Hospital 

Tel. 708 -460 -2500 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health 
1200 S. York, Bmhurst, IL 60126 

630-941-2609 

Sandra Rasa Valaitis, MD 
šlapimo pūslės inkontinencija, 

gimdos, makšties ir pūslės ištrūkimas, 
gydymas bei chirurgija 

Priklauso University of Chicago, 
MacNeai, Hinsdaie ir La Crange Hospital 

Tel. 773-834-8622 
Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, M D 

MAUNAK V. RANA, M D 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitu vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 

EJk Grove: 847-718-1212 
www.lll inoispain.com 

Akių ligų specialistai 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Ak ių l i gos / C h i r u r g i j a / A k i n i a i 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Ch icago R idge 

Tel. (708) 6*6-6622 
Holy Cross Hosp i ta l , #41OS oiy L 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St Lemont, IL 60439 
1051 Essington Rd. #200 

joliet, IL 60435 
Tel . 8 1 5 - 7 2 3 - 1 8 5 4 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UCOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Pri imami MEDICARE pacienta i 
5540 S. Pulaski Road, 
Tel. 773-585-2802 

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽJNAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer A v e . St. S ir 6 

Chicago, IL 6 0 6 3 8 
Tel. 7 7 3 - 2 2 9 - 9 9 6 5 

Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

]AV LB KV Socialinių reikalų taryba 

2711 We$t 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-4762655; fax. 773^136-6906 

KUR KREIPTIS DĖL MEDICAID? 
Medicaid sveikatos draudimo 

programa yra skirta mažas pajamas 
turintiems, vyresnio amžiaus žmo
nėms, taip pat neįgaliesiems ar ki
tiems asmenims, turintiems teisę i 
valstybės teikiamas lengvatas. Ka
dangi Medicaid yra administruojama 
ir federalinės, ir vietinės (.valstijų) 
valdžios, reikalavimai jai gauti šiek 
tiek skiriasi Įvairiose valstijose. 

Taigi, jums reikės pateikti pra
šymą vietinėje valstijos įstaigoje, va
dinamoje Center for Medicare and 
Medicaid Services (CMS). Daugeliu 
atvejų, informacijos apie Medicaid 
galima gauti ir nemokamais nume
riais, kuriuos galite rasti telefonų 
knygoje ar gauti paskambinus pag
rindiniu Medicare programos tele
fonu 1-800-633-4227. Taip pat galite 
kreiptis ir Į valstijos Sočiai Security 
Administracijos biurus. Regioninis 
CMS centras, aptarnaujantis IL, MI, 
WI, IN, MN bei OH valstijų gyvento
jus yra Čikagoje: 

CMS - Region 5 
233 North Michigan Avenue, 
Suite 600 
Chicago, IL 60601 
Tel. (312)-886-6432 
(galima kreiptis darbo dienomis, 

nuo 8 vai. ryto iki 4:30 vai. po pietų) 

Priklausomai nuo valstijos, gali 
būti leidžiama pateikti prašymą ne 
tik asmeniškai, bet taip pat ir tele
fonu ar internetu. Kai kada teisė pri
imti prašymus dėl Medicaid suteikia
ma tam tikroms valstijos socialinėms 
Įstaigoms. Asmenys, gaunantys Sup-
plemental Security Income (SSI) 
lengvatas, daugelyje valstijų auto
matiškai gali gauti ir Medicaid. Jei 
kreipiatės dėl SSI lengvatų ir norė
tumėte taip pat naudotis Medicaid, 
turėtumėte kreiptis Į Sočiai Security 
Administraciją. 

Pateikiant prašymą, beveik vi
suomet jums reikės šių dokumentų: 

• Asmens tapatybės liudijimo 
(paso, vairuotojo teisių ir pan.). 

• Gyvenamosios vietos Įrodymo 
(nuosavybės ar nuomos dokumentų, 
blogiausiu atveju - keleto sąskaitų už 
komunalines paslaugas jūsų vardu). 

• Pajamų Įrodymo (pažymų ar 

mokėjimo kvitų iš darbovietės. Sočiai 
Security Administracijos ir pan.). 

• Turimų išteklių liudijimo ma-
mo nuosavybės, automobilio regis
tracijos, taip pat banko ataskaitų dėl 
visų turimų sąskaitų). 

• Medicininių sąskaitų. 

Medicaid programa naudojasi 
Įvairios žmonių grupės, o išteklių bei 
pajamų reikalavimai skiriasi atskiro
se valstijose. Norint gauti šias leng
vatas, visuomet atsižvelgiama ir Į to
kius veiksnius, kaip amžius, nėštu
mas, negalia, taip pat - imigracinis 
statusas JAV (Medicaid negali gauti 
nelegalūs imigrantai bei legalūs imi
grantai, išgyvenę šalyje mažiau nei 
penkerius metus). Medicaid palieka 
valstijoms teisę administruoti Medi
caid programą vadovaujantis ne tik 
išteklių, bet ir sveikatos būklės bei 
sutrikimų pagrindu (medically needy 
population) ir rekomenduoja, reika
lui esant, suteikti lengvatas ligo
niams, sergant iems t am tikromis 
ligomis (krūtų ar gimdos kaklelio vė
žiu, tuberkulioze ar kraujo ląstelių 
anemija). 

Paprastai asmenys, kurie garan
tuotai gali gauti Medicaid (pagal fe
deralinės valdžios reikalavimus, ke
liamus valstijoms) yra: 

• Šeimos, atitinkančios valstijoje 
egzistuojančios pagalbos programos 
Aid to Families with Dependent Chil-
dren (arba AFDC) reikalavimus. 

• Nėščios moterys bei vaikai iki 6 
metų amžiaus, jei šeimos metinės pa
jamos neviršija 133 procentų nuo nu
statytos skurdo ribos. 

• Vaikai nuo 6 iki 19 metų, jei 
šeimos metinės pajamos nesiekia nu
statytos skurdo ribos. 

• Vaikų iki 18 metų (arba iki 19 
metų, jei jie vis dar lanko mokyklą) 
globėjai (legal guardians). 

• SSI lengvatų gavėjai. 
• Asmenys bei poros, gyvenančios 

medicinos Įstaigoje ir gaunančios 
mėnesinių pajamų iki 300 procentų 
nuo nustatytos skurdo ribos (pagal 
federalinius Įstatymus). 

Pagal CMS bei žiniasklaidos 
informaciją parengė 
Vaida M a l e c k a i t ė 

JAV SOCIALI 

Konfidencialumas 
garantuojamas 

REIKALŲ TARYBOS 
PAGUODOS TELEFONAS 

1 -866 438-7400 
Skambinkite n e m o k a m a i 

kiekviena ketv i r tad ien i . 
nuo 6 vai. v. iki 9 vai. v. (Čikagos laiku) 

ĮVAIRUS* 

* 42 m. moteris ieško gerai apmokamo 
kompanjonės darbo gyventi kartu ar su 
grįžimu namo. Tel. 708-997-7707. 

* Moteris ieško darbo antradieniais ir 
penktadieniais. Tel. 630-915-1891. 

* Moteris ieško žmonių slaugymo dar
bo. Gali išleisti atostogų arba pakeisti bet 
kurią savaitės dieną. Tel. 312-492-8795. 

* Moteris, gerai žinanti anglų kalbą 
(dirbusi vertėja teisinėse firmose, anglų 
kalbos dėstytoja), ieško darbo. Turi ža
lią kortą, vairuoja, dirba su kompiuteriu. 
Tel. 312-479-5048. 

* Medikė, turinti žalią kortelę, vairuo
janti, anglų kalba buitinė, perka gerai 
apmokamą darbą su gyvenimu. Tel. 
630-788-7325. 

http://vvvvw.anteff0r5ugefyandbrcasthealth.ca
http://www.lllinoispain.com
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Vertikaliai : 
i. Rankinis duriamasis ginklas. 2. Kaukazo viršukalnė. 3. Žodinė liaudies 

kūryba, tautosaka. 4. Kailinis stepių graužikas. 5. ..Auksinis" Lietuvos disko 
metikas, vienas geriausių pasaulio lengvaatlečių. 6. Automobilio markė. 7. 
Karvedė, strategijos žinovė. 8. Viskas vyksta sklandžiai, lyg... patepta. 11. 
Daiktas, žaidime duodamas užstatu. 12. Tankus dūminis rūkas virš didelių 
miestų ir pramoninių rajonų. 18. Pietų Amerikon indėnų gentis, gyvenusi 
Peru maždaug nuo 1100 metų iki ispanų užkariavimo. 19. Mįslė: „Lapas lapą 
vijo, vertė, kas pamatė — juokės, verkė". Kas? 23. Ginkluotas valstybės 
užėmimas. 24. Atsispindėjusios šviesos plotelis — ... zuikutis. 25. Pabaltijo 
valstybė. 26. „Brangiausias" krepšinio metimas. 27. Gandai, sklindančios 
abejotinos žinios. 28. Ausų papuošalai. 29 Automobilio „butas". 32. Didžiausio 
emocinio pakilumo, susižavėjimo, palaimos būsena. 33. Stambi žmoginė 
beždžionė. 34. „...išgelbės pasauli", — teigė F. Dostojevskis. 

Hor izonta l ia i : 
1. Laivo pasyvus judėjimas dėl vėjo ir srovių jūrose. 5. Prisijungimas prie 

kitų sudarytos daugiašalės sutarties. 9. Vandens paviršiaus bangelės. 10. 
Pavyzdiniai, tobuli kūriniai. 13. Slovėnijos sostinė. 14. Laibas bokštas prie 
mečetės. 15. Kuri mažo pločio, neplati. 16. Tampri muzikos instrumento gija. 
17. Pasakose gėris kovoja su... ir ji nugali. 20. Miestas Vokietijos vakaruose. 
21. Instrumentinis muzikos kūrinys. 22. Žvirblinių būrio puošnus paukštis, 
gyvenantis Australijoje, Naujojoje Gvinėjoje — ...paukštis. 25. Marko Tveno 
knyga „Princas ir...". 29. Tyrelė saldiems kepiniams papuošti, liukras. 30. 
Centrinės ir Vidurinės Azijos bei Pietų Sibiro klajoklių tautų kilnojamas būs
tas. 31. „...pilkoji, iš kur medų nešioji". 35. Anksti pavasari pražystanti lau
kinė, darželių ir kambarinė gėlė. 36. Miestas dešiniajame Nemuno krante, 
Tauragės apskrityje. 37. Lietuvos krepšinio klubas, daugkartinis Lietuvos 
krepšinio lygos čempionas. 1999 m. Eurolygos čempionas. 38. Indonezijos 
sostinė. 39. Trobos rąstų sunėrimo vieta. 40. Svarbiausias valstybės miestas. 

Kryžiažodžio atsakymas — frazė iš raidžių skaičiais pažymėtuose lange
liuose. 
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PIGIAUSI AVIABILIETAI { LIETUVĄ IR EUROPA 

Dantų gydytojai 

Dr . JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 708-598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

4635 W. 63 St.;Chicago 
Tel. 773-735-7730 

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook 
Tel. 630-323-5050 

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Willowbro6k, IL 60327 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E. CEPELĖ, D.D.S. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127th St. 

Suite 101, Lemont, IL 

Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

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

Tel. 708-598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C DECKER DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

TRYLIKOS METŲ PATIRTIS 
persikėlė [ naują kabinetą 

318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068 
Tel. 8 4 7 - 6 9 2 2 3 0 3 

w w w . p a r k r i d g e s m i l e s . c o m 
P i l n a d a n t ų p r i e ž i ū r a : 

• implantai 
• t i l ta i , karūnos, protezai 
• vaikų dantų gydymas 
• šaknies kanalų valymas 
• chirurgija 
• parodontozės specialistas kabinete 
• kosmetinės procedūros — „veneers", 

balinimas 

Odos ligų specialistai 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

viso veido atjauni n imas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, M D 
120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523 

Tel. 630-571-2630 

D r . K. J U Č A S 
Odos ligų specialistas gydo odos auglius, 

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St Chkago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 
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VILNIUS 2007 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JA V miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 
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DARBUOTIS BE PRIVERSTINIŲ ĮPAREIGOJIMŲ 
Lietuvos liuteroniškoji bendrija 

(nekalbant apie atskiras bendruo
menes) ne tokia jau didelė, kad kiek
vieno jos nario bent kiek reikš
mingesni rūpesčiai, džiaugsmai ir 
pasiekimai netaptų bendrais. Many
tume, pradžiugo kiekvieno Vilniaus 
ev. liuteronų bažnyčios parapijiečio 
širdis, išgirdus žinią, jog Algirdas 
Žemaitait is , aktyvus „Mažosios 
Lietuvos enciklopedijos" talkininkas, 
pelnė Ariadnos premiją. Kone kas 
sekmadienį bažnyčioje sut inkamas 
parapijietis savo kuklia, santūr ia 
laikysena, ko gero, ne nuo vieno akių 
„paslepia" aktyvią ir kūrybingą 
dvasią. Šiuo pokalbiu ir pamėginome 
bent praskleisti „paslapties skrais-
tę"... 

Algirdas Žemaitaitis MLE redakci
joje, 2003 m. Vytauto Kaltenio nuotr. 

— Gerbiamas Algirdai, svei
k iname Jus , pe ln ius Ar iadnos 
premiją, t iesą sakant, nelabai ir 
girdėtą - tad gal pristatytumėte: 
kas tai per premija, kas jos me
cenata i , už kokius n u o p e l n u s 
skiriama? 

— Ariadnos premiją įsteigė 
žinomo lietuvių kalbininko, gyve
nančio Montrealio mieste, Kanadoje, 
prof. dr. Viliaus Pėteraičio šeima, jo 
žmonos (mirusios 2004 m.) atmi
nimui. Kasmet skiriama po 500 Ka
nados dolerių dviem asmenims, pa
rodžiusiems ypatingą rūpestingumą, 
darbštumą ir sumanumą, rengiant 
„Mažosios Lietuvos enciklopedijos" 
keturtomj, ar kitaip prisidėjusiems 
prie Mažosios Lietuvos kultūros pa
veldo apsaugos ir populiarinimo. 

Ši premija 2004 metais buvo 
skirta MLE darbuotojams Vytautui 
Kalteniui ir Nijolei Dzindziliaus-
kienei, 2005-aisiais ją gavo „Vorus-
nėlės" vadovė dr. Dalia Kiseliūnaitė iš 
Klaipėdos ir MLE bičiulis bei talki
ninkas Julius Balčiauskas iš Šilutės. 

— Ar netur i te p r i e k a i š t ų 
aplinkybėms, kad nuo jaunumės 
nepasukote istoriko, e tnografo 
keliu, o tapote „technokratu"? 

— Nesigailiu, kad tapau inži
nieriumi mechaniku, technika mane 
domina. Mokykloje beveik vienodai 
gerai sekėsi visi dalykai, išskyrus 
rusų kalbą. Bet vėliau ją gerai iš
mokau, nes visa staklių ar autore
monto gamyklos, kur dirbau, doku
mentacija buvo rusiška. Tais laikais 
lietuviškai galėdavau parašyti tik 
laišką j namus Tėveliams. 1961 me
tais stojant i KPI, man siūlė mokytis 
prestižinėje SSRS Baumano aukš
tojoje technikos mokykloje Maskv^e, 
bet, silpnai mokėdamas rusų kalbą, 

atsisakiau; be to, lėmė ir materialinės 
aplinkybės - aplankyti Tėvelius ir 
atsivežti kiaušinių ar spirgų buvo 
daug arčiau į Vilnių ar Kauną. Tuo 
metu kolūkiuose dar buvo labai men
ki atlyginimai, kaime trūko pinigų. 
Beje, nors stojamuosius egzaminus 
laikiau Kaune, bet pusantrų metų 
studijavau KPI Vilniaus filiale ir 
dirbau gurgutininku staklių gamyk
los „Komunaras" liejimo ceche, nes 
pagal tuo metu egzistavusiąja tvarką 
reikėjo tris semestrus mokytis ir 
dirbti, jei neturėjai darbo stažo. 

Kartais pagalvodavau apie 
Edvardą Gudavičių, kuris pakeitė 
inžinieriaus specialybę j istoriko ir 
labai daug nuveikė Lietuvos istorijos 
mokslo labui, bet nemanau, kad aš 
būčiau nors dalį to pasiekęs. Nors 
sakoma, kad geriausia, kai darbas ir 
hobis sutampa, bet dabar aš istorijai 
skiriu tik tiek laiko, kiek pats noriu. 
Dažniausiai pats pasirenku temą, 
neturėdamas jokių priverstinių įpa
reigojimų. O jei nenoriu, tai ir 
nedarau. Darydamas jaučiu moralinį 
pasitenkinimą. 

— Bet į istoriją atsigręžėt 
ankst i , regis, ne laukėt , kol Lie
t u v a atsikratys „marksistinio-le-
n i n i n i o " savo prae i t i e s įvykių 
interpretavimo.. . Kas paskatino? 

— Istorija, kraštotyra, knygo
mis susidomėjau dar vaikystėje. Ma
ne žavėjo garbinga Lietuvos praeitis, 
jos kunigaikščiai. Ju tau pasididžia
vimą valstybe, kuri vienu metu buvo 
gal didžiausia visoje Europoje — nuo 
Baltijos iki Juodosios jūros. Tėveliai 
dažnai prisimindavo, kaip buvo „prie 
Smetonos", ir kaip viskas pasikeitė, 
„užėjus rusams". Patyriau, kaip ir 
visos Lietuvos žmonės, sunkius po
kario metus, kai, suvarius ūkininkus 
į „kolchozus", t rūko duonos, kitų 
prekių. Kaip ir kiti bendraamžiai 
(gimiau 1943 m. spalio 2 d.), vaikystė
je į mokyklą ėjau su medinėmis 
klumpikėmis. Beje, mano gimtajame 
Gardame kolūkis buvo įkurtas tik 
tada, kai keletą šeimų išvežė į Sibirą 
ir buvo pagrasinta: „visi iškeliausit 
prie baltųjų meškų...", o šeimų galvos 
buvo uždarytos per visą naktį apy
linkės raštinėje. Agitatoriai stebėjosi, 
kad „buvo lengviau Berlyną užimti, 
negu Gardamą į kolūkį suvaryti". 

Apylinkėje veikė Lietuvos parti
zanai, teko vieną stipruolį, Juknių, 
net rogėmis pavėžėti. O paskutinis -
Pranas Urbonas - žuvo 1959 metais. 

Tėveliai skatino visus šešis vai
kus mokytis, kad „nereiktų purvo 
bristi". Šitaip, gal patys to net ne
jausdami, ugdė patriotizmą, skiepijo 
pamaldumą. Pagal Mažosios Lietuvos 
surinkimų tradicijas, pratino prie 
darbo (teko nemažai prakaito išlieti 
ūkio darbuose, net šienauti dabar
tinėje Kaliningrado srityje už Ne
muno prie Rusnės), ragino vengti 
azartinių žaidimų (kortų iki šiol ne
pažįstu), rūkymo (nė vienas iš šeimos 
•niekada nerūkė), alkoholio ir pan. 
Gražus pavyzdys siekti mokslo buvo 
mamytės broliai advokatas Jonas ir 
chirurgas Albertas Gocentai, kurie 
„Lietuvos laikais" baigė VDU Kaune. 
Sovietiniais laikais teko slėpti savo 
pažiūras, bet tada ir nebuvo jokios 
galimybės ką nors veikti. Nė vienas iš 
šeimos netapo komunistu. Kartą vie
nas partinis bendradarbis A. P pasiū
lė už 400 rublių pirkti tuo metu už
draustą knygą „Lietuvių archyvas. 
Bolševizmo metai. II t . 1942" bet 
atsisakiau, bijodamas provokacijos. 
nors išrašų iš šio leidinio ir pasi

dariau. Paskaitydavau ir nelegalią 
„antitarybinę spaudą". O kai Lietu
vos kino mėgėjų draugijoje apie 1979 
m. parodžiau filmuotą medžiagą, 
kurioje matyti mano buto siena — ap
kabinta Lietuvos kunigaikščių ba
reljefais aplink Vytį ant medinio 
skydo — gavau draugišką patarimą 
jos daugiau niekur neberodyti. Bet 
niekas, matyt, neapskundė. Nors ma
nau, kad buvau KGB įtariamųjų są
rašuose, nes susirašinėjau su gimi
nėmis Čikagoje. Didelę įtaką kraš
totyrinei veiklai turėjo Žemaičių 
Naumiesčio vidurinės mokyklos is
torijos mokytojas Benediktas Oren-
tas, kuris man rašė penketus per pa
mokas ne už atsakinėjimą, o už su
rinktą tautosaką. 

— O kada gi atėjo „lūžio 
metas", kada ėmėte reikštis vie
šai, spausdinti istorinės medžia
gos tyrimus? 

— 1983 m. keletą straipsnelių 
apie M. Mažvydą, J. Bretkūną ir kt. 
pasiunčiau senajam mūsų vyskupui 
Jonui Kalvanui, bet jo leidžiamame 
„Lietuvos TSR evangelikų bažnyčios 
kalendoriuje" jie nepasirodė, nors, 
kad niekas nesikabinėtų, buvau 
pažymėjęs, kad visa medžiaga imta iš 
tarybinių leidinių. Tiesa, vienu metu 
vyskupas kvietė mane būti „Kalen
doriaus" techniniu redaktorium, bet 
aš atsisakiau, nes neturėjau jokio 
supratimo apie spaudą ir leidybą. 

1993 metų rugsėjo 17 d., prieš 
savo 50-metį, pradėjau talkinti atsi
kūrusios Vilniaus evangelikų liute
ronų parapijos laikraštėliui „Mūsų 
žinios" (dabar „Liuteronų balsas", 
pastarąjį pavadinimą leidiniui aš ir 
pasiūliau). Tik tada ir pradėjau 
spausdinti savo straipsnelius liute
roniškoje spaudoje, rašyti kitiems 
leidiniams. Aišku, per ankstesnius 
metus gal būčiau daug ką parašęs, 
bet nebuvo galimybės spausdinti. 
Galima sakyti, tai buvo tuščiai pra
leistas laikas, nors archyvinę me
džiagą ir kaupiau. 

— Išties, pažįstame Jus, kaip 
produktyvu Mažosios Lietuvos 
istorijos, kultūros tyrėją, aktyvu 
„Mažosios Lietuvos enciklope
dijos" bendradarbi- Bet J ū s ų 
šaknys, regis, Didžiojoje Lietu
voje? Ar liuteroniškoji paprūsės 
tradicija yra pakankamas pag
rindas „gentystei" su mažlietu-
viais, ilgus šimtmečius priklau
siusiais kitai, germaniškai, vals
tybei? 

— Visada laikiau save liutero
nišku žemaičiu. Mane žavėjo žemai
čių didvyriška kova su kryžiuočiais, 
ne kartą gelbstint Lietuvą. Bet turi
mi genealogijos šaltiniai liudija, 
kad protėviai iš Mamytės Martos pu
sės, Gocentai, yra atkeliavę į Že

maitiją iš Mažosios Lietuvos (Nau
josios parapijos, Pakalnės aps.) be
veik prieš porą šimtmečių. Turėjo 
Lazduonėnų vandens malūną, o vė
liau persikėlė į Gardamą, Žemaičių 
Naumiesčio parapiją, tuometinę 
Tauragės filiją. Mamytės motinos 
Marijos tėvai Endruliai, Prūsijos 
piliečiai, nuomavosi didelį ūkį už 
Švėkšnos, Balsėnų kaime. Pagal Tė
velio Endriaus liniją - jo tėvas Jonas 
gimė Buikiškės kaime tarp Vainuto ir 
Degučių, vėliau nusipirko ūkį Rim-
ženčiuose. Beje, jis buvo pakrikštytas 
už „rubežiaus", Katyčių bažnyčioje, 
slapta perneštas per sieną. Girdavosi, 
kad dėl to jam sekasi „šmugelis" 
(kontrabanda). Tėvelio motina - Elzė 
Silikė iš Midverių kaimo prie Degu
čių. Atrodo, kad Žemaitaičių liutero
nų jau ne viena karta gyveno Že
maitijoje. Nors pavardės forma Že
maitaitis liudija, kad jų protėviai 
galėjo savo pavardę gauti kaip že
maičiai, persikėlę iš Žemaitijos į Su
valkiją ar Mažąją Lietuvą, kur labai 
gausu yra (ar buvo) mano bendra-
pavardžių. Yra net kaimas Žemai
taičiai prie Seredžiaus. Taip kad tik
rai turiu tam tikrų giminystės ryšių 
su lietuvininkais buvusioje Prūsijoje, 
nors užsispyrimu ir kitais bruožais 
esu tikras žemaitis. Atrodo, kad vai
kystėje, iki mokyklos, kalbėjau „gra
žiai", t. y. lietuvininkų tarme, o ne 
žemaitiškai. Manau, kad liutero
niškas tikėjimas, einantis iš kartos į 
kartą, buvo tas dvasinis ryšys su Ma
žąja Lietuva, jos tradicijomis, nes 
gyvenant tarp katalikų, teko patirti ir 
tam tikrą jų spaudimą vaikystėje, 
bandymus sukatalikinti. Bet tikrai 
esu patr iotas abiejų Lietuvų, juo 
labiau, kad Mažosios praktiškai be
veik ir nebeliko. 

Savo didelėje bibliotekoje turiu 
apie šimtą senųjų liuteroniškų knygų 
(pvz., II —1755, ir rV —1824, lietu
viškus Biblijos leidimus), esu Lietu
vos Reformacijos istorijos ir kultūros 
draugijos narys. Jaučiu moralinę 
priedermę įamžinti Mažosios Lietu
vos kultūrinį paveldą, kiek leidžia 
mano kuklios pastangos. MLE bus 
paminklas ateinančioms kartoms 
apie beveik jau dabar išnykusius 
tikruosius lietuvininkus. 

— Tad ir stabtelėkime ties 
tuo, m a n y č i a u , i t in svarbią 
misiją įgyvendinančiu le idiniu — 
„Mažosios Lietuvos enciklope
dija". Gal trumpai nusakytumėt, 
kas buvo iniciatoriai , kas buvo ir 
yra žmonės , ne tik užsikrovę ant 
savo peč ių didžiausią krūvį, bet 
ir formuojantys MLE koncepciją, 
ideologiją? 

— „Mažosios Lietuvos enciklo
pedija" (MLE) - išeivijos ir Lietuvos 
specialistų rengiama pirmoji pasau-

Šeimos šventėje (iš dešinės): Algirdas Žemaitaitis, Marta Bajorinienė, Rūta 
Pilipavičienė, Bilga Pulokienė, Gediminas Pulokas (1939-1998), Laimutė 
Jeruševičienė, Augustas Žemaitaitis. Kęstučio Puloko nuotr 
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lyje enciklopedija, skirta Karaliau
čiaus ir Klaipėdos kraštų istorijai bei 
kultūrai. MLE yra originali regioninė 
enciklopedija, skiriama visiems skai
tytojams, besidomintiems Mažąja 
Lietuva. Siame leidinyje įamžintas 
nykstantis ar jau prarastas lietuvi
ninkų, prūsų ir kuršių kultūros pa
veldas. Pirmenybė teikiama tam, kas 
lietuviška, prūsiška ir apskritai bal
tiška (aistiška), iškeliami Mažosios 
Lietuvos gyventojų išskirtiniai auten
tiški bruožai. 

Mintj leisti MLE iškėlė Mažosios 
Lietuvos fondo pirmininkas (dabar 
vicepirmininkas) kalbininkas prof. 
Vilius Pėteraitis iš Kanados, 1996 
metų vasarą viešėdamas Lietuvoje. 
Tų pačių metų pabaigoje Mokslo ir 
enciklopedijų leidykla (nuo 1997 m. -
Mokslo ir enciklopedijų leidybos ins
titutas) pradėjo MLE parengiamuo
sius darbus. 

Aktyviausi MLE rėmėjai ir tal
kininkai - Pasaulio Mažosios Lietu
vos fondas (JAV ir Kanada), Mažosios 
Lietuvos rezistencinis sąjūdis, išei
vijoje gyvenantys Mažosios Lietuvos 
autochtonai lietuvininkai, kiti lietu
vybės puoselėtojai. 

Keturiuose MLE tomuose (kiek
vienas po 75 leidybos lankus) bus 
išspausdinta daugiau nei 10,000 
straipsnių, paskelbta keli tūkstančiai 
iliustracijų (tarp jų daug retų archy-

• vinių nuotraukų). 
2000 m. išleistas I tomas, 2003 

m. pabaigoje - II tomas, o III tomas 
bus išleistas 2007 m. pradžioje. 

Keturtomiu projektas nesibaigs. 
Numatyti vienatomiai MLE variantai 
vokiečių, anglų, rusų kalbomis. Pa
saulis turi žinoti, koks buvo tas bal
tiškas kraštas - Mažoji Lietuva. 

Pirmą kartą viename leidinyje 
stengiamasi sutelkti išsklaidytas ži
nias apie baltiškąjį ir konkrečiai lie
tuvišką] i šio krašto kultūros paveldą, 
krašto, kuris po 1944 metų yra paty
ręs ne tik etnocidą. bet ir genocidą, 
kuriame iš esmės pakito etninė gy
ventojų sudėtis. 

Noriu pacituoti MLE RK prezi
dento, buvusio vyr. redaktor iaus , 
akademiko prof. Zigmo Zinkevičiaus 
žodžius: „Juk jeigu nebūtų Mažosios 
Lietuvos, nebūtų išlikusi ir Didžioji 
Lietuva". 

— Pabrėž ia t e , k a d M L E pi r 
menybė t e ik i ama l i e t u v i š k a j a m , 
prūsiškajam paveldui . . . A r t u o — 
nu ty l in t , n u s t u m i a n t i ša l į 
vokiškosios ku l t ū ro s r e i š k i n i u s , 
faktus, Įtaką — n ė r a n u s k u r d i 
namas , ir i šk r e ip i amas „ d i n g u 
siojo pasau l io" va izdas? 

— Ne, nes joje taip pat reiškiama 
pagarba vokiečių mokslininkams ir 
kultūros veikėjams, supra tus iems 
lietuvių siekius, padėjusiems puose
lėti vietos tradicijas, kėlusiems kraš
to gerovę. Juk ir nemažai pirmųjų 
lietuviškosios raštijos darbuotojų bu
vo kunigai vokiečiai. Įvardinti ir tie 
vokiečiai ar jų organizacijos, Prūsijos 
karaliai ir jų politikos vykdytojai, 
kurie kenkė lietuvininkams, vykdė 
germanizaciją ir pan. Bendras Prū
sijos vokiečių ir baltų kultūros pa
veldas ypač svarbus ir ateities Euro
pai. 

Enciklopedijoje pirmą kar tą 
pateikiamos susistemintos ir įvairia
pusės žinios apie Siaurės Rytprūsius. 
MLE neturėjo pirmtakų nei Lietu
voje, nei Vokietijoje. Dėl ideologinių 
ir politinių nuostatų šie dalykai 
nacistinio režimo laikais buvo nu
tylimi, o Sovietų Sąjungoje - už
drausti ir įslaptinti. 

Įvardijami ir rusiškos okupacijos 
padariniai, ypač dabartinėje Kalinin
grado srityje. 

— Koks J ū s ų vaidmuo šiame 
darbe? 

—Rašyti straipsnius MLE pradė
jau 1997 metų vasarą. I tome oficia
liai yra mano ilgesnių ar trumpes
nių 50 straipsnių (iš tikrųjų 68, nes 
kai kur nenurodyta mano pavardė), 
II - 133, III bus apie 130, panašiai ir 
IV tome, kuris pasirodys dar po trejų 
metų. Straipsnių tematika gana įvai
ri: personalijos (laikraščių redakto
riai ar leidėjai, kunigai, sakytojai, mi
sionieriai, kultūros veikėjai), periodi
kos leidiniai, draugijos, surinkimai ir 
kt. Rašau apie mažai žinomus ar nu
tylėtus lietuvininkus, jų veiklą, iš
saugant lietuvybę, nors ir buvo aršiai 
germanizuojami. Esu ir MLE straips
nių rengimo talkininkas, tad prieš 
pasirodant kiekvienam tomui, tenka 
beveik porą kartų visus, ne tik savo, 
straipsnius perskaityti, patikslinti 
faktus (randu įvairių netikslumų, 
korektūros klaidų), papildyti naujais 
faktais ar straipsniais. Nerašau tokių 
straipsnių, kurie yra kitose enciklo
pedijose ar šiaip plačiau žinomuose 
leidiniuose. MLE rengimui skiriu 
visą savo laisvalaikį ir atostogas. 
2005 m. spalio 4 d. buvau išrinktas į 
MLE Redakcinę kolegiją - tai didelė 
atsakomybė, kuri įpareigoja ir toliau 
pagal išgales dirbti, todėl dabar jau 
negaliu tinginiauti. Beje, MLE redak
cinėje kolegijoje nuo pradžios yra ir 
du mano pusbroliai — dr. Albertas 
Juška ir Vytautas Gocentas. 

— K a s J u m s š i a n d i e n y r a 
l i u t e r o n ų t ikė j imas , Bažnyčia? 

— Gal kaltas šių dienų spartus 
gyvenimo tempas, nepaliekantis laiko 
filosofiniams samprotavimams, bet 
apie tai nesusimąstau. Negalėčiau 
įsivaizduoti kito tikėjimo nei tas, kurį 
paveldėjau iš savo protėvių. Buvau ir 
esu šalininkas senosios, tradicinės 
Bažnyčios, nors suprantu, kad su 
kiekvienu šimtmečiu pasaulyje daug 
kas keičiasi, todėl turi kisti ir pati 
bažnytinė sankloda, tačiau išsaugant 
tikėjimo dogmas ir esmines tradi
cijas. Man gaila, kad praktiškai nu
trūko religinių knygų leidyba gotišku 
šriftu, kuris buvo naudojamas ketu
ris šimtmečius nuo M. Mažvydo 
laikų. Mūsų atsikūrusioje parapijoje 
dar kelerius metus giedojome tiek iš 
senųjų, tiek ir iš naujųjų giesmynų.. 
Jaučiu sent imentus savo gimtajai 
Žemaičių Naumiesčio parapijai, ku
rios chore tėvelis giedojo daugiau nei 
penkiasdešimt metų, ir dabartinei -
Vilniaus, kurios atsikūrimo istoriją 
bandžiau dokumentuoti mūsų perio
dikoje. Beje, brolis Augustas ir trys 
seserys Rūta Pilipavičienė, Bilga 
Pulokienė ir Laimutė Jeruševičienė 
yra bažnyčios atsikūrimo „dvidešim
tuko" signatarai. 1989-1998 m. bu
vau parapijos revizijos komisijos na
rys, pirmininkas. Sudariau parapijos 
dokumentus: Krikšto liudijimas, pa
žymėjimas Įžegnojimo dienai atminti, 
Santuokos liudijimas (1994, dizainas 
Evos Labutytės). Prisipažįstu, kad 
vis dėlto pirmieji parapijiečiai, kol 
mūsų buvo nedaug, buvome kaip 
viena didelė šeima, vieni kitus gerai 
pažinojome. Dabar kai kuriuos pažįs
tu tik iš matymo. Reiktų daugiau 
rašyti apie aktyviausius parapijos 
narius, kurie aukoja savo laiką visų 
labui, kad vienas kitą geriau pažin
tume. Juk mūsų parapija specifinė, 
kurioje susibūrė liuteronai iš visos 
Lietuvos (net latviai ir vokiečiai) su 
savo tradicijomis, praktiškai nebuvo 
perimamumo, kaip kitose, be per
t raukos veikiančiose, parapijose. 
Džiaugiuosi, kad LELB yra vieninga, 
tikiuosi, kad liuteronų tikėjimas 
stiprės ir Bažnyčia augs. 

Kalbino Astrida Petraitytė 

ETNOGRAFINIAI VAIZDAI 
Aludarystė 

ALEKSANDRAS ŠIDLAUSKAS 

Aitriai kvepia apynojo spurgana, 
salsvai skani miežio salyklą, nune-
šanti kvapsnius netgi į kaimyniją. 

Dar kartą reikia perplauti ir su
brinkyti kubilus ir kubiliukus, alaus 
statinaites, paskaidyti juodalksnio 
pagalaičių, kurie bus padėti ant di
džiojo kubilo dugno misai nutekėti ir 
alaus spalvai pagerinti. 

Jau prinešta malkų, jau tempia
mas skaidriausias šulinio vanduo, jau 
seniai ir gerai žinoma, kada rinksis 
svečiai. 

Artėja atlaidai, o kokios vaišės be 
naminio alaus. 

Jo reikia prisunkti tiek, kad už
tektų ne tiktai dešimčiai ar penkio
likai svečių, bet ir kaimynams pama
loninti, ir savąją dalužę pagardinti. 

Apie alų daug dainų nedainuoja
ma, bet „alutį gėriau, raudonas bu
vau" — žino ir senas, ir jaunas. 

Aludarininkas nuokiemyje jau 
užkūrė ugnį, aplinkui vyšnynas, tad 
neužpučia slaptas vėjo gūsis; ir štai 
jau dūmų ringutės pinkliojasi ore, 
ugnelė įsigavo. 

Verdantis vanduo bus užpiltas 
ant dar dulkančio salyklo, kuris 
netrūkiausiai pavirs tiršta mase, koše 
vadintina. 

O šviežias salyklo kvapas tuojau 
pat raus nosį aukštyn, o gerieji vaiz
diniai jau galvoje: sėdi už stalo sve
čiai, traukia dainą prisimerkę iki 
užsimiršimo, užkandžiauja, pasakoja, 
pasakoja įvairiausias nuotiktis, o 
stiklinės gelsvo vėsaus skysčio tai pil
nėja, tai tuštėja. 

Jau pasirodo įraustantys veidai, 
jau visų liežuviai visai atsimazgijo. 

Jau pažiro žirniais šimtai šnekų 
•ir šnekėlių, pašnekesių karoliukai 
tiktai pabyra aplinkui. 

Jau ir šokti norisi, tiktai vis dar 
armonikininkas vėluoja, matyt, bus 
kaime pas ką nors ilgėliau užtrukęs... 

Salyklas bręsta, brinksta, pučia
si, išleidžia savo visas gyvybingąsias 
skanskonių pajėgas. 

Dar ne laikas apynių keturias 
saujas išvirinti, bet jau laikas eiti prie 
misos, nes kubilas su viduje esančiais 
rugieniais šiaudais, ilgoku kaiščiu ir 
minėta baltaalksnių nuoskalų krū
vele apačioje jau laukia, kol keli kibi
rai išpurtusios ir pasaldžiausios ko
šės čionai bus suversta. 

Dabar vėlei karštutėlis vanduo 
bus užpilamas, o svirne jau laukia du 
kubilaičiai: pirmasis pirmajai nuopi-
lai, o antrasis kitoms užpiloms. 

Aukštaitiškai aludariškai, alui 
pirmokui ir alui antrokui. 

Viskas daroma pagal senut senu
tėlius receptus, atsineštus iš senolių, 
tėvų, kaimynų. 

Dirba dabar žmogus, net savo 
sūnų talkon pasitelkęs — vis atnešk, 
paduok, išpilk, praplauk, paskalauk 
nuvalyk, nunešk, prašluok, paskal-
dyk, sudėk. 

Jau įsidienojo, jau suburbuliavo 
kubilaitis su ilgu kaiščiu — apystore 
kartele — belieka vis išlaukti ir 
nepraleisti to svarbiausiojo momen
to, kai, kaištį patraukus, kibiran 
pasileis geltai ruda srovelė, tikra 
srovė, jau geistinas paragauti skystis, 
paskana, nors iki paties alaus dar toli 
šaukia. 

Šiltas mielas skystis jau bėga 
svirnan į tą pirmoko kubilaitį, ten 
sutelpa lygiai trys kibirai, nes ir stip

rioji statinaitė lygiai tokios talpos. 
Kažkas vieškeliu, eidamas pro 

šalį, pauostinėjo prakvipusį orą ir 
ramiai pagalvojo apie rytdienos alaus 
skanumą. 

O darbas tebevyksta, o misos 
kibiras po kibiro vis keliauja į svirną 
ir pamažutėlaičiais aušta, garuoja, 
kvepsniuoja. 

Misa kubile dar nesiaikštija, nes 
dar negavo nei mielių, nei apynių 
užpilo, todėl aludaris jau skubiau 
dirba, nes negalima to skanaus 
skysčio labai ataušinti , vis reikia 
pasiragauti ir pasitikrinti. 

Na, ką gi, jau salyklas perleistas 
verdančiu vandeniu, atidavė visą sa
vo sveikatą, „macnumą", jau neverta 
vardan socialistinės „kiekybės" auko
ti būsimo alaus stiprį ir spalvą. 

Seimininkė jau virina apynių 
puodą, karštis taip muša nosin, kad 
netgi čiaudulys visus suima bema
tant. 

Mielės jau „užduotos", jos jau 
ėmė putoti, subertos į ąsotį su ta 
pačia šilta misa. 

Mielės — tai . t ikras kraujas, be 
kurio neprasidės pats didysis proce
sas — vaikščiojimas, misos stiprėji
mas ir putojimas, salimas ir stipris, 
kuris ir bus alaus pagardas. 

Štai kas dedasi svirne toliau. 
Apynių nuoviras jau supiltas, 

putojančių mielių ąsotis atsargiai 
įleistas ir panardintas mison, kuri 
dar šilta, prakaituota, nenuvėsusi. 

Dabar imamas storas stambus 
apklotas, kubilas uždengiamas, visus 
kraštus rūpestingai ranka patampant 
ir pakamšant. 

Prabėgo trys ar keturios valan
dos... 

Būtina pažvelgti, kas dabar vyks
ta kubilo viduje. 

Pamažu pradengus užklotą, žvil
gterta ir apsidžiaugta — visas misos 
paviršius jau vien putomis paėjęs. 

Vadinasi, mielės jau dirba savo 
didįjį darbą, jau keičia skysčio chemi
nę sudėtį, jau vyksta fermentavima-
sis, kai viena pavirsta kitu, o kitas 
tampa stipralu. 

Bene tai alaus mėgėjui yra labai 
svarbu, jam duok stiklinę rudo 
ataušusio skysčio. 

Svarbiausia — nepadaryta klai
dos, viskas buvo sudėliota paeiliui, 
papunkčiui ir gražiai, surimuota ir 
surežisuota. 

Jei labai stiprus alus, veršis pro 
visus galus... 

Dabar belikę sutvarkyti puodus, 
kubilėlius, būtina juos išplauti šiltu 
vandeniu, atokaitoje išdžiovinti ir vėl 
svirne ant aruodų išdėlioti iki kitojo 
karto. Penkios statinės jau šaltu van
deniu šalia šulinio užmerktos šalina 
pelėsį ar kitokį įrūdą. 

Štai jau vištos ir žąsys su šešiais 
žąsyčiais įkibo į panaudotos salyklos 
išmetąs, tik lesa, dziūbuoja, tik kvak
si dar šiltais dribsniais besiskanau-
damos. 

Aludaris dar ir dar sykį pažvelgė 
pro apklotą, šypsena nuslinko visais 
jo veidais ir poveidžiais. 

Misa jau turbūt nebe misa, bet 
dar galbūt ir ne alus — dūkioja, 
aikštijasi, virsdama tuo šaltu tauriu 
gėrimu. 

Nuo jo nebus pasigeriama, tiktai 
apgirstama, įsilinksminama ir sotina-
masi atlaidų pabaigtuvėse bei svečių 
vaišėse. 

Nukelta į 13 psl. 
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NEKILNOJAMASIS TURTAS 

I N D E f E N D E N T RE ALTO RS • 
OF ILLINOIS INC. JBpL . 

Peter Paulius Reda Blekys 
708-214 5284 ^OS~2^^ 

Aptarnau jame Čikaga, i r jos apyl inkes 
daugiau kaip 25 metus 

f 1 \ 

t=J 

Fresh rye bread directly from Riga Airport 

www. BlackRoosterFood.com 
301-512-3813, 703-597-4002 

Order on Line or Mail Orders to: 
1904 Sword Lane, 

Alexandria, VA 22308 

IONES MOKESČIŲ PASLAUGOS 

GREIT PARDUODA 
r g _-i First Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

^P" 
RhSIOENTIAi 
•oaMZ 

V I D A M . t s > 
S A K E V I C I U S S a S 

Real Estate Consultant 
N e k i l n o j a m o j o t u r t o 

p i r k i m a s , p a r d a u i m a s 

708-889-2148 

PASKOLOS 
1NTERBANK MORTCACE COMPANY 

H o m e loans 
Unikalios finansavimo programos ir sąlygos 

GEDIMINAS ZAREMBA 
celi: 630-915 8865 

office: 847-205-1199 
Illinois Residential Mortgage broker Bank 

SIŪLO DARBĄ 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti Į darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

Spa C o n s t a n t i n e Day Spa 
Is currently seeking nail technicians for 
5333 Main Street, Dovvners Grove and 

136 North Marion, Oak Park. 
Fax resume to 708-233-5944, or 

email spaconstantine@sbcglobal.net 
Ph.: 708 -805 2696 

PARDUODA 

DARIEN RAj . PARDUODAMAS 
2 aukštų, 3 mieg., 1 vonios namas. 

Medinės gr indys, rūsys. Didelis 
kampinis sklypas. Hinsdale mokyklos. 
Kaina $294,900. Skambinti 630 -915-
7902 Inga, 630-915-7903 Kastytis 

P a r d u o d a m a s m ū r i n i s , 3 m i e g . 
1,5 v o n i o s n a m a s B u r b a n k , I L . 

Y r a g a r a ž a s . 
Tel. 3 1 2 - 2 9 6 - 6 3 0 1 

Dana Petkūnas , Amer i can Invsco 

ĮVAIRUS* 

* Reikalinga auklė su gyvenimu ar su 
grįžimu namo Lake in the Hills rajone, 
prižiūrėti pusės metų berniuką. Tel. 
773-671-8653. 

* Reikalinga moteris prižiūrėti vyres
nio amžiaus moterį ir gyventi kartu. Tel. 
708-656-6599. 

0"Mfc 21 
Accent 

Homeflnders 
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 sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

„ T I T A N O V A R T A I " 
Kelionės po Lietuvą 

ir Baltijos šalis 
d i l ka@takas . l t 

w w w . t i t a n o v a r t a i . l t 

DRAUDIMO 
PASLAUGOS 

INC OME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių įstatymai apsunkino 

ir ateityje apsunkins metirų mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui kreipkitės: 

PRANAS G. MEILĖ, CPA 
5516 W . 95 St. 

OakLavvn , IL 60453. 
Te l . rašt inė 708-424-4425. 

Tvarkome prašymus dėl pajamų 
mokesčio numerio. 

Audr ius Mikul is 
1 st Choice Real Propertys 

TeL 630-205-9262 
E-mail: amikulis@usa.com 

Įva i rus nek i l no j amas t u r t a s : 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

NAMŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

«y 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th SL, 

Evergreen Park, EL 60805 
Tel. 708-424-8654;773-581-8654 

PASLAUGOS 
FOTOGRAFAMS 

p — — • • — — — — — « • — _ — _> — — n 

STATE F A R M I N S U R A N C E i 
Automobilio, namų, ' 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 W. 95 St., O a k Lawn, IL į 

708-423-5900 i 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Chicago, IL 60629 
Prekyba, instaliavimas, aptarnavimas 
— Ucensed — Bonded— insured 

C 
24 

vai. per para 

7 dienos 
per savaitę 

FREE 
ESTIMAU 

773-778-4007 
773-531-1833 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR .MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

patogiu „lay-away" planu. 
Atliekame visus foto -
laboratorijos darbus. 

Darbo vai.: kasdien nuo 8 v.r. 
iki 6 v.v.; šeštadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 v.c.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

3314 W. 63 St. 
Tel. 773-776-8998 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai: 
keramikos plytelės: .,sidings", 

„soffits", ,.decks'\ .,gutters",plokšti ir 
„shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S Benetis, tel. 630-241-1912 

S A N T E C H N I K O S 
„ P L U M B I N G " 

darbai - 2 4 / 7 service. 
Pigiai, greitai, kokybiškai ir sąžiningai. 

Tel. 773-494-9989 

ĮVAIRUS* 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 
Tel. 773-776-1486 

^vwvv.au"ctradeusa.com 

PADEDAME SURASTI. NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO. 
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES. 

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ! 
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192 

N a t ū r a l ū s p r o d u k t a i 
Jūsų s v e i k a t a i i r b u i č i a i 
(mais to papi lda i , v i tamina i , 

skalb imo, va l ymo pr iemonės ir t . t .) 

Tel. 1-630-217 7712 

* Moteris ieško darbo su grįžimu namo. 
Tel. 630-915-3019 

* Moteris ieško darbo ,,do\vntown" su 
gyvenimu. Tel. 630-915-6062 

* Moteris ieško darbo po 4 vai.p.p. Tel. 
630-706-1188, Kristina 

K E P Y K L A I R D E L I K A T E S A I 
6 2 1 6 W . A r c h e r A v e . , C h i c a g o , IL 6 0 6 3 8 

T e l . 7 7 3 - 5 8 1 - 8 5 0 0 
• L i e t u v i š k a d u o n a i r r a g u o l i a i 
• V e s t u v i n i a i i r į va i rus t o r t a i 
• S i u n č i a m e mūsų p r o d u k t u s UPS 
• A t i d a r y t a 7 d ienas p e r sava i tę 
• A p l a n k y k i t e mūsų sve ta inę — w w w . r a c i n e b a k e r y . c o m 

K A V I N E S 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

3 5 0 N . Clark, 
C h i c a g o , IL 6 0 6 1 0 

312-644-7750 
p i r m . - penk t . 

n u o 
6 :30 v.r . ik i 4 :30 v . p . p . 

608 W . Roosevelt, 
Ch icago , IL 60607 

312-957-1994 
p i r m . - penkt . nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
šešt. n u o 8 v.r. iki 1 v .p .p . 

http://BlackRoosterFood.com
mailto:spaconstantine@sbcglobal.net
mailto:dilka@takas.lt
http://www.titanovartai.lt
mailto:amikulis@usa.com
http://www.racinebakery.com
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Baltijos šalių atlikėjų koncertų serijos pradeda 47-ąjį sezoną 
Jau 47-ąjį sezoną „Baltic Ame

rican Society of New England" rengia 
Baltijos šalių atlikėjų koncertų seri
jas, vykstančias Bostone. Štai kaip 
apie šiuos koncertus atsiliepia ameri
kiečių spauda: 

„Kasmetiniai koncertai, skirti 
estų, latvių ir lietuvių atlikėjams bei 
kompozitoriams, tęsiasi pasižymėda
mi aukštu atlikimo lygiu," - rašo 
laikraštis „The Boston Globė". 

„Baltijos šalių koncertų serijos 
yra išsikovojusios tvirtą vietą Bos
tono muzikiniame gyvenime," - pažy
mi kitas Bostono laikraštis, „The 
Christian Science Monitor". 

Iš tiesų ši unikali organizacija, be 
daugeliui žinomų klasikinės muzikos 
kūrinių, suteikia retą galimybę iš
girsti Baltijos šalių kompozitorių 
muziką ne tik etninėse bendruo
menėse, bet supažindina su trijų vals
tybių muzikine kūryba ir platesnį 
amerikiečių klausytojų ratą. Visas 
tris Baltijos šalis - Lietuvą, Latviją, 
Estiją - sieja ir istoriniai, ir kultūri
niai panašumai. Įdomu pastebėti, kad 
mūsų žymus kompozitorius Balys 
Dvarionas gimė Latvijoje ir pradėjo 
muzikos studijas pas gerai žinomą 
latvių kompozitorių Alfred Kalnins, o 
latvių kompozitorius Peteris Vasks 
mokėsi Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje. 

Koncertai vyksta istorinėje Bos
tono miesto dalyje The First 
Church in Boston, 66 Marlbo-
rough Street. 

Pirmame šio sezono koncerte 
vasario 18 dieną, 3 v. p. p., turėsi
me progos išgirsti estų smuikininką 
Urmas Vulp ir gitaristą Heiki 
Matlik. Jie abu dėsto Estijos muzi
kos ir teatro akademijoje ir kartu 
koncertuoja Europoje bei Kanadoje 
jau daugiau nei dešimt metų. Yra 
įrašę keletą estų muzikos kompak
tinių plokštelių garsiose jrašų ben
drovėse JAV ir Vokietijoje. Estų kom
pozitoriai Magi, Eespere, Raid ir kiti 
yra kūrę muziką būtent šiam duetui. 

Abu atlikėjai koncertuoja ir su 
kitomis kamerinėmis grupėmis. Ur
mas Vulp yra Įsteigęs Talino styginių 
kvartetą, su kuriuo yra plačiai kon
certavęs Europoje, Kanadoje ir Japo
nijoje, yra Įrašęs keletą kompaktinių 
plokštelių BIS katalogui. Nuo 1981 
metų dėsto smuiką Estijos muzikos ir 
teatro akademijoje. 

Heiki Matlik taip pat yra kon
certavęs Europoje. Australijoje, Rusi
joje bei Kanadoje, kaip solistas - ir su 
Camerata Tallin. Yra Įrašęs daugiau 
nei 25 klasikinės gitaros kompak
tines plokšteles, kurias išleido War-
ner Music (JAV), Antes (Vokietija), 
Harmonia Mundi (JAV ir Prancūzija) 
ir Alba Records (Suomija). Nuo 1990 
m. dėsto Estijos muzikos ir teatro 
akademijoje. 

Lietuviams balandžio 1 d., 3 v. 
p.p., atstovaus jaunas, neeilinių ga
bumų pianistas Edvinas Minkšti
mas. Gimęs Lietuvoje 1980 m., Ed

vinas Minkštimas pradėjo studijuoti 
J. Naujalio muzikos gimnazijoje, o 
vėliau pratęsė studijas Lietuvos mu
zikos ir teatro akademijoje — 2003 
m. jam buvo suteikti magistro laips
niai LMTA bei Nacionalinėje Pary
žiaus konservatorijoje (CNSMDP). 

Edvinas Minkštimas 

Šiuo metu jis baigia doktoratą Juil-
liard School of Music and Drama 
New York, kur jis taip pat tyrinėja 
retus ir niekad neįrašytus fortepi
joninius bei kamerinius kūrinius. E. 
Minkštimas yra vienas iškiliausių 
jaunų lietuvių muzikų, kurio vardas 
neatsiejamas nuo šiuolaikinės Lie
tuvos muzikinės kultūros pasiekimų. 
Jis jau yra 9 tarptautinių konkursų 
laureatas, tarp jų — P Čaikovskio 
jaunųjų atlikėjų Maskvoje 1992 m. 
bei L. Knezkova-Hussey konkurse 
Bathurst, Kanadoje 1996 m. 

E. Minkštimas kaip solistas de
biutavo 14 m. amžiaus su Lietuvos 
Nacionalinės Filharmonijos orkestru 
1995 m., atlikdamas E. Grieg kon
certą a-moll. Nuo to laiko jis tęsė pa
sirodymus su visais svarbiausiais Lie
tuvos orkestrais, diriguojant Lietu
vos bei užsienio dirigentams. Nuo 
1990 m. jis intensyviai koncertavo 
kaip solistas Rusijoje, Baltarusijoje, 
Lenkijoje, Čekijoje, Danijoje, Pran
cūzijoje, Vengrijoje, Kanadoje bei JAV 
Nuo 2001 m. E. Minkštimas laimėjo 
tris tarptautinius konkursus, sugrojo 
koncertinius turus Danijoje bei Pran
cūzijoje, koncertavo Didžiosios Brita
nijos sosto Įpėdiniui princui Charles 
pastarojo vizito Lietuvoje 2002 m. 
metu. 2003 m. vasari bei lapkritį, 
bendradarbiaudamas su LR ambasa
da JAV, E. Minkštimas atliko du itin 
sėkmingus koncertus Corcoran Mu-
seum of Art ir US Baltic Foundation 
Annual Galą Vašingtone. 

E. Minkštimui 2001 m. buvo pa
skirta 2 m. rezidencija prestižiniame 
Cite Internationale des Arts Pary
žiuje. 2002 m. vasarą jis dalyvavo 
kaip solistas ir kamerinės muzikos 
atlikėjas Summer Music Festival, 
vykusiame Music Academy of the 
West Santa Barbara, Calif. Jis yra 

Always with Flowers 
- Visada šviežios egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
- Vestuvinės ir proginės kompozicijos 
- Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės 
- Atributikos pokyliams nuoma 
- Bažnyčių, pokylių salių dekoravimas 
- Gėlės visoms progoms i Lietuvą 

1120 State St., Lemont, IL 
Tel. 630 257 0339; 888 594 6604 
www.alwayswithflowers.com teieflora 
www.aiwayswithflowers.net p ^ 

Pristatymas 7 dienas per savaitę 
Čikagoje, JAV, Lietuvoje 

ir visame pasaulyje 

daugelio stipendijų bei premijų lai
mėtojas, įskaitant Lietuvos Kultū
ros ministerijos, Meyer Foundation 
Prancūzijoje bei Music Academy of 
the West. 

E. Minkštimas taip pat yra kom
pozitorius, kuriantis fortepijoninę bei 
kamerinę muziką. Jis ne kartą yra 
atlikęs savo kūrinius Lietuvoje bei 
užsienyje. 

Eilę solo kūrinių bei kūrinių 
fortepijonui yra įrašęs su orkestru, 
Įskaitant J. Brahms pirmąji koncertą 
d-moll, F. Chopin antrąjį koncertą f-
moll bei M.Ravel koncertą kairei 
rankai su simfoniniu orkestru. 

Daugiau informacijos ir išgirsti 
garso įrašų pavyzdžius galite apsi
lankę www.minkstimas.com 

Šių metų serijas balandžio 22 
d., 3 v. p. p., užbaigs kamerinis trio: 
fleitininke Ilona Kudina (Latvija), 
pianistas Hando Nahkur (Estija) ir 
klarnetininkas Egils Sefers (Latvija). 

Fleitininke Ilona Kudina yra bai
gusi J. Vitols Latvijos muzikos akade
miją. Koncertavo kaip solistė su Lat
vijos filharmonijos orkestru, Latvijos 
Nacionaliniu simfoniniu orkestru ir 
kamerinėmis grupėmis Europoje bei 
Siaurės Amerikoje. 2003 metais j i 
įgijo Jazz atlikėjos diplomą Berklee 
College of Music. Greg Hopkins iš 
laikraščio „The Boston Globė", dir
bęs su Dizzy Gillespie ir Frank Si
natra, ją apibūdino, kaip įvairiapu
sišką atlikėją, sugebančią klausyti ir 
lengvai prisiderinti. 

Pianistas Hando Nahkur studija
vo Estijos muzikos ir teatro akademi

joje, vėliau tęsė studijas Yale univer
si teto Muzikos mokykloje, kurią 
baigė atlikėjo diplomu 2006 m. Šiuo 
metu jis studijuoja New England 
Conservatory, Boston, pas prof. G. 
Chodos. J is yra laimėjęs daugelį tarp
tautinių pianistų konkursų ir koncer
tavęs kaip solistas su daugeliu sim
foninių orkestrų. Pastoviai koncer
tuoja Europoje ir Siaurės Ameriko je. 

Apie latvių klarnetininką Egils 
Sefers kritikai yra rašę: „muzikan
tas, galintis užburti savo virtuozišku
mu ir akrobatika, tuo pačiu metu 
paliesdamas tyrą, giliai jausmingą ir 
intymią išraišką". J is yra koncer
tavęs solo su Latvijos Nacionaliniu 
simfoniniu orkestru, yra grojęs daug 
solinių koncertų Latvijoje ir ben
dradarbiavęs su daugeliu latvių kom
pozitorių. Sefers yra baigęs J. Vitols 
Latvijos muzikos akademiją ir Butler 
University. Šiuo metu siekia muzikos 
doktorato Indiana University, Bloo-
mington, IN. 

Taigi, Baltijos šalių koncertų 47-
asis sezonas žada daug puikios ir 
įvairios muzikos. Nepraleiskime pro
gos išgirsti puikaus lietuvių pianisto 
E. Minkštimo ir geriau susipažinti su 
mūsų kaimyninių šalių muzika bei 
talentingais atlikėjais. Bilietus gali
ma įsigyti prieš koncertą. Vieno bi
lieto kaina 25 dol., pensininkams 20 
dol., s tudentams 15 dol , vaikai kvie
čiami nemokamai. 

Visus nuoširdžiai kviečiame apsi
lankyti ir kartu paremti mūsų mu
zikus. 

Danutė Mileika 

Aludarystė 
Atkelta iš 11 psl. 
Antroji lengvoji diena prasidės 

rytoj apyryčiais, bet apie tai dar 
nesinori garsiai kalbėti, kad nebūtų 
sutrukdyta tam didžiajam svirno 
kubilo pašnekesiui — ūžauja, drums
čiasi, stiprėja. 

Paklausykime — šiek tiek šnypš
čia, putojasi, blaškosi, o putų kalnas 
netgi apklotą viršun kelia. O visas 
svirnas jau pakvipo alaus saldžiu ir 
karčiu. Net ir vištos vaikštinėja šiek 
tiek aptuisusios, bet joms nė motais 
— svarbu sotis. 

Rytas aušo giedras, vaiskus, o po 
dviejų dienų didieji vasaros atlaidai. 

Aludaris nusiprausęs ir šiek tiek 
pasisotinęs, išskubėjo svirnan, kur 
priešpilstomas alus jau buvo gerokai 
nusistovėjęs ir laukė, kada pateks į 
švarias statinaites. O jos jau svirne 
pūpso išrikiuotos eilėje. Ir prasidėjo 
didelis rudo skysčio ėjimas į tamsą, į 
statinių vidų. 

Didelis kaušas neša ir neša skys
tį, čiurkšlės sruvena į didžiąją ir 
mažąsias statinaites, skystis eina 
dugnan ir gličiai kimba prie vid-
sienių. 

Volės nusmailintos, kai kurių 
statinių čiaupai įveržti i statinaičių 
vidų. Aludaris žino, kad negalima ak
liausiai aklinai pripilti pilną statinę, 
nes vis turi likti tarpas orui. 

Lyg ir viskas jau supilstyta, pir
mokas — vienon pusėn, o antrokai 
rikiuojasi kitoje svirno pusėje. 

Jos užkeliauja ant aruodų, pagul
domos ant šonų, šonai pritvirtinami 
ilgais strypais, kad nejudėtų, ir ima 
alus galinėtis su tamsa bei pačios 
statinės stipriu. 

Dabar reikia ramybės, nors mie
lės vis dar dirba savo darbus, vis dar 
jos kruta, pučiasi, vaidijasi. Sujudės 
alus ąsotyje, sės putelė ant stiklinės 

vidšonių, švelniai tekės skrandin, 
sujudins kraują, senoliams primins 
jaunystės dienas. 

Ir moterys smaližiaus, nors kar
tus alus joms nepatinka, bet ką dary
ti, kad apyniai apsaugo alų nuo rūgi
mo ir pateikia vyriškam gomuriui 
keistą tvirtumą. 

Jeigu svečių daugiau, tai tenka 
prileisti alaus visą puskibirį, tiktai 
palivotą, o ne aliuminį, nes toji kvapi 
karti rūgštelė stiprelė chemiškai pa
veiki metalui. Taigi alutis putoja, 
svečiai dainuoja, stiklinės vis pilnėja. 
Dėdės mėgsta alų, o tetos pasiraukiu
sios vis tiktai murktels vieną kitą 
stiklinaitę iki paties dugno. 

Alaus st iprumas kartais padidi
namas , s ta t inėn ibėrus ištirpinto 
cukraus vieną kitą puskvortėlį, bet 
savo vardą saugant is aludaris to 
nedaro, nes cukrus, sumišęs su salyk
lo nuopilu, duoda gero stiprio, bet 
„kerta" per kojas ir „muša galvon"... 

Aludaris gerai vokia, kad alui jo
kių priedėlių nereikia, išskyrus salyk
lą, mieles ir apynius. Alus baltai nu-
putoja, o išdūkęs tai pasidaro bizalu. 

Ąsotį laikyk uždengtą, stiklinėje 
taip pat nepatart ina ilgiau jį garinti 
ir menkinti, nes alus žino savo vietą. 

Įvairios yra koštuvių tradicijos, 
labai įvairiai alumi vaišinamasi. 

Nemaišyk, alaus gėrėjau, jo su 
naminukės skystimėliu, nes bus 
nelabai gerai nei tau pačiam, nei 
aplinkiniams. 

Daugiau pamaukęs , daug ko 
neatsiminsi ir alaus skonio malonių 
nebepajausi. 

Būk su saiku, jausk ribas, tiktai 
skanauk ir džiaukis, vis pagirdamas 
aludarį. 

Tegul ilgiau alus dar pabūna 
statinaitėse vasaros darbų atgaivai, 
jis pravers ir rytoj, ir po savaitėlės. 

http://www.alwayswithflowers.com
http://www.aiwayswithflowers.net
http://www.minkstimas.com
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Ž e m i š k i e j i v a d o v a i 
Kaip jau turbūt žinote, Lietuvos 

Respublikos prezidentas Valdas Adam
kus su žmona Alma neseniai viešėjo 
Amerikoje, įskaitant ir Washington, 
DC. Rašau ne todėl, jog noriu kalbėti 
apie jų vizitą ir apie tai, kas ir kada 
buvo pasakyta ar nutylėta. Rašau to
dėl, jog buvau labai nustebinta ir su
žavėta mūsų šalies „pirmąja šeima" 
— jų žmogiškumu, paprastumu, nuo
širdumu ir kuklumu. Apie tai ir noriu 
trumpai papasakoti. 

Praėjusi savaitgalį, vasario 9 - 1 1 
dienomis, Amerikos - Baltijos fondas 
paminėjo mūsų šalies prezidentą ir 
dar nemažą grupę ypatingai nusipel
niusių asmenų (apie juos galite pasis
kaityti puslapyje: www.usbaltic.org). 
Manau tai ir buvo pagrindinis Valdo 
Adamkaus vizito į Jungt ines Valstijas 
tikslas. Ir nors mūsų šalies vadovas 
bei jo žmona buvo labai užimti (susi
tikimai su Amerikos prezidentu G. W. 
Bush ir kitais aukšto rango pareigū
nais), jie rado laiko ir savo tautie
čiams. 

Washington, DC, Lietuvių drau
gija yra Įkūrusi Kristijono Donelaičio 
lituanistinę mokyklą (http://dclac. 
orgkdlm.html). Alma Adamkienė pa
aukojo valandą savo brangaus laiko ir 
aplankė mažuosius Washington, DC, 
lietuviukus — su jais juokėsi, šoko, 
dainavo ir. dalinosi šypsenomis. Žiū
rint į ją atrodė neįtikėtina, jog ponia 

Alma šį savaitgalį šventė savo 80-mė
tį! Tokia energija, jaunatviškumas bei 
veidą puošianti žavi šypsena — tai 
ženklai ne tik išorinio grožio, tokiuo
se metuose pavydėtino kiekvienam, 
bet ir vidinės šviesos. 

Kitą dieną, sekmadienį, Wa-
shington, DC, Lietuvių Bendruome
nė buvo pakviesta susiburti Vasario 
16 - osios proga. Gausiai susirinkę 
lietuvaičiai užpildė nežemiško grožio 
„Crypt Church of the National 
Shrine" (Nacionalinės bazilikos kop
lytėlę). Garbės svečiais buvo Adam-
kai. Po mišių, iš anksto užsiregistra
vę, svečiai nuskubėjo į priėmimą Po
piežiaus Jono Pauliaus II centre. Čia, 
mano manymu, ir pasimatė tikrasis 
mūsų šalies vadovų žmogiškumas. 
Valdas Adamkus, pakviestas į tribū
ną, kažkieno paruoštos iš anksto kal
bos neskaitė iš lapelio. Jis savo kalbą 
tiesiogiai skyrė rotondoje susibūru
siai grupei žmonių. Prezidentas su 
užsidegimu, kalbėjo apie Lietuvos 
praeitį ir šviesią ateitį, taip pat su pa
sididžiavimu paminėjo jog Lietuva į 
Jungtines Tautas ar į Europos Są
jungą įstojo ne „išmaldos prašyti". 
Buvo be galo malonu išgirsti tokius 
paskatinančius žodžius tiesiai iš pre
zidento lūpų. Jei yra tekę kada nors 
būti minėjime, kuriame svarbus 
asmuo yra pakviestas sakyti kalbą — 
iš karto suprasite, ką turiu omeny 

Aistė Mackevičiūtė (kairėje) Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus 
ir Grytė Verbušaitytė. 

Aistė Mackevičiūtė ir Alma Adamkienė. 

sakydama, jog yra labai svarbu, kad 
prezidento kalba nebuvo nuobodi ar 
„sausa". Nėra nieko blogiau, kaip 
klausyti svarbaus asmens postringa
vimų kai jauti, jog tai, ką jis kalba — 
visai jam prie širdies. Mūsų prezi
dentas įrodė, jog, net užimant svar
bias pareigas, svarbu kalbėti iš šir
dies ir liesti klausytojus dominančias 
temas. 

Po prezidento kalbos svečiai nu
stebino Almą Adamkienę skardžiu 
„Ilgiausių metų ilgiausių". Tuo buvo 
baigta oficialioji dalis. 

Aš paskubomis nustriksėjau pa
spausti Adamkienei ranką. Buvau la
bai nustebinta (kaip ir kažkada, kai 
spaudžiau ranką kitai žaviai moteriai 
Madeleine Albright), jog nors ir ma
čiusi tūkstančius veidų ir manęs visai 
nepažindama, A. Adamkienė žiūrėjo 
man tiesiai į akis, šypsojosi ir tvirtai, 
neskubėdama spaudė man ranką, o 
galiausiai dar ir sutiko kartu nusifo
tografuoti. Pasveikinau A. Adamkie
nę su 80 - mečiu ir pasakiau jog ji — 
pavyzdys daugeliui moterų. 

Po to nuskubėjau paskui prezi
dentą. Jaudinausi ir galvojau: „Ar ir 
jis, kaip ir jo žmona, sutiks paspausti 
man ranką?" Pasirodo be reikalo jau
dinausi. Vėlgi buvau labai nustebinta 
kaip lengvai, draugiškai ir be jokio 
pasipūtimo prezidentas bendravo su 
susirinkusiais (įskaitant ir mane). 
Spaudė ranką ne vienam, dalino 

autografus, juokėsi, fotografavosi ir 
tiesiog „buvo" su žmonėmis. Man 
prasiyrus pro minią ir paspaudus jam 
ranką, paprašiau nusifotografuoti. 
Prezidentas akimirksniu sutiko. Su
abejojusi nuotraukos kokybe papra
šiau dar kartą nusifotografuoti. 
Valdas Adamkus ne tik sutiko, bet ir 
mano draugę Grytę, jau bandančią 
nueiti į šalį, vėl pakvietė „į kadrą", ir 
juokdamasis pasakė: „Na jei dar 
vieną — tai dar vieną". Mano many
mu, toks prezidento žmogiškumas 
daug pasako ne tik apie jį kaip apie 
nuoširdų asmenį, bet ir kaip apie 
šalies vadovą. Draugiškas ir žemiš
kas šalies prezidentas, patikėkite ma
nimi, yra retas reiškinys. 

Vėliau stebėdama Valdą ir Almą 
besišnekučiuojančius su asmenimis, 
daugumos kurių jie, tikriausiai, neb
uvo nė karto matę ir, greičiausiai, 
niekada daugiau nebepamatys, gal
vojau: ,,Ko mes galėtume išmokti iš 
savo šalies pirmosios poros?" Geriau
sia pamoka — nesvarbu, kas mes esa
me ar kuo norime būti - gydytojai, 
teisininkai, prezidentai, kepėjai ar 
statybininkai. Svarbiausia, kaip įro
dė šį savaitgalį Alma ir Valdas Adam-
kai — neprarasti savo vidinės šviesos, 
nuoširdumo, elegantiškumo ir pap
rasčiausio žmoniškumo. Pirmiausia 
— visi esame tik žmonės. 

Aistė Mackevičiūtė 

Pasirodė dar dažais kvepianti 
nauja Irene Makauskas atsiminimų 

knyga „Love of Life", kurią išspaus
dino „Draugo" spaustuvė. Knyga pa
rašyta anglų kalba. 

Joje istorija moters, kuri kaip ir 
daugelis ne savo noru paliko tėvynę 
Lietuvą, daug metų keliavo po pa
saulį — pabuvojo Vokietijoje, Angli
joje ir pagaliau apsigyveno Amerikoje. 

Knygoje taip pat jos įspūdžiai po 
daugelio metų aplankius Lietuvą, jos 
susitikimai su daug metų nematytais 
žmonėmis. 

Knyga gausiai iliustruota nuo
traukomis. 

Knygos kaina — 10 dol. Knygas 
galima įsigyti paštu, pridedant 9 
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo
je. Persiuntimo kaina - 5 dol. Per
siunčiant daugiau knygų, už kiekvie
ną papildomą knygą - 2.50 dol. mokes
tis. 

Paruošė L. A. 

f - — — " ~~ —""~~--" 
Prel. Algimantas Bartkus, Sv. Popiežiškosios lietuvių kolegijos 

Romoje rektorius, atnaujino ..Draugo" prenumeratą (oro paštu) ir dar 
pridėjo 50 dol. auką. Linkėdami kuo geriausios sėkmės, tariame nuoširdų 
ačiū. 

„Draugo" knygynėlio adresas: 4545 W. 63th Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

Pre l . A. B a r t k a u s a ts iųstoje nuotraukoje m a t o m e 2006-2007 
; mokslo metų Sv. Popiež iaus l ie tuvių kolegijos Romoje vadovybe 

ir s tudentus iš penkių Lietuvos vyskupijų. Kolegijos r ek to r ius 
pre l . A. B a r t k u s nuo t rauko je pirmoje eilėje t r e č i a s iš ka i rės . 

http://www.usbaltic.org
http://dclac
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Dainavos jaunimo stovyklos 
magijos ratas sukasi į priekį 
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Prieš keletą dienų turėjau įdomų 
telefoninį pokalbį su dr. Marium 
Laniausku. Nors jo veido nemačiau, 
buvo aišku, kad jis yra labai paten
kintas ir džiaugiasi Dainavos fondo 
veikla. Kaip tik kovo mėn. 1 d. suei
na vieneri metai nuo Dainavos fondo 
steigimo idėjos įgyvendinimo. 

Prieš metus buvo sudarytas fon
do steigimo komitetas, kuriam va
dovavo dr. Marius Laniauskas. Al
bertas Sušinskas buvo iždininku. 
Kiti nariai - miestų atstovai buvo šie: 
Marius Gudinskas, Hamii ton; dr. 
Kastytis Karvelis, Detroit; dr. And
rius ir Laima Kazlauskai, Boston; 
Marytė Newsom, Los Angeles; Juo
zas Polikaitis, Chicago; dr. Onilė Šeš
tokienė, Philadelphia. 

Steigiamojo komiteto darbas 
baigiasi 2007 m. kovo 1 d. Steigiamo
jo komiteto iniciatyva ir visuomenės 
pritarimu, per pirmuosius dešimt 
mėnesių surinkta 83,366.76 dol. 
Pajuokavus, kad negi buvo auko
jančių centais, buvo paaiškinta, kad 
centai atsirado, verčiant kanadiškus 
dolerius į amerikietiškus. Prisimi
nus, kad pirmais metais buvo užsi
brėžta surinkti 50,000 dol. tai pa
tvirtino. Tuo pačiu jis išreiškė viltį, 
kad dabar yra realu tikėtis iki kovo 1 
d. pasiekti 100,000 dol. 

Aukotojai Dainavos fondui buvo 
,,nuo California iki Lietuvos" ir dar iš 
Kanados. Viso jau daugiau nei 400 
aukotojų. Kai kurie jų buvo Dai
navos stovyklos steigėjai/veteranai 
aukotojai. Padėka jiems. „Labai džiu
gu, kad nemažai aukotojų yra jauni 
profesionalai, patys stovykloje sto
vyklavę ir augę", — džiaugėsi Ma
rius. Tai graži paskata kitiems, dar 
nespėjusiems prisidėti. J is taip pat 
pranešė, kad lėšų investavimas jau 
vyksta ir kad investavimą tvarko 
Edward Jonės bendrovė, kuriai atsto
vauja Danguolė Majauskaitė. Ji pati 
Dainavoje daug stovyklavusi, ją 
rėmusi, o jos tėvelis dr. Vytautas Ma
jauskas buvo vienas iš Dainavos sto

vyklos pirmūnų. Žodžiu, Dainavos 
magijos ratas sukasi ir sukasi ne 
vietoje, o i priekį, į ateitį. 

Gautos aukos svyravo nuo 10 iki 
2,500 dol. Trisdešimt keturi aukojo 
bent po 1,000 dol. Už ypatingą dos
numą pastariesiems buvo atsidėko
ta Dainavos stovyklos 50-mečio ju
biliejui, menininko Raimondo Lapšio 
specialiai sukurtu stiklo meno kū
riniu. Paklaustas, Marius paminėjo, 
kad šios prasmingos dovanos termi
nas baigiasi kovo 1 d. Taigi, paaukoję 
tūkstantį dolerių ar daugiau iki kovo 
mėn. 1 d. dar gaus Dainavos 50-mečio 
jubiliejinį kūrinį. Čekius, rašant 
,,Camp Dainava Foundation" vardu, 
prašoma siųsti: Camp Dainava Foun
dation, c/o Dr. Marius Laniauskas. 
6604 Ivaną Court, Mentor, OH 
44060. 

Baigiantis steigiamojo komiteto 
kadencijai, jos pradėtą darbą perima 
naujai sudaryta Dainavos fondo tary
ba. Jai pirmininkauja Saulius Cyvas, 
kuris Tarybon yra paskirtas MAS. 
Fondo iždininku yra jau minėtas dr. 
Marius Laniauskas. Jis fondo tary
bon buvo paskirtas Dainavos jauni
mo stovyklos direktorių tarybos. 
Sekretorium yra Paulius Jankus, 
paskirtas Detroit skautų tunto. Bi
rutė Bublienė fondo tarybon įeina 
kaip JAS atstovė, o Kastytis Gied
raitis Fondo tarybon skiriamas Dai
navos stovyklos direktorių tarybos. 
Taigi, šioje naujoje taryboje yra pen
ki nariai. Trys fondo tarybos nariai 
atstovauja stovyklaujančioms organi
zacijoms, o kiti du yra Dainavos jau
nimo stovyklos direktorių tarybos 
atstovai. 

Pokalbio pabaigoje dr. Marius 
Laniauskas dėkojo Dainavos fondo 
steigiamajam komitetui, gausiems ir 
dosniems aukotojams, menininkui 
Raimondui Lapšiui už meno kūrinį, 
Dainavai minint 50-ties metų sukak
tį, ir visiems kitiems, remiantiems 
Dainavos fondą, kuris yra sukurtas 
talkinti Dainavos jaunimo stovyk
lai. 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

B R I G H T O N PARK 4330 S. CALIFORNIA 
S U M M I T . 7300 W. ARCHER AVE. 

C I C E R O 5940 W. 35 ST. 
L E M O M . 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

E V E R G R E E N PARK, 2929 W. 87 ST. 
T I N L E Y P A R K . 16600 S. O A K PARK AVE. 

ALL P H O N E S 
NATIONW!DE TOLL FREE (nemokamas) 

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

„Still Proudly Serving Lithuanian Families" 

HILLS 
FUNERAL HOME 

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

Other Locations Available 
(708) 598-5880 

Formerly of Roseland" ''Family Owned & Operated' 

A t A 
EDMUNDAS VENGIANSKAS 

Mirė 2007 m. vasario 15 d., sulaukęs 86 metų. 
Paliko žmoną Emiliją Bronę (Morkūnaitę), pusbrolius ir puss-. 

seres Amerikoje ir Lietuvoje. 
v 

Velionis aktyviai dalyvavo Saulių, Ramovėnų, Jūros skautų 
sporto organizacijose. 

A.a. Edmundas bus pašarvotas sekmadieni, vasario 18 d. nuo 
v. p.p. iki 7 v.v. Pobocik Funeral Home. 106 East Ash St..' Thrr 
Oaks, MI. 

Laidotuvės privačios. 

N u l i ū d u s i ž m o n 

Daytona Beach (FL) Lietuvių klubo nariui 
A f A 

Inž. KAZIMIERUI BARŪNUI 

mirus, žmonai JADVYGAI, dukterims AUDRONEI L 
DANUTEI, sūnui ALGIUI, anūkams ir artimiesiems 
reiškiame širdingiausią užuojautą. 

Klubo valdyba ir nariai 

Netikėtai 
A t A 

MARIJAI ALUMBAUGH 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame tėvelius RIMĄ KULI-
KAUSKAITĘ ir JIM ALUMBAUGH, sesutę ONĄ, sene
lius EDMUNDĄ ir RŪTĄ KULIKAUSKUS, dr. ROBERT 
IR ELAINE ALUMBAUGH bei kitus gimines ir artimuo
sius. 

Giliai liūdime kartu su jumis. 

Seattle Lietuvių Bendruomenė 
„Lanko" vaikų ratelis 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAIVIŲ DIREKTORIAI 

jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. Jų 
laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose, 

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas d i rektor ius 

4330 So. California A ve, Chicago, IL 60632 

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home's 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1 - 7 0 8 - 4 3 0 - 5 7 0 0 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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APYLINKĖSE 

•Pr i s imenant Ramunę Kviklytę-
Lukienę, jos 5-ųjų mirties metinių 
proga kunigai - A. Saulaitis, SJ, ir A. 
Gražulis, SJ, - aukos šv. Mišias Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje vasario 25 d., sek
madienį, 10:30 vai. ryto. 

•Vasar io 18 d. 12 vai. p. p. Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės namuo
se vyks Užgavėnių — žiemos palydų 
šventė. Kviečiame mažus ir didelius 
pasivaišinti blynais, virtinukais, py
ragaičiais, kava. Netruks geros nuo
taikos. Šoksim, žaisim. Laukiame 
ateinančių su kaukėmis ir kostiu
mais. Jums gros Fausta Urbonienė. 
Įėjimas — 20 dol. suaugusiems, 5 dol. 
vaikams. 

• K u n . Kęstutis Kevalas iš Kauno 
vyskupijos, praves rekolekcijas Atei
tininkų namuose, Lemont, IL šešta
dienį vasario 24 d. Pradžia 9 vai. r. 
Prieš šv. Mišias bus proga susitaiky
mo sakramentui. Registracija pas 
Ireną Polikaitienę tel. (630)-257-2022 
arba ei. paštu: jpolikaitis@aol.com 

•Vasario 25 d., sekmadieni, 12:30 
vai. p.p. Lietuvių dailės muziejuje 
PLC, 14911 127th Street, Lemont, 
Vytauto Maželio knygos „Portretai" 
sutiktuvės. Knygą pristatys Stasys 
Goštautas. 

• Kovo 11 d. 2 vai. p .p . S v. Kazi
miero seselių rėmėjų draugija rengia 

žaidimų popietę („Games-Bingo Par-
ty") Maria aukštesniosios mokyklos 
patalpose (67th ir California gatvių 
sankryža). Įėjimas iš kiemo pusės 
nuo 12 vai. p.p. Galėsite nusipirkti 
maisto:'kugelio, dešrelių, naminio py
rago bei duonos, kavos. Seselės ir rė
mėjai kviečia atvykti, linksmai pra
leisti laiką draugų būryje ir paremti 
Šv. Kazimiero seserų vienuolyną. 
Lauksime. 

IŠ ARTĮ IR TOLI... 

• L a k e County, IN, Amerikos lie
tuvių bendruomenė, East Chicago, 
IN, Amerikos Lietuvių Bendruomenė 
ir Lietuvos Vyčių 82-oji kuopa vasario 
18 d. Amerikos legiono 430 posto pa
talpose, 7430 Broadvvay, Merriliville, 
IN, švęs Lietuvos Nepriklausomy
bės dieną. Įėjimas nuo 12 vai. p.p. 
Programa prasidės 1 vai. p.p. Muzi
kinę programą atliks Bronius Mūras. 
Kaina — 12.50 dol. Tel. pasiteira
vimui: 219-884-2220 (Joanna Rudze
vičius). 

• V a s a r i o 24 d. 12 vai. p.p. Rock-
ford Lietuvių klubas, 716 Indiana Ave., 
kviečia paminėti Lietuvos Nepri
klausomybės dieną. Jus linksmins 
tautinių šokių kolektyvas „Klumpė". 
Paskanausite lietuviškų patiekalų. 
Kaina — 8 dol., vaikams — 4 dol. Tel. 
pasiteiravimui: 815-871-7969. 

SKELBIMAI 

Advokatas 
Jonas Cibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. Kedzie A v e n u e 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p. 

Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel . 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P. Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. D I R M A N T A S 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
T e l . 8 7 7 - G y n e j a s a r b a 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis dėkoja už aukas padėti 
vargingai gyvenantiems vaikams ir 
studentams Lietuvoje. Aukojo: Alek
sandra Kazickienė (The Kazickas Fa
mily Foundation) $6,000, tęsiant vai
kų metinę paramą. Labai ačiū. „Sau
lutė" (Sunlight Orphan Aid), 414 
Freehauf St., Lemont, IL 60439, 
tel . (630) 243-7275, TAX ID #36-
3003339. 
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Lietuvos Vyčių pobūvis 
vasario 24 d. (kokteiliai n u o 5 vai . p.p., vakarienė — 6 vai. v.) 

Mayfield B a n ą u e t Hali , 
6072 S. Archer Ave. 

Pobūvio metu daugelio lietuviškų organizacijų nariui bei vadovui 

Sauliui Kupriui 
bus jteiktas pasižymėjusio asmens žymuo. 

Muzikinę programą atliks Katherine Jagiella (sopranas) ir Faustas 
Strolia. 

Tel. pasiteiravimui: 773-376-4779 (Diann Martin). 

Gražiai Jaunimo centrą prižiūri čia dirbantys Vytautas Daubaris ir 
Alfreda Mikalauskienė. Visur švara, tvarka, malonu bet kada čia užeiti. 
Kada tik beužsuktum į JC, visada jie pasitinka su šypsena veiduose. 

Laimos Apanavičienės nuotraukoje (iš kairės) Vytautas, Alfreda ir 
Jaunimo centro valdybos pirmininkė Milda Šatienė. 
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Rimas Kalvaitis, gyv. Contoocook, NH, už gražųjį, 2007-ųjų metų, 
„Draugo" kalendorių atsiuntė 50 dol. auką. Lai kiekviena diena, pažymė
ta tame kalendoriuje, jam būna laiminga. Ačiū už auką. 
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J. Palshis iš Palos Hills, IL, kar tu su prenumeratos mokesčiu at
siuntė „Draugui" 50 dol. auką. Esame labai dėkingi. 
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Antanas Adomaitis iš Manchester , CT, kartu su „Draugo" prenu
meratos mokesčiu, atsiuntė 50 dol. auką. Dėkojame už dosnumą ir už tai, 

i kad skaitote „Draugą". 
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J. S. Šidlauskas, Oak Lawn, IL, atnaujino „Draugo" prenumeratą 
dar vieniems metams ir pridėjo 80 dol. auką. Esame nuoširdžiai dėkingi, 
nes kiekviena auka „Draugui" labai svarbi. 

Julia Janonis , Chipley, FL, atnaujino „Draugo" prenumeratą ir : 
dar atsiuntė 80 dol. auka. Labai dėkui. 

WOBW0WMOWgOOBW **•» 
Dr. Fr. Mažeika, St, Pete Beach , Fl, pasirūpino, kad „Draugas" jį 

lankytų dar vienus metus ir kartu pridėjo dosnią 80 dol. auką. Širdingas 
ačiū. 
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SKELBIMAI 

•Li thuanian Mercy Lift dėko
ja už aukas, kurias paskyrė moterų 
krūties vėžio ankstyvai diagnostikai 
Lietuvoje. Aukojo $50 — Rita A. De-
renčius, MI; William ir Beverly 
Opelka, IL. $40 — Danutė ir Vaclo
vas Melinauskas, OH. Li thuanian 
Mercy Lift, P. O. Box 88, Palos 
Heights, IL 60463. Tel. 708-636-
6140. Tax ID #36-3810893. 

•Li thuanian Mercy Lift dėko
ja Anthony W Rusilas už $50 auką. 
Šią auką paskyrė šelpti tuberkulioze 
(TB) sergantiems ligoniams Lietuvo
je. Lithuanian Mercy Lift, P O. 
Box 88, Palos Heights, IL 60463. 
Tel. 708-636-6140. Tax ID #36-
3810893. 

•Li thuanian Mercy Lift dėko
ja už aukas, kurias paskyrė padėti pe-
rinatalinei naujagimių priežiūros 
programai Lietuvoje. Aukojo: $50 — 
A. ir S. Bartkus, IL; Donatas ir 
Marian Greb, CA. Lithuanian Mer
cy Lift, P. O. Box 88, P a l o s 
Heights , IL 60463. Tel. 708-636-
6140. Tax ID #36-3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift .org 

•Gintros ir Prano Nar ių 80-
ojo gimtadieno proga Margarita ir 
Vaclovas Momkai aukojo Lithuanian 
Mercy Lift $80. Auka skiriama LML 
programoms, kurios padeda Lietuvos 

sergantiems. Dėkojame už auką! 
Lithuanian Mercy Lift, P. O. Box 
88, Palos Heights , IL 60463. Tel. 
708-636-6140. Tax ID #36-
3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift.org 

• L i t h u a n i a n Mercy Lift dėko
ja už aukas, skirtas padėti LML įgy
vendinti medicininiams projektams 
sergantiems ligoniams Lietuvoje. Au
kojo: $50 — Ona Karalius, CA; Anelė 
Apeikis, CA; Raminta Muzumdar, IL; 
Palmira Janušonis, WI; I. A. Rau-
linaitis, CA; F. A. Raila, MS; Gedi
minas Balanda, MI; Vytautas ir Jada 
Girnius, IL; A. ir Roma Čepulis, OH; 
Michael ir Lijana Mursko, CT; Ann ir 
Richard Balconis, NY; Raymond G. 
Kazlas, NY; Henrikas ir Ilona Lau
čius, MI; Junia Shlaustas, IL; A. Gre-
gory ir Suzanne Lickus, AZ; Gene-
vieve U. Anoff, IL; kun. Matas Čyvas, 
FL; dr. Lina Poškus, IL; Vytautas ir 
Genovaitė Gediminas, FL; Aleksas ir 
Magdalene Liutkus, OH; dr. K. G. 
Ambrozaitis, IN; Vidmantas ir Maria 
Raisys, WA. $40 — Robert P Simon, 
MA. $35 — Vytautas J. Bieliauskas, 
PhD, OH. Li thuanian Mercy Lift, 
P O. Box 88, Palos Heights, IL 
60463. Tel. 708-636-6140. Tax ID 
#36-3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift.org 
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