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PLB pirmininkė R. Narušienė: 
kur yra noras, y ra i r ga l imybė 

Dalia Cidzikaitė 

Nesuklysiu teigdama, jog šių 
metų vasario 27 dieną Lietuvos 
spaudoje pasirodęs pranešimas apie 
„ypatingo statuso" užsienio lietu
viams suteikimą, tiksliau — pasiūly
mą pilietybės problemas spręsti įtei
sinant „ypatingo ryšio su Lietuva iš
saugojimo institutą", privertė ne vie
ną lietuvį mažų mažiausiai patrauk
ti pečiais. 

Pro reto užsienyje ir ypač 
Amerikoje gyvenančio lietuvio akis 
galėjo prasprūsti ir tas faktas, jog 
oficialiame pranešime vienu iš LR 
ministro pirmininko G. Kirkilo 2006 
m. gruodžio 20 d. sudarytos darbo 
grupės narių nurodoma ir PLB val
dybos pirmininkė Regina Narušienė. 

Nepraėjus nė dienai, R. Naru
šienė kreipėsi į lietuvių spaudą, tarp 
jų ir „Draugą", prašydama išspaus
dinti pareiškimą, kuriame paaiški
namos jos dalyvavimo aukščiau mi
nėtoje darbo grupėje aplinkybės. 

Pareiškime sakoma, jog „Darbo 
grupė veikė, nepranešant apie tai 
PLB pirmininkei. Ji nebuvo infor
muojama apie posėdžius ar pakvies
ta dalyvauti diskusijose ir svarsty
muose" '„Draugas", 2007 m. kovo 2 
d.). 

Kalbėdama telefonu. PLB pir
mininkė sakė, jog kadangi spaudoje 
ji pristatoma kaip PLB atstovė, o ne 
kaip patyrusi konstitucinės teisės 
advokatė, rašydama pareiškimą, ji 
nenorėjo būti emocionali. 

Pareiškime ji siekė pabrėžti fak
tą, jog darbo grupės dėl dvigubos pi-

Regina Narušienė. 

lietybės priimti sprendimai buvo pa
daryti be jos dalyvavimo grupės 
darbe. 

Žemiau pateikiame ištraukas iš 
pokalbio su PLB valdybos pirmininke 
apie jos dalyvavimo minėtoje grupėje 
bei jos viešo pareiškimo parašymo 
aplinkybes. 

į R. Narušienė: Nežinau, kas at-
sit'ko Pats premjeras G. Kirkilas pa-
prdljė, kad dalyvaučiau toje darbo 
grupėje. Iš pradžių maniau, kad jis 
nori, jog dalyvaučiau kaip advokatė, 
juk esu daug patirties turinti konsti-

„Draugo" archyvo nuotr. 

turinės teisės advokatė. Nesulaukusi 
pakvietimo atvykti į grupės posė
džius ir žinodama, kad paskutinė da
ta pateikti pasiūlymus buvo vasario 1 
diena, ėmiau pati teirautis. 

Parašiau premjerui, jis paprašė 
kreiptis į jo patarėją Albiną Janušką. 
Parašiau jam, klausdama, kas darosi. 
Premjero patarėjas ir darbo grupės 
sekretorius R. Merkevičius pranešė, 
jog darbo grupės pasiūlymai jau yra 
paruošti. Paprašiau juos man atsiųsti 
ir pasiteiravau, ar tie pasiūlymai jau 
yra galutiniai. Nukelta į 7 psl. 

Lukiškių 
kalėjimas 
kraustysis 
Į priemiestį 

Vilnius, kovo 9 d. (BNS) — 
Teisingumo ministerijos ir Kalėjimų 
departamento vadovai įvardijo tris 
vietas, kur gali būti iškeldinamas pa
čiame sostinės centre įsikūręs Lu
kiškių tardymo izoliatorius-kalėji-
mas. 

Naujas kalėjimas gali būti sta
tomas Vilniaus miesto ribose — už 
Pagirių gyvenvietės arba dviejose 
vietose Naujojoje Vilnioje, Pramonės 
gatvės gale, rašo dienraštis „Lietu
vos rytas". 

Teisingumo rninisterijos Viešųjų 
ryšių departamento direktorė Julija 
Šliažienė sakė, kad nė vienas iš trijų 
sklypų dar nėra patvirtintas. 

Dėl ketinimų Naujojoje Vilnioje 
statyti kalėjimą jau sukilo šio rajono 
gyventojai. 

Kad įkalinimo įstaigai Vilniaus 
centre — ne vieta, Vyriausybė nus
prendė dar praėjusių metų gruodį. 
Be to, tardymo izoliatorius, kuriame 
yra 864 vietos, nuolatos perpildytas. 
Ne ką geresnė padėtis ir kalėjime, 
kuriame laikoma 160 nuteistųjų, iš 
kurių 80 — iki gyvos galvos. 

Lukiškių saugumą užtikrinti da
rosi vis sunkiau, be to, šalia Įkalini
mo įstaigos yra dvi vaikų mokymo 
įstaigos, vieną jų nuo kalėjimo tvoros 
skiria vos keli metrai, tad fizinės ap
saugos pakeisti inžinerinėmis prie
monėmis neįmanoma. 

numeryje: 
•Iš ateitininku veiklos. 
•Artėjant Kovo 11-ajai. 
• Sveikinimai. 
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• San Francisco LB 
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palikimus. 
•Draugo fondo skiltis. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.62 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Ministro pirmininko sveikinimas 
lietuvių bendruomenėms užsienyje 

Gediminas Kirkilas. 

Brangūs tėvynainiai! 

Sveikinu Jus Nepriklausomybės 
atkūrimo dienos - Kovo 11-osios pro
ga. 

Atkūrus nepriklausomą valsty
bę, po pasaulį išblaškytiems lietu
viams atsivėrė galimybės dalyvauti 
Lietuvos visuomeniniame, kultūri
niame gyvenime. 

Mes, nesvarbu kokiame pasaulio 
kampelyje begyventume, esame vie

na tauta, kurią jungia tie patys 
džiaugsmai ir rūpesčiai. 

Išeivijai priklauso nemaži nuo
pelnai, kad buvo paspartintas mūsų 
valstybės pripažinimas. Užsienio lie
tuviai visada prisidėjo prie investici
jų, ekonominių ryšių su kitomis vals
tybėmis skatinimo, Lietuvos tei
giamo įvaizdžio formavimo, mūsų 
kultūros, meno propagavimo. 

Dėkojame Jums už šį darbą. Vy
riausybė palaiko Jūsų siekius iš
saugoti lietuvybės dvasią, tradicijas 
ir perduoti jas jaunajai kartai, remia 
užsienio lietuvių bendruomenių kul
tūros ir švietimo projektus, informa
cijos sklaidą. 

Laisvė suteikia daugybę galimy
bių, bet ir uždeda atsakomybę už 
veiksmus, savo vaikų, valstybės li
kimą, valstybingumo stiprinimą. Bū
kime verti šios laisvės ir atsakomy
bės, kurių simboliu tapo Kovo 11-oji! 

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

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 
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Iš Ateitininkų gyveninio 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • el-paštas: draugas@ateitis.org 

Ateitis" 2007 nr.l 
# # 

Plačiai aprašytas laisvės šauklys, poetas Bernardas Brazdžionis 

Prenumeratoriams jau išsiųstas pirmasis šių metų jaunesniesiems moksleiviams ateitininkų leidžiamą 

„Ateities" numeris. Šiais metais planuojama žur- žurnalą „Ateities spinduliai". Savo gyvenimu Bernardas 
nalą leisti ne kas trys, o kas du mėnesiai. Aukotojų Brazdžionis parodė kaip galima suderinti penkis atei-

dėka žurnalas pasiekia vis daugiau mokyklų bibliotekų, tininkų principus į vieną visumą: sąmoningas katalikas, 
Nuo šio numerio Audronės aktyvus patriotas, visuomenininkas, inteligentas, mylin-

Reda Sopranaitė (Gelažytės) Messick paramos tis vyras, tėvas, senelis ir prosenelis. 
— dėka „Ateitį" gaus Kauno ap- Neatsitiktinai „Ateities" redakcija dar prieš metus 

skrities mokyklų bibliotekos. paskelbė jaunųjų poezijos konkursą, skirdama jį poetui, 
Pirmuosius metų mėnesius galima vadinti Lietuvos ateitininkui Bernardui Brazdžioniui. Prieš metus pradėta 

laisvės mėnesiais. 1918-ųjų vasario 16 — išreikšto apsis- rengtis poeto šimtmečio paminėjimui, o š. m. vasario 5-ąją 
prendimo būti laisvais ir nepriklausomais nenumarino j Vilniaus rotušę „Ateities" redakcija pakvietė ne tik 
okupacijos, jis gyveno lietuvių širdyse. Tą apsisprendimą ateitininkus, bet ir kitus poeto mylėtojus, kurių susirinko pokariu paliudijo partizanai ir 
tremtiniai, 1990 kovo 11-ąją sig
natarai pasirašydami nepriklau
somybės atkūrimo aktą, o 1991-ųjų 
sausį dar kartą tai patvirtino mūsų 
ir mūsų tėvų karta. Daugeliui sau
sio 13-osios išgyvenimai atmintin 
įstrigo visam laikui. Šios dienos 
prisiminimais su skaitytojais dali
jasi prof. Leonas Laimutis Ma
čiūnas. 

Kiekviena valstybė turi savo 
laisvės simbolius — vėliavą, herbą, 
himną. Su jais eina į kovas dėl 
laisvės, juos naudoja švęsdami 
šventes. Lietuva be šių simbolių 
turi žmones, kuriuos galime 
vadinti laisvės šaukliais, garantais. 
Vieni jų už laisvę kovojo ginklais, 
kiti — žodžiu. 

Tokiu laisvės šaukliu galime 
vadinti ir poetą Bernardą Braz-
džionį. Jam šiame „Ateities" žur
nalo numeryje skiriama nemažai 
dėmesio. Poeto vardą žino beveik 
visi lietuviai, nesvarbu ar jie 
gyventų Lietuvoje, ar užjūryje. 
Vieni pamilo skaitydami „Rudno-
siuką", kiti jo lyriką, patriotinę ar 
religinę poeziją, treti tiesiogiai 
bendraudami su poetu ar bent kartą atėję į susitikimą su 
juo. Yra ir tokių, kurie nė karto nematė Brazdžionio, 
neskaitė nė vieno jo eilėraščio, o vis tiek jį myli. Bernardo 
Brazdžionio idealizmas, tikrumas, nuoširdumas, neveid-
mainiavimas, sakymas ir rašymas tai, ką išgyvena, trau
kia ir mažus, ir pagyvenusius. 

Ateitininkams Bernardas Brazdžionis ypač brangus. 
Jis dar besimokydamas Biržų gimnazijoje priklausė 

Esu lietuvis katalikas. 
Iš esmės, ne iš paviršiaus. 

Idėjinis nereklaminis. 
Bernardas Brazdžionis 

apie tris šimtus. Vakarą vedęs ir prane
šimą skaitęs literatūros kritikas Valenti
nas Sventickas Bernardą Brazdžionį api
būdino kaip triskart klasiką: „Poezijos 
klasikas. Vaikų literatūros klasikas Vytė 
Nemunėlis. Ir lietuviškos laisvės politikos 
klasikas. Jo poezija neabejotinai padėjo 
iškovoti Lietuvos Nepriklausomybę, pa
veikė daugybės tautiečių gyvenimą ir lai
kyseną". 

Kas padėjo poetui išlikti tvirtam, nei
nančiam į kompromisus su sąžine? 

„Esu lietuvis katalikas. Iš esmės, ne iš 
paviršiaus. Idėjinis nereklaminis" taip 
apie save rašė Bernardas Brazdžionis. Mei
lė gimtajam kraštui ir gilus tikėjimas at
sispindi ir jo kūryboje. 

Tylumoj tamsaus Karmelio 
Tu kaip žiedas sušvitai, — 
Sviesk šventoji Teresėle, 
Žemei, Dievo užmirštai! 

Sv. Teresėlė viena mylimiausių poeto 
šventųjų, jai skyrė ne vieną eilėraštį. Šios 
kuklios, mažąjį meilės kelelį pasirinkusios 
šventosios relikvijos vasarą aplankys ir Lie
tuvą. „Ateitis" skaitytojus kviečia geriau 
pažinti šv. Teresėlę, kuri liudijo, kad „Dievo 
balsą galima išgirsti ir dirbant kasdienius 
darbus". 

Apaštalinis nuncijus Justo Mullor Garcia, prista
tydamas šv. Teresėlės iš Lisieux knygą „Vienos sielos 
istorija", rašė: „Bažnyčiai visada buvo reikalingi šventieji. 
Jų labai reikia ir Lietuvai. Po ilgos nykios prievartinės 
tylos apie Kūrėją tik šventi Lietuvos vaikai, Dievą 
garbinantys ir Jo veidą įžvelgiantys visų žmonių veiduose, 
tik sąmoningi Bažnyčios nariai padės Lietuvai kūrybingai 
ir prasmingai įkūnyti atsikovotąją laisvę". 

moksleivių ateitininkų kuopai. Studijuodamas lietuvių 
kalbą ir literatūrą Vytauto Didžiojo universitete dalyvavo Reda Sopranaitė yra ,Ateities" redaktorė. Su ja galima 
studentų ateitininkų korporacijoje „Šatrija", redagavo susisiekti ei. paštu: zurnala8@ateitis.lt 

Registracija ) Jaunųjų ateitininkų 
stovyklą prasidės už dviejų savaičių! 
Kovo 14 d. Ateitininku tinklalapyįe www.ateitis.org rasite registra-
vimuisi anketas ir bendra informaciją apie stovyklą. 

Nuo kovo 24 d. stovyklos registratorė, Žibutė PranckeviČienė, priims 
registracijos anketas ir mokestį, atsiustus paštu. 

Iki balandžio 8 d. pirmenybė registruotis bus teikiama JAS nariams. 
Po to priimsime visus norinčius stovyklauti pagal užsiregistravimo eilę. 
Kol bus vietų, tol stovyklautojai bus priimami ir registruojami. 

Turite klausimu? Rašykite Laimai Aleksienei laleksa@ameritech.net 

JAS stovykla • liepos 4-15 d. • Dainavoje 

Norite vadovauti 
MAS stovykloje? 

Moksleivių ateit ininku 
sąjungos Centro valdyba 
pri ima prašymus norinčių 

vadovauti ar šiaip dirbt i MAS 
vasaros stovykloje. 

Prašymai bus pr i imami iki 
balandžio 1 d. Rašykite MAS 
CV pirmininkei Dainei Quinn 

ei . paštu DLNQ@aol.net 

Moksleiviu ateit ininkų 
stovykla • liepos 1 5 - 2 8 d. 

Dainavoje 

Prenumeruokime 
ir savo aukomis 

remkime „Ateiti" 

Prenumerata 
metams 32 JAV dol. 

Užsisakykite, rašydami 
Laurai Lapšytei 

2444 9thSt. # 1 , 
Boulder, CO 80304 

EI.p. iapsyte@yahoo.com 

Kanadoje kreiptis į 
Vincą Kolyčių 

86 Glenholme Ave. 
Toronto Ont. M6H 3B1 
EI.p. vincask@hotmaii.com 

Čekius rašyti: 
Lithuanian Catholic 
Federation Ateitis 
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• Administracija dirba kasdien, 
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• Redakcija dirba kasdien, 
nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA 
JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE 

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA 
TO THE UNITED STATES OF AMERICA 

4590 MacArthur Blvd. NW, Suite 200, VVashington DC 20007 
Tel. +202 234 5860. Fax +202 328 0466, e-mail info@ltembassyus.org 

Lietuvos Respublikos ambasadoriaus 
Jungtinėse Amerikos Valstijose sveikinimas 
Kovo 11 proga 2007.03.11 

Mieli taut ieč ia i , 

Šiandien minime Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 
dieną. 

Nepriklausomybės Akto signatarų, visų Lietuvos gyventojų, o taip 
pat ir jūsų - gyvenančių svetur, pasiaukojimo ir tvirto ryžto dėka, Lietuva 
jau 17 metų yra laisva ir nepriklausoma. 

Mus suburianti ir sutelkianti jėga - tai mūsų senosios tautos tradi
cijos bei naujos valstybės užmojai. Kviečiu puoselėti mūsų tautiškumą ir 
prisidėti kuriant modernią Lietuvos valstybę! 

Nuoširdžiai sveikinu jus Lietuvos Respublikos nepriklausomybės 
atkūrimo proga! 

Lietuvos Respublikos ambasadorius A u d r i u s Brūzga 

Brangūs tautiečiai, 

Sveikinu Jus Kovo 11-osios, 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos, proga. 

Prisimename šį mūsų tautai istorinį įvykį kaip 
viso pasaulio lietuvių nuopelną - bendros kovos, pastangų rezultatą. 

Atgimus laisvai ir demokratiškai Tėvynei, su kiekvienais metais 
abipusiai stiprėjo užsienyje gyvenančių tautiečių ir Lietuvos valstybės 
ryšiai. Esame vieni kitiems reikalingi ir svarbūs, mums visiems rūpi 

Tėvynės ateitis. Sulaukėme labai svarbios Jūsų paramos 
siekiant Lietuvos narystės Europos Sąjungoje, NATO, 

kitose tarptautinėse organizacijose, formuojant valstybės įvaizdį. 
Jūs ir šiandien aktyviai dalyvaujate mūsų šalies gyvenime, 

kartu kuriame pilietinę visuomenę. 
Telydi mus ta stiprybė ir vienybė, sujungusi per Kovo 11-ąją. 

Antanas Petrauskas 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento 

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
generalinis direktorius 

Vilnius, 2007 m. kovas 

Pasirašomas Lietuvos neprtK ausomos valstybės atkūrimo aktas, Vilnius 
1990 m. kOVO 1 1 d . Zenono Nekrošiaus nuotr. 

Artėjant Kovo 11-ajai 
DARIUS FURMONAVIČIUS 

Kaip Amerikos lietuviai padėjo Lietuvai a tkur t i ir įtvirtinti ne
priklausomybę? 

Visų pirma tai JAV nepripažinimo politika, kurios pamatus padėjo 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir visų Amerikos lietuvių organizacijų aktyvi 
veikla po okupacijos 1940-aisiais. 

Antra, tai aktyvi veikla 1990-1991-aisiais, kai administracija ragino 
sovietus taikiai paleisti Baltijos valstybes. Nors Vokietijos suvienijimo de
rybose JAV per Prancūzijos ir Vokietijos vadovus, Kremliui reikalaujant, siūlė 
„suspenduoti" Lietuvos nepriklausomybę, prof. Vytauto Landsbergio vado
vaujamas Seimas atsilaikė. Po sausio 13-osios įvykių, visuomenės spaudžia
mas, Prezidentas pagrasino nutraukti visus ekonominius santykius su so
vietais. Kremlius nebeišdrįso atnaujinti karinių veiksmų. Savo laiške Gorba
čiovui JAV prez. George Bush rašė: „Jūs turite suprasti, aš taip pat esu spau
džiamas". 

Trečia, tai visa milžiniška politinė veikla, siekiant NATO narystės. 
Nepaisant šių pasiekimų, Lietuva vėl susiduria su realiais pavojais, 

kylančiais iš Rusijos. Panašiai, kaip per blokadą 1990-aisiais, Rusija pernai 
nutraukė naftos tiekimą Lietuvai vamzdynais. Jei jau 2009-aisiais bus už
daryta Ignalinos elektrinė, Lietuva atsidurs dar didesnėje rusų priklauso
mybėje. Energetinių išteklių nutraukimas gali turėti tas pačias pasekmes kaip 
ir karinė ataka, sako JAV senatorius Richard Lugar. 

Tuo tarpu NATO teigia, kad Rusija nėra grėsmė, bet strateginis part
neris. JAV administracijai ir kongresui yra svarbu suvokti, kad, iš tiesų, Ru
sija yra didelė grėsmė ne tik Lietuvai, Europos stabilumui, bet ir Amerikai. 

Rusija grasina sulaužyti taip vadinamą vidutinio ir trumpesnio nuotolio 
raketų sutartį, jei Lenkija ir Čekija įsileistų Amerikos priešraketinės gynybos 
radarus. Bet, iš tiesų, ji jau yra sulaužyta dėl bent aštuonių 750 km nuotolio 
branduolinių raketų Karaliaučiaus krašte. Rusijos kariškiai prabilo apie 
Baltijos valstybių bombardavimą! Panašiai kaip 1939-aisiais Lietuvoje ypač 
aktyviai dirba Rusijos žvalgyba. 

Tad Lietuvos nepriklausomybės darbai dar nėra užbaigti. Yra svarbu 
stiprinti lietuvių bendruomenę Amerikoje, visas lietuviškas organizacijas. Vėl 
aktyviai junkimės į politinę veiklą. Taip pat kiekvieną sekmadienį nepa
mirškime šventų mišių, meldžiant Lietuvai taikos, laisvės ir nepriklausomy
bės išlaikymo. Atsiveskime į lietuviškos parapijos bažnyčią savo visus vaikus 
ir anūkus. 

Ačiū Jums, visiems Amerikos lietuviams.. 
Geriausi sveikinimai Kovo 11-osios proga! 

Dr. D. Furmonavičius — istorikas, dėsto University of Bradford, Ang l i jo je , 
bei Lietuvių katal iku centro sekretorius Not ingham mieste. 

mailto:info@ltembassyus.org
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 

SAN FRANCISCO LB 
NAUJIENOS 

JAV LB apylinkės auga kaip gry
bai po lietaus. Kur susiburia grupelė 
tautiečių, steigiama Lietuvių Bend
ruomenės apylinkė, nes lietuvis 
traukia lietuvį. 

JAV Lietuvių Bendruomenė gy
vuoja per 50 metų. Turi savo nusisto
vėjusį organizacinį tinklą, veiklos 
struktūrą. LB yra daug nuveikusi, 
organizuojant masinius renginius, 
pavyzdžiui, tautinių šokių ir dainų 
šventes bei minėjimus, bet ypač daug 
atlikusi jaunų lietuvių švietimui. 
Paskutiniu metu jaučiama, kaip į jos 
„kūną" pūstelėjo lyg pavasario vėjas. 
Tenka džiaugtis, kai iš Lietuvos 
atvykę jauni tautiečiai jungiasi į LB 
apylinkes ir steigia lietuviškas mo
kyklėles. Jų kilnūs darbai užtikrins 
lietuvybę šiame krašte dar ilgiems 
metams. Didelė atsakomybė tenka 
tėvams ir mokytojams, kurie sten
giasi auklėti savo jaunimą lietuviška 
dvasia, kad neužmirštų lietuvių kal
bos, Lietuvos istorijos. 

Pakalbinome San Francisco apy
linkėje įsisteigusios lietuviškos mo
kyklos vedėją Virginiją Talį. 

— Jūsų LB apylinkė nėra 
gausi, bet sugebėjote Įsteigti lie
tuvišką mokyklėlę. Kaip sekėsi 
mokyklėlę organizuoti ir koks 
yra jos pagrindinis tikslas? Ar 
noriai tėvai bendradarbiauja? 

— Jūs esate teisi, lietuvių šeimų 
čia yra, bet visi labai išsibarstę po 
apylinkes. Vienoje iš Lietuvių Bend
ruomenės organizuojamų švenčių 
susirinko nemažas būrelis 5-8 metų 
vaikų. Nors visi vaikai auga lietuvių 
šeimose, bet kartu susirinkę žaidė 
kalbėdami anglų kalba. Pakalbėję su 
motinomis, nusprendėm, kad gerai 
būtų dažniau suburti vaikus ir pra
dėti rimtesnes pamokėles, kurios 
vyktų lietuvių kalba, ir kur vaikai 
tarpusavyje bendrautų lietuviškai. 
Pradėjome ieškoti mokytojos, patal
pų. Teko apsvarstyti, kur vyks pa
mokos, koks bus pamokų turinys ir 
kiek tėvelių norės vežioti vaikus kiek
vieną šeštadienį į mokyklą. Mokyklos 
Įsteigimas buvo tėvų užmojis, dėl to ir 
dabar turime didelę paramą iš jų pu
sės. Vieni vaikai gyvena šalia mokyk
los, kitiems tenka po valandą važiuo

ti. Pirma grupelė vaikų pradėjo mo
kytis 2006 m. rugsėjo mėnesį. Šių 
metų sausio mėn. subūrėm ir vyres
nių vaikų klasę. 

— Kiek mokin ių lanko jūsų 
mokyklėlę ir kas joje dirba? 

— Mokytoja Jovita Stanišaus-
kienė dirba su jaunesniųjų klase. Čia 
susirinko 10 mokinių nuo 5 iki 10 
metų amžiaus. Mokytoja yra su
skirsčiusi juos į grupeles pagal amžių 
ir lietuvių kalbos žinias. Mokytoja 
Rosana Šleževičienė dirba su vyres
niais vaikais. Šioje klasėje turime 8 
mokinius, nuo 7 iki 14 metų. Abiejose 
klasėse yra mokinių, kurių abu tėvai 
yra lietuviai, ir mokinių, kurių tik 
vienas tėtis ar mama kalba lietuviš
kai. Pastarosioms šeimoms yra sun
kiau išlaikyti lietuvių kalbą, nes na
muose paprastai kalbama angliškai. 

Mokiniai su mokyt. Jovita Stanišauskiene. 
mis lentomis, net ir vadovėlius pra
džiai nupirko. Tai buvo didelė para
ma steigiant mokyklą, nes mes netu
rėjome pradinio įnašo, kad galėtu
mėme nuomotis patalpas. Sausio 
mėn. pradėjusią veikti vyr. klasę, pri
ėmė dr. Alvydas Koncė San Francis
co apylinkėje. Konferencinio stiliaus 
patalpose mokiniai turi didelį apvalų 
stalą, mokyklinę lentą ir pastovią 
vietą pamokoms. Didelę padėką reiš
kiame Donatui Janutai ir dr. Alvydui 
Koncei, tiek daug prisidėjusiems prie 

donkepurai tė" , kurį parodė visai 
bendruomenei Kūčių šventės metu. 
Smagu buvo žiūrėti, kaip mažieji vai
dina, kalba, dainuoja lietuviškai. Ly
dimi Jovitos Stanišauskienės, moki
niai pagrojo porą dainelių su metalo-
fonais, pašoko keletą šokių. 

Vyresniems mokiniams pateikia
ma daugiau žinių per istorijos ir 
geografijos pamokas. Taip jie supa
žindinami su Lietuvos kultūra, istori
ja bei lavina kalbos žinias. 

— Ką dar norė tumėte pasa
kyti apie savo pastangas ir kokie 
to l imesn i planai? 

— Dabar mokykloje stengiamasi 
išmokyti mokinius lietuvių kalbos 
per žaidimus, įvairią veiklą: naudo
jant darbelius, muziką ir gamtos pa
žinimą. Svarbiausia, kad vaikai pa
mėgtų mokytis lietuvių kalbos, būtų 
savarankiškesni, išradingi ir mąstytų 
patys. Planuojama toliau tęsti tokią 
veiklą ir sukurti tokią mokymosi sis
temą, kuri atitiktų Amerikos lietuvių 
mokymosi lygį, kad būtų Įdomi ir tik
tų būtent vienam šeštadieniui per sa
vaitę. Norėtųsi, kad daugiau vaikų 
prisijungtų prie šių pamokų, kad 
mokyklėlė galėtų toliau plėstis, o mū
sų jaunimas bendrautų lietuviškai. 

* * * 

Mokiniai, kalėdiniame pasirodyme vaidinę „Raudonkepuraitę". 

— Kaip sprendžiate mokyk
los patalpų klausimą? Ar gau
nate f inansinės paramos nuomai 
ir kt. iš laidoms padengti? 

— Vienas sunkiausių dalykų, 
įsteigiant mokyklą, yra patalpos. 
Nuomotis kambarį kiekvienam šešta
dieniui yra gana brangu. Mums labai 
pasisekė, nes patalpas pasiūlė Lie
tuvių Bendruomenės nariai. Teisi
ninkas Donatas Janu ta priglaudė 
jaunėlių klasę Oaklande. Jis pasirū
pino stalais su kėdėmis, mokyklinė-

mokyklos įsikūrimo. 
Kitus mokyklinius reikmenis nu-

siperkame patys ir mokykla išsilaiko 
iš mėnesinių tėvelių mokesčių. Mo
kiniai mokosi iš pratybų, Lietuvoje ir 
Amerikoje leistų vadovėlių. Mokyto
jos taip pat naudoja savo paruoštą 
mokomąją medžiagą, kurią naudojo 
mokytojaudamos Lietuvoje. Jaunes
niųjų klasė suruošė vaidinimą „Rau-

Tenka tik pasidžiaugti, kad jau
nimas tur i progų susitikti su tėvų 
žemės draugais, kalbėti lietuviškai, 
bendrauti . Linkima mokyklėlės vedė
jai, mokytojoms ir tėveliams sėkmės, 
dirbant šiems kilniems tikslams. Per 
meilę lietuviškai kalbai, per šventą 
pasiaukojimą, ugdant lietuvybę jau
noje kartoje toli nuo tėvynės. 

Kalbėjosi Marija Remienė 
LB VP informacijai 

Jaunieji „muzikantai". 

„Neringos" Stovyklos 
LIETUVIŲ KALBA 

Liepos 1-7 d. — Seimų stovykla 
Liepos 8-22 d. — 8-16m. vaikams 
Liepos 22-28 d. — Tęsinys 13-16m. va ikams 
Rugpj. 19-26 d. — Aštuonios Meno Dienos 

Neringoje Suaugusiems 

LIETUVIŲ KILMĖS STOVYKLAUTOJAMS 
ANGLŲ KALBA 

Birželio 23-27 d. — Seimų stovykla 
Liepos 29-Rugpj. 11d. — 7- 6m. vaikams 
Liepos 11-18 d. — Tęsinys 13-16m. vaikams 

info@neringa.org " www.ne r i nga .o rg * 978-582-5592 
Neringa Inc. su Nek. Pr. Marijos Seserimis organizuoja ir praveda 

stovyklas ,,Neringos" stovyklavietėje Vermonte 
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Ar vyrai sveikesni nei moterys? 
Tyrimų duomenimis, vyrai savo 

sveikatą vertina geriau nei moterys, 
miestiečiai - geriau nei kaimo gyven
tojai, jaunesni - geriau nei vyresni, 
aukštąjį išsilavinimą turintys - ge
riau nei mokslo mažai ragavę žmo
nės, daugiau uždirbantys - geriau nei 
mažas pajamas gaunantys, našliai -
blogiau nei šeimą turintys žmonės. 

Miestiečiai sveikesni 

Statistikos departamento 2005 
m. atlikto sveikatos tyrimo rezultatai 
parodė, kad Klaipėdos apskrityje kas 
antras gyventojas savo sveikatą verti
no kaip gerą arba labai gerą, o šiek 
tiek daugiau nei 14 procentų - kaip 
blogą arba labai blogą. Panašiai savo 
sveikatą vertina ir kitų Lietuvos 
vietovių gyventojai. 

Klaipėdos apskrities vyrai pa
lankiau vertino savo sveikatą nei 
moterys. 

Kaip informavo Klaipėdos teri
torinės statistikos valdybos Statis
tikos skyriaus vedėja Alvyde Kiul-
kienė, 55 proc. vyrų ir 42 proc. mo
terų nurodė, kad jų sveikata gera 
arba labai gera. Kas septintas vyras 
ir kas šešta moteris vertino savo 
sveikatą kaip blogą arba labai blogą. 

Klaipėdos apskrityje žymiai dau
giau savo sveikatą vertinusiųjų blogai 
ar labai blogai buvo tarp kaimo 

gyventojų. Miestiečiai savo sveikata 
skundėsi gerokai mažiau. 

Ligos - kas antram 

Sveikatos tyrimo metu kas 
antras 15 metų ir vyresnis Klaipėdos 
apskrities gyventojas nurodė, kad 
serga kokia nors lėtine liga arba turi 
ilgalaikių sveikatos sutrikimų. 

Panašios tendencijos ir visoje 
Lietuvoje. Sergančiųjų kokia nors 
lėtine liga ar turinčiųjų ilgalaikių 
sveikatos sutrikimų, bėgant metams, 
daugėja. 

Nutukęs - kas septintas 

Vienas iš blogos savijautos ir 
sveikatos rizikos faktorių yra nutuki
mas. 

Tyrimo duomenimis, Klaipėdos 
apskrityje antsvorio turėjo kas 
trečias ir buvo nutukęs kas septintas 
15 metų ir vyresnis gyventojas. 

Nutukusių moterų buvo daugiau 
nei vyrų (atitinkamai 18 proc. ir 10 
proc), tačiau t / ng daugiau nei mo
terų turėjo antsvorio. Tik nedidelė 
gyventojų dalis (4 proc.) svėrė per 
mažai. 

A. Kiulkienė sakė, kad dėl nu
tukimo daugiau problemų turi ne 
Klaipėdos apskrities gyventojai. Ant
svoris nustatytas daugiau nei 35 pro-

Sveikiname brolius ir seses lietuvius 
švenčiant Kovo 11 -ąįą — 

Lietuvos Valstybės atkūrimo septynioliktąsias 
metines. 

Laisvos Tėvynės aukos dvasia ir ryžtas teįkvepia 
išeiviją bei jos organizacijas ir toliau stovėti 

Lietuvos laisvės sargyboje. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 

centams Marijampolės apskr i t ies 
moterų. Moterų nutukimas labiau
siai paplitęs Telšių (23 proc.) ir 
v 

Šiaulių (21 proc.) apskrityse. Vyrų su 
antsvoriu ir nutukusių daugiausia 
buvo Panevėžio, Tauragės ir Šiaulių 
apskrityse. 

Našliai skundės i 
labiau 

Statistikos depar tamento duo
menimis, vyresnio amžiaus Lietuvos 
gyventojai savo sveikatą vertino kur 
kas blogiau nei jaunesni. 

Daugiau nei keturi penktadaliai 
jaunesnių kaip 25 m. amžiaus gyven
tojų savo sveikatą vertino gerai arba 
labai gerai, o tokių žmonių t a rp 65 m. 

amžiaus ir vyresnių asmenų buvo tik 
kas dvyliktas. 

Kaip žmonės vertina savo svei
katą, priklauso ir nuo išsilavinimo. 

Didžiausia dalis Lietuvos gyven
tojų blogai ir labai blogai verti
nančiųjų savo sveikatą buvo žemiau
sio išsilavinimo, o mažiausia - tarp 
aukščiausio išsilavinimo gyventojų. 

Skyrėsi savo sveikatos vertini
mas ir priklausomai nuo šeiminės 
padėties. 

Našliai savo sveikatą vertino blo
giausiai . Trečdalis našlių vyrų ir 
moterų nurodė ją kaip labai blogą ir 
blogą. 

Jo lanta Juškevič ienė 
„Klaipėda" 

Iš čia galima leistis liftu žemyn ir tuos pačius 
krioklius stebėti iš apačios, panašiai kaip ir 
Niagaroje. Gaila tik, kad pavasarinis Toshogu fes
tivalis jau buvo praėjęs, kuomet minios žmonių, 
apsirengę feodalinių laikų drabužiais, traukia tuo 
pačiu keliu į kalną. 

Iškyla f Kamakura 

T^"itą dieną pravažiavome pro Kawasaki (1 mln. 
XXgyventojų) ir pro prie pat Tokyo esantį did

miesti (apie 3 mln. gyventojų) Yokohama, turbūt 
patį svarbiausią Japonijos uostą bei pramonės cen
trą. Sako, kad kai 1854 m. čia pirmą kartą apsi
lankė komodoro Peny vedamas Amerikos laivynas, 
Yokohama buvo mažytis žvejų kaimelis. Prasidėjus 
prekybos ryšiams, kaimelis staiga išaugo į miestelį, 
miestą ir didmiesti, kurį beveik visiškai sunaikino 
didysis 1923 metų žemės drebėjimas, žiauriai 
sukrėtęs ir Tokyo. Tuomet čia žuvo apie 130,000 
žmonių. II pasaulinio karo metu buvo nepaprastai 
smarkiai bombarduojamas, kadangi jame buvo 
daug laivų statyklų, rafinerijų ir kitokių sunkiosios 
pramonės įmonių. Pirmieji oro puolimai prasidėjo 
tik 1944 metų lapkriti, kai amerikiečiai užėmė Sai-
pan salą, įrengė ten lėktuvų takus ir iš ten siuntė į 
Yokohama tūkstančius bombonešių. Šiandien 
miestas jau atsigavęs ir sunkioji pramonė vėl yra jo 
pagrindinis pragyvenimo šaltinis. 

Čia nesustojome, bet nuvykome į netoli maž
daug 32 mylios į pietvakarius nuo Tokyo esantį 
malonų pajūrio miestą Kamakura, japonų feodalų 
sostinę nuo 1192 iki 1333 metų. Puikus sostinės gy
ventojų mėgstamas pąjūrys ir paplūdimys, kuriuo 
pasinaudoti nebuvo laiko, nors ir vėl išvaikščiojo
me 13 mylių, apžiūrint Engaku-ji šventyklą. Jau 
buvome apsipratę su japoniška tvarka: jei prie 
šventyklos durų matai neaukštą barjerą, vadinasi, 
Įeiti leidžia tik budistų vienuolius ar kunigus. Ka
dangi barjero nebuvo, suradome didelę dėžę ba
tams su keliais batų šaukštais ir įžengėme į vidų su 
kojinėmis. Šventyklą pastatė didysis karvedys 
Yoritomo, kuris 1180 m. įvedė feodalizmą Japo
nijoje ir paskelbė Kamakura savo sostine, nors 
imperatorius ir toliau liko savo Kyoto pilyje. Kama
kura buvo Japonijos sostine net 150 metų. 

Beveik visos Kamakura šventyklos priklauso 
ne tradicinei Budizmo Shinto sektai, bet tik Japo
nijoje vėliau atsiradusiai Zen sektai. Zen yra budiz
mo religijos šaka, kuri senovėje atsirado Indijoje, V 
amžiuje perėjo į Kiniją, o po kelių šimtmečių — ir į 
Japoniją, kur ji turėjo ir turi didelę įtaką japonų 

JAPONIJA 
PRIEŠ 25 METUS 
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menui, pvz., japonų stiliaus sodams. Jos pagrindi
nis motyvas yra per meditaciją sujungti žmogų su 
gamta. Zen pasekėjai mėgsta sakyti: „Pasižiūrėk į 
save ir ten atrasi Buddha". Apžiūrėjome ir se
niausią Kenchoji vardo Zen sektos 1283 m. pasta
tyto vienuolyno šventyklą. Mums atrodė, kad šven
tykla nėra įspūdinga, pastatyta vien iš medžio, ku
riam buvo leista natūraliai pasenti, niekada ne
dažyta. Matėme budistus Zen maldininkus, kurie 
Įtemptai stebėjo jos įmantriai išraižytus vartus, 
sudarytus iš balkių, nenaudojant nė vienos vinies. 
Stebėjome tuos vartus ir mes, bet tos Zen dvasios 
ar pakilimo taip ir nesulaukėme. Sakoma, jei pa
klausi kokio Zen pasekėjo, kokia tai yra religija, jis, 
kaip ir jų pranašas Yao-Shan, atsakys: „Debesys 
danguje ir vanduo puodynėje". Ne man suprasti 
tokias religijas. 

Už tai matėme didžiulę, net 42 pėdų aukščio, 
93 tonų svorio bronzinę Buddhos statulą, 

vadinamą Daibutsu. Ji mums didelio įspūdžio ne
padarė. Sako, kad ir jos istorinė vertė neypatinga, 
nors per ilgus šimtmečius nei dažni gaisrai, nei 
potvyniai, nei žemės drebėjimas, net nei vaikų lai
piojimas ant Buddhos jos nesunaikino. Čia, prie tos 
milžiniškos Buddhos statulos beslampinėdami, su
tikome grupę ten pat besilankančių japonų moki
nukų, berniukų ir mergaičių, labai tvarkingai ir 
gražiai apsirengusių mokykline uniforma. Vaikai, 
pamatę užsieniečius, mums pradėjo šaukti: „Ha-
roh, haroh!", prisiminiau, kažką atsakiau ir tik po mi
nutėlės supratau, jog jie mums sako „Heilo", prisi
miniau kad japonams paprastai yra sunku ištarti 
mūsų raidę „1". 

Tik už keleto minučių kelio nuo Daibutsu yra 
ir Hase Kannon šventykla, kurioje stovi garsoji dvy-
likaveidė gailestingumo motinos 30 pėdų aukščio 
figūra, 721 m. išskaptuota iš vieno kamparo me
džio rąsto. Baigdami dieną, dar atradome karve-
džo Yoritomo kapą. Garsus Japonijos istorijoje, 
kaip šventyklų globėjas ir Daibutsu statytojas, bet 
jo kapas, apsuptas žema akmenų tvora ir virve, 
mus nuvylė. Greitai užkandę japoniškų makaronų 

(soba — iš grikių, udo — iš kviečių), išvirtų ir 
paduodamų plūduriuojančių kažkokiame sultinyje. 
Tai labai nebrangus japonų greitas užkandis, toks 
populiarus, kaip ir mūsų „hamburgers". Per va
landą t raukiniu grįžome į Tokyo. 

Dar n e b a i g ė m e su Tokyo 

Savaitgaliui nutarėme pasilikti Tokyo didmies
tyje. Juk čia yra tiek daug ką pamatyti. Ka

dangi buvo giedra diena, pirmiausiai nuvykome 
pažiūrėti 1959 m. baigto statyti Tokyo TV bokšto, 
iš kurio viršūnės buvo galima neblogai matyti di
delį Tokyo „kaimą". Tais pačiais metais japonai džiau
gėsi, kad Akiko Kojima, tų metų ,,Miss Japan", 
Long Beach, CA, varžybose tapo ir „Miss Univer-
se". Savo aukš tumu šis bokštas šiek tiek pralenkia 
(333 m) 1980 m. Vilniuje pastatytą TV bokštą (326 
m), ir šiek tiek primena 1889 m. statytą Eiffel (300 
m) bokštą Paryžiuje. Abu naujieji bokštai tos pačios 
pagrindinės paskirties — siųsti ir priimti TV laidų 
signalus. 

Palikę bokštą ir t rumpai pravažiavę pro į rytus 
nuo jo esantį Marunouchi bankų bei kitų finan
sinių įstaigų rajoną, pasukome Į Akasaka rajoną, 
kuris yra laikomas tradiciniu geisha rajonu. Daug 
amerikiečių ir europiečių klaidingai galvoja, kad 
geisha merginos yra ne kas kita, kaip aukštesnės 
klasės prostitutės. Iš tikrųjų jos yra profesionalios 
šokėjos ir dainininkės, samdomos vyrų pobūviams, 
kuriuose jos šoka, dainuoja, skaito poeziją, ar pa
prastai dalyvauja prie stalo bendruose, kartais ir 
vienas prieš vieną, pokalbiuose. Sis paprotys pra
sidėjo maždaug XVI šimtmetyje, kai atsirado pre
kybininkų ar pirklių. Tuomet visi vyrai, kurie no
rėdavo drauge sueiti ir pailsėti įdomioje kompani
joje, laikinai užmiršus šeimos bei verslo problemas, 
samdydavo geishas. Pats žodis geisha yra kilęs iš 
kinų kalbos, apsakąs individą su meniškais suge
bėjimais. 

Prieš II pasaulinį karą tėvai paprastai išleisda
vo savo gabesnes dukteris, sulaukusias septynerių 
metų, pradiniam apmokymui. Jei jas pripažindavo 
tai profesijai t inkamas, būdavo pasirašoma ilgalai
kė sutart is , iš kurios ištrūkti buvo įmanoma tik per 
vedybas. Po karo toks mergaičių „pardavimas" bu
vo uždraustas, bet geishos profesija, nors ir rečiau, 
ir dabar dar egzistuoja. Geisha šiandien turi dau
giau laisvių ir neretai jos yra susiorganizavusios į 
profesines sąjungas. Turistams rodomi „Geisha show" 
didelio įspūdžio nesudarė, o tik priminė kai kuriuos 
matytus Hollywood gamintus filmus. Bus daugiau. 
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Kitąkart vietoje valčių Galvės ežero pakrantėse galite išvysti tualetus. 

P r i s imin t i po tvynyje žuvę 
l i e tuv ia i 

Vienas iš vietinių Connecticut 
laikraščių „Hartford Courant" 
(www.courant.com) prisiminė 1955 
metų potvynį, kurio metu žuvo 87 
žmonės. Tarp jų ir lietuviai. Jeanne 
A. Leblanc straipsnyje „The Lošt" jų 
suskaičiuota net 18. Visi jie iš Water-
bury miesto, dauguma gyveno North 
Riverside gatvėje. Tų metų rugpjūčio 

19 d., patvinus Naugatuck upei, nu
skendo Sardinskų šeima: 79 metų 
Agatha Skrinskas Sardinskas, jos sū
nus — 50 metų Bronislaw C. Sardins
kas ir tokio pat amžiaus sūnaus žmo
na — Constance Shupenus Sardins
kas. Kaimynai prisiminė, kaip A. Sar
dinskas pamojavo jiems ir sušuko: 
„Melskitės už mane, mano draugai". 

Tą dieną vandeniu buvo užlietas 
ir namas, kurio antrame aukšte gy
veno Klimų šeima: 62 metų amžiaus 

Anna Klimas ir jos dukra 33 metų 
Jean Klimas. Minimi ir kiti lietuviai: 
Patrone Marcinkavicius Stanikas ir 
jos sūnus Stanley Marks, Vincent 
Saulenas, Clarence F. Rameikas Sr., 
Barbara Vitkus ir Vincent Vitkus, 
Mary Urban Shimkus, Stanley Gar-
bukas, pensininkas Peter Laukaitis ir 
jo žmona Teofilia Laukaitis, Mar-
garet Padaigas ir Frank Butkus. 

Trakai parodė turį polėkį 

Įdomu, ar lietuvių vaizduotė ir 
begalinis noras stebinti kitus ir save 
turi ribas — klausiau savęs, perskai
čiusi apie neseniai Trakuose įvyku
sias varžybas. 

Kol ledas ant Galvės ežero ne
ištirpo, Trakų gyventojai nusprendė 
surengti neįprastas varžybas. Sartų 
ežeras garsėja žirgų lenktynėmis, o 
štai Trakai nuo šiol bus žinomi kaip 
miestas, kuriame vyksta tualetų 
varžybos. 

Renginį komentavę užsieniečiai 
neslėpė savo nuostabos. Pasak vieno 
jų, lietuviai tualetų lenktynes paky
lėjo į visai naują lygį — Trakuose 
rungtyniavusios komandos ne bėgo 
link tualetų, bet patys juos stūmė. 

Ar verta paminėti, jog tokios 
lenktynės, nors žiemiškas oras ir 
gnaibė žandus, sutraukė šimtus ne 
tik žiūrovų, bet ir lenktynių dalyvių? 

Ka lbos ba r j e r a s t e i s ė tva rka i 
a t s i e ina b r a n g i a i 

Cambridgeshire policijos duo
menimis, palyginti su ankstesniais 
metais, 2006 metais vertėjų poreikis 
apygardoje pastebimai išaugo. Su juo, 
žinoma, ir kaštai už vertimo paslau
gas — vos per paskutinius mėnesius 
vertėjams išleista daugiau nei 
800,000 svarų. 

Nors straipsnyje „Kalbos bar
jerai reiškia 800,000 svarų čekį" 
( w w w . c a m b r i d g e - n e w s . c o . u k ) 
teigiama, jog šiuo metu apygardoje 
gyvena daugiau nei 90 kalbų kalban
tys gyventojai, lietuvių kalbos vertėjų 
paslaugų prireikia dažnai. 

Kas slypi po šiuo faktu? O gi tai, 
kad palyginti su ankstesniais metais, 
vis daugiau lietuvių prasikalsta vie
tinei teisėsaugai. Vien vienas pasku
tinių nusikaltimų kiek kaštavo Cam
bridgeshire policijai! 

Pasak straipsnio, daugiau nei 
81,000 svarų jai teko išleisti, tiriant 
lietuvio Dainiaus Kigo nužudymo ap
linkybes. 

Anglijos vyr iausybę „ sugėd ino" 
v i e t i n ė ka ta l ikų bažnyč ia 

Didžiosios Britanijos katalikų 
bažnyčia atkreipė vyriausybės dė
mesį Į apgailėtiną N u k e l t a i 7 psl . 

Menininkų elitas visuomenei atsilygina arogancija 
Vladas Krivickas 

Padėtis visuomenėje ir finansi
nės galimybės yra vieni reikšmin
giausių žmogaus vertinimo kriterijų 
mūsų visuomenėje. Galima daug kal
bėti apie išlygas ir išimtis, tačiau 
bendrieji individo vertės kriterijai — 
patinka tai kam ar ne — yra būtent 
tokie. 

Labiausiai vertinami tie, kurie 
gali pasigirti ir statusu, ir turtais. 
Užtat netrūksta atvejų, kai turtingi 
asmenys veržiasi į kino ar televizijos 
ekranus, trokšdami tapti aktoriais a r 
laidų vedėjais. Pasisotinus pinigais, 
ima stigti garbės. Ir atvirkščiai: įgijus 
padėtį visuomenėje ir išgarsėjus, na
tūraliai kyla klausimas — kodėl, jei 
taip garbinate mano talentus, už juos 
nenorite mokėti? 

Iki laimėdami „Oskarus", nema
žai kino aktorių vos suduria galą su 
galu, neretai filmuojasi už grašius a r 
ilgą laiką negauna jokių vaidmenų. 
Tačiau vos į rankas pakliūva kitą pa
kopą visuomenės sluoksnių pirami
dėje žyminti statulėlė, tokio akto
riaus vertė rinkoje smarkiai pakyla ir 
jis anksčiau ar vėliau iš prodiuserių 
sulaukia finansinio paskatinimo. 

Na, bet laikas iš Holivudo nusi
leisti ant (Lietuvos) žemės. Šaliai at
kūrus nepriklausomybę, paveldėtas 
ne tik pasenęs sovietinis Baudžia
masis kodeksas, bet ir tokie dalykai 
kaip žmonių mentalitetas, prietarai 
ir giluminės kultūrinės vertybės. 

Vienas keisčiausių dalykų, kurie 
tuo pat metu mūsų saliai daug pa
dėjo, bet ir daug kuo trukdė, yra so
vietmečiu klestėjusi didelė pagarba 
vadinamajai inteligentijai, rašyti
niam žodžiui, literatūrai, menui ap
skirtai bei menininkams. Nemaža 
dalis pastarųjų laikėsi „vidinės emi
gracijos" pozicijos, kai rase viena, bet 
galvojo kita. o gudrūs ir solidarūs 

Poeto Sigito Gedos, peiliu subadžiusio savo dukrą, policininkai net nedrįso ap
klausti. 

skaitytojai tokiame tekste sugebėda
vo įžvelgti reikiamas potekstes. 

Nemažai kultūros ir meno žmo
nių dalyvavo nepriklausomybės at
kūrime, tad visai suprantama, kad ji 
nusipelnė didelės dalies visuomenės 
pagarbos. Kita vertus, komunistinės 
ideologijos suformuoto mentaliteto 
bei pasipriešinimo šiai ideologijai aki
vaizdoje išaugo nedemokratiška ir 
nekvestionuojama pagarba žmo
nėms, kurie nors kažkaip yra susiję 
su menu, ypač literatūra. 

Rašytojams ir kitiems meno elito 
atstovams automatiškai buvo sutei
kiamas toks aukštas statusas, kad 
išsivysčiusiose Vakarų šalyse apie to
kią šlovę ir aklą pasitikėjimą galėtų 
tik pasvajoti net didžiausios „žvaigž
dės" ar turtingiausi verslininkai. Dar 
daugiau, iki šiol verslas (net ir visiš
kai sąžiningas) ar paprasčiausiai są
žiningas darbas bet kurioje srityje, 
kurioje mokami bent pakenčiami pi
nigai, nemažos dalies lietuvių sąmo

nėje siejamas su didele gėda. 
Paradoksalu, bet pasiekimai įvai

riose srityse, net patys didžiausi, mū
sų šalyje asmeniui nebūtinai suteikia 
aukštą statusą. Tačiau yra viena iš
imtis. Pilietis X, išleidęs varganą 
knygiūkštę, po to kartu „sugėręs" su 
reikiamais asmenimis, kad šie pasi
rašytų rekomendaciją, lengvai pa
kliūva į Rašytojų sąjungą kaip visa
teisis šios organizacijos narys ir iš
kar t nusipelno bendrapiliečių susiža
vėjimą ir pagarbą. 

Užtenka garsiai ištarti „rašyto
jas" ir ką tik niekuo buvęs eilinis pi
lietis įgauna neregėto svorio ir ypa
tingą statusą. Net jei jis išlaikomas iš 
mokesčių mokėtojų pinigų, gaunamų 
Kultūros ministerijos stipendijos pa
vidalu. Niekam už nieką nereikia at
siskaityti, visada galima pasiteisinti, 
kad nebuvo įkvėpimo. Sėdi sau ir mė-
gaujiesi rašytojo aureole, kuria pa
tiklia; apgaubia romūs tautiečiai. 

Ne paslaptis, kad Lietuvos meni

ninkai vis dar vadovaujasi logika: jei 
negaliu pragyventi iš savo rašymo, 
vadinasi, kalta valdžia. Kaip kom
pensuoti pinigų stygių — statuso įgi
jimu, deklaruojant, kad esi ypač ta
lentingas kūrėjas. Vakaruose tokia 
logika neišdegtų, bet Lietuvoje vis 
dar veikia. 

Tokiame kultūriniame konteks
te gimė dvi pastarųjų mėnesių ak
tualijos. 

Vienas žymiausių ir įtakin
giausių Lietuvos poetų brutaliai pei
liu subadė savo dukrą. Iki galo nė ne
aišku — kodėl, kaip ir už ką. Policija, 
iš pradžių įtariamą nusikaltėlį su
laikė, tačiau tuojau pat paleido namo 
nė neapklaususi... Neva poetui pasi
darė bloga. Pareigūnai nė netikrino 
sunkiu nusikaltimu įtariamos gar
senybės blaivumo. 

Užkulisiuose kalbama, kad S. 
Geda policininkus pagąsdino — ne-
paleisit namo, bus antras Beresne
vičius. Neva, kad ir kas atsitiktų, sa
vo kultūros žmonėmis aklai tikinti 
tauta tuojau pat iš manęs padarys 
dar vieną kankinį. 

Iš pradžių S. Gedai tebuvo pa
reikšti kaltinimai už „nesunkų svei
katos sutrikdymą" — o juk moteriai 
subadyta krūtinė, pažeistas plautis! 
Vėliau tiek medikai, tiek policininkai 
susizgribo — perkvalifikavo nusi
kaltimą į „sunkų sveikatos sutrik
dymą". Šiuo atveju bent jau egzistuo
ja maža viltis, kad poetas neišvengs 
teismo, priešingu atveju jam būtų pa
kakę tik formaliai susitaikyti su nu
kentėjusiąją. 

Kitas atvejis. Neseniai paaiškėjo, 
jog žinomas Lietuvos madų dizaine
ris Juozas Statkevičius nuo 1998 m. 
liepos nemoka mokesčių už Vilniaus 
Senamiestyje turimo buto komuna
lines paslaugas. Šių paslaugų tiekė
jams su „mados karaliumi" nepavy
kus susitarti Nukelta į 7 psl. 

http://www.courant.com
http://www.cambridge-news.co.uk
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PLB pirmininkė R. Narušienė: kur yra noras, yra ir ga l imybė 
Atkelta iš 1 psl . 
Į tai jis atsakė, jog, kol mano komen
tarų neturi, grupės pasiūlymai nėra 
galutiniai. 

Kadangi grupės darbe nedalyva
vau, nebuvau jų diskusijose, supra
tau, kad nieko nepakeisiu. Todėl pa
prašiau iki vasario 12 d. nakties leisti 
pateikti savo komentarus. 

Pateikusi juos vasario 12 d. ir vėl 
nieko negirdėjau. Vasario 27 d. per 
Lietuvos spaudą sužinojau, kad mi
nistro pirmininko sudaryta darbo 
grupė siūlo dvigubos pilietybės prob
lemą išspręsti, į teisinant ypatingo 
ryšio su Lietuva statusą. 

Iš karto pasiteiravau, ar mano 
komentarai buvo pridėti prie grupės 
pasiūlymų ir parodyti premjerui. At
sakymas buvo teigiamas. Paprašiau 
atsiųsti galutinį darbo grupės 
sprendimų variantą. Lyginant su pir
muoju variantu, antrajame — galuti
niame — variante buvo pakeisti du 
paragrafai bei patobulinta siūlymo 
dalis. Tačiau tie pakeitimai nebuvo 
esminiai. 

Jaučiau, kad grupė, priimdama 
sprendimus dėl dvigubos pilietybės, 
neieškojo alternatyvos. Gal aš perne
lyg amerikietiškai galvoju, tačiau ži
nau, kad ten, kur yra noras, yra ir ga
limybė. O Lietuvos Konsti tucinio 
teismo ir darbo grupės atveju aš ne

matau, kad toks noras būtų. Juk vos 
prieš kelias dienas dvigubos piliety
bės įstatymą priėmė Armėnija! Mano 
nuomone, šiuo atveju buvo padarytas 
politinis sprendimas, kuris priklauso 
Seimui. 

Vis dėlto noriu pabrėžti, jog, kai 
premjeras pakvietė mane dirbti į tą 
grupę, jaučiau jo gerą norą, jo geras 
intencijas, todėl tikrai nenoriu jo kal
tinti. Jis yra pirmasis Lietuvos va
dovas, kuris į sprendimų priėmimą 
norėjo į t raukti ir PLB, užsienio 
atstovą. Deja, intencijos buvo geros, 
bet jos neišsipildė. 

Tai viena iš Lietuvoje egzistuo
jančių problemų. Lietuvoje kuriama 
begalės strategijų dėl užsienyje gyve
nančių lietuvių, visur apie mus kalba
ma, bet niekur nėra mūsų prasmingo 
indėlio. Su mumis nesikonsultuoja. 
Mano supratimu, jeigu nori ką nors 
atlikti, o ne tik kalbėti — reikia mūsų 
[užsienio lietuvių] dalyvavimo. 

Mano pareiškimo tikslas yra pro
vokuoti Seimą, ieškoti alternatyvų, 
žiūrėti į kitų kraštų patirtį. Jei bus 
diskusijų spaudoje, gal Seimas at
kreips į tai dėmesį ir įstatymas dėl pi
lietybės nebus pernelyg greitai priim
tas. Toks statusas, kurį mums siūlo 
dabar, nėra priimtinas. 

„Draugas" kreipėsi į darbo 
grupės pirmininką Egidijų Jarašiūną, 

norėdamas sužinoti,-- kodėl darbo 
grupės posėdžiuose nedalyvavo paties 
premjero G. Kirkilo pakviesta PLB 
pirmininke R. Narušienė, kodėl jos 
indėlis į darbo grupės pasiūlymus bu
vo pavėluotas (savo atskirus pasiūly
mus PLB pirmininkė pateikė tik va
sario 12 d., likus vos 5 dienoms iki ofi
cialaus darbo grupės pareiškimo 
spaudoje) ir, R. Narušienės teigimu, 
kilo jos pačios iniciatyva? 

Į tai E. Jarašiūnas atsakė, vienu 
sakiniu: „Kaip supratau, gerb. R. Na
rušienė nedalyvavo darbo grupės po
sėdžiuose, nes jos nebuvo Lietuvoje". 
Pasiteiravus jo, kas buvo atsakingas 
už R. Narušienės pakvietimą daly
vauti darbo grupėje ir kodėl ji nebuvo 
to žmogaus pakviesta, ar tai buvo pa
čios R. Narušienės pareiga sužinoti, 
kada darbo grupė renkasi ir ar, PLB 
pirmininkei neatvykus į pirmąjį ir 
vėlesnius darbo grupės posėdžius, 
buvo bandyta su ja susisiekti, jei taip, 
kas tą darė ir kokį gavo atsakymą, 
darbo grupės pirmininkas E. 
Jarašiūnas pasiūlė kreiptis į premjero 
G. Kirkilo aparatą. 

„Draugas" užklausimą ei. paštu 
nusiuntė dviems premjero patarė
jams: Albinui Januškai ir Remigijui 
Merkevičiui, kuris yra ne tik G. 
Kirkilo patarėjas, bet ir vienas iš 
darbo grupės narių. Kol kas jokio 

atsakymo iš jų nesulaukėme. 
Uždavus tuos pačius klausimus 

R. Narušienei, gavome tokį jos at
sakymą: „Aš niekada neklausiau, ko
dėl jie man nepranešė apie posėdžius. 
Faktas yra tas, kad man nepranešė. 
Kai mane į darbo grupę paskyrė pre
mjeras, tuomet į jos darbą buvo 
įtrauktas A. Januška, kurio pareiga ir 
buvo prižiūrėti šios komisijos veiklą. 

Aš įteikiau sava vizitines korteles 
ir paprašiau, kad man praneštų, kada 
bus posėdžiai, aš atskrisiu į juos. Man 
niekad nebuvo pateiktos koordinatės, 
į ką kreiptis. Demokratijoje komisijos 
pirmininko pareiga yra pranešti savo 
komisijos nar iams apie posėdžius, 
kada ir kur jie vyks bei pateikti dar
botvarkę, o tiems, kurie nedalyvauja, 
atsiųsti protokolus. 

Iš kitų girdėjau, kad buvo raš
tiškai pranešta, kad aš negalėsiu at
vykti. Tai — neteisybė. Ar taip buvo 
sakyta darbo grupėje, nežinau. Aš jo
kių atsisakymų dalyvauti grupės dar
be nerašiau. 

Jei dabar kas nors bando pa
siteisinti, jog aš pati turėjau sužinoti, 
kur ir kada grupė renkasi, jie pripa
žįsta, kad mane išskyrė, ir kad, pra
ėjus 17 metų 'po Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo, nenori veikti pa
gal taisykles. 

Vilniaus universiteto Orientalistikos 
centras. 

Atkel ta iš 6 ps l . 
šalyje gyvenančių imigrantų padėtį. 
Pasak bažnyčios atlikto tyrimo, 25 
proc. imigrantų dirba daugiau nei 46 
valandas per savaitę, kiti 10 proc. — 
daugiau nei 56 valandas. 

Neseniai atlikti tyrimai taip pat 
parodė, jog mažiausiai trijose Lon
dono katalikiškose parapijose dau
giau nei ketvirtadalis praktikuojan
čių katalikų yra nelegalūs imigran
tai. 

Laikraštis „The Independent" 
Andy McSmith straipsnyje „Brita
nija sugėdinta už 'amoralų' užsienie
čių darbo jėgos išnaudojimą" pa
kalbino ir du lietuvius, kurie skun
dėsi darbo sąlygomis Anglijoje. 

Kalbintos lietuvės teigimu, jos 
pirmieji 8 mėnesiai Didžiojoje Bri
tanijoje priminė blogiausią košmarą, 
kitas lietuvis prisipažino, jog, kai jis 
pasiskundė dėl blogo darbdavio elge
sio su juo, darbo agentūra jį tuoj pat 

atleido iš darbo. 
Katalikų bažnyčia tokį Anglijos 

elgesį su imigrantais darbininkais 
pavadino „amoraliu". 

Be to, bažnyčios atlikto tyrimo 
duomenimis, Didžioji Britanija buvo 
vienintelė Europos Sąjungos šalis, 
kuri Vyriausybės strategijoje dėl ko
vos su skurdu nė nepaminėjo sunkiai 
besiverčiančių imigrantų problemos. 

VU ieško t i e s iog in ių 
a k a d e m i n i ų m a i n ų su I r a n u 

Atrodo, kad i Lietuvos spaudą 
nepateko informacija apie praėjusią 
savaitę įvykusį Vilniaus universiteto 
Orientalistikos centro direktoriaus 
apsilankymą Irane. 

Užtat apie šį vizitą parašė Isla
mo respublikos naujienų agentūra 
(Islamic Republic News Agency). 

Iš jos sužinome, jog Orientalis
tikos centro direktorius ne tik susiti
ko su Tehran universiteto rektoriu
mi bei dėstytojais, bet ir išreiškė no
rą sukurti dvišalę apsikeitimo stu
dentais ir dėstytojais tarp Vilniaus ir 
Tehran universitetų programą. 

Bendradarbiaujant ir remiant 
Iranui, Vilniaus universitete buvo at
gaivintos persų kalbos studijos. 

Šiuo metu VU Orientalistikos 
centre persų kalbą studijuoja 20 lie
tuvių studentų. 

Parengė Dal ia C idz ika i tė 

Menininkų elitas visuomenei atsilygina arogancija 
Atkel ta iš 6 psl . 
gražiuoju, teko jį paduoti į teismą. 
Teismas priėmė nutartį, kad kaltina
masis privalo tuojau pat atsiskaityti 
už suteiktas paslaugas. Žurnalistų 
paklaustas, ką mano apie visą šią 
istoriją, J. Statkevičius pareiškė: „Ir 
vėl jūs laužiate iš nosies skandalą". 

Kaip žinia, J. Statkevičiui ne
trūksta nei pinigų, nei garbės. Užta t 
trūksta paprasčiausio žmogiškumo ir 
dar romėnų suvokto principo įsisą
moninimo: statusas įpareigoja. 

Tačiau neabejoju, kad vieną 
dieną, kai Lietuva išties taps demok
ratine valstybe, toks aukštą padėtį vi
suomenėje užimančių asmenų el
gesys jiems smogs bumerangu. 

O kol kas — nesveikas vadina 
mųjų garsenybių garbinimas baigiasi 
pastarųjų arogancija. 

Iš dalies tai net galima pavadint; 
savo valstybės pamatų griovimu: juk 
menininkams taip pat privalu vengti 
tokių dalykų, kaip dvigubų standartų 
skatinimas. 

JAV vasarį sukurta 97,000 darbo vietų 
Washington, DC, kovo 9 d. 

(AFP/BNS) — JAV darbdaviai vasa
rio mėnesį sukūrė 97,000 darbo vie
tų, mažiausiai nuo 2005 metų sausio 
mėnesio. 

Nedarbo lygis, sausį siekęs 4,6 
proc, paskutinį žiemos mėnesį smuk
telėjo iki 4,5 procento. 

Patikslintais darbo departamen
to skaičiavimais, sausį didžiausiame 
pasaulio ūkyje buvo sukurta 146,000 
darbo vietų, o ne 111,000, kaip buvo 
skelbta preliminariai. Kartu buvo 
padidintas ir gruodį sukurtų darbo 
vietų įvertis — nuo 206,000 iki 
226,000. 

Vasario mėnesį darbo vietų staty
bos sektoriuje skaičius krito 62,000, 
labiausiai nuo 1991 metų. 

Vidutinis valandos darbo užmo

kestis ūgtelėjo 0,4 proc. iki 17,16 JAV 
dolerio. 

Pasak ekspertų, šie duomenys 
dar kartą patvirtina nuomonę, kad 
JAV ekonomika auga, bet vis lėčiau. 

Federalinio iždo banko progno
zėmis, JAV ūkio prieaugis sieks 2,5-3 
procentus. 

Remdamasis šiais lūkesčiais, JAV 
centrinis bankas nuo rugpjūčio mė
nesio nekeičia bazinių palūkanų nor
mų, kurios siekia 5,25 procento. 

Dalis analitikų spėja, kad kiek 
vėliau šiais metais normos gali būti 
sumažintos. 

Tačiau sparčiai augant ekspor
tui, JAV prekybos deficitas sausį 
smuko 3,8 proc. iki 59,1 mlrd. JAV 
dolerių. Mėnesio kritimas — didžiau
sias nuo spalio mėnesio. 

ATLANTIC 1-800-77 S-SEND 
'www*ati'antiče^ 

Ocea 
^ \ Kroviniu gabenimas 

r*^. | laivu i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu j visas pasaulio šalis. 

Auto AlrFrel&& 
Automobiliu pirkimas bei 
[siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
viso|e Amerikoje. 

Small Packages TruckitH^ J } 

Smulog siuntiniu, siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

880' 7S:h Ave 8ridgeview, II 60455 Tei. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599 9682 Tel. 1 800 775 7363 
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Chirurgai 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 
laparoskopinė chirurgija. 

300 Bamey Dr., Suite A 
Jollet, IL 60435 

Tel. 815-744-6330; 
lietuviškai 815-744-8230 

www.centeribf»jgeryan(fcreastheaith.cor 

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

10400 75 St.. Kenosha, Wl 53142 
(262^ 948-6^90 

Chiropraktika ir 
manualine 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 
Chiropraktikos gydytoja 

6420 West 127th Street Palos Heights, IL 60463 

S 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

Healthy Connection 
Chlropractk: & Rehab OWc 

Manualinė ir f izinė terapija, sporto 
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artr i tas, dietos ir vitaminų 

patarimai. 

16547 W. 159 Street 
Lockport, IL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerkles 
ligos 

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

Ausų, Nosies, Gerklės ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

7350 W. College Drive, Suite 208 
Palos Heights, IL 60463 

Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
4901 W. 79*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. 
KARDKDLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel . 773-471-3300 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, M D SC 
Obstetrics & Cynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners G rovė, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

Cia vieta 
Jūsų 

skelbimui! 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr. JUSTYNA STENGELE 

Šeimos d a k t a r a i i r ch i rurga i 
10811 W. 1 4 3 ^ SL Oriand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel . 7 0 8 - 4 6 0 - 2 5 0 0 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

-
Sandra Rasa Valaitis, MD 

šlapimo pūslės inkontinencija, 
gimdos, makšties ir pūsles ištrūkimas, 

gydymas bei chirurgija 
Priklauso University of Chicago, 

MacNeai, Hinsdale ir La Crange Hospital 
Tel. 773-834-8622 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

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

M A U N A K V. RANA, M D 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai 

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

Eik Grove: 847-718-1212 
www.il l inoispain.com 

Akių ligos 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių iigos / Chirurgija/Akiniai 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Ho ly Cross Hosp i ta l , #41OS 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 NA/alter St, Lemont, IL 60439 
1051 Essington Rd. #200 

Joliet, IL 60435 
T e l . 8 1 5 - 7 2 3 - 1 8 5 4 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
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 VIŽINAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6 9 1 8 W Archer Ave . St. 5 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 

JAV LB KV Socialinių reikalų taryba 

2711 West 71 Street, 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906 

KAS ŽINOTINA 
APIE PALIKIMUS 

Palikimo tvarkymas daugeliui 
žmonių asocijuojasi su mintimis apie 
mirties neišvengiamumą. Todėl ne
nuostabu, kad dažnai, užuot ėmusis 
spręsti šią problemą stojant akistaton 
su nemaloniais išgyvenimais, pasi
renkama atidėliojimo ar ignoravimo 
strategija. 

Kartais klaidingai manoma, kad 
testamento (will) surašymas turi rū
pėti tik senyviems žmonėms ar tiems, 
kas yra tikri, jog potencialūs paveldė
tojai pagal Įstatymus nesugebės turto 
gauti (pvz., jei norima palikti jį ne 
artimiausiems giminaičiams) bei sa
varankiškai jo pasidalyti. Vienok, rei
kėtų atsiminti, kad niekas nėra ap
draustas nei nuo ankstyvos mirties, 
nei nuo kada nors ateityje tarp gimi
naičių galinčių įvykti konfliktų, nei 
nuo galimų įstatymų pasikeitimų, 
kurie nulemtų, jog jūsų valia, pas
kirstant paveldimą turtą, nebūtų iki 
galo įvykdyta. Taip pat nemanykite, 
kad testamentas nereikalingas, jei 
neturite itin daug tur to - ginčai tarp 
paveldėtojų neretai įvyksta ne tik dėl 
materialine prasme vertingų dalykų, 
bet ir dėl, atrodytų, visiškų menk
niekių - taigi, visiems bus geriau, jei 
iš anksto paskirsite, kam, kas ir ko
kiomis aplinkybėmis tu r i atitekti. 

Pagrindiniai dalykai, kuriuos 
vertėtų žinoti, rengiantis rašyti testa
mentą, yra šie: 

• Jei esate susituokę ir valdote 
turtą (banko sąskaitas, nuosavybę ir 
pan.) drauge su sutuoktiniu (-e), jūsų 
turto dalis automatiškai pereis su
tuoktiniui (ei). Tačiau visas kitas tur
tas (priklausantis išimtinai jums), 
nesant testamentui, po jūsų mirties 
bus padalintas įs ta tymo numato
miems paveldėtojams po lygiai. Jei 
esate nesusituokę ir neturite vaikų, 
jūsų turtas, nepalikus testamento, 
atiteks giminaičiams - kokie tolimi 
jie bebūtų. Jei neturi te jokių gimi
naičių, turtą pasiims valstybė. Todėl, 
jei ketinate palikti ką nors draugams, 
bažnyčiai ar kokioms nors labdaros 
organizacijoms, jums būtinai reikės 
testamento. 

•Jei turite mažamečių vaikų, pri
valote surašyti testamentą, kuriame 
numatytumėte, kas rūpinsis jais po 
tėvo ir motinos mirties. Puiku, jei 
esate įsitikinę, kad vaikais tikrai su
tiks pasirūpinti, tarkime, jūsų tėvai. 
Tačiau gali atsitikti, kad globėjais 
taip pat užsimanys būti ir jūsų su
tuoktinio tėvai ar Jūsų sesers/brolio 
šeima. Jei nebus testamento, tik teis
mas galės nuspręsti, kam patikėti 
vaikus. 

• Jei norite į testamentą įtraukti 

tam tikras sąlygas, jums reikėtų su
daryti vadinamąjį testamento fondą 
(trust). Tam jums gali prireikti spe
cialisto konsultacijos, tačiau, kita 
vertus, fondo įsteigimas Jeidž.a pa
veldėtojams pasinaudoti tam tikro
mis lengvatomis (pvz., greičiau imti 
valdyti paveldėtą turtą bei mokėti 
mažesnį paveldėjimo mokestį). 

• Surašydami testamentą, turė
site nurodyti jo vykdytoją (executor)-
asmenį, kuris pasirūpins, kad turtas 
atitektų paveldėtojams, kaip numaty
ta, taip pat - kad būtų sumokėti visi 
mokesčiai bei skolos ir pan. 

• Tai, kaip norėsite paskirstyti 
savo turtą, priklauso tik nuo jūsų. 
Visgi, nors pagunda gali būti labai 
didelė, gerai pagalvokite, prieš nau
dodami testamentą kaip bausmės ar 
keršto artimiesiems priemonę. Juk 
testamentas , kaip bebūtų, išreikš 
paskutinę jūsų valią - kurios patai
syti tuomet jau nebegalėsite. Ne
bijokite „įklimpti" į smulkmenas - • 
padalinkite ne tik pinigus taupomojo
je sąskaitoje, bet ir asmeninius daik
tus - ne dėl pinigų, o būtent dėi šių 
daiktų (kiniško servizo ar pašto ženk
lų kolekcijos) paveldėtojai dažnai gali 
kibti vienas kitam Į atlapus. 

• Kad testamentas įgytų teisinę 
vertę, jis turi būti jūsų pasirašytas 
bent dviejų liudininkų, kurie nėra 
nurodyti paveldėtojais, akivaizdoje. 
Originalų dokumentą geriausia lai
kyti banko seife arba pas savo ad
vokatą, tuo tarpu kopijas galite lai
kyti namuose bei išdalinti keletui 
žmonių, kuriais pasitikite, įskaitant 
testamento vykdytoją (jis turėtų taip 
pat žinoti, kur laikomas originalas). 
Atminkite, kad, įvykus svarbiems gy
venimo pokyčiams (pvz., gimus vai
kui ar susituokus), testamentą svar
bu kaskart atnaujinti. 

• Daugelis žmonių mano, kad tes
tamento surašymas - itin brangi, 
todėl jiems neprieinama paslauga. 
Priklausomai nuo to, kokio sudė
tingumo testamentą norite surašyti, 
taip pat - jei norite sumažinti testa
mento užginčijimo tikimybę bei iš
vengti paveldėjimo mokesčių, jums 
prireiks kvalifikuoto advokato pagal
bos. Jei jūsų turtas neviršija milijono 
dolerių ir norai gana paprasti, tik
riausiai galite apsieiti be profesiona
lių pagalbininkų. Šiuo metu egzistuo
ja daugybė tinklalapių internete 
(pvz., www.wills.com) bei kompiu
terio programų, kurios padeda sura
šyti testamentus patiems. 

Pagal amerikiečių žiniasklaidą 
parengė Vaida Ma lecka i t ė 

JAV LB SOCIALINIŲ 
REIKALŲ TARYBOS 
PAGUODOS TELEFONAS 

1 866 438 7400 
S k a m b i n k i t e n e m o k a m a i 

kiekvieną ketv i r tadieni , 
nuo 6 vai. v. ik i 9 vai . v. (Čikagos laiku) Konfidencialumas 

garantuojamas 

http://www.centeribf�jgeryan(fcreastheaith.cor
http://www.illinoispain.com
http://www.wills.com
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Kryžiažodžio Draugas Nr. 008 atsakymai 
Vertikaliai: 
1. Pica. 2. Peru. 3. Vyžos. 4. Alpaka. 6. Kopija. 7. Alibi. 10. „Sony". 11. 

Tom. 12. Asės. 16. Orkestras. 17. Oponentas. 18. Grinius. 19. Bekonas. 20. 
Burokas. 22. Emisija. 23. Tarnyba. 24. Žemuogė. 34. Erelis. 35. Eras. 36. Pėda> 
37. Šelmuo. 38. Onega. 40. Iki. 41. Nieko. 45. Piza. 46. Etna. 

Horizontal iai : 
5. Etiketė. 8. Gysla. 9. Uoslė. 10. Statula. 13. Norago. 14. Sriuba. 15. 

Nuomonė. 19. Baby. 21. „Seat". 26. Pink. 26. Raseiniai. 27. Roma. 28. Ono. 29. 
San. 30. Dion. 31. Kurtiniai. 32. Ylos. 33. Sesė. 36. Paša. 39. Rasiste. 42. 
Antena. 43. Dilbis. 44. Sapiega. 47. Ugnis. 48. Kuoka. 49. Bizonas. 

Kryžiažodžio atsakymas: P r i p a ž i n t a t i e sa . 

IR TARP ŠVENTŲJŲ BŪTA NESUTARIMŲ 

Dantų gydytojai 

Pasak popiežiaus Benedikto XVI, 
tai, kad ginčų būta ir tarp šventųjų, 
teikia jam paguodos. „Ir tarp šven
tųjų būta kivirčų, nesutarimų ir 
ginčų, ir tai mane labai paguodžia", 
— sakė popiežius per sausio 31 d. 
bendrąją audienciją. Tai rodo, kad 
šventieji nėra „nukritę iš dangaus". 
„Jie buvo žmonės, kaip ir mes, turin
tys problemų, taip pat nuodėmių", — 
kalbėjo Benediktas XVI. 

Šventumas, pasak jo, nėra būti 
nepadariusiam ko nors klaidinga ar 
nenusidėjusiam. Šventumas augąs 
kartu su gebėjimu atsiversti, atgai
lauti ir pradėti iš naujo, bet daugiau
sia su pasirengimu susitaikyti ir 
atleisti. Kaip pavyzdį popiežius nu
rodė tautų apaštalą Paulių. Nors šis 
kurį laiką buvo susikirtęs su Mor
kumi, tai jam nesutrukdė viename iš 
paskutiniųjų laiškų pastarąjį pava
dinti savo bendradarbiu. 

Proga šioms popiežiaus pasta
boms buvo jo meditacija apie apašta
lo Pauliaus misijų kelionių paly
dovus. Barnabas, Šilas ir Apolas 
įvairiopai prisidėjo prie krikščio
niškojo tikėjimo skleidimo I a. Siame 
kontekste Benediktas XVI nurodė, 
jog Paulius buvęs bendradarbiavimo 
pavyzdys: jis nenorėjo Bažnyčioje 
nuveikti visko pats, bet naudojosi 
,,bendradarbių" talentais. 

Popiežius ypač atkreipė dėmesį į 
išvadas, Pauliaus padarytas iš pir
mųjų krikščionių ginčo Korinte. Jos 
ir šiandien tebegalioja popiežiams, 
kardinolams, vyskupams, kunigams 
ir pasauliečiams. „Esame nuolankūs 
Jėzaus tarnai. Tarnaujame Evange
lijai, kaip išgalime, ir prašome Dievą, 
kad jis Evangeliją ir Bažnyčią augin
tu ' 
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POPIEŽIUS PATVIRTINA SANTUOKOS 
NEIŠARDOMUMĄ 

Kreipdamasis į „Rota Romaną" 
teisėjus, popiežius Benediktas XVI 
patvirtino santuokos neišardomumą. 
Per audienciją, sausio 27 d. naujųjų 
darbo metų proga suteiktą šio teismo 
nariams, popiežius pabrėžė, jog šiuo 
klausimu jokiu būdu nevalia nu
traukti Bažnyčios tradicijos. Turė
damas prieš akis santuokos skelbimo 
niekine procesus, jis pabrėžtinai įspė
jo vengti „santuokos tiesos" atotrū
kio nuo teisės taikymo. Santuoka su
manyta kaip neišardomas ryšys. Po
piežius ragino vengti nerūpestingo 
naudojimosi santuokos skelbimo 
niekine įrankiu. 

Benediktas XVI kritikavo kultū
rinę ir teisinę santuokos kaip „vien 
viešo emocinių saitų formalizavimo" 
sampratą. Tada santuoka ima atro
dyti esanti visuomeniniu konstruktu, 
kurią galima kaitalioti, kaip nori. Tai 

gali privesti net iki santuokos he-
teroseksualinės prigimties atsisaky
mo. Popiežius apgailestavo dėl san
tuokos prasmės krizės. Jis kritikavo, 
kad Vatikano II Susirinkimo moky
mai apie santuoką šiandien kartais 
aiškinami taip, tarsi neišardomumas 
būtų idealas, kurio iš normalių krikš
čionių nevalia reikalauti. Benediktas 
XVI įspėjo teisėjus nepasiduoti „dau
giau ar mažiau atviram" reliatyvis
tinio ar pozityvistinio mąstymo 
skverbimuisi. Tokie teisės aiškini
mai, pasak jo, nutolsta nuo santuokos 
tikrosios esmės bei jos vidinio teisinio 
matmens. Santuoka esanti vyro ir 
moters laisvo susitarimo vaisius. 
Tačiau jos neišardomumas kyląs ne iš 
abiejų susitarimo partnerių įsi-
pareigojmo, bet iš Dievo įsteigtos 
sąjungos prigimties. 

BŽ, 2007 m. Nr. 3 

IEŠKO DARBO 

* Moteris ieško darbo 5 dienas su grįžimu 
namo lietuvių šeimoje prižiūrėti pagyve
nusius žmones ar vaikus. Tel. 773-895-
2160. 
* Pagyvenusi moteris ieško žmonių prie
žiūros darbo su gyvenimu. Gali dirbti 7 
dienas. Turi patirtį, rekomendacijas, ska
niai gamina maistą. Tel. 708-344-8226. 
* 39 m. moteris ieško darbo senelių prie
žiūroje su grįžimu namo. Tel. 708-691-
8650. 

SIŪLO DARBĄ 

2 metų mergaitei reikalinga 
auklė 5 d./sav. Park Ridge raj. 

Mokėsime 2SO dol. 
Tel. 708-790-0705 

* Pirksiu darbą lietuvių, lenkų, rusų šei
moje. Dirbu su visomis aparatūromis. La
bai geros rekomendacijos. Tel. 773-396-
9232. 
* Medikė, turinti žalią kortelę, vairuojan
ti, anglų kalba buitinė, perka gerai apmo
kamą darbą su gyvenimu. Tel. 630-788-
7325. 
* Moteris, turinti patirties, rekomendaci
jas, ieško darbo su vaikais ar pagyvenu
siais žmonėmis. Tel. 708-691-1906. 
* Šeima ieško įstaigų valymo vakarais, 
pietiniuose rajonuose. Tel. 708-691-8650. 
* Moteris ieško darbo su grįžimu namo. 
Tel. 630-915-3019. 
* Moteris ieško namų priežiūros darbo 
Hinsdale rajone. Tel. 630-915-1891. 
* Moteris ieško darbo po 4 vai. p. p. Tel. 
630-706-1188, Kristina. 

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 Hvvy, WBowbrook 
Tel. 630-323-5050 

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Wi l lowbroo\ IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E. CEPELE, 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 i vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 708-598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C DECKER, DOS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

TRYL IKOS METŲ PATIRTIS 
pers ikė lė į naują kab inetą 

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

wvsrvv.parkr idgesmiles.com 
Pilna dantų priežiūra: 

• implantai 
• tiltai, 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 atjauninimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, M D 
120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523 

Tel. 630-571-2630 

Dr. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos auglius, 

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 VV. 111 St, CNcago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

VILNIUS 2007 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS::: 

i 

i 
1 
I 

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS 

S turistines kelionės i Lietuvą ir Pabaltijį 
aplankant Dainų ir Šokių šventę. 

•Dėl informacijos skambinkite Ritai Pettčylieneil 

Web site: www.vyt is tours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKACOIE 
Rita Penčylienė tei/fax 708-923 0280 

E-mail: pencylar@comcast.net 

Bronė Barakauskienė tel. 708-403 5717 
Fax 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aol.com 

1 i 1 
i 1 I i 1 
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http://www.vytistours.com
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MIŠKAS IR MES 
Nuo 2004 metų kiekvienais me

tais Lietuvoje yra išleidžiama knyga 
apie Lietuvos miškus, kurios leidėja 
ir redaktorė yra Irena Šalkauskienė. 
Kartu su knyga išleidžiamas didelis, 
gražiai apipavidalintas tų metų ka
lendorius. Tai yra rinkiniai apie ža
liąjį draugą — mišką, kuriame daug 
kas nežinoma ir nepažįstama, apie jo 
teikiamą naudą, apie pasiaukojusius 
miškininkus, žmogaus ir miško san
tykį. Šiose knygore gausu visokių 
patarimų, kurie kiekvienam iš mūsų 
pravers. Sužinome, kaip sulėtinti 
senėjimą ir būti laimingu, ką apie 
girias rašė rašytojai, poetai, daug 
įdomių nuotykių iš miško gyveni
mo. 

Sulig nauja knyga tarsi keliauji 
per Lietuvos miškus ir giružes, pa
junti jų dievišką grožį. Tuose gražiuo
se miškų aprašymuose skaitytojas 
jaučia tą tylų miško ošimą, tą tyrą 
miškų kvapą. Kiekvienų metų knygos 
skirtingos skaitiniais, poetų gamtos 
eilėraščiais. Skaitytojas supažindina
mas su gražiai tvarkomomis giri
ninkijomis nuo Baltijos jūros iki pat 
rytinių Lietuvos miškų. Pati knyga 
išleista an t gražaus popieriaus, su 
spalvotomis nuotraukomis , didelio 
formato. 

Trumpai apie pačią redaktorę. 
Irena Voverytė-Salkauskienė gimė 
Montvilaičių kaime, Šilutės rajone. 
Augo atokiame, toliau nuo didesnių 
centrų esančiame Genių kaime. 
Vidurinį išsilavinimą gavo Pagėgių 
internatinėje mokykloje, o 1972 me
tais baigė Vilniaus universiteto istori
jos fakultete žurnalistikos specialybę. 
Iki 1997 metų dirbo žurnalistinį dar
bą įvairiuose laikraščiuose ir draugi
jose. Vienu tarpu net buvo bandžiusi 
pradėti verslininkės karjerą, bet toji 
buvo ne prie širdies, tad su naujomis 
jėgomis vėl sugrįžo pie žurnalistinės 
plunksnos. Kai 1997 m. vasrio 24 d. 
pradėjo dirbti Generalinėje miškų 
urėdijoje atstove ryšiams su visuo
mene, nuo tada, kaip Irena pati sako, 
ją pasiėmė miškai. Maloniausia diena 
jos gyvenime buvo, kai „Valstiečių 
laikraščio" redaktorius Jonas Švoba 
ir viceministras pasirašė bendradar
biavimo sutartį , o dar džiugesnė — 
1997-ųjų vasario 18 d., kai išleido pir
mąjį „Žaliosios girios" numerį. Ji taip 
pat yra „Valstiečių laikraščio" priedo 
„Žalioji giria" konsultantė. Šis laik
raščio priedas yra leidžiamas miški
ninkams ir plačiajai visuomenei, 
siekiant supažindinti su mišku, jame 
vykstančiais procesais, kasdieniniu 
miškininko darbu. I rena Šalkaus
kienė yra dėkinga redaktoriui Jonui 
Švobai, nes šiemet, miškininkams 
pristigus lėšų, beveik visą „Žaliosios 
girios" suplonėjusio priedo leidybos 

naštą „Valstiečių laikraščio" redakci
ja prisiėmė sau. 

Irena Šalkauskienė išleido savo 
straipsnių, reportažų ir apybraižų 
rinkinį „Pasiėmė mane miškai". Šia
me rinkinyje autorė supažindina su 
pastarųjų penkerių metų Lietuvos 
žinybos darbu, valstybinių miškų 
auginimo, tvarkymo, kirtimo ir par
davimo problemomis, žmonėmis, 
atsakingais už vieną didžiausių na
cionalinių turtų — mišką. 

Šiame rinkinyje daugiausiai pa
čios autorės straipsnių, išspausdintų 
„Žaliojoje girioje", jau beveik miški
ninku tapusio „Valstiečių laikraščio" 
fotografo Jono Dilio nuotraukų. Po 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
Lietuvos valstybės valdymo sistema 
keitėsi. Tai ir miškų ūkio ministerija 
buvo panaikinta, o jos žinyba pri
jungta prie Žemės ūkio ministerijos. 
Prasidėjo nauji pertvarkymai miškų 
sistemoje tarp valstybinio miško ir 
naujų privačių miškų savininkų, ku
riuos reikėjo mokyti. Iš visų surinktų 
šioje knygoje straipsnių, interviu ir 
reportažų matosi, jog Irenai Šalkau
skienei rūpėjo, ar ne naikinami Lie
tuvos miškai, ar ne per daug išveža
ma iš Lietuvos medienos, ar medžiok
lės įstatymo projektas nepažeidžia 
žemės savininkų teisės, ar atgaivin
sime džiūstančius eglynus? Tokiais ir 
panašiais klausimais autorė beldėsi į 
įvairias Miškų ūkio ministerijos du
ris, kalbėjo su Seimo Gamtos komite
to pirmininku, su girininkais, nes, 
kaip ji pati sako, stengėsi būti tik 
Baltąja metraštininke, norėjo papa
sakoti žmonėms, kas geriausio, gra
žiausio yra mūsų giriose ir jose dir
bančių žmonių sielose. Per tuos dau
giau nei penkerius darbo metus miš
kų žinyboje jai teko patirti ir klajok
lio dalią, ir atlaikyti politinio gyveni
mo vėjavartas. 

Bedirbant miškų žinyboje ir 
„Valstiečių laikraščio" priede „Žalioji 
giria", Irena Šalkauskienė lyg „vove
rytė" (labai jau jai t inka mergautinė 
pavardė) skrajojo po miškų urėdijas, 
girininkijas, pažino tūkstančius žmo
nių, dalyvavo proginiuose miškinin
kų suėjimuose, pažino tūkstančius 
žmonių, dalyvavo proginiuose miški
ninkų suėjimuose, visa širdimi pami
lo žaliąją girią. Irena Šalkauskienė, 
bendraudama su miškininkais, paju
to jiems ypatingą pagarbą. Ji galvoja, 
kad ne vyrai renkasi girią, bet giria 
juos pasirenka. Dauguma miškininkų 
yra energingi, linksmo būdo, sveiki. 
Greičiausiai giria visą bjaurastį iš
traukia. Autorės mylimiausias miš
kininkas ir daugelio miškininkų mo
kytojas, tai pirmosios atkurtos ne
priklausomos Lietuvos vyriausybės 
miškų ūkio ministras prof. Vaidotas 
Antanaitis, su kuriuo ji palaiko glau
džius ir artimus ryšius. 

Šių metų išleistoje knygoje „Miš
kas ir mes" rašoma, kad 2006 metų 
rugsėjo pabaigoje, Suomijoje, Tam
perės mieste, vykusioje 4-ojoje Euro
pos Sąjungos viešojo administravimo 
ir kokybės konferencijoje „Bendra
darbiavimas kuriant darnią kokybę" 
buvo pristatyta Generalinės miškų 
urėdijos prie Aplinkos ministerijos 
parengtas projektas „Rekreacinių 
objektų miškuose pritaikymas neįga
liųjų reikmėms". Pernai Vidaus rei
kalų ministerijos organizuotame val
stybės ir savivaldybių institucijų 
gerosios patirties konkurse šis pro
jektas pripažintas geriausiu Lietu
voje. Konferencijoje Tamperėje daly
vavo daugiau kaip tūkstantis dalyvių 
iš beveik 50 pasaulin šalių ir organi

zacijų, kurie diskusijose parodė di
delį susidomėjimą Lietuvos miški
ninkų darbais. Lietuvoje toks reak-
reacijos objektų pritaikymas neįgalie
siems buvo pradėtas vykdyti jau 2003 
metais, Europos Sąjungos tarybai 
ir Lietuvos Respublikos Seimui tuos 
metus paskelbus neįgaliųjų me
tais. 

Įžanginiame knygos žodyje re
daktorė ir leidėja Irena Šalkauskienė 
šiltais žodžiais beldžiasi į skaitytojo 
sielą, norėdama, kad skaitytojas šir
dimi pajustų miško dvasią, sudėtingą 
jo pasaulį. Juk lietuvis visais laikais 
savo gyvenimą siejo su medžiu: pir
miausia išmoko ugnį užsidegti, pasi
šildyti, maistą pasigaminti, net lop
šys ir paskutinis būstas, nuleistas į 
tėviškės žemelę, buvo iš medžio. Gi
ria giružė, tarsi motina savo vaikus, 
globė laisvės gynėjus, šakų rauda 
apverkdama jų dalią. 

Knygos pradžioje skaitytojas pir
miausia supažindinamas su pirmuoju 
Aukštaitijos nacionaliniu parku Lie
tuvoje. Šio parko gimimo data — 
1974 m. kovo 29 d. Aukštaitijos na
cionalinio parko simbolis — lelijos 
žiedas. Jis ežerų žemėje ir vadinamas 
lelijos žiedu. 

Šiame knygos skyriuje rašoma 
apie šių sričių urėdijas: Ignalinos, 
Švenčionėlių, Zarasų, Anykščių. Su
sipažįstame su Lietuvos ilgiausiu eže
ru Asveja, su žirgų lenktynėmis, Sek
minėmis, šikšnosparniais, ten kur 
prasideda Šventoji. Anykščių krašto 
gamtos grožio paveikti, mūsų litera
tūros klasikai A. Baranauskas, J. Bi
liūnas, A. Žukauskas-Vienuolis, J. 
Tumas Vaižgantas ir kt. savo raštuo
se apdainavo Anykščių gamtą. Apie 
tai plačiau aprašo straipsnyje „Lite
ratūros klasikų pėdomis" Deividas 
Berezauskas. 

nacionaliniame parke. 1991 m. buvo 
įsteigtas Žemaitijos nacionalinis par
kas, kuriuo ateinančioms kartoms 
norima išsaugoti vertingus gamtos ir 
kultūros paveldo kompleksus. Že
maitijos nacionaliniame parke išliko 
dvi pagrindinės šventės — Joninės 
ir Užgavėnės, su persipynusiomis 
krikščioniškomis ir pagoniškomis 
pasaulėjautomis. 

Trečią kartą Palangoje, ant jūros 
kranto įsikūrusioje vaikų ir našlaičių 
paramos ir labdaros fondo „Klotilda" 
poilsiavietėje, liepos ir rugpjūčio mė
nesiais vaikus sukviečia jaunųjų miš
ko bičiulių stovykla „Žalioji vasara". 
Pereitą vasarą joje stovyklavo 330 
vaikų ir jų vadovų iš daugelio šalies 
miškų urėdijų. Šios „Žalioji vasara" 
iniciatorė ir direktorė yra Irena 
Šalkauskienė. Pernai vasarą prie visų 
poilsiaujančių vaikų prisijungė 70 
neįgaliųjų vaikų. I. Šalkauskienės 
jaunieji miško bičiuliai draugiškai 
priėmėjuos į savo būrį ir globojo. Ne
mažai vaikų atvyksta į šias stovyklas 
iš skurdžiai gyvenančių, asocialių 
šeimų. 

Kuršių Nerijos nacionalinis par
kas pavadintas Lietuvos perlu. Šiame 
skyriuje skaitytojas supažindinamas 
su migruojančiu paukščių rojumi, 
Palangos reabilitacijos ligonine. Joje, 
prisotintoje jodo ir pušų kvapo aro
mato, pacientui grąžinama sveikata, 
padedama išvengti invalidumo ar 
sumažinamas jo laipsnis. 

Pasiskaitysime apie legendomis 
apipintą Rambyną, apie Dubravų 
eksperimentinę mokomąją urėdiją, 
apie į herbus nužengusius stumbrus, 
apie Pažaislio vienuolyną, Kauno 
miškų urėdijos Raudondvario mede
lyną, kuriame auga miško sodmenys 
ir dekoratyviniai augalai bei vaisme
džiai. 

Dzūkijos nacionalinis parkas — 
didžiausia saugoma teritorija Lietu
voje. Šiame straipsnyje skaitytojas 
supažindinamas su Varėnos urėdija 
— grybų kraštu, Veisėjais, Alytum, 
Druskininkais, Valkininkais, jų kve
piančiomis vaistažolėmis, su saugo-

v 

mų teritorijų įstatymais, su Šalči
ninkų urėdija, Vilniaus miškų urėdi
ja, supažindina su senosiomis tradi
cinėmis šventėmis ir Žaliųjų ežerų 
mįsle. 

Trakų istorinis nacionalinis par
kas apibūdinamas kaip istorijos ir 
gamtos šventovė. Trakų urėdijos miš
kininkai kviečia susipažinti su Saidės 
slėniu. Dalia Juknevičienė straipsny
je „Didieji pietų Lietuvos ežerai" rašo 
apie trijų Dzūkijos ežerų perlus — 
Dusią, Metelį ir Obeliją. 

Tradicijų ir gamtos harmoniją 
žmogus pajus pabuvojęs Žemaitijos 

Knygoje skaitytojas ras ne tik 
aprašymus apie miškus, bet puikių 
skaitinių apie apeigas, legendas, poe
zijos apie gamtą. Joje aprašytas ir 
JAV pirmasis pasaulio nacionalinis 
parkas Jelaustounas ir didžiausias 
pasaulyje nacionalinis parkas Rytų 
Grenlandijoje. 

Knyga „Miškas ir mes" — tai 
puiki mokomoji priemonė mokyk
loms. Ši knyga mokinius geriausiai 
supažindintų su Lietuvos gamta, tai 
tikras lobynas mokiniams. 

Norisi padėkoti redaktorei ir lei
dėjai Irenai Šalkauskienei už tokią 
nuostabią knygą ir palinkėti jai ir 
toliau tęsti šį puikų darbą, negęs
tančios energijos ne tik žurnalisti
niame darbe, bet ir auklėjant jaunuo
sius miško bičiulius. 

. i 

Nijolė Nausėdienė 
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NAUJIEJI TELEVIZORIAI 
VIKTORAS 1AUTOKAS 

Anksčiau rašiau apie televizijos 
sistemos atsiradimą, išsivystymą ir, 
laikui bėgant, jos techninį tobulini
mą bei gerinimą. Taip pat rašiau apie 
perėjimą iš nespalvoto į spalvotą 
vaizdą, tuo pačiu paliesdamas ir nau
jąją skaitmeninę raiškiosios televizi
jos sistemą. Bet tuo metu, kai rašiau 
minėtą straipsnį, raiškiosios televizi
jos buvo tik pati pradžia — žmonės 
neskubėjo pirkti dėl aukštų kainų ir 
mažai šios rūšies transliuojamų pro
gramų. 

Raiškioji te levizija 

Praslinkus keletui metų, daug 
kas pasikeitė: televizijos stotys pra
dėjo vis daugiau ir daugiau transliuo
ti raiškiosios televizijos (high defini-
tion — HD) programas. Žmonės tuo 
susidomėjo, ypač turtingesnieji mie
lai pirko naujos rūšies raiškiuosius 
televizorius (toliau bus: RTV). Kai
nos krito. Kelios televizijos stotys pa
siruošė tik raiškiajai transliacijai. 
Kitos irgi neatsiliko, eina ta pačia 
linkme. 

Perėjimui i RTV transliacijos pa
greitinimą, JAV Kongresas išleido 
įstatymą, kad visos televizijos stotys 
privalo iki 2009 m. vasario 27 d. per
eiti į RTV transliaciją. Nedelsiant vi
sos televizijos stotys pradėjo įsigiji-
nėti ir įrenginėti naują RTV apa
ratūrą. Pvz., Čikagos ABC 7 kanalas 
jau transliuoja visas RTV sistemos 
programas. Žinoma, jis dar vis tiek 
privalo iki 2009 m. vasario 27 d. 
transliuoti ir senąja analogine sis
tema, nes labai daug žmonių nėra 
įsigiję naujų televizorių. Žmonės vis 
tiek bus priversti nusipirkti specialų 
aparatą, pakeičianti RTV skaitme
ninį signalą į analoginį. Tokiu būdu 
žiūrovai galės naudotis ir senuoju te
levizoriumi, bet tada nematys ekra
ne ryškaus vaizdo. 

Dabar rinkoje varžosi dvi ekrane 
vaizdą atkuriančios technikos: viena 
yra LCD (skysto kristalo diodas), o 
kita — plazminė (neono ir kseono 
dujų mišinys t a r p dviejų stiklo 
plokščių). Abi technikos turi ir geras, 
ir blogas savybes. 

Dvi naujos technikos 

Pirmoji rūšis yra LCD, geriausiai 
t inkanti 37 colių ir mažesnio dydžio 
ekranams; nūnai gaminami ir didesni 
ekranai, bet kol kas jų kainos labai 
aukštos. Gerosios savybės: spalvų 
atkūrimas aiškus, ekranas plonas, 
lengvas, neišdegantis, ilgas amžišku-
mas. Blogos savybės: tarp spalvų 
menkas kontrastas, sunku išgauti 
tamsią (juodą) spalvą, po vaizdo pa
sikeitimo lėtai atsinaujina ekranas. 
Bet šios blogybės nuolat tobulinamos 
ir manoma, kad ilgainiui bus įveik
tos. Dabar rinkoje žymiai paplitę 37 
colių televizoriai, nes jų kainos kas 

metai krinta apie 30 procentų. 
Antroji rūšis vadinama plazminė, 

kurios ekranas yra 42 colių ir dau
giau. Vaizdas ekrane ryškus, spalvų 
kontrastas geras, greitai judantys 
vaizdai nepalieka šešėlių. Blogybė, 
kad reikalauja daug energijos, ekra
nas nepaprastai trapus, sunkus, todėl 
turi būti instaliuotas (ypač ant sie
nos) patyrusio žmogaus. Amžišku-
mas trumpesnis negu LCD televizo
riaus. Ekrane greičiau pasirodo išde
gimai, juodos dėmės. 

Tarp šių dviejų sistemų, t.y. LCD 
ir plazminės, nuolatos tebevyksta 

yra 4:3 (ekrano ilgio ir aukščio san
tykis). Žiūrint į ekraną, ilgis nedaug 
skiriasi nuo aukščio. 

Raiškiojo televizoriaus ekrane 
viso vaizdo skleidimas daromas pro
gresyviniu arba pakaitiniu būdu. 
Progresyvinis vaizdas sudaromas iš 
720 eilučių, kurios skleidžiamos vie
na po kitos. Pakaitiniu būdu vaizdas 
sudaromas iš 1,080 eilučių, bet pir
miausia skleidžia 540 eilučių, o po to 
kitos 540 įdedamos į pirmųjų tarpus. 
Ekrano kadro formatas yra 16:9, kai 
reiškia, kad ekrano ilgis beveik du 
kartus ilgesnis negu aukštis. Sis for-

„Sharp" bendrovės 37 colių raiškusis LCD televizorius. 

konkurencija. Kiekvienas gamintojas 
savo sistemą vis tobulina, žemina 
kainą ir bando visokiais būdais kuo 
daugiau parduoti iki 2009 m. vasario 
27 d., nes tai data, kai visos televi
zijos stotys pereis i raiškiąją trans
liaciją. Kuri sistema geresnė? Tik 
ateitis parodys. Nors žinovai jau 
dabar pranašauja, kad LCD sistema 
išstums iš apyvartos rinkos plaz
minės rūšies televizorius. Dažniau
siai laimi ta naujenybė, kurią žmonės 
daugiausia perka, nes doleriai „bal
suoja" už naują prekę. 

Įdomumo dėlei pateiksiu keletą 
statistinių duomenų. Amerikiečių 
tyrimų įstaiga „Leichtman Research 
Group" surinko duomenis ir suskirs
tė juos pagal šeimų, daugiausia per
kančių raiškiuosius televizorius, me
tines pajamas. 

Metinės pajamos Turi RTV 
iki 30,000 dol. — 6 proc. 
30,000 — 50,000 dol. — 8 proc. 
50,000 — 75,000 dol. — 17 proc. 
75,000 — 100,000 dol. — 25 proc. 
Per 100,000 dol. — 38 proc. 

Matome, kad juo didesnės paja
mos, tuo daugiau įsigyja raiškiuosius 
televizorius. 

Pažiūrėkime, koks skirtumas 
tarp analoginio ir raiškiojo televizo
riaus. Analoginio vaizdas ekrane 
skleidžiamas pakaitiniu būdu eilu
tėmis. Pirmas vaizdas susideda iš 
262.5 nelyginių, o antras iš 262.5 
lyginių eilučių. Visą vaizdą sudaro 
525 eilutės. Ekrano kadro formatas 

matas geriau tinka filmų rodymui per 
televiziją. 

Ateit ies televizoriai 

Abi minėtos RTV technologijos 
dar nėra paskutinės. Negalvokime, 
kad nieko toliau nėra daroma. Ban
dymo stadijoje yra atsiradę dar trys 
naujos: OLED (Organic Light Emit-
ting Diode), NED (Nano-Emissive 
Display) ir SED (Surface-conduction 

Electron-emitter Display). 
v 

OLED technologija. Šios siste
mos pranašumas yra greitas vaizdo 
pasirodymas, geresnis spalvų kon
trastas, ryškesnės juodos spalvos. 
Reikalauja labai mažai energijos. 
Vaizdas žymiai ryškesnis negu LCD ir 
plazminių televizorių. Sią technologi
ją dabar naudoja mažiems ekranams. 
„Samsung" bendrovė jau turi šios rū
šies pavyzdinį 40 colių televizorių, 
bet jį sunku pagaminti ir jis labai 
brangus. 

NED technolog i ja taip pat 
išduoda ryškų ir skaidrų vaizdą, ypač 
pastebimos ryškios spalvos. Ekranas 
lengvas ir plonesnis negu vienas 
colis. Šiuo metu pats ekranas yra tik 
5 colių dydžio, bet galvojama, kad 
ateityje bus įmanoma jį padidinti. 

SED technologija . Ekranas 
susideda iš milijono spinduoklių 
(emitters) ir plonesnis negu trys co
liai. Vaizdo kokybė prilygsta visoms 
kitoms technologijoms, bet kaina 20 
procentų didesnė negu anksčiau pa
minėtų dviejų technologijų. 

Pabaigai 

Rašydamas šį straipsnį, nepatei
kiau smulkaus techninio aprašo, nes 
norėjau dienraščio „Draugas" skaity
tojus tik supažindinti su šiuo metu 
vykstančiais televizijos sistemų ir 
televizorių pasikeitimais bei pasie
kimais. 

Jau anksčiau minėjau, kad nuo 
2009 m. vasario 27 d. televizijos 
transliacijos turi būti visiškai pakeis
tos į skaitmeninę sistemą. Bet ši data 
gali būti pratęsta, jeigu visos stotys 
nesuspės įvykdyti reikalaujamo pa
keitimo. Gal raiškioji televizija mums 
tarnaus tiek pat metų, kiek tarnavo 
pradinė analoginė sistema. Gal tik 
televizorių technika keisis, jų ekranai 
didės, plonės, bus lengvi, kaip pa
veikslai, pakabinami ant sienos. 

Margumynai 

Kinai atlieka svarbią misiją 
Daugiau kaip 35 milijonai kinų 

šiuo metu oficialiai gyvena už Kinijos 
ribų. Kaip teigia žinovai, ruošę Vi
suomenės mokslų akademijos prane
šimą, didžioji dalis migrantų gyvena 
ir dirba JAV Kanadoje, Australijoje ir 
Europos šalyse. 

Pasak vieno iš pranešimo auto
rių, išsivysčiusioms šalims kinai pa
deda susidoroti su būdingomis šiuo 

metu gyventojų senėjimo ir gimsta
mumo mažėjimo problemomis. Jis 
pripažino, kad gyventojų migravimas 
į šalis, kuriose galima uždirbti dau
giau pinigų, naudingas Kinijai, nes 
padeda spręsti įsidarbinimo šalies 
viduje problemas. 

Kaip ten bebūtų, nerimą kelią 
pastaraisiais metais suaktyvėjęs 
„protų nutekėjimas". BNS 

Honkongas - feminisčių svajonė? 
Turtingajame Honkonge su iš- bendras jų skaičius siekia 276 tūks-

šokusiais į dangų dangoraižiais dau- tančius - moterys. 
giau kaip puse visų milijonierių - o 

Biokuras turi pigti 
Europos Sąjunga nusprendė 

siekti, kad iki 2020 metų dešim
tadalis ES automobilių naudotų bio
loginį kurą. Kalbama apie šias kuro 
rūšis - spiritą ir kurą, gaminamą iš 
metano biomasės. ES Tarybos rezoliu
cijoje, priimtoje pasibaigus energeti
kų pasitarimui Briuselyje, dėl ener

getikos ir t ransporto pabrėžiama, 
kad būtina imtis priemonių, kurios 
galėtų padidinti biokuro gamybos 
technologijų efektyvumą ir pagerinti 
jo komercines galimybes 

Šiuo metu šis kuras vidutiniškai 
15-20 proc. brangesnis už tradicini. 

BNS 

Kalbama apie žmones, kurių 
asmeninis turtas viršija milijoną 
Honkongo dolerių, o tai „tik" 130 
tūkstančių JAV dolerių. 

Taigi 51 procentas Honkongo mi
lijonierių, remiantis „City Bank" at
likto tyrimo rezultatais, pasirodė 
esančios dailiosios lyties atstovės. 
Pirmą kartą materialiai apsirūpinu
sių moterų armija viršijo turtingųjų 
vyrų skaičių. 

Kasmet milijonierių gretas buvu
siame britų anklave, prieš dešimt 
metų perėjusiame Kinijos jurisdikci-
jon pagal formulę „viena valstybė -
d v; santvarkos", papildo du tūks
tančiai žmonių. 

ELTA 
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NEKILNOJAMASIS TURTAS D R A U D I M O P A S L A U G O S MOKESČIU PASLAUGOS 

INDEPENDENT REALTOR 
OF ILLINOIS INC. 

JPeter Pmxlixis Reda &lt 
708-214 5284 708 2^9 

j Aptarnaujame Čikaga ir jos apylinkes 
! daugiau kaip 25 metus 

s * 

6622 

•s j iv 
GREIT P A R D U O D A 

^ m — . ^ 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 

Audrius Mikulis 
Ist Choice Real Propertys 

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

l įvairus nekilnojamas turtas: 
| * Nemokamas įkainavimas 

Nemokama rinkos analizė I 
I 
I * 
I * 
I 
I 

Pirkimas 
Pardavimas 
Surandame 

optimaliausią finansavimą 

PASKOLOS 

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 

INTERBANK MORTCACE COMPANY 
Home loans 

Unikalios finansavimo programos ir sąlygos 
G E D I M I N A S Z A R E M B A 

cell: 630-915-8865 
office: 847-205-1199 

Illinois Residential Mortgage broker /Bank 

°£Sa Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn. Illinois 6(Mo3 
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. 

NAMŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Chkago, IL 60629 
Prekyba Instaliavimas, aptarnavimas 
— Ucensed — Bonded— Insured 

24 
vai. pt-r para 

7 dienos 
per savaite 

FREE 
ESTIMATE 

773 7 7 8 4 0 0 7 
773-531 1833 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

STATE F A R M 
I N S U R A N C E 

A U T O M O B I L I O , 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

FRANK Z A P O L I S 
3208 1/2 West 95th S t , 

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

STATE FARM INSURANCE 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 W . 95 St., O a k L a w n , I L 

708-423-5900 

SIŪLO D A R B Ą 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 

S I Ū L O M E D A R B U S ! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti j darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

Spa Constantine 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.: 7 0 8 - 8 0 5 - 2 6 9 6 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

I N C O M E TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių įstatymai apsunkino 

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

PRANAS G. MEILĖ, CPA 
5516 W. 95 St. 

Oak Lawn, IL 60453. 
Tel. raštinė 708-424-4425. 

Tvarkome prašymus dėl pajamų 
mokesčio numerio. 

PASLAUGOS 

FOTOGRAFAMS 

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 

ĮVAIRUS 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

Atwqys with Flpmers 
- 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 j Lietuvą 

1120 State Stf Lemoat, IL 
Tei. 630 257 0339; 888 594 6604 
www.aiwayswlth8owers.com tefefiora 
www.alwayswithfIowers.net p^ 

. :->:W:W:*X' 

Pristatymas 7 dienas per savaitę 
Čikagoje, JAV, Lietuvoje 

ir visame pašau h H 

TvVvv.autotracleusa 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 

PIGIAUSI AVIABILIETAI Į LIETUVĄ IR EUROPA 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W . Archer A v e v Chkago , IL 60638 

Tel . 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai irjvairūs tortai 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas per savaitę 
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com 

KAVINES 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chkago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p. 

608 W. Roosevelt, 
Chkago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

mailto:amikulis@usa.com
mailto:spaconstantine@sbcglobal.net
http://www.aiwayswlth8owers.com
http://www.alwayswithfIowers.net
http://www.racinebakery.com
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MŪSŲ ŠEIMOSE flfo 
IŠLEISTUVES 

2007 m. vasario 11 d., 2 vai. p.p., 
Elenos ir Vinco Zebertavičių sodyboje 
dar nematytas sujudimas. Pilnas kie
mas ir šalikelės automobilių, linksmi, 
pasipuošę žmonės eina vidun. 

Tai ilgamečių Floridos apygardos 
Sunny Hills LB apylinkės vadovų 
Laimos ir Jurgio Savaičių išleistuvės. 
LB apylinkės pirmininkė Laima išbu
vo šešias, o Jurgis — tris kadencijas. 
Taip kad jie abu LB apylinkės vežimo 
vadeles laikė net devynias kadencijas. 
Taigi, garbaus amžiaus sulaukę, svei
katos nebe tiek daug turėdami, Sa-
vaičiai nu ta rė apsigyventi arčiau 
dukros ir anūkų — išvykti į Pennsyl-
vaniją. 

liūdime, kai ko nors netenkame. 
Šiandieną susirinkusieji jaučia

me liūdesį, nes mus palieka mieli 
draugai Laima ir Jurgis. Su jais buvo 
lengva ir gera. Jie nesiskųsdami ilgus 
metus vadovavo mūsų telkinio Lie
tuvių Bendruomenei ir neleido už
gesti lietuviškumo ugnelei... 

Dėkojame už jūsų pasišventimą 
bendro tikslo labui, linkime sveika
tos, geros kelionės, viso kas geriausia 
jūsų tolimesniame gyvenime. 

Savo bendruomenėje mes turė
sime tuštumą, bet prisiminimuose 
būsite su mumis, o kad nepamirš
tumėte mūsų įteiksime visų čia esan
čių nuotrauką su parašais. Telaimina 

jus Dievas!" 

E. Žebertavičienė 
perskaitė du Savaičiams 
atsiųstus padėkos laiš
kus: 

„Patyręs apie jud
viejų apsisprendimą iš
vykti iš Floridos nuola
tiniam apsigyvenimui 
Šiaurėje, giliai apgailes
taudamas, noriu pabrėž
ti, kad mes, visi Floridos 
lietuviai, pasigesime jū
sų. Judu abu mums vi
sad buvote ir būsite pui-

Pilna energijos naujoji LB apy- kiu pavyzdžiu už sėkmingą vadova-
linkės pirmininkė E. Žebertavičienė vimą Sunny Hills lietuviams ir 
su naująja valdyba (Algirdas Nakas veikiant JAV Lietuvių Bendruome-
— pavaduotojas, J. Mamaitytė — nės labui. 
iždininkė, A. Grigaitis — sekretorius) Lietuvių Bendruomenės Floridos 
nutarė gražiai juos išlydėti — atsi- apygardos valdybos vardu priimkite 
sveikinti. Buvo sukviesti visi Sunny mano nuoširdžiausią padėką už jūsų 
Hills lietuviai. Dėl jvairių priežasčių tokią puikią veiklą su linkėjimais, 

Iš kairės: 
tienė. 

B. Nakienė, J. Mačiulaitienė, L. Savai-

dalyvavo ne visi, bet susirinko 50. 
Toki būrj žmonių priimti vienuos 
namuos reikia didelio pasiaukojimo ir 
drąsos. E. Žebertavičienė viską pui
kiai išsprendė. Sustatyti stalai sutal
pino svečius, o atskiras kambarys su 
užrašu „Karčiama" paviliojo daugeli. 
Visi norėjo čia pabūti, nuraminti 
troškuli ir atgaivinti „dūšią". Pasirin
kimas gausus, visiems visko užteko. 
Gražūs užkandėliai pradžiai, kol 
išvirs visų taip mėgstami cepelinai. 
Įžangos žodį tarė E. Žebertavičienė: 

„Mieli Laima ir Jurgi, 

kad naujojoje gyvenvietėje taip pat 
būtumėte veiklūs". 

Kęstutis Miklas 
LB Floridos apygardos 

pirmininkas 

„Rodos, taip neseniai susitik
davom JAV Lietuvių Bendruomenės 
tarybos ar Floridos apygardos su
važiavimuose, kur jūs abu karštai 
reiškėte savo mintis, kovojote už savo 
idėjas, priminėte kitiems mažų 
apylinkių problemas. 

Sunny Hills buvote lietuvių vi
suomeninio gyvenimo „spiritus mo-
vens", ilgamečiai Sunny Hills valdy-

Kaip žodžiais meilės nieks aprėpt bos pirmininkai ir nariai. Jums iš-
negali, važiuojant gyventi į Pennsylvaniją, 

Kaip laimės tyro džiaugsmo dėkojame už darbą ir pasišventimą, 
neišsakyt daina; — linkime sveikatos, gražiai Įsikurti ir 

Taip norim palinkėt šviesaus, džiaugtis dukrelės šeima". 
laimingo kelio 

Ir šėlstant vėtroms neliūdėti JAV LB XVIII tarybos narė 
niekada. Dalia Augūnas ir Algis Augūnas 

Džiaugiamės, kai esame kartu, Jupiter, Florida 

Iš kairės: J. Mamaitytė, L. Savaitienė, J. Savaitis, O. Mamaitienė, J. Mačiu-
laitis, J. Mačiulaitienė, K. Grigaitienė ir V. Zubavičienė. 

E. Žebertavičienė padėkojo talki
ninkėms, padėjusioms ruošti šį atsi
sveikinimo vakarą. Po to žodis buvo 
suteiktas Onei Adomaitienei, anks
čiau tr is kartus buvusiai LB apylin
kės pirmininke: 

„Dar sunku patikėti, kad mūsų 
Laima su Jurgiu jau rimtai kelia 
sparnus išskridimui iš saulėto mūs 
kaimo. 

Mūsų draugystė užsimezgė at
vykus čia, bet pasirodo, kad seniai 
seniai mūsų gyventa tame pat Hanau 
lagery, tik tada nepasižinom, buvom 
jaun i ir daugelis mūsų dainavom ir 
šokom lenciūgėlį, kai tuo tarpu 
Laima, sunkiai sužeista Berlyno 
bombardavime, gulėjo Hanau ligo
ninėj. 

Apie tuos laikus nedaug buvo 
t a rp mūsų kalbų ir, kas svarbiausia, 
niekad negirdėjau dejonių ir skundų. 
Jos veide šypsena, atrodo, niekad 
neišnyksta... Kitas būdo bruožas liks 
mano atminty visados — tai, kad iš 
judviejų negirdėt apkalbų. Laima net 
kritiką priima su šypsena, lygiai, kaip 
ir gerą žodį, niekad nepyksta. Jurgi, 
tavo Sunny Hills gyvenimas buvo 
kaip toj dainoj: jų šimts, o aš vienas! 
Patar iu šią tradiciją tęsti ir ten. 

Būsite Pennsylvanijos kalneliuo
se apsupti jaunesnių savo šeimos 
narių, nereikės rūpintis namų apyvo
ka. O sveikatai palaikyti patariame: 
įstokite į chorą ten. Ypač dainavimas 
gerai plaučiams. Jūsų žentas juk cho
r is tas — padarys protekciją. Žinoma, 
mes didžiai čia jūsų pasigesime! 

Nemėgstu žodžio 'Sudiev', šis 
žodis toks galutinis. Pakeiskime į vil-

tingesnį: 'Iki pasimatymo' — ar čia, 
ar ten, ar šiapus, ar anapus saulės". 

Kalbėtojų buvo ir daugiau: Algir
das Nakas, Albinas Strazdis, Olga 
Mamaitienė. Visi tikino, kad Saulė
tuose kalneliuose Savaičių truks. 
Savaičiai dalijosi savo Įspūdžiais, kas 
labiausiai liks atmintyje iš kasdieny
bės: tai ežeras, kuris visus gaivino 
kiekvieną rytą vasaros sezono metu. 
Jie atvažiavę visuomet rasdavo besi
maudančių lietuvių. Jie abu negailėjo 
visiems gerų žodžių ir šypsenų. 

Kunigui Izidoriui Gedvilai su
kalbėjus maldą, visi valgė garuojan
čius cepelinus ir stebėjosi, kiek daug 
reikėjo jų prigaminti tokiam pulkui 
pasotinti. 

Kažkas užtraukė lietuvišką dai
ną, atsirado pritariančių, taip ir 
susipynė ilga dainų pynė... Skirstėsi 
visi jau pradėjus temti. Palengva ma
žėja lietuvių čia, šiuose Saulėtuose 
kalneliuose. Daug jau ilsisi Kalvarijų 
kapinėse, kiti išvyksta pas vaikus ir 
ne vienas gailisi, kad išvyko... 

Šita mūsų apylinkė yra kaip po 
Dievo skėčiu. Jos nepaliečia nei ura
ganai, nei kitos stichinės nelaimės. 
Gal dėl to, kad žmonės čia draugiški. 
Jei atsitinka bėda, netektis, visi pade
da ir žmogui toji netektis ne tokia 
baisi. Čia priima žmogų tokį, koks jis 
yra. Baigiant norisi pasakyti: atva
žiuokite į Saulėtus kalnelius, kurie 
mylite gamtą, ramybę ir tyrą orą. 
Prailginsite savo gyvenimą mažiau
siai penkiasdešimt, o gal ir visu šimtu 
metų! 

Anelė Pečkaitienė 

Kalifornijoje: Sofija Udrytė ir Arija Udrytė su močiute Rūta Udriene 
2007 m. 

"***«&. 

Bendra išleistuvių dalyvių nuotrauka kieme prie Zebertavičių namų. 
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VYTAUTĄ VALIUKĄ PRISIMENANT 
Vytautas Valiukas gimė 1916 m. 

lapkričio 3 d. Kaune. Mirė 2007 m. 
sausio 10 d. Vilniuje. Jis vienas ryš
kesnių lietuvių išeivijos teatro dar
buotojų. 

Vytautas Valiukas, baigęs Kauno 
„Aušros" berniukų gimnaziją, studi
javo Vytauto Didžiojo universitete 
lietuvių kalbą ir literatūrą. Taipogi 
lankė VI. Fedoto-Sipavičiaus (vėliau 
P Kubertavičiaus) vadovaujamą dra
mos studiją. 1934—1938 m. aktoria-
vo Valstybiniame teatre. Vaidmenys: 
dak ta ras Richtigas <L. Fedoro 
„Brandos atestatas", 1941) Anri Šan-
te rua (M. Henekeno ir Koolijaus 
„Pirmas skambutis", 1941), Gregers 
Werle (H. Ibseno „Laukinė antis", 
1942), Dionyzas Dagelis (S. Santvaro 
„Kaimynai", 1943), sūnus Karolis (J. 
Grušo „Tėvas", 1944 m.). 

. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 
Pokario meta is vaidino Detmolde 
„Aitvaro" tea t re , atliko Dundulio 
vaidmenj (A. Rūko „Bubulis ir 
Dundulis", 1946 m.), Hanau „Atžaly
no" teatre režisavo S. Santvaro „Žve
jai", kar tu atliko Vytauto vaidmenj. 
Siame teatre dar režisavo K. Binkio 
„Atžalyną (1946 m.) ir A. Gehri „Šeš
tame aukšte" (1947 m.). 

1949 m. atvykęs j JAV dirbo brai
žytoju. Studijavo Illinois technologi
jos universitete, 1959 m. gavo elekt
ros inžinerijos bakalauro laipsnį. Da
lyvavo lietuvių teatro veikloje kaip 
aktorius, vėliau kaip režisierius. 

Sukūrė vaimenų Čikagoje — 
Karijotas, Pranaitis (A. Škėmos, „Ži
vilė", 1950, „Vienas ir kiti", 1953), 
senis Chris (O'Neillo „Anna Chris-
tie", 1952), Juozupas (K. Ostrausko 
„Kanarėlė", 1956 m.), New York — 
Rimvydas (A. Škėmos „Vienas ir ki
ti", 1960 m.), Erodas (V Krėvės 
„Dangaus ir žemės sūnūs", 1956 m.), 
vadas (A. Landsbergio „Barzda", 
1967). Režisavo spektaklius Čikago
je: J. Anouilh „Antigonė" (1954), T. 
Williams „Stiklinis Žvėrynas" (1954), 
K. Ostrausko „Kanarėlė"; New York 
— A. Škėmos „Vieni ir kiti" (1960), 
K. Ostrausko „Kanarėlė", V Krėvės 
inscenizacija (1967), A. Landsbergio 
„Barzda" (1967), surengė rečitalių. 
1992 m. išleido kasetę su dviem J. 
Kaupo pasakomis. 1990 m. jam buvo 
paskirta JAV LB Teatro premija. 

Stasio Santvaro žodžiais: „V Va
liukas Lietuvos valstybiniame teatre 
subrendo ir išaugo kaip aktorius. 
Kaip ypačiai stiprus aktorius jis 

Scena iš A. Škėmos spektaklio „Vienas ir kiti", pastatyto Čikagoje. Iš kairės: 
Vytautas Valiukas, Eglė Vilutienė, Vytautas Juodka. 

Nuotrauka iš asmeninio V. Juodkos albumo. 

pasireiškė charakteriniuose vaid
menyse, bet tolygiai buvo pajėgus ir 
kitokio pobūdžio vaidmenyse. Pvz., 
sūnus Karolis J. Grušo 'Tėve'. Jo ak
torinė skalė nėra siaura — joje telpa 
miestietis ir sodietis, rūstus ir 
giedrios sielos žmogus". 

Dirbdamas režisūros darbą jis 
nepabūgo naujos ir neišbandytos 
vaidybinės medžiagos, darbe pasižy
mėjo kruopštumu ir sąžiningumu, 
emigracijos sąlygomis sukūrė ne vie
ną jdomų ir meniniu požiūriu iškilų 
spektaklį. Lietuvių teatro istorijon 
Valiukas Įeina kaip aktorius, reži
sierius ir vaidybos meno mokytojas. 

1964 m. „Margučio" žurnalo re
dakcija (red. Algimantas Mackus) 
buvo paruošusi ir paskelbusi anketą 
lietuvių išeivijos teatrinės veiklos 
klausimu. Anketa buvo išsiuntinėta 
dvidešimt vienam asmeniui — akto
riams, režisieriams, dramaturgams, 
režisūrinį bei pedagoginį darbą dir
busiems ar dirbantiems žmonėms. 
Ne visi atsiliepė. Anketos dalyviai į 
iškeltus klausimus buvo prašyti 
atsakyti laisvai ir atvirai. Kai kurios 
anketoje išreikštos nuomonės tar
pusavyje daugiau ar mažiau nesu
tapo, o kartais ir labai skyrėsi. 

Vytautas Valiukas, atsakydamas 
į klausimą, kuris išeivijos sceninės 
veiklos laikotarpis buvo gyviausias ir 
prasmingiausias, be kita ko taip išsi
tarė: „Nors stovyklinis laikotarpis 
pasireiškė ypatingu gyvenimu, tačiau 
prasmingesnis buvo postovyklinis 
laikotarpis Amerikoje, ypač Čikagoje 
ir Montrealyje... 

Įdomu, kad daugiausia užsispyri
mo parodė ne prityrę aktoriai, bet 
mėgėjų grupė Atžalynas', vadovauja
ma iš eilės kelių profesionalų. Sis 
laikotarpis pasireiškė dosnesniu kū
rybingumu, padaugėjo originalių pa
statymų; į sceną išėjo nauji lietuviai 
dramaturgai, buvo vaidinama ir pir
maeilių svetimų autorių veikalai; 
buvę mėgėjai Vokietijoje čia subrendo 
ir tapo tikrais aktoriais". 

Vytauto Valiuko nuomone, „Re
pertuaro didžiąją dalį turėtų sudaryti 
lietuvių drama išeivijoje ir senoji 

Vytautas Valiukas 

lietuvių dramaturgija; iš svetimų 
autorių tie, kurie amerikoniškame 
teatre retai statomi. Reikia skaitytis 
su faktu, kad repertuarą sprendžia 
ne vien tik scenos darbuotojai, bet ir 
didele dalimi ir žiūrovai... 

Nereikėtų bijotis ir vengti keleto, 
šalia viena kitos veikiančių grupių, 
nors mūsuose yra įdiegta mintis, kad 
tik visiems aktoriams susijungus į 
vieną grupę tėra įmanomas pajėgus 
teatras. Tokie vienybės įkarščiai mū
sų spaudoje ir visuomenėje, persi
metę į teatrinę veiklą, neatnešė jokio 
teigiamo rezultato, o paliko tik kar
čias nuosėdas". 

Vytautas Valiukas pastaruoju 
metu sirguliavo. Prieš porą metų su 
žmona Salomėja Nasvytyte-Valiu-
kiene, buvusia Lietuvos valstybinės 
operos soliste, sugrįžo į Lietuvą. 
Gyveno Vilniuje, gerontologijos cen
tre. Mus pasiekusiomis žiniomis, mi
rė š. m. sausio 10 d. Jam priklauso 
mūsų pagarba. Tegul jis ilsisi laisvę 
atgavusios Lietuvos žemėje. 

Pe t r a s Pe t ru t i s 

Naudotasi Lietuvių enciklopedija, Vil
niuje išleistu leidiniu „JAV lietuviai" ir LTSC 
archyve saugojama medžiaga. 

ALGIMANTAS KEZYS RUOŠIASI IŠVYKAI Į LIETUVĄ 
Nors fotomenininkas iš Čikagos 

priemiesčio Stickney Algimantas Ke-
zys su savo darbais Lietuvoje viešėjo 
praėjusį rudenį, jis netrukus ir vėl 
kels sparnus skrydžiui į tėvynę. Per
nai Lietuvos nacionalinės M. Maž
vydo bibliotekos galerijoje šis meni-

Saujoji A Kezio knyga ..Angelų ka 
ra lyste" (..The Realm of Angels") 

ninkas demonstravo anksčiau įam
žintus Lietuvos vaizdus, o šį kartą 
Vilniaus miesto rotušėje jis pristatys 
savo angelų fotoportretų kolekciją. 

Cikagietis su savo kūryba daly
vaus kovo 15 d. Vilniaus rotušėje ruo
šiamoje „Kūrimo (Meno be ribų) 
dienoje", į kurią susirinks įvairūs kū
rėjai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš už
sienio. 

A. Kezys pasirodys buvusios či-
kagietės, dabar gyvenančios Berlyne, 
bet dažnai matomos ir Vilniuje, dr. 
Ramintos Lampsatytės projekto 
„Dvasių variacijos" pasaulinėje prem
jeroje. Jame be atlikėjos R. Lamp
satytės dalyvaus kompozitorius Bro
nius Kutavičius su kompozicija pagal 
R. Schumano kūrinį „Angelai". Taip 
pat čia pasirodys ir kita atlikėja — 
Nina von Waechter iš Berlyno, kuri 
paskaitys modernios italų poezijos 
angelų tema. 

Kaip mus pasiekusioje informaci
joje rašo šio renginio vyriausioji orga
nizatorė Skaidra Jančaitė, programa 
vyks Vilniaus miesto rotušės pirmojo 
aukšto koridoriuje, antrojo aukšto sa
lėje ir už salės esančioje erdvėje. Lai
kas: kovo 15 d. nuo 12 vai. iki 9 vai. 
vakaro. 

Apie šį renginį sakoma: „Vyksmo 

idėja — sutelkti visus į vienos dienos 
kūrybinį procesą, suteikti galimybę 
pateikti savo kūrybą (konkrečius 
savo kūrinius) ir pademonstruoti 
juos kartu su kolegomis ir kitų meno 
sričių kūrėjais, sukurti menų sintezę; 
suteikti galimybę menininkams ir 
atlikėjams išsijundinti iš atlikėjiškos 
rutinos ir tapti kūrėjais; kūrėjams — 
tapti atlikėjais, o tiems, kurie jau vis
ką išbandę — pasinerti į sintezės ga
limybių įvairovę ir atrasti naują sti
lių, žanrą, kūrybinio bendravimo 
būdą;'. 

Šį kartą cikagietis fotomeninin
kas tėvynėje buvo trumpiau negu 
ankstesnių vizitų metu. Išvykęs kovo 
13 d. ir Vilnių pasiekęs kitą dieną, jis 
tuoj pat įsitrauks į kūrybinį projekto 
darbą. 

Atlikęs savo uždavinį, A. Kezys 
vienai dienai žada vykti į Šiaulius ap
lankyti sergančios sesers vienuolės 
Aldonos Kezytės. O jau kovo 19 d. ry
te pajudės atgal į namus, nes čia lau
kia daug darbų, kuriuos reikia sku
biai atlikti. 

Reikia palinkėti šiam niekada 
nepavargstančiam menininkui geros 
sėkmės tėvynėje. Lauksime jo sugrįž
tant į namus. 

y 

E d v a r d a s Sulai t is 

Algimantas Kezys siu metu Jaunimo 
centro mugėje prie savo stendo 

Edvardo SuiCnoc " j o ' r 
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PUOSELĖTI „NAMŲ BAŽNYČIĄ" 
Popiežius Benediktas XVI pa

ragino sutuoktinius bei šeimas puo
selėti „namų Bažnyčią". Per va
sario 7 d. bendrąją audienciją jis pri
minė Apaštalų darbuose ir Pauliaus 
laiškuose minimus sutuoktinius Pris-
cilą ir Akvilą. Ankstyvojoje Bažny
čioje šiai sutuoktinių porai tekęs ak
tyvus ir svarbus vaidmuo. Jų na
muose Efeze prisiglaudęs Paulius, vė
liau Romoje jie savo namus pavertę 
„namų Bažnyčia". Abu, pasak po

piežiaus, liudija, kokia svarbi yra 
Kristų tikinčių sutuoktinių veikla: 
„Jie mums rodo, kaip kiekvieni na
mai gali virsti Bažnyčia ir kaip šei
mos gyvenimo centru turėtų tapti 
Viešpats". Kai santuoka ir šeima 
remiasi tikėjimu bei giliu dvasingu
mu, įsipareigojimas Kristui ir Baž
nyčiai tampa „kažkuo, kas visiškai 
suprantama". 

BŽ 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL PHONES 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAV1CIUS) 

Funeral Home's 
9 2 3 6 S. ROBERTS RD 

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

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

„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 

L 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ 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 direktorius 

4330 So. Califoraia Ave, Chicago, IL 60632 

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

Tu palikai mums savo meilę... 

DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A t A 
JOANA KIVILYTĖ IVAŠKIENĖ 

Mirė 1982 m. kovo 10 d. 
Šią liūdną sukaktį minint, šv. Mišios bus aukojamos Nekaltai 

Pradėtosios Mergelės Marijos seselių vienuolyne Putname ir Lie
tuvoje. 

Prašome pasimelsti už a.a. Joaną. Prisimename su ilgesiu. 

Teresė Landsbergienė, Gintarė Ivaškienė ir jų šeimos 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

T H E L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E DAILY 

„DRAUGAS" Informuoja, „DRAUGAS formuoja; 
„DRAUGAS": išeivijos Ir Lietuvos jungtis; 
„DRAUGAS"' lietuvybės švyturys ir sargas! 

A t A 
MARIJA ALUMBAUGH 

Mažytės MARIJOS ALUMBAUGH staigi ir netikėta 
mirtis skaudžiai sukrėtė visą mūsų nedidelę Seattle 
lietuvių bendruomenę. Liūdim jos netekę savo būryje. 
Jos šviesią išvaizdą ir malonų būdą visi prisiminsime 
ilgai. 

Gilią užuojautą jos tėveliams RIMAI KULIKAUS-
KAITEI ir JIM ALUMBAUGH, jos jaunesnei sesutei 
ONUTEI, seneliams, gyvenantiems Lietuvoje RŪTAI ir 
EDMUNDUI KULIKAUSKAMS, vietiniams tėvukams 
ROBERT ir ELAINE ALUMBAUGH bei kitiems gimi
nėms ir artimiesiems čia ir Lietuvoje, reiškia 

Ina Bertulytė ir Jim Bray 
Irena Kinderienė 

Birutė ir Kęstutis Tautvydai 

Mielam klubo nariui 
A t A 

KAZIUI VABALAIČIUI 

mirus, jo žmonai KESTULEI, sūnums ARŪNUI, 
LINUI, VALENTINUI, dukroms VIOLETAI ir RŪTAI 
bei jų šeimoms, reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Cicero lietuvių medžiotojų ir 
žuvautojų klubo nariai 

Palos-Gaidas 
F U N E R A L HOME 

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir 
Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southwe$t Hwy. 
Palos Hills, Illinois 

(708)974-4410 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

•Kovo 14 d. 2 vai. p.p. lietuvių 
centre „Seklyčia" trečiadieninėje po
pietėje dalyvaus kardiologas Vidas 
Nemickas. Visuomenė kviečiama at
vykti ir pasiklausyti gydytojo pata
rimų. Po paskaitos — gardūs pietūs. 

• K o v o 18 d., sekmadieni, PLC 
didžiojoje salėje, 14911 127th Street, 
Lemont, po 11 vai. r. šv. Mišių vyks 
JAV LB Lemonto apylinkės narių 
metinis susirinkimas. Aptarsime pra
ėjusių metų apylinkės valdybos veik
lą, išklausysime finansinę ataskaitą, į 
valdybą rinksime naujus narius, nu
matysime gaires ateičiai. Visus Le
monto ir apylinkių narius kviečiame 
aktyviai dalyvauti. 

•Sekmadieni , kovo 18 d., visi 
kviečiami susiburti apmąstymams 
apie Jėzaus Kristaus kančią, mirtį ir 
Prisikėlimą. Pastoriaus Valdo Aušros, 
kunigo Antano Saulaičio ir „Dai
navos" ansamblio meno vadovo Da
riaus Polikaičio sukurta muzikinė, 
meditacinė erdvė leis iš naujo išgy
venti Velykinės paslapties šventumą. 
Girdėsite skaitinius iš Švento Rašto 
ir Teodoro Dubois kantatą „Septyni 
paskutinieji Kristaus žodžiai", kurią 

atliks solistai Lijana Kopūstaitė-Pau-
letti, Linas Sprindys ir David Dubois, 
vargonininkas Ričardas Šokas, kame
rinis orkestras ir Lietuvių meno an
samblis „Dainava". Renginio pradžia 
— 3 vai. p.p., Trinity Lutheran baž
nyčioje (6850 W. 159th St. Tinley 
Park). Bilietus (15 dol. auka) galima 
įsigyti „Seklyčioje", Pasaulio lietu
vių centro parduotuvėje „Dovanėlė" 
ir renginio dieną prie įėjimo. Pelnas 
bus skiriamas JAV Lietuvių Bend
ruomenės Socialinių reikalų tarybos 
„Paguodos telefonui". 

•Verbų sekmadieni, balandžio 1 
d., 2 vai. p.p. visus klasikinės muzi
kos gerbėjus maloniai kviečiame į 
sakralinės muzikos koncertą Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misijoje. 
Skambės baroko epochos kompozito
rių J. S. Bacho, G. F. Handel, A. Vi-
valdi, V Lubeck ir kt. kompozitorių 
kūriniai, kuriuos atliks vargonininkė 
Solveiga Palionienė, solistai: Geno
vaitė Bigenytė, Nida Grigalavičiūtė ir 
Linas Sprindys, pritariant instru
mentalistams: Dainorai Petkevičiū
tei, Jenifer Rooney, Martha Cavender 
ir Paul Semanic. Rengia LB Lemonto 
apylinkė. 

•rSS5r-i---."*-T:r::-\ •*•?*• 

vasario 17 d. Lietuvių dailės muziejuje, PLC. vyko „Saulutės"' orga
nizuotas labdaros koncertas. Programa, atliko jauna pianistė iš Vo
kietijos Gabrielė Gyfvtė-Hein. Gabrielė - daugelio konkursų laureatė ir 
- : : —T'-.ie — ?uždėjo publika «dvo grojimu. 

Vasario 15 d. ji ru'yvavo narnos Elvyros Katalinos Kriaučiųnaitės 
parodos „Atodangos" btioaryme Čiurlionio galerijoje. Jaunimo centre. 

Nuotraukoje po koncerto iš kairės: dailininkė Elvyra Katalina 
Kriaučiūnaitė, „Saulutės" pirmininkė Indrė Tijūnėiienė Ir pianistė Gab
rielė Gylytė-fteif*. 

Laimos Apanovtčtenės nuotr. 

SKELBIMAI 

Advokatas 
Jonas Cibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

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

Tollfree 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. 

www.johngibaitis.com 

Advokatas 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėj imais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

TeL (773) 847-7747. 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 
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N E P A M I R Š K I M E DRAUGO F O N D O 
Su vėjais ir su už debesų pasislė

pusia saule leidžiame žiemos mėne
sius. Žiemą, kai gamta apdengia lau
kus ir miškus sniegu, monotoniškai ir 
nuobodžiai slenka dienos, skaičiuo-
damos mūsų gyvenimo akimirkas. 
Žiemos metu maža lietuviškos veik
los. Nemalonūs orai, žvarbus vėjas, 
šalčiai veikia mūsų nuotaikas ir svei
katą. Tokiomis dienomis malonu pra
leisti dienas su geru lietuvišku laik
raščiu ar knyga ir tyliai susikaupus 
laukti pavasario. 

Lietuvių telkiniuose prasmingai 
buvo paminėta Vasario 16-osios die
na. Mums, lietuviams, ji yra pati 
svarbiausia istorijos diena. Visi mi
nėjimai, koncertai ir mokyklų ren
giniai gražiai aprašomi lietuviškuose 
laikraščiuose. 

Nėra reikalo nutylėti faktą, kad 
išlaikyti gerą ir kultūringą spaudą, 
ypač dienraštį „Draugą", yra neleng
va. Dienraščio laimei geraširdžių 
skaitytojų dar yra. Tai rodo kasdien 
skelbiamos jų piniginės aukos. Ta
čiau to neužtenka. Didelis ramstis 
yra Draugo fondas, kuris, reikalui 
esant, ateina į pagalbą. Šiuo metu 
reikia pirkti spaustuvei naują mašiną 
adresams spausdinti. Paštas nuolat 
keičia savo reikalavimus, adresų ko
dus, kelia pašto tarifas, bet aptarna

vimas vis blogėja. Apgailestaujame, 
kad nei „Draugas", nei Draugo fon
das aptarnavimui neturi įtakos. 

Žiemą Draugo fondas nemiegojo. 
Draugo fondo vadovybė ruošėsi pava
sariniam vajui. Ir šis vajus turės nau
jovę. Laukiame jo. 

Nors dar vajus neprasidėjo, Drau
go fondas sulaukė naujų įnašų, už ku
riuos nuoširdžiai dėkojame. 

Su 200 dolerių: 
Gediminas Indreika, iš viso 200 

dol., Chicago, IL. 
Su 100 dolerių: 
Kazys ir Teresė Kazlauskai, gar

bės nariai, iš viso 2,000 dol., Gur-
nee, IL. 

Su 50 dolerių: 
Vladas Gilys, garbės narys, iš 

viso 1,300 dol., Sun City, CA. 
Su 40 dolerių: 
Jonas ir Marija Šimoniai, iš viso 

825 dol., Santa Barbara, CA. 
Ona Savokaitis, iš viso 110 dol., 

North Brunswick, NJ. 
Su 25 doleriais: 
Mary Aidis, iš viso 725 dol, 

Bethesda, MD. 
Bernard M. Covalesky, iš viso 125 

dol., Randolph, NJ. 
Marija Remienė 

DF tarybos pirmininkė 

SKELBIMAI 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už paramą naš
laičiams, beglobiams ir invalidams 
vaikams, daugiavaikėms šeimoms bei 
studentams Lietuvoje. Aukojo: Dalia 
ir Liudas Slėniai $50, V Titas $60, 
Ona ir Jonas Treškos $25, Margarita 
ir Vaclovas Momkai $25 a.a. V Aukš
tuolio atm.; tęsiant vaikų metinę pa
ramą Linda ir Algis Jonynai $480, dr. 
Rimvydas Sidrys $500. Labai ačiū. 
„Saulutė" („Sunlight Orphan 
Aid"), 414 Freehauf St., Lemont, 
IL 60439, tel.: (630) 243-7275. Au
kos nurašomos nuo mokesčių. 

• Lithuanian Mercy Lift dėko
ja už aukas, skirtas padėti LML įgy
vendinti įvairiems medicininiams 
projektams sergantiems ligoniams 
Lietuvoje. Aukojo: $5.000 — The Oak 
Tree Philanthropic Foundation, CA. 
$1,000 —Gražina Liautaud, IL. 
$100 — Regina Snarskis, FL; Walter 
Markūnas, FL. $75 — Isabelle Lauc-
ka Howes, MD. $50 — Marie Miko-
nis, OH; Paul ir Irene Čade, MA; Ma
ry ir Joseph Vizgirda, IL; Vladas 
Kaupas, FL; Natalie Sodeikienė, IL. 
$25 — Albert ir Anne Petroski, MO; 
Jūrate ir Jeffrey Harrison, WA; Wal-
ter Virbick, CO; Thomas Kudzma, 
NH; Ramūnas Bigelis, NY. $20 — 
Izabelė Stankaitienė, OH. $15 — 
Leonard ir Carol Judickas, AR; John 
ir Ina Kasis, IL; Eleanor Stancik, NY; 
Vincas ir Ona Šalčiūnas, FL. $10 — 
Marija Arštikienė, IL. Lithuanian 
Mercy Lift, P. O. Box 88, Palos 
Heights, IL 60463. Tel. 708-636-
6140. Tas ID #36-3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift.org 

• Šaulys fondas, IL, aukojo 
$400, kuriuos paskyrė Kauno Jėzui
tų gimnazijai Lietuvoje. Li thuanian 
Mercy Lift, P. O. Box 88, Palos 
Heights, IL 60463. Tel. 708636-
6140. Tax ID #36-3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 

• Lithuanian Mercy Lift dėko
ja už aukas, kurias paskyrė moterų 
krūties vėžio ankstyvai diagnostikai 
Lietuvoje. Aukojo: $50 — Mindaugas 
ir Linnea Jatulis, NY. $25 — Violet 
Abad, OH; V Adam ir Judith Sparke-
vičius, PA. Lithuanian Mercy Lift, 
P. O. Box 88, Palos Heights, IL 
60463. Tel. 708-636-6140. Tax ID 
#36-3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 

• Lithuanian Mercy Lift dėko
ja Mindaugui ir Linnea Jatulis, NY 
už $50 auką. Sią auką paskyrė šel
pimui tuberkulioze (TB) sergantiems 
ligoniams Lietuvoje. Lithuanian 
Mercy Lift. P. O. Box 88, Palos 
Heights, IL 60463. Tel. 708-636-
6140. Tax ID #36-3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 

• A. a. Gražinos Žukauskie
nės atminimą pagerbdami, draugai ir 
pažįstami aukojo $150 padėti LML 
įgyvendinti įvairiems medicininiams 
projektams sergantiems ligoniams 
Lietuvoje. Aukojo Dana Elsbergas, 
Julius ir Regina Matonis. Nuoširdžiai 
dėkojame aukotojams. Lithuanian 
Mercy Lift. E O. Box 88, Palos 
Heights, BL 60463. Tel. 708-636-
6140. Tax ID #36-3810893. 

lithuanianmercylit@yahoo.com 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 
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