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Rusijos Durnos deputatams 
priminta Baltijos šalių okupacija 

Sumuštinių su „Pumpernicker duona 
pasiilgo ir Detroito lietuviai. 

„Baltic Bakery": 
istorija be galo 

Dalia Cidzikaitė 

Sis straipsnis atsirado iš labai 
banalios kasdienės situacijos — jau 
kuris laikas „Dominick's" parduotu
vėse nerandu „Baltic Bakery" (dar 
kitaip žinomos kaip „Jonai Bakery"; 
toliau tekste — BB) produkcijos. 
Ėjau vieną savaitę — nėra, nepatin
gėjau jau kitos „Dominick's" parduo
tuvės lentynose „pumpernickel" 
(Amerikos lietuvių dar vadinamos 
„plyta") duonos paieškoti ir antrą sa
vaitę — ir vėl nesėkmingai. 

Po poros savaičių, vėl ir vėl iš 
naujo sukdama ratus parduotuvėje ir 
ieškodama kažkur užkištos baltiškos 
duonos, neiškentusi paklausiau vie
nos „Dominick's" parduotuvės vady
bininko, kada jie žada gauti BB ke
pinius? Atsakymas buvo — jau kuris 
laikas BB savo produkcijos jiems ne
pristato. Kodėl — savaime kilo klau
simas? Nukelta i 7 psl. 
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Vilnius, vasario 23 d. (ELTA) — 
Paramos konflikte su Estija pra
šantiems Rusijos Valstybės Dūmos 
parlamentarams Seimo užsienio rei
kalų komitetas (URK) priminė pen
kiasdešimt metų trukusią Baltijos 
šalių okupaciją ir paragino neapsiri
boti vienpusišku pokario sovietinio 
laikotarpio vertinimu. 

URK be didesnių ginčų penkta
dienį priėmė komiteto pirmininko 
Justino Karoso parengtam atsaky
mui Rusijos Dūmos Tarptautinių rei
kalų komiteto pirmininkui Konstan
tinui Kosačiovui. 

Minėtame atsakyme be kita ko 
Rusijos Dūmos parlamentarams siū
loma kartu aplankyti bei pagerbti ir 
žuvusiųjų nuo nacizmo, ir nuo stali
nizmo kapus. J. Karoso manymu, 
toks žingsnis priartintų prie pokario 
epochos civilizuoto supratimo. 

URK atsakyme K. Kosačiovui 
pažymima, kad Lietuva gerbia at
mintį tų, kurie paaukojo savo gyvy
bes sunaikinant nacizmą. Tačiau čia 
pat pažymima, jog Lietuva prisimena 
ir kitą Antrojo pasaulinio karo pa
sekmių pusę — 50-metį trukusią Bal
tijos šalių okupaciją. 

Čia pat pabrėžiama būtinybė vi
sapusiškai išnagrinėti ir vertinti po
kario istorijos laikotarpį. 

K. Kosačiovas prieš kelias savai
tes yra atsiuntęs J. Karosui laišką, 
kuriame prašo kolegų Lietuvos Sei-

,,Bronzinis karys" Taline. 

me įvertinti Estijos parlamento 
sprendimą iškelti paminklą Kariui iš
vaduotojui iš Talino centro, perlaido-
jant ir sovietų karių palaikus. 

Rusijos Dūmos parlamentaras 
trijų puslapių apimties laiške J. Ka
rosui dėstė daugelį Rusijos atstovų 
jau ne kartą viešai minėtų teiginių, 
esą Estijos parlamento sprendimai 
rodo siekius sunaikinti kovos su fa
šizmu aukų atminimą. 

Praėjusią savaitę Estijos parla-

-

„News.ru" nuotr. 

mentas — Riigikogu — priėmė įsta
tymą „Dėl uždraustų statinių". Pagal 
pirminį jo projektą buvo numatyta 
uždrausti statinius ar skulptūras, 
kuriomis garbinamos Estiją Antrojo 
pasaulinio karo metu okupavusios 
nacistinė Vokietija ir Sovietų Są
junga. Tačiau per antrąjį svarstymą 
parlamento nariai priėmė pataisą, 
kuria numatė įpareigojimą per 30 
dienų demontuoti Talino centre sto
vintį „Bronzinį karį". 

Bevizio režimo su JAV galima 
tikėtis po poros metų 

Vilnius, vasario 22 d. (BNS) — 
Prezidentas Valdas Adamkus prog
nozuoja, kad bevizių kelionių į JAV 
režimą Lietuva savo piliečiams gali 
gauti po poros metų. 

Interviu savaitraščiui „Atgimi
mas" prezidentas akcentavo, kad 
siekdama bevizio režimo, Lietuva 
privalo išspręsti pasų padirbinėjimo 
problemą. 

„Amerikiečiai saugosi terorizmo. 
Teroristinės organizacijos skverbiasi 
į JAV pačiais įvairiausiais būdais, pa
vyzdžiui, naudoja vogtus dokumen
tus. Ir iš Lietuvos pusės tai yra prob
lema — mes juk žinome, kiek Lietu
voje pasų yra padirbama nelegaliai. 
Kita vertus, Lietuva yra viena pir
mųjų pasaulyje valstybių, įsivedusi 
biometrinius pasus. Ir kai šitai išgir
do Kongreso nariai, jie pasakė: 'Štai 
ko mums reikia'", — pasakojo V 
Adamkus, prisiminęs šį mėnesį vy
kusį savo vizitą JAV 

Pasak prezidento, „mes labai 
garsiai, ir, manyčiau, pagrįstai reika
laujame išimčių, tačiau kartu 

nesame atlikę namų darbų". 
Paklaustas, kiek Lietuvos pagal

ba JAV Afganistane ir Irake padeda 
įtikinti amerikiečius suteikti Lietu
vai bevizį įvažiavimą, prezidentas 

Neimigracinė JAV viza. 

ragino šių dalykų nesieti. 
„Atvirai pasakius, mes save per

vertiname tokiomis prielaidomis. 
Esu tikras, kad susieti šiuos klausi
mus niekam neatėjo į galvą. Reikia 
suprasti ir JAV politinę situaciją. Po
litikai atstovauja piliečiams, o visuo
menė šiuo klausimu yra labai susi
skaldžiusi'', — kalbėjo V Adamkus. 
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Iš Ateitininkų gyvenimo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • el-paštas: draugas@ateitis.org 

Vyresniems irgi 
reikia katekizmo 
pamoku... 
v 

Čikagos jaunučių ateitininkų tėvų susirinkimas 
Čikagos jaunučių susirinkime: Diana Satkauskaitė, Daiva Daulytė, Marisa Satkauskaitė, Lana 
Razmaitė. Visos nuotraukos Dainos Čyvienės 

Petras Vytenis Kisielius nusigręžė nuo jo tvarkos. 
Sis jvykis visuomet yra svarbus iš 

tieji, garbiname Dievą, kuris savo 
draugystę mums patvirtina ir mūsų 
gyvenimą laimina ypatingu savo ar
tumu sakramentuose. 

N. Šmerauskas pateikė apžvalgą, 

erijus Šmerauskas, kaunietis, esmės gilinantis j krikščioniškąsias 
teologijos-liturgijos magis- tikėjimo tiesas, kurios atskleidžia 
trantas Čikagos Catholic psichinę žmogaus asmens genetiką ir 
Theological Union kalbėjo iki šiol žmonių kartose paveldimą kokiais būdais žmogus iš vis prieina 
jaunučių tėvams tema: „Ką įtampą tarp pirminės ir pakitusios jos prie Dieviškosios tikrovės pažinimo, 

norėjai sužinoti apie Katalikų Baž- būklės. Šis paveldas — tai skilimo, būtent: apie save ir, žmogų Dievas 
nyčios katekizmą, bet nedrįsai atsiskyrimo paveldas vientisoje ir kalba savo Žodžiu šv. Rašte, per 
paklausti". Pokalbis tėvams vyko nerūpestingoje žmogaus sandaroje, dieviškų savybių kūrinijoje-žmoguje 
sausio 14 d. Ateitininkų namuose, šis atsiskyrimas ir autonomiškumas atpažinimą ir patirtį, per Bažnyčios 
Lemonte, Daumanto - Dielininkaičio ne tik kad nepatenkino pažinimo tradiciją, per bendruomeninį ir asme-
jaunučių kuopos eilinio susirinkimo geismo žmoguje, bet dar ir atėmė ninį tikėjimo bendrijos gyvenimą — 
metu. Paskaitą suruošė ir tėvus nerūpestingą gyvenimą Dievo ar- maldą, sakramentų šventimą, ypač 
sukvietė Petras Vytenis Kisielius, tumoje, atitolino nuo Dievo ir jo vienkartinį Krikšto įvykį ir gyvenimo 

kelionėje nuolatinį mai
tinimąsi Eucharistija per 
šv. Mišias. Prelegentas 
apibrėžė Katalikų Baž
nyčios katekizmo reikš
mę, įvardijo Sakramento 
teologinį pagrindą bei 
tris atskiras sakramentų 
rūšis, Eucharistinės au
kos šventimo liturginę 
teologiją, „Kristaus Kū
no" sąvokos įvairiopą 
prasmę. Po paskaitos vy
ko gyvos diskusijos, per 
kurias dalyviai klausė 
apie savo katalikų tikė
jimą specifinius klausi-' 
mus, kurie jau kurį laiką 

Tėvai, atvežę jaunučius į susirinkimą, tuo metu susėdę diskutuoja rūpimais klausimais. Iš k: 
Petras V. Kisielius, Irena Šatkauskienė, Asta Čuplinskienė, Nerijus Šmerauskas, Mindaugas 
Bielskus, Marius Kasniūnas ir Dalia Lietuvninkienė. 

Pokalbyje dalyvavo 24 jaunučių tėvai. 
Pirmiausia prelegentas N. Šme

rauskas gvildeno žmogaus prigimtį. 
Buvo primintas pirminio žmogaus-
kūrinio palaimingas gyvenimas ir 
santykis su Dievu-Kūrėju, pirmosios 
— puikybės — nuodėmės įvykis su jo 
pasekmėmis žmogaus psichikai ir 
tolimesniam gyvenimo būdui po to, 
kai Piktoji Dvasia Rojaus sode žmogų 
pakurstė smalsumui ir abejonei, dėl 
ko žmogus prarado pagarbą ir 
atsakomybę sodo Seimininkui ir 

įrašytos originalios tvarkos slėpinio, kamuoja dalyvius. 
Krikščionio pašaukimas šio skilimo 
tarpą mažinti ir pagaliau visai pri
pildyti per atsivertimą — vėl atsi
gręžimą į mylinti Trivienį Dievą Kū
rėją, kuris žmonijos išvadavimą iš 

„Tema buvo sklandžiai pristatyta 
suprantama kalba ir buvo įdomu 
pakartotinai išgirsti žinias, kurios 
taip seniai, dar vaikystėje, buvo 
girdėtos", — teigė viešnia iš Los 

nuodėmės įvykdė įsikūnijimu Kristų- ^ ^ D a l i l ė Polikaitienė. Susirin-
je ir Velykiniu įvykiu — jo mirtimi ir 
prisikėlimu. Pirmojo Adomo nuodė
mės kartėlis sulaukė Antrojo Adomo 
— Kristaus dovanos, kurio mirties ir 
prisikėlimo velykinį ritmą išgyven-

kimas nenoromis baigėsi, kai tėveliai 
turėjo atsiimti savo vaikus, po jaunu
čių susirinkimo pasipylusius Atei
tininkų namų kieme. Vis dėlto pusė 
tėvų, susirinkimo dalyvių, pasiliko 

darni kasdienėje patirtyje mes, tikin- k a m b a r y j e toliau klausinėti prelegen 
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Čikagos jaunuč iu susir ink ime vadove Julyte P e t r a i t y t ė , Ž iba K is ie l iū tė . Gi l ius 
Aleksa Jurgis Puodž iūnas ir Juozas Mar t iš ius 

Norite vadovauti 
MAS stovykloje? 
Moksleiviu ateitininku sąjungos 

Centro valdyba priima prašymus 
norinčiŲ vadovauti ar šiaip dirbti 

MAS vasaros stovykloje. 

Prašymai bus priimami iki 
balandžio 1 d. Rašykite MAS CV 

pirmininkei Dainei Quinn 
ei. paštu DLNQ@aol.net 

Moksleivių ateitininkų 
stovykla • liepos 15-28 d. 

Dainavoje 

tą jų rūpimais klausimais. Iš šio susi
rinkimo paaiškėjo, kad tokie pokal
biai apie tikėjimą ir katekizmą yra 
reikalingi. Anot Dalilės Polikaitie-
nės, — „Mums, vyresniems, irgi 
reikia katekizmo pamokų". Čikagos 
ateitininkai sendraugiai, besido
mintys šiomis temomis, kviečiami 
dalyvauti paskaitose. Būrelis susi
renka Partizano Daumanto—Prano 
Dielininkaičio jaunučių ateitininkų 
kuopos susirinkimų metu. 
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VASARIO MINTYS 
VYTAUTAS V. LANDSBERGIS 

Keistas mėnuo tas vasaris -
Valentino diena, Vasario 16-oji, Jur
gos Ivanauskaitės išėjimas, Užgavė
nės, Knygų mugė, rinkimai į savi
valdybes... Daug tarsi niekuo nesusi
jusių reiškinių, kuriuos vienija Lietu
va ir kiekvieno mūsų atsakomybė už 
besikeičiančią — mirštančią ir gim
stančią — Lietuvą. Juk Užgavėnės 
yra amžinojo gyvenimo rato šventė, 
bylojanti, kad niekas niekada nesi
baigia. Viskas apmiršta tam, kad vėl 
atgimtų, kad būtų pažadinta per 
Užgavėnes. 

II 

Jurga išeidama paliko patį di
džiausią, geriausią ir svarbiausią sa
vo kūrinį — paliudijimą, pamoką 
mums visiems, kaip reikia gražiai, 
oriai ir taikoje išeiti. Štai kelios 
mintys iš jos atsisveikinimo laiško: 

„Filosofai ir antropologai paste
bi, kad moderniosios civilizacijos 
piliečiai baugščiai slepiasi nuo ne
paneigiamo, neatšaukiamo, neper
maldaujamo fakto, kad yra mirtingi. 
Pati mirtis irgi vis kruopščiau slepia
ma, tarsi būtų gėdinga. Nemažai ligo
nių gėdijasi net savo ligos - jei susir
gai vėžiu, tampi tarsi pažymėtas gel
tona žvaigžde ir atsiduri sveikųjų 
pasaulio užribyje. Mūsų visuomenėje 
dar labai gaji nuomonė, kad sunkus 
ligonis privalo žinoti savo vietą: pa
latą, tvankų merdėti pritaikytą kam
barėlį ar urvą, į kokį traukiasi dvėsti 
sužeistas žvėris. Aplinkiniams darosi 
nejauku, jei vėžiu pažymėtasis drįsta 
išlįsti į viešumą, sakytum, ant jo kak
tos šviestų ryškus it 'Coca-Colos' 
reklama užrašas: 'Memento mori'. 
Atmink, kad mirsi. 

Visiems gerai žinoma pasakėlė, 
kad onkologinės ligos priežastys neva 
— karminės, kad jos nusipelno tik 
tie, kurie neteisingai gyvena. Jeigu iš 
tikrųjų taip būtų, nereikėtų kalėjimų, 
nes visi žmogžudžiai, kankintojai, 
vagys išmirtų nuo leukemijos ar 
sarkomos. 

Naujajame Testamente nė karto 
neužsiminta, kad Dievas sunkiomis 
negaliomis žmones baudžia arba taip 
jiems kerštauja (girdėjau nuomonę, 
kad man šitaip 'atkeršyta' už kelio
nes į Himalajus ir domėjimąsi budiz
mu). Jėzus Kristus beveik visose 
evangelijų istorijose gydo ligonius, o 
labiausiai įkvepiantys jo pamokslai 
skirti paliegėliams, nelaimėliams, 
mažutėliams... 

Paradoksalu, bet būtent dabar iš 
tikrųjų pamilau savo kūną, nors 
anksčiau turėjau aibę kompleksų, o 
kartais tiesiog nekenčiau savo ats
pindžio veidrodyje. Pagaliau (kai pa
gal visas nūnai egzistuojančias grožio 
teorijas turėčiau savo noru pasi
traukti į šiukšlyną) tapau pati sau 
graži. Net pamėgau fotografuotis, 
kaitalioti įvaizdžius, keisti šukuose
nas (tai labai lengva, kai neturi plau
kų) ar kelioms valandoms pasipuošti 
'haute couture' drabužiais. Šitaip 
stengiuosi atsidėkoti savo kantria
jam, darbščiajam ir vis dar man labai 
ištikimam kūnui. 

Jau girdžiu, kaip dvasingieji 
teisuoliai šaukia, kad mirštant reikia 
rūpintis savo siela. Tačiau ir kūnas 
man yra duotas Dievo. Būtent dabar 
išmokau save mylėti ir patikėjau, kad 
galiu būti mylima. Mylima tokia, 

kokia esu: silpna, neįgali, neretai — 
bejėgė, su daugybe randų, žaizdų ir 
netgi su vėžiu. Už tai, kad išdrįsau*į 
save įsileisti meilę, esu be galo dė
kinga visiems tiems drąsiems žmo
nėms, kurie nebijojo su manimi, ser
gančia, būti, man padėjo, mane pa
laikė, gelbėjo, globojo, guodė, stipri
no, linksmino, džiugino, juokino, 
kurie mano gyvenimą darė ir tebe
daro nuostabų. Ačiū, ačiū, ačiū!" 

III 

Ruošiantis šiemetinei Vilniaus 
knygų mugei, kuri bus skirta vaikui 
ir šeimai, tenka permąstyti ir savo 
pozicijas — kodėl rašai vaikams, kas 
tai yra vaikai, šeima ir kuo jie svar
būs? 

Manau, kad vaikystė yra ne am
žius, o būsena. Kris tus sako: kai 
būsite kaip vaikai, tik tada įžengsite į 
dangaus karalystę. Nemanau, kad 
reikia suvaikėti arba laukti, kol dan
tys iškris ar prisireiks sauskelnių. 
Vaikystė yra skaistumo, džiaugsmo 
būsena, pilnatvės pojūtis, kad viskas 
yra gerai, pasaulis yra gražus, tu atė
jai džiaugtis ir būt i laimingas. Gy
venimas ritasi bangomis: gimstame 
vaikais, paskui subręstame, imame 
vaidinti suaugusius, o paskui vėl pra
dedame ieškoti t ikrumo ir grįžtame į 
pradžią. Kam pavyksta anksčiau su
grįžti, tas ilgiau gyvena laimingas. 
Grįžęs nusimeti kaukes, kurias tau 
priklijavo mokykla, darbovietė, vi
suomenė. Taigi vaikystė, man atrodo, 
yra amžinas rojaus ra tas ir žmo
gus jame vis sukasi. 

Kai manęs paklausia, kam skir
tos mano pasakos, pasimetu. Bandau 
išsisukti sakydamas, kad rašau vai
kams, kurie yra jau suaugę, ir suau
gusiems, kurie yra dar vaikai... O iš 
tiesų, tai nežinau, kas yra vaikai, kas 
yra suaugę. Suaugę, kurie pešasi, 
pavydi ir negražiai vieni kitus ap r 
kalbinėja, atrodo labai vaikiški - tad 
mano pasakos jiems. O vaikai dažnai 
atrodo draugiški, kūrybingi, sąmo
ningi - tarsi būtų suaugę išminčiai. 

Iš visų kūrybos rūšių labiausiai 
patinka pasakos vaikams, nes suau
gusiųjų dažnai nesuprantu . Nesu
prantu, ką jie supranta, ką mėgsta, 
nes kai žiūriu Lietuvos televizijas, ar 
skaitau lietuviškas spaudas, kurias 
leidžia suaugusieji, dažnai nerandu 
nieko gražaus ir sielai reikalingo... 
Tada galvoju, kad tie žurnalistai, ma
tyt, turėjo labai nelaimingą vaikystę, 
nebuvo atmylėti, j iems niekas nesekė 
pasakų ir todėl nesugeba kur t i 
džiaugsmo. Jie tiražuoja savo skaus
mą, neviltį, nusivylimą, ieško, kas 
vien bloga, nes paprasčiausiai nesu
geba mylėti. Reikia bandyti užaugin
ti kitą kartą, kuri išgelbėtų šį susi-
naikint bebaigiantį pasaulį. 

rv 

Pasaulis yra ir geras, ir blogas. 
Jis ir gražus, skaistus, o tuo pačiu ir 
agresyvus, piktas. Svarbu, koks tu 
pats esi ir su kuria pasaulio puse ben
drauji - toji pusė tau ir atsiskleidžia. 
Man įsiminė gražus monsinjoro K. 
Vasiliausko pasakymas — viena pa
maldi moterėlė jam guodėsi, kad 
Lietuvoje visi žmonės pikti, negeri, 
jai taip čia bloga, o jis nustebęs ir 
klausia: „Ponia, kur juos matėte? 
Kodėl aš niekada nesutinku tokių 
žmonių?" Pasakyta su humoru, bet 
čia slypi labai didelė išmintis: tu 
sutinki tokius, koks tu pats esi. Gali 

pritraukti piktus, agresyvius, skaudi
nančius asmenis, bet gali matyti ir 
labai daug gražaus, pozityvaus, svei
ko jaunimo. 

Manau, kad vaikas yra savo tėvų 
atspindys. Svarbus netgi pradėjimo 
momentas: jeigu tėvai jį tvėrė kanki
nami baimės, gašlumo, nesveikai 
euforiškai pakylėti, tai vaikas perima 
visas to momento savybes. Vėliau tokį 
vaiką dažnai tenka tiesinti, jam 
padėti. 0 jeigu tėvai yra labai sąmo
ningi, ramūs, mylintys, jeigu jie kuria 
vaiką kaip didžiausią Dievo kūrinį, 
tai toks vaikas* gimsta ramus. Nieko 
nėra atsitiktinio. Kai tėvai skiriasi 
piktuoju, kai nekenčia, negali vienas 
kitam atleisti, vaikas viską sugeria ir 
pradeda keršyti tėvams, visuomenei. 
Šeima, kaip pagrindinė visuomenės 
ląstelė, yra pažeista. Neaišku, ar tai 
vėžys, ar tai tiesiog kažkokia kita, 
besikurianti XXI amžiaus santykių 
forma, kurios aš neatpažįstu ir dau
gelis nežinom, kaip tai išsivystys. To
kiuose žurnaluose kaip „Panelė" gaš
lumas nūnai propaguojamas labai 
ankstyvo amžiaus grupei, o kitokios 
spaudos jaunimui kol kas dar ne
turime, TV laidų tai pat. 

Siame besikeičiančiame pasauly
je aš jaučiu palankumą tradicinei 
šeimai - tai ląstelei, kurioje yra ir 
tėvas, ir mama... 

VI 

Geriausia kažkodėl man sekasi 
rašyti Anykščiuose. Ten kažkokia 
ypatinga aura. Norėčiau ten sukurti 
teatrą, gal kada nors ir vaikų lite
ratūros muziejų. 

Išvažiavęs į Anykščius labai 
džiaugiuosi žmonių bendrumo pojū
čiu, kaimyniškumu, nes atsitikus 
bėdai į juos galiu kreiptis bet kada, o 
Vilniuje šie ryšiai yra sutraukyti. 
Nuo šeimos ir prasideda tas bendruo

meninio gyvenimo susigrąžinimas. 
Ateitį aš matau tik kaip mažas ben
druomenes - gatvės, namo, miestelio, 
Lietuvos ir t. t. Ir taip užaugsime iki 
pasaulio bendruomenės, kuri imsis 
atsakomybės ir žmonės nebekonku-
ruos, nesipjaus tarpusavy. 

Reikia palaikyti meilės, pagarbos 
ryšį ir su mirusiais, ir su tais, kurie 
dar tik gims. Kai jauti, kad esi labai 
mažas, tik sekundėlė dideliam Visa
tos judesy, tada nebebijai mirties, tau 
pasidaro ramu, tampi laisvas nuo 
visų baimių. 

VII 

Prieš keliolika metų kūr iau 
dokumentinį filmuką „Perlojos res
publika" apie vieną žavų Dzūkijos 
miestelį, kuris neapsikęsdamas karo 
suirutės, plėšimų bei grobimų, 1918 
metais įsikūrė savo respubliką, apsi
ginklavo, išsirinko prezidentą, išsilei
do itin moralią konstituciją, kurioje 
tarp kitko buvo numatyta, kad vyrui, 
iškeikusiam žmoną, grėsė kalėjimas, 
t.y. - Perlojos prezidento rūsys, ir t.t. 
Perlojos respublika gyvavo keletą 
metų ir n i e k a s ' - ne tik lenkai, vo
kiečiai, rusai, bet ir Lietuvos kariuo
menė nesugebėjo jos pasipriešinimo 
palaužti! 

Ir dabar kartais, vaikštinėdamas 
po Anykščius ar Vilniuje po neprik
lausomą Užupio respubliką, pajuntu 
čia tarsi visiškai kitą, daug humanis-
tiškesnę dvasią, negu likusioje 
Lietuvoje. Tokią laisvės, pagarbos 
dvasią pajuntu ir Vilniuje anapus 
Vilnelės esančioje Bernardinų res
publikoje, klausydamasis pranciš
kono Juliaus Sasnausko pamokslų. Iš 
tokių mažų respublikų ir tu rė tų 
susidaryti Lietuva: pirmiausia laisva 
ir meilės sklidina respublika turė
tų atsirasti kiekvieno širdy. Paskui 
šeimoj, tada miestely, o paskui šiuo 
respublikinės reikšmės virusu galbūt 
apsikrės ir visa likusioji Lietu
va... 

Indrės Tijunencnes nuotr. 



DRAUGAS, 2007 m. vasario 24 d., šeštadienis 

Lietuvos KA kariūnė Virginia valstijos 
Karo institute 

Jau nuo 2001 m. Lietuvos Karo 
akademijos kariūnai ir kariūnės turi 
galimybę mokytis Virginia valstijos 
Karo institute (Virginia Military 
Institute). Nuo šių metų sausio U 
dienos čia savo anglų kalbos ir poli
tikos mokslų žinias gilina LKA ka
riūnė Lina Kievišaitė. Kiekvienais 
metais galimybę antrąjj semestrą 
studijuoti šiame insti tute turi po 
vieną LKA kariūną. 

Tokia galimybė atsirado tarptau
tinių mainų programos dėka, abiejų 
mokymo įstaigų (t.y. Virginia Karo 
instituto ir Lietuvos Karo akademi
jos) viršininkams pasirašius tarptau
tinio bendradarbiavimo sutartį. Nuo 
2001 metų, kai Virginia valstijos 
Karo instituto viršininkas generolas 
majoras Josiah Bunting III ir tuome
tinis Lietuvos Karo akademijos vir
šininkas pulkininkas Algis Vaičeliū-
nas (dabar brigados generolas) pasi
rašė šią sutartį, galimybe studijuoti 
svetur kasmet gali pasidžiaugti po 
vieną abiejų karo mokyklų atstovą. 
Šios sutarties ir programos tikslas 
yra puoselėti ryšius t a rp būsimųjų 
Lietuvos ir JAV karininkų, kurie 
ateityje gali atnešti daug* naudos 
abiems šalims. Manoma, kad yra 
labai naudinga jauniems būsimie
siems, karininkams ir karininkėms 
susipažinti su kitomis kultūromis, 
įgyti daug pažinčių, užmegzti drau
giškus ryšius, kurie gali būti išsau
goti ir panaudoti ateityje karinės 
karjeros metu. Tai palengvintų Lie
tuvos ir JAV karininkijos bendravimą 
su pasauliu tarptautiniu lygiu. Da
bartiniai Lietuvos KA akademijos ir 
VMI viršininkai, t.y pulkininkas 
Arūnas Balčiūnas ir generolas J. H. 

Binford Peay III, remia šią programą. 
Štai šiais metais VMI mokosi LKA 
kariūnė Lina Kievišaitė. Šitaip skam
ba jos laiškas iš VMI dr. Algirdui Ka-
naukai, LKA tarptautinių reikalų 
konsultantui: 

„VMI esu jau dvi savaites ir tik
rai supratau, jog turiu neapsakomai 
gerą progą į Lietuvą parsivežti daug 
patirties, žinių, gerų įspūdžių, nes čia 
tam sudarytos visos sąlygos. Mokausi 
tris politikos mokslų dalykus: Inter
national Politics, Politics of Terro-
rism, Comparative Politics, taip pat 
dar pasirinkau Public Speaking ir 
Leadership & Ethics. Mokslai neatro
do labai lengvi, nes tikrai nemažai 
skaitymo, ruošiantis paskaitoms, bet 
stengiuosi siekti geriausio. Domiuosi 
viskuo, kuo tik galiu. Na, o pats Vir
ginia Karo institutas mane iš tikro 
sužavėjo. Tikrai pasisekė tiems, kurie 
Čia gali studijuoti visus ketverius 
metus, o turbūt ne mažiau pasisekė ir 
man, kad galiu čia bent pasisvečiuoti 
pusę metų. Įspūdingai atrodo pats 
institutas — visur sutvarkyta, gražu, 
kad ir kur beeitum, visur kvepia se
nove ir tradicijomis. Tikrai stebiuosi, 
kaip insti tutas sugebėjo išsaugoti 
visas tas tradicijas. Kartą vienas ka
detas paklausė: kaip tau mūsų kam
bariai, kuriuose gyvename? Seni bal
dai, nieko naujo. Bet aš jam atsakiau, 
kad jie turėtų būti laimingi, kad tai 
turi, nes kambariai atrodo labai 
jaukiai, o tie seni baldai kaip tik ir 
suteikia tą jaukumą. Per mano bu
vimą čia teko stebėti jau tris 'drum 
out' — tai taip pat tradicija, kurios 
esmė yra nubausti tuos, kurie pažei
džia Garbės kodeksą (Honor Code). 
Manau, kad tai yra labai efektyvi sis- Lina Kievišaitė. LK Akademijos kariūne. 
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tema. Trečią valandą nakties visą 
institutą pažadina būgnų dūžiai. Visi 
ropščiasi iš lovų ir eina į lauką su 
mintimi, jog vėl kažką išmes iš šios 
mokymo įstaigos. Išklausę nuos
prendį dėl kadeto išmetimo (taip ar 
ne), jie vėl gali eiti miegoti. Bet ne
manau, kad visi iš karto užmiega. 
Dažniausiai tai būna gera proga 
pagalvoti". 

Dar vienas įspūdis iš laiško, kurį 
gavau vėliau: „Kadangi parodžiau 
norą sužinoti kiek galima daugiau 
apie JAV kariuomenę, tai kovinio 
rengimo katedros instruktorius pasi
rūpino, kad man išduotų visą amuni
ciją ir net tinkamą lauko uniformą. Šį 
savaitgalį dalyvavau šaudymo praty
bose (šaudžiau su M-16). Sekėsi tik
rai gerai, tad manau Lietuvos vardo 
nepagadinsiu. 

LKA tradicijų dar nelabai turi, o 
— gaila. Na, gal per mažai dar gyvuo
ja, kad galėtų savo tradicijomis gar
sėti, bet, manau, pats laikas ir 
mums jas pradėti kurti. Esu labai 
dėkinga už suteiktą galimybę pasi
svečiuoti VMI". 

Dr. Kanauka rašo — norėčiau 
skaitytojus supažindinti su įspūdin
giausiais faktais apie šią garsią moky
mo įstaigą — Virginia valstijos Karo 
institutą. Jis įkurtas 1835 metais, 
kaip ketverių metų aukštojo mokslo 
ir karinio rengimo kolegija, sutei
kianti kariūnams galimybę įgyti ne 
tik karininko laipsnį, bet ir bakalau
ro diplomą. VMI — tai Virginia vals
tijos karinė kolegija, kuri yra prie 
Lexington miestelio, apie 3 ir 1/2-vai. 
kelionės į pietus nuo Washington, 
DC. Savo stiliumi ir tradicijoms VMI 

yra labai panaši į West Point Karo 
akademiją ir taip pat į South Caro-
lina Karo mokyklą — The Citadel. 
VMI pasižymėjo jau Amerikos pilie
tiniame kare, kuriame VMI kadetų 
korpusas dalyvavo kaip oficialus kari
nis dalinys. 

VMI itin pagarsėjo savo absol
ventų pasiekimais Antrojo pasaulinio 
karo metu. Žymiausias ir iškiliausias 
iš jų buvo generolas George Catlett 
Marshall (1880-1959), kuris vadova
vo JAV ginkluotoms pajėgoms to karo 
metu. VMI juo nepaprastai didžiuo
jasi. Winston Churchill jį vadino 
„Pergalės organizatoriumi", dėl jo 
vadovavimo ir vadybos nuopelnų, 
kurie sąjungininkams padėjo pasiekti 
pergalę. Mashall taip pat buvo suteik
ta Nobelio premija už „Marshall 
Plan", skirtam Europos ekonominės 
gerovės a ts ta tymui , sukūrimą ir 
įgyvendinimą. George C. Marshall 
taip pat tarnavo Amerikai, būdamas 
Užsienio reikalų ministru (Secretary 
of Foreign Affairs) ir vėliau Krašto 
apsaugos minis t ru (Secretary of 
Defense). 

Kitas garsus generolas — 
George Patton — irgi vienus metus 
mokėsi VMI. Negalima nepaminėti 
fakto, kad garsusis pilietinio karo 
herojus generolas „Stonevvall" Jack-
son taip pat profesoriavo VMI. Taigi 
mūsų Lietuvos Karo akademijos ka
riūnams yra proga pabuvoti didelių 
istorinių asmenybių šešėliuose. Visa 
tai - tėvynės labui. 

Dr. Algirdas V Kanauka, 
LK Akademijos patarėjas 

Lina Kievišaitė, 
LK Akademijos kariūnė 
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Man svarbu ne tik žodžius įrašyti 
Apie žurnalistės Inos Navazels-

kis amžiumi dar labai jauną projektą 
„Baltic Orai History Project" pirmą 
kartą išgirdau viešėdama Vašingtone, 
Joint Baltic American National Com-
mittee, Inc. suorganizuotoje konfe
rencijoje apie enrgetikos saugumo 
užtikrinimą Baltijos šalyse. Konfe
rencijoje ji kaip tik ir kalbėjo apie 
savo projektą. 

Ina Navazeiškis 

- Ina, papasakokite, kaip kilo 
mintis toki projekte kurti, ir 
kiek jau esate padariusi? 

- Sis mano projektas gyvuoja jau 
apie pusantrų metų, nors pačią idėją 
tokį projektą kurti galvoje nešiojausi 
jau seniai. Kartą pas mane apsilankė 
vienas geras bičiulis iš New York — 
Algis Kaupas. Jis turi daug patirties 
technologijos srityje, dirbo radijuje, 
kelioms stambioms firmoms padėjo 

kuriant filmus Niujorke. Pradėjom 
kalbėti, kaip čia būtų, jei galėtumėm 
lietuvių emigrantų žodinę istoriją, 
interviu su jais įrašyti. Tada tai buvo 
tik idėja. Mes patys nežinojom, ar 
toks archyvas jau yra sukurtas. Lyg 
ir girdėjom, kad kažkur Čikagoje toks 
projektas egzistuoja, tačiau nieko tik
sliai nežinojom. Aš pati esu žurnalis
tė, daug metų tarptautinei spaudai 
rašiau apie Antrąjį pasaulinį karą ir 
anksčiau jau teko girdėti, kad kažkas 
kažkuo panašaus jau yra užsiėmęs. 
Tačiau atsiminimų apie Antrąjį 
pasaulinį karą įrašymą į videojuostas 
— dar nebuvome girdėję. Jau daug 
žmonių negalime pakalbinti, jų jau 
nebėra tarp mūsų, o greitai visai nė 
vieno, kuris galėtų papasakoti apie 
karą ir pokarį, nebeliks. Man svarbu 
ne tik žodžius įrašyti, bet ir kaip jie 
tai aiškina. Dabar technologija tai jau 
leidžia padaryti. 

- Tad kokia projekto pradžia 
buvo? 

- Nusprendėm, kad tokiam pro
jektui reikia lčšų, juk videojuostos 
labai brangios. Bet prieš pradėdami 
ieškoti pinigų, prašyti jų iš organi
zacijų ar pavienių žmonių, padarėm 
keletą interviu. Įrašėm tris pokal
bius. Pirmasis buvo su Nijole Bražė-
naite-Lukšiene Paronetto, partizano 
Juozo Lukšo Daumanto našle (filma
vime dalyvavo Algis Kaupas ir Min
daugas Blaudžiūnas). Kai buvau Vil
niuje praėjusiais metais, balandžio 
mėnesį, įrašiau pokalbį su Jadvyga 
Damušiene. Pokalbis išėjo penkių 
valandų ilgumo. Jos pasakojimas apie 
karinę Lietuvą pateikė labai daug 

įdomių detalių. Pavyzdžiui, ji papa
sakojo, kad, kai Lietuvos prezidentas 
A. Smetona nusprendė, jog reikia 
bėgti, jos tėvelis tuo metu buvo Ky
bartuose. J. Damušiene prisiminė, 
kaip jos tėvą per upę generolas ant 
pečių pernešė. Va, tokios detalės yra 
svarbios. 

- O trečiasis interviu? Ką kal
binote? 

- Savo tėvą. Petrą Navazelskį. Jis 
kilęs iš Aukštaitijos, Daujėnų, netoli 
Panevėžio. Jis tas žmogus, kuris labai 
moka pasakoti. Nuo pat mažens man 
pasakojo apie kaimo gyvenimą ir, 
man atrodo, kad jo pasakojimuose 
irgi atrasi tokių akimirkų, detalių, 
kurių niekur kitur neužtiksi. 

- Kur galvojate įrašytą me
džiaga saugoti? Kam j i būtų skir
ta? 

- Mano daromų interviu tikslas 
nėra sutelktas į vieną kokį nors 
dalyką ar temą. Tai greičiau bandy
mas, kad žmonės pristatytų savo gy
venimą. Kad tai būtų asmeninė patir
tis, tačiau tuo pačiu turinti ir plačia
jai visuomenei būdingų bruožų, ats
pindžių. Norėčiau, kad tokia medžia
ga būtų profesionalios kokybės, kad 
ja ateityje galėtų pasinaudoti archy-
vistai, akademikai, žurnalistai, ap
skritai žmonės, kuriems tai įdomu. 
v 

Štai kodėl ir nusprendėme pokalbius 
įrašinėti į videojuostas. Nesvarbu, 
kur tokia medžiaga būtų: ar Ame
rikoje, ar Lietuvoje — svarbiausia, 
kad ji būtų prieinama kuo didesniam 
skaičiui žmonių. Nors teisinio susita
rimo dar nesame pasirašę, jau pradė
jau kalbėti su Lietuvių išeivijos insti

tutu Kaune dėl galimybės perduoti 
jiems nufilmuotą medžiagą. 

- Ar nekilo klausimas, kokia 
kalba t ie pokalbiai turėtų vyk
ti? 

- Iš pradžių galvojome, kad visi 
kalbinti pašnekovai moka ir angliš
kai, ir lietuviškai. Kita vertus, jeigu 
pokalbiai būtų anglų kalba, jie būtų 
prieinamesnį. Vis dėlto nusprendė
me, kad reikia žmogui duoti pasirink
ti ir leisti jam kalbėti ta kalba, kuria 
kalbėdamas jis jaučiasi geriau, pato
giau. Juk per žmonių dvasią geriau 
pagauname jų mintis. Žinoma, ateity
je reikės ieškoti lėšų subtitrams. 

- Ar ket inate kalbinti tik 
lietuvius, ar ir, pavyzdžiui, lat
vius ir estus. Juk ne veltui tur
būt projektas vadinasi „Baltic 
Orai History Project"? 

- Būtų labai įdomu turėti kon
taktą su latviais ir estais. Keletas to
kių jau užsimezgė JBANC konferen
cijoje Vašingtone. Nėra būtina, kad 
šis projektas būtų tik mano. Jei atsi
rastų tokių, kurie galėtų tai padaryti 
arba man padėti, lietuvių, latvių ir 
estų bendruomenėse, būtų smagu. 
Todėl norėčiau, kad apie šį mano pro
jektą parašytų kas nors. Aš noriu 
sužinoti, ar yra koks nors atgarsis, ar 
žmonės norėtų, kad tokie interviu 
būtų daromi, ką jie galėtų pasiūlyti 
pakalbinti — juk negali kalbinti bet 
ko. Jei žinosim, kas vyksta aplink 
mus, bus lengviau toliau dirbti. 

- Ačiū už pokalbi. 

Kalbino 
Dalia Cidzikaitė 

Ją paruošė ir pristatė Centro sąjungos . . . . **»% M #»«f*y^ V•*»•' 
pirmininkas Romualdas Ozolas ir JAV LB Tarybos IA V KRAŠTO LB 
narė Liuda Rugienienė. Ten buvo gana tiksliai nus- * ' 
tatyti „integravimosi" principai ir pagrindinės IVAIIAIII š^ A t i A 1 I 
komisijos darbo kryptys, konkrečių darbų planą Ut\Bf\t\ Vj/\L J/\U *.*# • 
paliekant ateičiai. „Integrali tauta" dokumentas i 
buvo paremtas Lietuvos Konstitucijos ir Lietuvių ALEKSAS Vi i KiJS 
Chartos nuostatomis. Tos pačios Chartos, pagal į $ ^ 5 
kurios principus buvo sukurta Pasaulio Lietuvių [^ .....; ; .-r ,,.,- ...,,:;:..:i 
Bendruomenė. 

„Draugo" 1996.09.05 dienos laidoje buvo išs- PLB valdybos pastangomis ir prezidento Bra-
pausdintas ELTA pranešimas, pavadintas „Pa- zausko 1995.02.01 datos dekretu buvo sudaryta 
ruošta Lietuvos ir užsienio lietuvių bendradarbia- Užsienio lietuvių ir Lietuvos Pilietybės komisija, 
vimo programa", pagal kurį atrodė, kad PLB tokio- kuri, kartais po audringų nuomonių pasikeitimų 
je komisijoje dalyvauti nepanorėjo. Į tai atsiliepė 1995 m. birželio 2 d. baigė paruošti galutinį Pi-
(1996.09.25) PLB valdybos pirm. Bronius Nainys, lietybės įstatymo projektą, kuris tų metų pabaigoje 
„su nuostaba ir nusivylimu" perskaitęs tą pra- buvo Seime paverstas įstatymu. Užsienio lietuviai 
nešimą, kategoriškai tvirtindamas, kad PLB valdy- galėjo atgauti Lietuvos pilietybę ir taip tapti ne tik 
bos niekas neklausė, ar ji norėtų prisidėti prie „in- tautos, bet ir valstybės visateise dalimi. Toje ko-
tegralios tautos" rengties. To paties „Draugo" misijoje dirbo dešimt Lietuvių Kraštų Bendruo-
1996.10.26 dienos laidoje LR Seimo narys Romual- menių, vienas Amerikos Lietuvių tarybos (ALT) ir 
das Ozolas savo neilgame laiške paaiškino, kad tos šeši Lietuvos atstovai. Komisijai pirmininkavo Ri-
komisijos JAV LB nariai jokiu būdu komisijos ne- mantas Markauskas, LR Seimo narys, ir jo pava-
norėjo sutapatinti su kokia nors alternatyva ko- duotojas Rimas Česonis, PLB valdybos vicepir-
kiai nors PLB veiklos sričiai, ir kad pasakymas, jog mininkas. Šis įstatymas po to dar buvo kelis kartus 
PLB nenorėjo prie programos kūrimo prisidėti, perredaguojamas. 
buvo tik ELTA padaryta netiksli „interpretacija", "PVeja, visai neseniai, 2006 m. lapkričio 13 d., 
už kurią, kaip Lietuvos spaudos klaidą, Ozolas kil- U Lietuvos Konstitucinis Teismas tą įstatymą 
niai atsiprašė. pripažino prieštaraujančiu LR Konstitucijos 29 

Taip praėjo dešimt LR Seimo ir JAV LB straipsniui, kuris sako, jog „visi asmenys yra ly-
atstovų komisijos veiklos metų. Keitėsi komisijos gus" ir kad „žmogui negalima teikti privilegijų dėl 
narių sudėtis, keitėsi ir pirmininkai, buvo keičiami jo tautybės". Laimei, Teismas pabrėžė, jog šis nu-
ir nuostatai. Ir toliau du kartus per metus vykdavo tarimas nelies tų, kurie jau buvo įsigiję Lietuvos 
sesijos. Jų nutarimai ir rezoliucijos, bent teoriškai, pilietybę ir neatsisakę kito krašto pilietybės. Bet ką 
turėdavo būti pervedamos į vyriausybę ar kitokią darys naujieji imigrantai? Vilties dar yra, nes 
vykdomąją valdžią. Nors spaudoje komisijos darbai premjeras Gediminas Kirkilas sudarė darbo grupę, 
buvo visuomet minimi, plačioje skeptiškoje išei- kuriai pavedė suformuoti Lietuvos pilietybės sam-
vijos visuomenėje jie didesnio susidomėjimo nesusi- pratą ir pateikti pasiūlymus. O LR Seimo ir JAV 
laukė. Dar mažiau į komisijos darbą kreipė dėme- LB komisija vienoje iš savo paskutiniojo (2006. 
sio Lietuvos spauda, nors niekas nenorėjo neigti, 12.15) posėdžio paruoštų rezoliucijų kreipėsi į LR 
kad buvo nuoširdžiai dirbta ir priimta daug vii- Seimą, „ragindama ginti savo esamus ir būsimus 
tingų ar optimistiškų nutarimų. piliečius visa valstybės galia ir priemonėmis". Ar tų 

Maždaug tokiu pačiu laiku, kai kūrėsi LR Sei- raginimų pakaks? 
mo ir JAV LB komisija, atsirado ir dar viena. Dėl Atsivertus Lietuvos Respublikos Konstituciją, 
Lietuvos pilietybės suteikimo išeivijos lietuviams pirmiausia matyti preambulė „Lietuvių tauta" su 

šiuo įvadu: „prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos 
valstybę". Po to yra pirmas skirsnis „Lietuvos val
stybė", kurio antras straipsnis sako, jog „Lietuvos 
valstybę kuria Tauta". Ne rusai, ne lenkai, ne žy
dai, ar kiti, bet „Tauta", kuri (žr. preambulę) „prieš 
daugelį metų sukūrė Lietuvos valstybę". Tos pačios 
preambulės pabaigoje randame ir patvirtinimą, 
kad „Lietuvių Tauta (t.y. lietuviai).... priima ir 
skelbia šią Konstituciją". Ne Lietuvos valstybė ar 
Lietuvos (!) tauta, bet lietuvių tauta! Nejaugi Kons
titucinis Teismas dar ir valstybinę lietuvių kalbą 
pripažins prieštaraujančią konstitucijai? Jei taip, 
tai prisiminkime, kad net komunistinė Lietuvos 
valdžia jau 1988 metų vasari lietuvių kalbą Lietu
voje paskelbė valstybine. Ar pilietybės klausimo 
sutvarkymas neturėtų būti vienas svarbiausių 
naujos praplėstos komisijos projektų? 

LR Seimo ir JAV LB komisija veikia jau per 
dešimt metų. Dabar vyksta jos petvarkymas. Daug 
kur į lietuvybės veiklą atėjus jaunesniems žmo
nėms, ta buvusi priešgyna gal atsileis, įtampa su
mažės ir pyktis bei nesantaika atlyš. Tuo tarpu ne 
vienas eilinis, realiai galvojąs išeivis tikrai turi 
pagrindo paklausti: „Kiek galime tikėtis, kad į ko
misijos nutarimus kreips dėmesį Lietuvos vykdo
moji valdžia?" Juk užsieno lietuviai, jau beveik 
prarandą Lietuvos pilietybę, praktiškai gali tik pa
tarti, o ne vykdyti. 

Kaip tas paskutinėje (2006 m. gruodžio) sesijo
je minėtas siūlymas bus praktiškai įgyvendintas, 
įtraukiant daugiau viso pasaulio lietuvių bendruo
menių atstovų, kad ši komisija taptų ne tik vienos 
JAV, bet ir kituose kraštuose gyvenančių lietuvių 
atstovybe Lietuvoje bei LR Seime, dar neaišku. 
Aišku tai, kad šis žingsnis yra į geresnį sugyveni
mą, kurio laukiame jau per dešimt metų. Aš ma
nau, kad su tuo turėtų sutikti ir dabartinė PLB 
valdybos pirmininkė Regina Narušienė. 

Baigdamas dar noriu pakartoti prieš metus 
kažkur skaitytus garbės konsulo Vaclovo Kleizos 
žodžius: „Išmokime ne tik kalbėti, bet ir klausytis. 
O besiklausydami, išmokime ir girdėti, kas yra 
sakoma, o ne tai, ką mes norime girdėti. Gražaus 
sutarimo". 

Pabaiga. 
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Negailestinga informacinio amžiaus demokratija 

Jurgos Ivanauskaitės romanai Vilniaus knygų mugėje. Eitos nuotr. 

Vladas Krivickas 

Viena žymiausių ir savičiausių 
lietuvių rašytojų Jurga Ivanauskaitė 
mirė sulaukusi vos 45 metų. Pro
duktyvi, nenuilstanti rašytoja ir dai
lininkė visą gyvenimą kūrė ir eilė
raščius. Rinkinys „Odė džiaugsmui" 
pasirodė rašytojai mirštant. 

Apie tai, ką J. Ivanauskaitės ne
tektis reiškia Lietuvos kultūrai, jau 
pakankamai prirašė mūsų spauda. 
Tačiau norisi atkreipti dėmesį į vieną 
dalyką, kuris išryškėja panagrinėjus 
negailestingos informacinio amžiaus 
demokratijos reiškinį. 

Informacinio amžiaus demokra
tiją negailestinga pavadinau todėl, 
kad čia visi internautai yra lygūs 
skleisti savo idėjas ir prasimušti iš 
niekam nežinomų svaičiotojų į skai-
tomiausių autorių gretas. Virtualioje 
erdvėje besisukantiems kilobaitams 
nė motais amžinosios vertybės. Jos 
paliekamos tam. kas ir yra už tai at

sakingas — laikui. 
Kitaip tar iant , jeigu kažkas 

internete sugeba paskelbti informa
ciją, kuri sudomina didelį kiekį žmo
nių, jis spoksotojų į mirgančius kom
piuterių ekranus greitai iškeliamas į 
laikinos šlovės panteoną. Pavyzdžiui, 
populiariausio pasaulio blogo auto
rius — ne koks nors garsus rašytojas 
ar įtakingas politikas, bet garsenybių 
paskalas populiariu stiliumi kasdien 
pateikiantis pseudonimu Perez Hil-
ton prisistatantis Miami gyventojas. 

J. Ivanauskaitės atveju, negailes
tinga informacinio amžiaus demok
ratija suveda mus akistaton su mūsų 
pačių nesugebėjimu tinkamai įver
tinti savo tautos talentus. Kalbu ne 
apie formalius apdovanojimus ar spo
radiškas liaupses, bet apie informaci
jos skleidimą užsieniui, kur būtų pro
fesionaliai, o ne banaliu rėkiančios 
reklamos stiliumi, pristatomi talen-
tingiausiųjų lietuvių pasiekimai bei 
atlikti darbai. Čia galima pradėti nuo 

interneto, tačiau problema tęsiasi 
daug toliau. 

Apie vienos žymiausių Lietuvos 
rašytojų mirtį anglų kalba pranešė 
vos vienas interneto leidinys — Eu
ropos Sąjungos šalyse leidžiamas ne
priklausomas ,,Jurnalo". Iš esmės tai 
neturėtų stebinti. Informacijos anglų 
kalba apie J. Ivanauskaitę tikrai ne
buvo per daug ir jai gyvai esant. Nors 
jos biografijos faktus cituojančios 
naujienų agentūros nepamiršta iš
vardinti, į kiek kalbų yra išversta šios 
autorės kūryba, ne visuomet paaiški
nama, kad dažniausia turima omeny
je kūrybos nuotrupos, o ne visas vei-

Kugelio receptų anglų 
kalba daugiau nei žinių 

apie vienos 
originaliausių Rytų 

Europos rašytojų mirtį. 
kalų korpusas. 

Taipogi reikia pripažinti, jog 
anglų kalba tiek ekonominėje, tiek 
meno rinkoje tebėra ir greičiausiai 
dar ilgai bus dominuojanti. Sveikin
tina, kad vienas J. Ivanauskaitės ro
manas buvo išverstas į vokiečių kal
bą, tačiau tenka tik apgailestauti, 
kad nė vienas didesnis rašytojos kū
rinys, mano žiniomis, nėra išverstas i 
anglų kalbą. 

Nuolat susiduriu su nusivylusių 
užsieniečių žvilgsniais, kai imu jiems 
pasakoti, kiek maža lietuvių tauta 
turi talentingų rašytojų. Kas antras, 
jei ne kiekvienas iš jų tuojau pat 
išreiškia norą nubėgti į artimiausią 
,,Borders" ir nusipirkti ką tik išgirtą 
veikalą. Jaučiuosi lyg koks melagis 
ar savo kultūros griovėjas, kai pa
gaunu save bečiumpantį naivų ame

rikietį už skverno: „Palauk, tikrai at
siprašau, bet kol kas šio autoriaus 
romano 'Borders' nusipirkti negali
ma". Natūralus klausimas — kur ga
lima? Paprastai atsakymas yra — 
niekur, nes jo kūryba nėra išversta į 
anglų kalbą. 

Po tokio pokalbio nusivylusiame 
užsieniečio žvilgsnyje nesunku pa
matyti šiek tiek ironijos: susitvarky
kite savo kieme, išsiverskite savo ge
nijus ir tada jau girkitės... 

Čia nemažai galėtų pasitarnauti 
internetas: biografijos puslapiai bei 
kūrybos analizės anglų kalba, foru
mai apie vertimo subtilybes. Taip pat 
didesnis dėmesys viso pasaulio uni
versitetuose, kuriuose dėstoma lietu
vių kalba ar literatūra, vertimo me
nui. 

Nesinori būti tuo verkšlenančiu 
prašytoju, kuris ragintų valdžią skir
ti daugiau pinigų garsiausių lietuvių 
rašytojų vertimams į anglų kalbą. 
Juk gyvename rinkos ekonomikos 
valstybėje. Net ir Lietuva save tokia 
laiko. Ir šiapus, ir anapus Atlanto yra 
nemažai verslininkų, kitų sričių pasi
turinčių žmonių. 

Manau, būtų visai logiška kreip
tis į juos ir prašyti asmeniškai pa
remti lietuvių rašytojų kūrybos verti
mus, leidybą bei išverstų .knygų pris
tatymus. Puiki grožinės literatūros 
vertimo skatinimo priemonė galėtų 
būti vardinės stipendijos, kuomet pi
nigai skiriami konkrečiam gabiam 
asmeniui išversti konkretaus rašyto
jo kūrinį. 

Informaciniame amžiuje infor
macijos generavimas ir jos reklama 
yra viskas. Negailestinga informaci
nio amžiaus demokratija pripažįsta 
tik vieną ginklą: dalyvavimą ir asme
ninį indėlį. Kol kas banalaus šūkio — 
J e i tavęs nėra 'Google', tu neegzis
tuoji" — dar niekas nepaneigė. 

Lietuva pasit iko šaltai 

Nors Lietuvos pasiryžimas pri
glausti keletą Maltoje likusių ir 
prieglobsčio prašančių Afrikos pabė
gėlių Europos buvo sutiktas su ap
lodismentais, netrukus paaiškėjo, jog 
Lietuva nebuvo pasiruošusi tokiam 
žingsniui. Šešiems afrikiečiams už
teko vos poros dienų Lietuvoje, kad 
suprastų, jog viltis pradėti naują gy
venimą naujoje šalyje teks kuriam 
laikui atidėti. Pasirodo, kaltas buvo 
pernelyg žiemiškas Lietuvos oras. 
Dėl net patiems lietuviams pernelyg 
aštriai besižnaibančio oro trys pabė
gėlių vaikai sunkiai susirgo, juos teko 
paguldyti į ligoninę. Tarp kitų prie
žasčių minimos: nesvetinga Lietuvos 
biurokratija ir tokiose bei panašiose 
situacijose jau tradicine kliše tapę — 
kultūriniai skirtumai. Lietuvai tai 
buvo pirmasis krikštas, prieglobstį 
suteikiant Afrikos valstybių pilie
čiams. Iki šiol Lietuvoje prieglobstį 
rasdavo tik žmonės iš rytų: baltaru
siai ir čečėnai. 

Lietuviai tarp skurdžiausiai 
gyvenančiųjų 

Naujo Europos Sąjungos tyrimo 
duomenimis, kas šeštas europietis 
gyvena žemiau nustatytos oficialios 
skurdo ribos. Jeigu Švedijoje ir Čeki
jos Respublikoje žemiau skurdo ribos 

Galimas demokratų kandidatas į prezidentus Barack Obama. 

gyvena nuo 9 iki 10 proc. gyventojų, 
Lietuvoje ir kaimyninėje Lenkijoje 
tokių žmonių skaičius pašoka iki 21 
proc. Ne ką geriau atrodo ir gyveni
mo trukmės rodikliai. Ir vėl, palygin
ti su Švedija, kur vidutiniškai vyras 
gyvena iki 78.4 metų, Lietuvoje jis 
gerokai sumažėja — iki 65.4 metų. 

ES išplatintame pranešime sako
ma, jog su šios studijos rezultatais 
bus supažindinti ES vadovai, šiems 
susitikus kovo mėnesį Briuselyje. Ge
rai būtų, kad būsimame ES viršūnių 
susitikime vadovai ne tik susipažintų 
su studija, bet ir įsipareigotų keisti 
susidariusią padėtį savo šalyse. 

AP nuotr. 

Lietuvaitės fotografija — 
prekybos žmonėmis pavyzdys 

Sheffield mieste, Didžiojoje Bri
tanijoje, atidaryta paroda „Slave Bri-
tain", skirta vienai iš skaudžiausių 
šių dienų rykščių — prekyba žmo
nėmis. Viena iš įsimintiniausių foto
grafijų užfiksavo 15-os metų lietuvai
tę, kuri per aštuonias savaites buvo 
perparduota iš vienos gaujos į kitą 
net septynis kartus. 

Jos migravimo Anglijoje trajek
torija apima tokius miestus kaip Bir-
mingham, Coventry, Leicester ir, galų 
gale, Sheffield. 

Nors Anglija šiais metais švenčia 
200 metų jubiliejų, kai šioje šalyje 
buvo atsisakyta prekybos vergais, 
pasak parodą suorganizavusio Jo 
Bexley, prekyba žmonėmis vyksta ne 
tik blogos reputacijos Soho rajone, 
Londono centre, bet kur kas dažniau 
jis vyksta čia pat, prieš mūsų akis, 
neretai moterys ir vaikai yra parduo
dami savo artimųjų: mylimųjų ir šei
mos narių. 

B. Obama žino, kas yra Lietuva 

Atrodo, jog būsimas demokratų 
kandidatas i prezidentus Barack 
Obama žino, kas Lietuva yra, o gal
būt — ir su kuo ji valgoma. 

Viename iš paskutinių pasiro
dymų viešai B. Obama prisiminė sa
vo kelionę į Cairo, Illinois. Tada jis 
kandidatavo į JAV Senatą, o Į kelio
nėje jį lydėjo senatorius Diek Durbin. 

Anot B. Obama, kai Cairo juos 
pasitiko gausi žmonių minia, daugu
ma jų baltaodžiai, jis pagalvojo: „Jei
gu prieš 30 metų D. Durbin būtų kas 
nors pasakęs, jog jis [D. Durbin], lie
tuvių emigrantų sūnus, JAV senato
rius, pristatys naują demokratų kan
didatą, afroamerikietį, į JAV Senatą, 
niekas nebūtų tuo patikėjęs". 

Belieka tikėtis, jog ateityje B. 
Obama apie Lietuvą ir lietuvius iš
girs iš kur kas daugiau lietuvių ar 
lietuvių kilmės žmonių. 
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naui ienos 
(Remiantis AFR Reuters* AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

„Baltic Bakery": istorija be galo 
Atkelta iš 1 psl. 

Pradėjau klausinėti aplinkinių, 
bandydama išsiaiškinti, ar tik aš vie
na tokia be „pumpernickel" duonos 
gyventi negaliu. Pasirodo, ne. BB ke
pamos duonos pasigedau ne tik aš. 
Ne tik Čikaga, bet ir, pavyzdžiui, 
Detroito lietuviai pradėjo jausti lietu
viškos duonos badą. Ir nors dauguma 
apklaustųjų tik gūžčiojo pečiais ir į 
mano klausimą „kodėl", nieko nega
lėjo atsakyti, vienas pažįstamas mig
lotai prisiminė, jog visai neseniai či-
kagiškėje spaudoje buvo užtikęs in
formaciją apie tai, kad BB buvo pa
minėta kaip viena iš įstaigų, kuriose 
sanitarinės sąlygos neatitinka Čika
gos miesto nustatytų reikalavimų. 

Internete informacijos apie tai il
gai ieškoti neteko. Pradėsiu nuo se
niausio, man pavykusio rasti doku
mento apie sanitarines BB sąlygas. 
2001 metais vasario 6 d. Chicago Dis-
trict Department of Health and Hu-
man Services direktorius Raymon V 
Mlecko BB prezidentui John V An-
kus parašė įspėjantį laišką, kur iame 
teigiama, jog 2000 metais gruodžio 4, 
5 ir 12 dienomis U. S. Food and Drug 
Administration patikrinus kepyklos 
patalpas, buvo aptikta daugybė anti
sanitarinių pažeidimų. 

Laiške išvardijama 11 pažei
dimų. Vieni rimčiausių — žiurkių 
išmatos, arba liaudiškai — „vizitinės 
kortelės", pastebėtos netoli neišpa
kuotos produkcijos lentynų; nugaišęs 
graužikas, aptiktas netoli prekių iš
krovimo vietos; gyva musė an t dar 
neiškeptos duonos kepalo; gyvi tara
konai ant vamzdyno tešlos maišymo 
kambaryje. 

Laiške taip pat sakoma, jog pa
gaminti duonos kepiniai buvo pakuo
jami į jau panaudotas, kiaušiniams 
skirtas dėžes, kurios savo ruožtu bu
vo riebaluotos, ir taip toliau. Įspėja
mojo laiško gale direktorius R.V 
Mlecko primygtinai prašo BB prezi
dentą per 15 dienų atsakyti į jo laiš
ką, išvardinant, kokių konkrečių 
veiksmų kepykla ėmėsi a r imsis, 
siekdama pagerinti sanitarines ke
pyklos sąlygas. 

Sunku pasakyti, ar BB kepyklos 
vadovai ėmėsi kokių nors konkrečių 
veiksmų kritinei situacijai kepykloje 
pataisyti, tačiau 2005 metais BB ke
pykla ir vėl pakliuvo į akylių Čikagos 
sanitarų akiratį. Šįkart apie BB anti
sanitarines sąlygas ne tik prabilo, bet 
ir jas parodė vietinis Čikagos televi
zijos CBS 2-asis kanalas. 

Reportaže „Gerai žinoma kepyk
la uždaryta dėl šešių pažeidimų" 
(„Well-Known Bakery Shut Down 
With Six Violations"; 2005 m. 
gruodžio 1 d.) minimi 6 rimti pažei
dimai: vartoti jau netinkatys kiauši
niai; temperatūra šaldytuvuose sie
kia 46.9; nėra karšto vandens ir pan. 
Svarbu, jog tarp pažeidimų minimi ir 
2001 metais Chicago District De
partment of Health and Human Ser
vices direktoriaus R.V Mlecko išvar
dinti pažeidimai. 

Pasak drauge su CBS 2-ojo kana
lo žurnalistu kepyklą apžiūrėjusios 
sanitarės Arleen Lopez, jau vien šių 
trijų pažeidimų pakanka, kad mies
tas nedelsdamas uždarytų BB. Šį 
kartą tų 6 kritinių sanitarinių pažei
dimų užteko, kad BB kepyklai būtų 
laikinai atimta teisė toliau dirbti. Re
portažo gale žiūrovas perspėjamas, 

jog, nors BB yra uždaryta, nėra ga
rantijos, jog BB duonos kepiniai vi
siškai išnyko ir iš parduotuvių lenty
nų Čikagos mieste bei jo apylinkėse. 

Ir vėl nepavyko sužinoti, kada 
BB buvo atidaryta, tačiau yra aišku, 
iki kada ji veikė. 2006 metais lapkri
čio 19 d. „Chicago Sun-Times" išs
pausdino dvylikos purviniausių Či
kagos kepyklų, valgyklų, restoranų ir 
kitų su maistu susijusių įstaigų sąra
šą. Tame sąraše, dar kitaip žinomam 
kaip „Chicago's Dirty Dozen", — ir 
lietuviškos duonos kepinius gami
nanti BB. 

Sunkią ir sočią „pumpernickel" duoną 
lietuviai švelniai pravardžiuodavo 
„plyta". 

„Chicago Sun-Times" straipsny
je teigiama, jog BB kepykloje (4627 S. 
Hermitage Ave.) užfiksuota 11 kriti
nių sanitarinių sąlygų pažeidimų. 
Inspektoriai rado daugiau nei 100 pe
lių išmatų liekanų, 20 tarakonų ke
pyklos saugyklose, prakiurusį stogą 
ir vien tik šaltą vandenį, taip pat 
kiaušinius ir kefyrą su pasibaigusia 
galiojimo data, laikomus sveikatai 
pavojingoje temperatūroje. To užte
ko, kad BB drauge su kitomis vie
nuolika įstaigų būtų paskirta 500 
dol. bauda ir nedelsiant uždaryta. 

Dabar yra 2007 m. vasario mėne
sio pabaiga. Kokia dabartinė BB si
tuacija? Vis dar uždaryta ar ir vėl vei
kianti? Sprendžiant iš mano nesėk
mingų bandymų nusipirkti BB duo
nos „Dominick's" parduotuvėse, at
rodo, kad kepykla vis dar neveikia. 
Tačiau štai, paskambinus į Morkūnų 
parduotuvę „Lithuanian Plaza and 
Bakery", Vanda Morkūnienė teigė, 
jog, nors ir rečiau nei anksčiau, BB 
duoną į parduotuvę pristato. 

Telefonu kalbintas BB savinin
kas Algis J. Ankus, taip pat patvirti
no, jog kepykla dirba. O į mano klau
simą, kodėl „Dominick's" parduotu
vėse jau kuris laikas nėra jų duonos, 
savininkas atsakė, jog ne visos pri
ima ir pažadėjo perskambinti su 
sąrašu tų parduotuvių, kurios mielai 
BB duona parduoda savo klientams. 
Iki šiol skambučio iš A. J. Ankaus ne
sulaukiau. 

Atidžiai šį mano straipsnį skaitę, 
nesunkiai pastebės, jog 2006 metų 
BB sanitariniai pažeidimai beveik 
niekuo nesiskiria nuo 2001 ir 2005 
metais užfiksuotų pažeidimų. Tad 
peršasi viena išvada — BB sanitari
nės sąlygos negerėja, metai iš metų ji 
Čikagos miesto Sveikatos departa
mento uždaroma, tačiau po kiek lai
ko ir vėl atsidaro. 

Viename iš straipsnių sakoma, 
jog A. J. Ankus, BB savininkas, dėl 
visų sanitarinių pažeidimų kaltina 
seną pastatą, kuriame yra įsikūrusi 
kepykla. Ar pati uždarymo/atsidary
mo istorija jau netampa per sena? 
Niekada — sudie, o visada — tik iki 
pasimatymo? 

EUROPA 

LONDONAS 
Didžioji Britanija prieš laukiamą 

Talibano pavasarinį puolimą nusiųs į 
Afganistaną papildomą karių grupę, 
penktadienį sakė šaltiniai vyriausy
bėje. Pagal šį sprendimą, kuris buvo 
priimtas kelios dienos po to, kai mi
nistras pirmininkas Tony Blair pa
sakė, kad Britanija pradės išvesti ka
rius iš Irako, į Afganistaną bus papil
domai nusiųsta daugiau kaip 1,000 
karių, rašo laikraštis „The Guar
dian". Kabineto ministras Peter 
Hain sakė, kad gynybos sekretorius 
Des Browne šiuo metu svarsto pajėgų 
Afganistane dydį, o šaltiniai vy
riausybėje sakė, kad parlamentui 
apie tai tikriausiai bus pranešta pir
madienį. 

VARŠUVA 
Pietų Lenkijos kurortinio mies

telio Jastšembio Zdrujaus gyventojas 
Januszas Swiatajus, kuris prieš 14 
metų per avariją buvo visiškai para
lyžiuotas, parašė laišką, kuriame 
reikalauja teisės mirti, ir padavė pa
reiškimą teismui, jog vieno iš jo tėvų 
mirties atveju jam būtų atjungti gy
vybę palaikantys aparatai. Tai prece
dento neturintis reikalavimas šioje 
itin katalikiškoje Rytų Europos šaly
je. J. Swiatajus rašė: nebėra jokių 
„biologinių, psichologinių, socialinių 
ar ekonominių" priežasčių tęsti jo eg
zistenciją. 

PARYŽIUS 
Naujoji Paryžiaus Ekonomikos 

mokykla buvo atidaryta ketvirtadie
nį, vasario 22 dieną, ir Prancūzijos 
ministro pirmininko Dominiąue de 
Villepin teigimu, sieks varžytis su 
Harvardo universitetu ir Londono 
ekonomikos mokykla. Naujoji moky
mosi įstaiga padės plėtoti Prancū
zijos ir Europos ekonomikos doktri
ną, teigė ministras pirmininkas. 

RYGA 
Per gaisrą neįgaliųjų pensionate, 

esančiame Latvijos Kuldygos rajono 
Alsungos valsčiuje, penktadienio 
naktį žuvo 25 gyventojai. Valstybinės 

ATLANTIC 

priešgaisrinės gelbėtojų tarnybos vir
šininko pavaduotoja Inga Veterė pa
pasakojo, kad iškvietimas į pensio
natą buvo gautas 1 vai. 12 minučių 
ryto. Kai ugniagesiai atvyko, pastatą 
jau buvo apėmusi atvira liepsna. 
Prieš įgriūvant stogui pavyko eva
kuoti keliasdešimt pensionate gyve
nančių pirmos ir antros grupės neį
galiųjų. Ugniagesiai mano, kad gais
rą sukėlė sugedęs elektros įrenginys 
ar šildymo prietaisų, nepritaikytų šil
dyti patalpas, naudojimas. 

TALINAS 
Estija neišvaizdžiai žuvelei, ne

retai atsiduriančiai ant mūsų pietų 
stalo, ketvirtadienį suteikė nacionali
nio simbolio statusą. Paprastutė Bal
tijos silkė per vyriausybės remtą kon
kursą „įveikė" lydeką ir „išsikovojo" 
nacionalinio simbolio vietą greta mė
lynos, juodos ir baltos spalvų vėlia
vos, rugiagėlės, klinčių ir naciona
linio paukščio kregždės. „Nuspren
dėme suteikti šį titulą Baltijos silkei, 
nes tai tokia žuvis, kuri sudarė didelę 
tradicinio čionykščių žmonių maisto 
dalį", — sakoma Estijos žvejybos aso
ciacijos direktoriaus Valdur Noormae 
pranešime. 

SOFIJA • 
Bulgarijos veterinarijos tarnybos 

penktadienį paskelbė apie kiaulių 
maro protrūkį šalies pietryčiuose ir 
pranešė ketinantys paskersti 142 
kiaules, kad būtų išvengta ligos iš
plitimo. Liga buvo nustatyta viena
me Tanevo kaimo ūkyje ketvirtadie
nį. Pareigūnai jau penktadienį pra
dėjo skersti visas ūkyje esančias 
kiaules, kad būtų sustabdytas ligos 
plitimas. Tai jau antrasis šiemet Bul
garijoje užfiksuotas kiaulių maro at
vejis. 

FORT CAMPBELL 
JAV karys, kuris prisipažino kal

tas dėl 14-metės irakietės išžaginimo 
bei nužudymo ir jos šeimos išžudy
mo, buvo nuteistas šimtą metų kalėti 
kariškių kalėjime, ketvirtadienį pa
skelbė JAV armija. 24 metų seržan
tas Paul Cortez iš California valstijos 
pagal susitarimą dėl kaltinamojo pa
reiškimo, kurį sudarė su kaltintojais 
prieš tris dienas trukusį karo lauko 
teismą, taip pat buvo atleistas iš ka
riuomenės dėl amoralaus elgesio. 

1-800-775-SEND 
www.atfantkexpresscorpxom 

Ocea. W&f& wm 

Kroviniu gabenimas 
; laivu i visas pašauto šalis. 

Krovniu gabenimas 
lėktuvu j visas pasaulio šalis. f*--

Auto AlrFretgtn 
Automobiliu pirkimas be* 
siuntimas i vtsas pasaui'O šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Ame'lkoįe. 

S$mall Packaaes Truckidg~ </ 

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas j namus Lietuvoje Latvijoje. 
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708 599-9680 
Fax. 7 708-599-9682 Tel. 1 800775 7363 

http://www.atfantkexpresscorpxom
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Chirurgai 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

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

300 Barney Dr., Sufte A 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-744-0330; 
lietuviškai 815-744-8230 
oentefforsurgayanclxeastrieatoT.ca 

GEDAS M. GRINIS, MD 
lnkstų,puslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

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

Chiropraktika ir 
manualine terapija 

Amber T e l e f o n a s ( 7 0 8 ) 2 3 9 - 0 9 0 9 
™e a t t i l • 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 

3 
Dr. Vida I.Puodžiūniene 

Healthy Connection 
CNropradfc & Rehab CHc 

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

patarimai. 

16547 W. 159 Street 
Lockpor t , IL 60441 

Tel. 8 1 5 - 8 3 4 - 9 0 7 5 / 9 0 7 6 
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 t h St. 

Burbank, IL 60459 
Tel. 708-424-2024 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
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 C rovė, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

• • • ĮVAIRUS 

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

* 52 m. moteris ieško pagyvenusių žmo
nių priežiūros darbo ir gyventi kartu 
Buitine angių kalba, nevairuoja Te! ~QH-
833-9482. 

D r . V I L I U S M I K A I T I S 
D r . A N D R I U S K U D I R K A 
D r . J U S T Y N A S T E N C E L E 

Š e i m o s d a k t a r a i i r c h i r u r g a i 
10811 W . 1 4 3 ^ St Orfand Paric, 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 
š lapimo pūslės inkontinencija, 

gimdos, makšties i* pūsles ištrūkimas, 
gydymas bei chirurgija 

Priklauso University of Chicago, 
MacNeal, Hinsdale ir La Crange Hospital 

Tel. 773-834-8622 
Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERRI DALLAS PRUNSKJS, 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 

E lg in : 847 -289-8822 
M c H e n r y : 815-363-9595 

Ele Grove: 847-718-1212 
w w w . i l l i n o i s p a i n . c o m 

Akių ligų specialistai 

LINAS SIDRYS, M.D. 
A k i ų l ie jos / C h i r u r g i j a / A k i n i a i 

9 8 3 0 S.Ridgeland Ave . 
Ch icago Ridge 

Tel. (703) 636-6622 
H o l y Cross Hosp i ta l , #410S oly o. 

Tel. (773) 884-7960 

Dr . ELIGIjUS LELIS 
Akių l igos ir chirurgi ja 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-723-1854 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
V I D A U S 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 V1Ž1NAS, 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 VVest 71 Street, 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773 -476 -2655 ; fax. 773-436^6906 

MOKESČIŲ SEZONUI ARTĖJANT: 
LENGVATOS LAISVAI SAMDOMIEMS 
Kaip žinoma, laisvai samdomi 

(self-employed) darbuotojai, kon
sultantai bei kiti specialistai, ne
turintys nuolatinio darbdavio, mo
kesčius valstybei privalo suskai
čiuoti bei sumokėti patys, taip pat, 
kaip ir visi kiti dirbantieji, iki kiek
vienų metų balandžio 15 dienos (šiais 
metais, beje, galutinė mokesčių dek
laracijų pateikimo diena dėl švenčių 
buvo perkelta į balandžio 17 d.). Jie 
pildo net tas pačias mokesčių formas 
(IRS-1040). Tačiau visa kita gerokai 
skiriasi. 

Pirmiausia, vietoj tradicinės W-2 
formos, nusakančios, kiek asmuo per 
metus uždirbo pinigų ir kiek sumo
kėjo mokesčių (federalinių, valstijos, 
Medicare, Sočiai Security ir kt.), 
dirbdamas nuolatinėje darbovietėje, 
laisvai samdomi paslaugų tiekėjai 
gauna formą IRS-1099-MISC. Tiks
liau, po vieną tokią formą iš kiek
vieno kliento/užsakovo, sumokėjusio 
jam/jai per metus daugiau nei 400 
dol. Šiose formose pateikiama infor
macija tik apie gautas bendras paja
mas (gross income). Tokiu būdu mo
kesčius nuo uždirbtų sumų laisvai 
samdomi paslaugų tiekėjai tur i 
sumokėti patys. 

Patogiausia yra iš anksto sekti 
bei stengtis numatyti, kiek ir kokių 
mokesčių jums reikės sumokėti, - to
dėl būtina atidžiai registruoti visas 
gaunamas per metus pajamas. Nu
statyti reikalingų sumokėti mokes
čių dydį, turint visus duomenis apie 
pajamas, gana nesunku, jei naudo
jatės specialiomis kompiuterinėmis 
apskaitos ar mokesčių programomis 
(„Turbo Tax" ar „Tax Cut"). Taip pat 
galite kreiptis į mokesčių specialistą, 
kuris padės tiksliai nustatyti, kiek 
esate skolingi. 

Kai žinosite mokesčių dydį, būti
nai pasidomėkite, kokias lengvatas 
(deduetions) galėtumėte gauti. Nuo 
federalinių mokesčių gali būti nu
rašomos įvairios sumos, jei atitinkate 
lengvatų gavėjams keliamus reika
lavimus. Kaip žinoma, įvairios leng
vatos yra taikomos besimokantiems, 
neįgaliems žmonėms, taip pat — mo
kantiems nekilnojamo turto paskolas 
(mortgage), aukojantiems labdarai (ir 
galintiems tą įrodyti dokumentais) ar 
turėjusiems didelių medicininių iš
laidų. 2006 metų mokesčių apskai
čiavimuose, pagal naujausias IRS 
nuostatas, bus galima gauti papil
domą kreditą, jei tais metais tapote 
itin ekonomiško automobilio savi
ninkais (Hybrid Tax Credit). Pir
menybė bus teikiama elektra varo
miems hibridiniams automobiliams, 
jei jų parduota ne daugiau nei 60,000 
per metus. Taip pat galite tikėtis IRS 
palankumo, jei tais metais įsigijote 
energiją taupančios įrangos savo 
namams (pvz., centrinį oro vėsintuvą 
ar įvairios šilumos izoliacijos prie
monių), galbūt galėsite pasinaudoti 
vadinamaisiais „Residential Energy 
Tax Credits" (mokesčių kreditais, 
skirtais skatinti gyventojų sunau

dojamų energijos išteklių mažinimą). 
Pagaliau, galėsite susigrąžinti tolimų 
telefono pokalbių (long-distance) pri
dėtinės vertės mokesčius (Telephone 
Tax Refund), kur iems IRS ketina 
paskirti iki 10 mlrd. dol. 

Tai lengvatos, prieinamos vi
siems mokesčių mokėtojams, atitin
kantiems IRS reikalavimus. Taip pat 
egzistuoja a tskira lengvatų grupė, 
kuria gali pasinaudoti nepriklausomi 
paslaugų tiekėjai. Tarp jų svarbiau
sios yra šios: 

• Namų biuro lengvata (Home 
Office Deduction) - ja galite pasinau
doti, jei tu r i t e namuose įsirengę 
biurą, kurį reguliariai naudojate 
išskirtinai darbui (turite būti pasi
rengę tai įrodyti). Taip pat, kad galė
tumėte prašyti šios lengvatos, jūsų 
verslas praėjusiais metais negali būti 
patyręs nuostolio. 

• Įvairios verslo išlaidų lengvatos 
(Business Expense Deduetions) yra 
skirtos kompensuoti išlaidas už dar
bui naudojamą įrangą (baldus, kom
piuterius), komunikacijos paslaugas 
(interneto, telefono -ryšį ir pan.), taip 
pat - draudimo bei verslo kelionių 
išlaidas. Norint pasinaudoti šia leng
vata, pravartu turėt i visus kvitus, 
patvirtinančius Jūsų deklaruojamas 
išlaidas. 

• Transporto lengvatos (Automo
bile Expense Deduction) leidžia Jums 
nuo mokesčių nurašyt i darbo rei
kalais naudojamo automobilio nusi
dėvėjimą, taip pat - kuro ir automo
bilio eksploatavimo išlaidas, parkavi
mo mokesčius ir pan. Tam tikrais at
vejais taip pat įmanoma nurašyti da
lį palūkanų, mokamų paėmus auto
mobiliui paskolą. 

• Sveikatos draudimo lengvatos 
(Health Insurance Deduction) įgalina 
laisvai samdomus paslaugų tiekėjus 
nuo federalinių mokesčių dalį nura
šyti ar visą jų medicininio draudimo 
išlaidų (jei už jį moka patys) sumą. 
Tokiu pat būdu gali būti įmanoma 
nurašyti ir dalį šeimos narių medi
cininio draudimo išlaidų. 

• Kadangi laisvai samdomi pas
laugų tiekėjai yra patys atsakingi ir 
už savo Medicare bei Sočiai Security 
mokesčių įmokas, pagal įstatymus 
jie gali sumažinti savo metines paja
mas, atimdami iš jų lygiai pusę per 
metus šiems mokesčiams Įmokėtos 
sumos. 

Šis s t ra ispnis yra parengtas 
pagal In te rna l Revenue • Service, 
w w w . m o n s t e r . c o m bei T a x e s . 
A b o u t . c o m interneto tinklalapių in
formaciją ir yra grynai informacinio 
pobūdžio. Dėl konkrečių mokesčių 
situacijų ir Jūsų atvejui taikytinų 
sprendimų geriausia būtų pasitarti 
su mokesčių specialistu. 

Parengė 
Va ida M a l e c k a i t ė 

http://www.illinoispain.com
http://www.monster.com
http://About.com
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IX IŠEIVIJOS LIETUVIŲ 
DAINŲ ŠVENTĖ 

TORONTE, KANADOJE 

Dantų gydytojai 

2010 metų vasarą Toronto mies
te, Ontario provincijoje, Kanadoje, 
Įvyks Devintoji išeivijos lietuvių dai
nų šventė. Taip kaip Aštuntoji šiltam 
vasaros savaitgaliui į Čikagos miestą, 
JAy sutraukė tūkstančius choristų 
bei žiūrovų, taip, tikimasi, ir Devin
toji sutrauks ne mažiau į Torontą. Vi
siems darbams pasibaigus, kompakti
nę plokštelę pagaminus, organizato
riams sąskaitas apmokėjus, būsimos 
šventės organizatoriams darbai ir rū
pesčiai tik prasideda. O tie rūpesčiai 
gavo pradžią jau Čikagoje, kai Aštun
tosios šventės uždarymo iškilmėse, 
lyg estafetės lazdelė vyriausios meno 
vadovės muzikės Ritos Čyvaitės-Klio-
rienės ir organizacinio komiteto pir
mininko Audriaus Polikaičio pareigos 
buvo perduotos Devintosios šventės 
organizatoriams torontiškiams — vy
riausiai meno vadovei, muzikei Daliai 
Skrinskaitei-Viskontienei ir organi
zacinio komiteto kopirmininkams 
Pauliui ir Rasai Kurams. 

Nors šventė vyks už trejų su puse 
metų, pakalbinome Devintosios išei
vijos lietuvių dainų šventės vyriausią 
vadovę Dalią Viskontienę, norėdami 
susipažinti su pradinėmis jos min
timis — šventės vizija. 

2009 metais Lietuva švęs 1,000 
metų sukakti nuo pirmo jos vardo 
paminėjimo istorijos knygose. Tai 
didžiulė sukaktis, liudijanti mūsų 
tautos ilgą ir prasmingą praeit}, o dar 
svarbiau — jos ryžtą ir ištvermę 
nepasiduoti Įvairiausioms okupaci
joms. Tokiu atsparumu pasižymi ir 
lietuviškoji išeivija: tiek caro laikais 
išvykusieji Į kitas šalis, ieškant geres
nio, ramesnio gyvenimo, traukiantis 
nuo caristinės Rusijos priespaudos; 
tiek srautas pasitraukiančiųjų iš 
krašto, besijungiant į karo pabėgėlių 
gretas po Antrojo pasaulinio karo; 
tiek dabartinė banga, ieškanti švie
sesnės ateities Įvairiuose pasaulio 
kraštuose. Bet kur lietuvis beatsiras
tų, jis nepamiršta iš kur kilęs, kaip 
giliai jĮ su tauta riša jo šaknys. Įsi
kūręs randa reikalo kažką lietuviška 
nuveikti. 

Išeivijos lietuvijai rengiamos 
šventės yra būtinos kaip žmogui oras, 
kad ji neišblėstų ir neišsiblaškytų 
svetimuose kraštuose, o save pažintų 
ir gautų jėgų ateičiai. Per šventes 
švenčiame savo kilmę. Lietuvos isto
rija rašoma ir toliau — ją kuria kiek
viena karta, palieka savo pėdsakus 
ateities kartoms. Išeivija taip pat rašo 
savo istoriją Įvairių kraštų bei Lie
tuvos dabartinės istorijos lapuose. 
Kokius mes pėdsakus paliksime, pri

klausys nuo mūsų tautinio įsitikini
mo bei kūrybingumo. Išeivijos lietu
vių dainų šventės - tai proga tą tau
tinį Įsitikinimą kūrybiškai išreikšti ir 
Įžiebti tautinio jausmo kibirkštėlę 
tarp dalyvių, ypač jaunose širdyse, su 
viltimi, kad ta kibirkštėlė bus išsau
gota dar vienai ir kelioms kartoms. 

Ypatingas dėmesys skirtinas 
bendravimui ir bendradarbiavimui. 
Jaunimas augimo ir brendimo laiko
tarpiu yra labai jautrus, norintis save 
išreikšti. Jaunimas nėra pasyvus, jis 
nori dalyvauti. Šios dainų šventės iš
šūkis ir bus apie tai, kaip mes impo
nuosime jaunimą — kiek pagausime 
jo vaizduotę, kiek uždegsime tą mažą 
tėvynės meilės kibirkštėlę ir leisime 
jai Įsiliepsnoti tiek, kad ji neleistų iš
tirpti svetimoje aplinkoje. 

Devintoji dainų šventė vyksta 
Kanadoje — tai kraštas, kuris garsėja 
savo daugiakultūrine politika. Jis sa
ve atskiria nuo kaimyninių Jungtinių 
Amerikos Valstijų, kurios dažnai so
ciologų vadinamos kultūrų lygintojo
mis, kultūrų katilu. Kanada išsiski
ria nuo savo didžiojo kaimyno tuo, 
kad jos valstybės rėmuose Įvairios 
kultūros turi galimybę išlikti savitos, 
„neištirpti". Kanada džiaugiasi dau
giakultūrine Įvairove, kuri paįvairina 
jos valstybę, rasdama vietos visiems 
ir nereikalaujanti, kad čia atvykusios 
tautos atsisakytų savo kultūros šak
nų, o verčiau jomis praturtintų savo 
naują kraštą. 

Ir mes, lietuvaičiai, gyvenantys 
Įvairiuose kraštuose, esame ne tik 
lietuviai, bet ir savo gyvenviečių pi
liečiai bei atstovai. Gyvenamasis 
kraštas mums kasdien daro Įtaką, tai 
elgsena, tai tarimo niuansais, tai po
žiūriu Į kitus kraštus bei žmones. Kai 
suvažiuoja lietuviai iš Įvairių kraštų, 
pamatome tai, kas mus skiria, bet ir 
tai, kas mus jungia. Taigi, šioje būsi
moje dainų šventėje švęskime tai, kas 
mus jungia, ir Įžiebkime tą ramiai ru
senančią tautos meilės liepsnelę, kad 
ji bent trumpam pavirstų didžiule ir 
galinga liepsna. O po šventės parsi-
neškime jos žiežirbą namo ir saugo-
kim, kaip tai darė mūsų senoliai, par
sinešę žarijas iš šventųjų Aukurų 
šventajai ugniai uždegti savo namų 
krosnyje. 

v 

Šventės muzikos vadovė yra pa
skelbusi e i l ė r a šč ių konkursą . Per 
jį norima paskatinti sukurti eiles, tin
kančias naujoms dainoms, kurios 
būtų atliktos Devintoje dainų šventė
je Kanadoje. Taip pat jau sukurtas 
Devintosios išeivijos lietuvių dainų 
šventės šūkis: „ D a i n a aš gyvenu!" 

Dr. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 708-598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

D r . L INA POŠKUS 
D a n t ų g y d y t o j a 

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

10 S. 640 S. Kingery Hwy, NA/iBovvbrook 
Tel. 630-323-5050 

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10"S. 640 Kingery Highvvay 
Willowbrook, fL 60327 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
Dantų gydyto ja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 VV. 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 j vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 708-5984055 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C DECKER, DOS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

T R Y L I K O S M E T Ų P A T I R T I S 
p e r s i k ė l ė į n a u j ą k a b i n e t ą 

3 1 8 W . Touhy Avenue 
Park Rtdge, IL 6 0 0 6 8 
Tel. 8 4 7 - 6 9 2 - 2 3 0 3 

w w w . p a r k r i d g e 5 m i i e s . c o m 

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

balinimas 

Odos ligų specialistai 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

viso veido atjaunini m a s 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523 

Tel. 6 3 0 - 5 7 1 - 2 6 3 0 

D r . K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos auglius, 

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

JAV LB SOCIALINIŲ 
REIKALŲ TARYBOS 
PAGUODOS TELEFONAS 

1 -866-438-7400 
Skambinkite nemokamai 

k iekv ieną k e t v i r t a d i e n i , 
Konfidencialumas ^ • •• • #> • / ^ « i • •• « 

garantuojamas n U O 6 V a l ' V - , k l 9 V a l - V - ( C l k a g O S l a i k u ) 

Nors konkursui nėra skelbiama te
ma, manoma, kad šventės šūkio pa
skelbimas gal paskatins kai kurias 
kūrybines mūzas atitiktinai ką nors 
ta proga paruošti. Kuriantys tiktai 
anglų kalba, kviečiami nepabūgti, bet 
skatinami taip pat konkurse dalyvau
ti. Prašoma, kad konkursui pateikia
mi žodžiai tiktų šioms keturioms ka
tegorijoms: daina vaikams, jaunimui, 
suaugusiems ir bendram chorui. Ski
riamos po 2 premijos kiekvienai kate
gorijai — pirmoji premija 300 dol., 
antroji 200 dol. iš viso 8 premijos. 
Medžiagą prašome pristatyti muzikos 
vadovei Daliai Viskontienei ne vėliau 
kaip iki 2007 m. kovo 16 d i e n o s 
šiuo adresu: 10 K i r k B r a d d e n 
Road East , E tob icoke , O n t a r i o 
M8Y 2E6, Canada. Medžiagą reikia 
pristatyti viename didesniame voke: į 
atskirą mažesnį voką įdėti savo kū
rinius ir, užklijavus voką, ant jo už
rašyti savo slapyvardį, į kitą atskirą 
mažesnį voką }deti savo slapyvardį ir 
tikrą savo vardą, adresą, telefoną ir 

ei. pašto adresą. Galima pateikti savo 
kūr in ius keletui kategorijų, ant 
mažesnio voko nurodant, kuriai kate
gorijai priklauso kūrinys. 

Dalyvaukime šiame konkurse — 
nes kartų dovana ateities kartoms 
yra mūsų meilė lietuviškai dainai! 
Įrodykime, kad „Daina aš gyvenu!", 
kur aš begyvenčiau. Kurkime, kad 
prasmingai paliktume savo pėdsakus 
istorijos knygoje! 

IX Dainų šventės muzikos 
komiteto vardu 

Gab i j a P e t r a u s k i e n ė 
Toronto, Canada 

Čia vieta 
Jūsų 

skelbimui! 

http://www.parkridge5miies.com
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FUI SALOJE PER NERAMUMUS... 
STASE E. SEMĖNIENE 

Praeitų metų gruodžio pradžioje, 
stebėdama televizijoje įvykius Fiji 
saloje, taip pat skaitydama „Drau
ge", jog Fiji — ketvirtas perversmas 
per du dešimtmečius, akivaizdžiai 
prisiminta nuostabi viešnagė egzotiš
koje saloje prieš 6 metus, dar galuti
nai nenuslūgus trečiam „Coup d'e-
tat", įvykusiam 2000 m. 

Aplankius beveik visus žemynus, 
dar vis masino Australija. Tačiau 
visos kelionių agentūros pasiūlydavo 
ją su Naująja Zelandija, bet niekad 
su Fiji, o toji, lyg tyčia, kaip vaikui 
nepasiekiamas žaislas, dar labiau vi
liodavo. Pagaliau „Holiday Vaca-
tions" surengė ekskursiją į Austra
liją, Naująją Zelandiją ir Fiji. Dar 
smagiau, jog HV parinko skrydį ne į 
Australiją, bet Fiji. Tokiu būdu, 
užuot skridę iš Los Angeles į Sydney, 
Australiją, 16 vai., Fiji pasiekėme po 
10 vai. 45 min. geriausia pasaulio oro 
linija australų „Qantas". Ir taip mes 
(16 asmenų grupė) 3 savaites (nuo 
2001 m. sausio 20 d. iki vasario 1 d.) 
džiaugėmės South Pacific žaviomis 
salomis. 

Fiji — buvusioje žmogėdrų saloje 
— dar XDX a. (1867 m.) misionierius 
kun. Thomas Baker, kur is mėgino fi-
džiečius atversti į krikščionybę, buvo 
užmuštas, įmestas į žemės krosnį 
(taip Havajuose turi, rengdami luau 
— puotą), iškeptas i r suvalgytas 
vakarienei. Šiuo metu Fiji gyventojai 
nežmoniškai pasišlykštėję t a savo 
baisiai žiauria prosenelių praeitimi. 
Iš esmės, kiekvienas tur is tas , apsi
lankęs Fiji saloje, tea ts imintų tik 
vienintelį dalyką — jų milžinišką-
draugiškumą. Ir tai pajunti iš pirmo 
žvilgsnio: nes palikęs lėktuvą, pe
rėjęs per muit inės ir imigracijos 
patikrinimus, tučtuojau sutinki visą 
plačiai besišypsančių veidų procesiją, 
sveikinančią entuziastingai „Bula!" 
(„sveikata"; tačiau tas vienas žodis, 
kaip havajiečių „Aloha!", virto „mei
le, sveiki" ir visakeriopą nuoširdumą 
rodančiu sveikinimu, nuolat sutinka
mu visoje saloje). Oro uoste fidžiečiai 
pasitinka turistus, užkabindami ant 
kaklo mažyčių kr iaukl iukų dailų 
vėrinį (kaip ir Tahit i saloje arba 
Honolulu, Havajuose — iš kvepiančių 
frangipani gėlių lei — vainikėlį). Tuo 
tarpu dvejetas muzikantų ukulele 
(havajietiška maža gitara) skleidė 
svajingai smagią muziką, tikrai vir
tusią oro poezija. 

Iškart pastebimas ir gyventojų 
didis įvairumas-skirtingumas. J au 
oro uoste sutikti taksistai nėra fidžie
čiai melanezų kilmės, bet indai, kurių 
protėviai atvyko iš Calcutta ir Mad-
ras, Indijos. Dabar 44 proc. gyventojų 
sudaro tie „Indo-Fijians", kurie groja 
„pirmuoju smuiku", paversdami savo 
kraštą turtingiausiu tarp nepriklau
somų South Pacific (Pietų Ramiojo 
vandenyno) salų tautų. Tačiau jų 
buvimas kaip tik ir yra tas nuolatinis 
rasinis priešiškumas, uždegąs poli
tinius perversmus. r 

Iš 322 salų, kurios sudaro Fiji 
grupę, daugiau nei 100 yra apgyven
tos turtingu mišiniu iš: melanezų, 
Rytų Indijos, polinezų, mikronezų, 
kinų ir europiečių — kiekviena jų su 
savo kultūra bei kulinarija. Tradicija 
susimaišo su moderniu pasauliu į 
vienintelį savo rūšies (unikalų) de
rinį. Viti Levu yra 8-ta didžiausia 
South Pacific sala, tiktai šešėlišku 
trupinėliu mažesnė už Havajų Di
džiąją salą — Hawaii. 

Atskridę į Nadi (taria Nandi) 
modernų tarptautinį oro uostą, žvel
giantį į Nadi įlanką ir sėdintį vidury 
senovės ugnikalnio, kurio vakarinė 
dalis visai nubyrėjo, autobusu rie
dėjome į viešbutį, iš abiejų kelio 
pusių lydimi saule permirkusių cuk
rinių nendrių laukų. Na, o čia „para
gavome" pirmąjį perversmo „smūgį". 
Mums skirtas Sheraton Royal vieš
butis dar buvo užimtas maištaujan
čių perversmo sukilėlių, todėl mus 
perkėlė į Sheraton Fiji. Bet nėra to 
blogo, kas neišeitų į gera. Gavome 
naujesnį, puošnesnį, visais atžvilgiais 
geresnį viešbutį. Nadi 2 didieji 
„transnational" viešbučiai — She
raton Royal ir Sheraton Fiji — yra 
Denarau paplūdimyje, 15 min. va
žiuojant automobiliu nuo oro uos
to. Nors viešbučiai stovi ant pat van
denyno pakrantės, tačiau paplūdimys 
— pilkas smėlis (ugnikalnio „paliki
mas") ir negali lygintis su kitais Fiji 
paplūdimiais, kaip Mamanuca saloje. 
Daug labiau patiko britų Bermudų 
salų rausvi (nuo koralų) paplūdimiai 
arba pietų Portugalijos Algarve — 
baltas kaip druska smėlis. Vanduo, 
teškantis į Sheraton krantą — niū
rus, nors paplūdimy palmių paunks-
mėje hamakuose, tarsi sūpynėse, 
suposi aptingę turistai. Užtat vieš
bučio olimpinio dydžio vandens ba
seinas buvo apgultas, daugiausia 
naujazelandų ir australų. Ir, žinoma, 
visur nestokojančių amerikiečių. Abu 

Fidžiečių orkestras l inksmina grupe Sheraton Fiji viešbučio vasarnamyje, 
su jais kartu S. E. Semėnienė ir St'-phanie iš Brooklyn. Ohio. 

Ekskursijos dalyviai Fiji saloje. 

viešbučiai — tik 2 aukštų (ne aukš
tesni už juos supančias palmes), ne 
taip kaip Waikiki, Honolulu, paplū
dimy — aukštieji dangoraižiai; mo
derni architektūra, pamėgdžiojanti 
vietinių gyventojų' gyvenamuosius 
namus kaimuose. 

Viduje — įspūdingas vestibiulis 
— ir skliautuota galerija, kupina 
puikių parduotuvių. Viešbutis pas
tatytas 1987 m.; pradžioje valdė 
japonai, o 1996 m. išpirko Sheraton. 
Gal du trečdaliai tarnautojų, tak
sistų yra indų kilmės. Jie — aukšti, 
liekni, šviesesnės odos, gražių kla
sikinių bruožų, ilgais nesiraitan-
čiais plaukais. O jau draugiškumas — 
bemaž virš ribų. Pusryčiams pasi
likusi restorano šeimininkė ar par
davėja, sveikindama saulėtu „Bula, 
bula", apkabina per liemenį ir vedasi 
prie staliuko gražioje terasoje atvi
rame ore, su vaizdu į jūrą. O pada
vėjų uniforma — verta demonstruoti 
madų parodoje. Dviejų dalių su ilgu 
iki žemės sijonu smėlio spalvos suk
nele, nuostabiai išdailinta spalvingu 
fidžiečišku raštu. Taip ir norėjosi to
kią nusipirkti. Deja — neparduo
dama. O taipgi, einant iš višbučio be 
galo gražiu parku, skleidžiančiu eg
zotiškų gėlių kvapą, į čia pat esantį 
„Country Club" pietauti, pravažiuo
jantis tarnautojas — fidžietis kone 
jėga sodina į golfo vežimėlį pavėžėti. 
Neatsikalbėsi nei geruoju, nei bloguo
ju, jog nori pasivaikščioti. Gerumas 
— jų sieloje įaugęs. 

Viti Levu saloje iš senų laikų yra 
daug užsilikusių tradicijų: viejų — 
meke (fidžiečių tautinis šokis su 
puota). Mūsų vadovas (gidas) Raven, 
tikras fidžietis (tamsios odos), protin
gas, istorijos žinovas, ją gvildenąs, it 
riešutus kramsnodamas, nuvežė mus 
į Nadi Kultūros centrą: modernų pas
tatą su žavia terasa bei erdvia aikš
tele įvairiems kultūriniams rengi
niams. Pradžioje Raven paaiškino, 
jog pirmučiausia turime susipažinti 
su populiariuoju meke, kas tai yra. 
Meke išreiškia šokio, dainos, pasako
jimo, teatrinio vaidinimo junginį, 
dažniausiai atliekamą per šventes, 
puotas ar ypatingomis progomis. 
Mojuodami ietimis vyrai, išsidažę 
savo veidus medžio anglimis juodai, 
ant kaklo pasipuošę frangipani leis 
(gėlių vainikais), dėvi ir iš lapų skiau
čių sijonus. Karo šokis perduoda 
praeities didvyriškus žygius. O vyrai 
kartu su moterimis atlieka vaka-
malolo šokį sėdėdami. Nagi vienos 

moterys grakščiai „sulanksto" Seasea 
šokį, įdomiai, flirtuojančiai mosuo
damos didžiulėmis įvairiaspalvėm 
vėduoklėm. Visa tai išgirdę iš Raven, 
pasijutome „gan gudrūs" esą ir di
džiai susidomėję viską sekėme. Va, 
kai užgrojo tralala šokį, ir artistai 
pradėjo kviesti bei traukti mus kartu 
šokti, tai įsivaizdavome esą tikri 
„profesionalai" Fiji čiabuviai. Tačiau 
ir tas šokis buvo labai paprastas: 
dviejų žingsnių kojų vilkimas, šokant 
greta vienas kito (ankstyvieji misio
nieriai uždraudė fidžiečiams šokti 
veidu į veidą). Kaip visur kitur Pa
cific salose, šokiai rezgia įdomias 
istorijas, nors dabartinei muzikai 
daro pernelyg didelę įtaką šiuolai
kinės krikščionų giesmės bei „pop" 
muzika. Žymiai mažiau jausminis nei 
polinezų šokimas, fidžiečių įkvepi
antis šokis sukelia atsiminimus apie 
audringai įtūžusią krašto praeitį. 

Kai Raven baigė aiškinti apie 
meke, visa mūsų grupė buvo pakvies
ta lovo puotai (bufetui), dar prieš 
pradedant meninę dalį. Čia ir vėl 
mūsų paslaugus vadovas smulkiai 
išdėstė, kuo mus vaišins. Mintyse 
buvau jam už tai labai dėkinga, nes 
esu bemaž tikra, jog Kinijoje — Bei-
džinge — valgiau kiniečių skanėstą 
— katieną (nes kepsny mažyčiai kau
liukai buvo perdėm smulkūs, nepri-
lygstantys jokiai paukštienai). Dar 
vis persekiojama to atsiminimo, bijo
jau fidžiečių kulinarinių gudrybių, 
nes vienas jų skanėstų buvo bolo — 
kirmėlė (gyvenanti giliai vandenyne 
tarp koralų) — tai Pacific ikrai! 

Kaip ir dauguma South Pacific 
salų gyventojų, fidžiečiai, prieš atvyk
stant europiečiams, savo maistą troš
kindavo žemės krosnyje, čia žinomu 
lovo vardu. Jie valgydavo pirštais (be 
jokių įrankių), o po gausios puotos 
stebėdavo tautinius šokius. Tokie 
lovo patiekalai buvo (ir tebėra): 
buaka (kiauliena), doa (vištiena), ika 
(žuvis), mana (omaras — jūros vė
žys), moci (krevetės), dar kitokie jū
ros gyvūnai, kaip dvigeldinė kriauklė, 
ir daugybė daržovių, tarp j ų t a r o šak
nis, taro lapai, kažkokie Pacific špi
natai ir lumi — jūros piktžolė. Dau
giausia patiekalų jie verda saldžiame 
lolo (kokoso riešutų piene). Mes visi 
labai greitai išmokome fidžiečių 
kalbą ir pietaudami ar vakarieniau
dami, tarpusavy juokais svaidėmės 
žodžiais: „Lovo, lolo, ika, doa, mana, 
moci 

B u s d a u g i a u 
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ETNOGRAFINIAI VAIZDAI 
Ir dėl to, kad tai buvusi savastis, širdele užklojimyje, taip pat sodybos 

ir dėl to, kad atminčių bangos ir XX detalė. 

Namai 
ALEKSANDRAS ŠIDLAUSKAS nuo sienos vis pažvelgia šventieji, o 

dideli fikusai jau artėja liglubiai. 
Tiksi laikrodis, žiūri į žmones 

plėšiamo kalendoriaus lapelis, be
laukdamas rytdienos. 

Namai išgyveno nepaprastai ilgą 
istorinės raidos tarpsnį. 

Koks ilgas medinės architektūros 
kelias nuo šiaudastogio kaimo iki 

Arba 

Namai — tai šeimos židinio 
saugojimo vieta. 

Namai — tai sodybvietė su gryčia 
ir gausiais ūkiniais pastatais, daržu ir 
darželiu, tvora ir vartais, gyvatvo
rėmis, medžiais ir sodu. 

Kiekvienas šeimininkas susiku
ria sau aplinką pagal savo skonį, tėvų blokinių gelžbetoninių namų 
ar senelių įpročius. 

Namuose, svarbiausia, tur i būti 
švaru, jauku ir patogu. Čia kone visas 
gyvenimas praeina, čia kasdienybė 
ištirpsta betriūsiant, vaikus beaugi
nant, svečius priimant, vakarojant ir 
ilsintis. 

Savi namai — tar tum uždaras 
gyvenimas, prie kurio liestis nešva
riomis rankomis, šiukštu, negalima, 
nes tai ir pažeidžia, o neretai — 
sužeidžia. 

Netgi tam tikro daikto — spin
tos, gėlės, ratų, grėblio pastatymas 
kartais sukelia tam tikrą nerimą. 
Pripratimas — tai antrasis prigimi
mas, saugantis nuo išorės, rodantis 
asmens tapatumą, laisvę ir absoliutų 
savarankumą. 

Netgi iki šiolei menasi vaikystės trinė, indų plovykla, bulvių tarkyklė, 
dienos su nepaprastai kvepiančia na- elektromagnetinė trumpabangė kros-

a. penkiasdešimtųjų metų gyvense
nos primintys vis dar sapnuose, ne 
tiktai muziejų ekspozicijoje, krašto
tyrinių monografijų puslapiuose, 
albumų iliustracijose. 

Juk pažinti praeitį — tai pažinti 
rytdieną, o prisiminti vaikystę tolygu 
gyventi naujai prisikėlusį gyvenimą. 
Ir dėl nostalgijos, ir dėl atminimų 
išsaugos. 

Kaimo žmonės namus rentė il-

Rečiau belingavo svirtys, jas 
pakeitė sukamieji ratai, kibiro kėlik
liai. 

Iš mados išėjo rasodninkai, nes 
išmokta agronomiškiau daržus sodin
ti ir prižiūrėti. 

Vienaip gyventa gatviniame kai
me, o kitaip — viensėdyje, kaip ir 
šiandien sustiprintoje gyvenvietėje. 

Čia be mūrinuko ir ilgo ūkinio 
pastato (tvartas, daržinė, garažas) 

nuo balanos gadynės, nuo žiba
linės lempos iki šiandienio elektros 
apšvietimo tvartuose ir podėliuose. 

Laiko mašina keitė buitį, ją įma
nomai gerino, tobulino ir, žiū, papras
tino. 

Žmogus, labai greitai pripras-
damas prie patogumų, sodybos kieme 
jau nebešienauja dalgeliu, o pjauna 
veją žoliapjove. 

Užuot ravėjęs daržą ar darželį, jis 
laisto nuodingus chemikalus, greitai 
išnaikindamas visas piktžoles. Bet 
tuo pačiu gerokai užteršdamas dir
vožemį. 

Lazda visada yra su dviem galais 

gam iš rąstų, iš patvaresnių medžią- daugiau pastatų nebeišvysime, o 
gų, nes jie čia ruošėsi gyventi ir būti, senoje sodyboje tų pastatų būta pen-
nes čia gimta, ir mirti yra ruošiamasi, ketas, šešetas. 

Platinti langai ir durys, išnyko Gal gyvenama patogiau, bet ne 
asla ir vidiniai kaminai, kur mėsa erdviau, išlakiau, 
rūkyta, ir vanduo kaista. Nebeliko Liaudies meno albumuose regisi 
puodšakių — kėliklių ir anglinių senasis prieškarinis tipiškas kaimas 
lygintuvų. Netgi rankinę ar kojinę su įvairios paskirties trobesiais, 
siuvamąją mašiną pakeitė elektros Žinia, suvalkiečio ir vidurio Lie-
prietaisynai. tuvos aukštaičio gyventa turtingiau 

Ir barzda nebe „britvomis" sku
tama, ir šulinio vanduo, žiūrėk, 
vamzdžiais ateina virtuvėn stebuk-

(derlingos žemės, vešlios ganyklos) 
negu dzūko ar keliagūbriuoto že
maičio (smėlynai, kalvynai, jaurynai, 

ladaringu būdu. Ir nuoplovos taip pat akmenynai). 
ne kibirais boginamos laukan, o susi
bėgs į surenkamąją duobę. 

Daugėja šiferio stogų, namų 
sienos masiškai pradėta dažyti, tiesa, 
jau apnyko dekoratyvūs viršlangių ir 

Tai sąlygojo namų dydį, tai ke
turių etninių kraštų gyvenimai. 
Vienur svirnas, o kitur klėtis, vie
niems daržinė, kitiems — klojimas. 

Gyvensena —r tai gyvenimo bu

rnine duona, kuri taip pat rodo namų 
dvasios iškilumą. 

Juolab, kad tetos, senelės ar kai
mynės duonos kvapsnis buvo visiškai 
kitoks, ir skonis labai nevienodas. 

Taigi, namai — didelis — mažas 
pasaulis, uždara erčia. 

Čia kaminas skirtingai ūžauja, 

— kokio ji būtų ilgumo... 
Televizorius, šaldytuvas, dulkių jamos žaliuzės pritemdo ir nuo saulės 

siurblys, dujinė viryklė, o galbūt elek- spindulių bet kada apsaugo. 
Namai — gyvenimo esmė, pato

gumo erdvė ir sudėtinė gamtovaiz
džio dalis. 

Kiekvienas kaimas, turėdamas 

palankių pjaustiniai. Nebe visur ir das, prigimties ypatybė, krašto savai-
langinės madoje, kai vidinės kilno- mingumas ir atskirybė. Namai — tai 

nelė — jau nebe naujiena netgi pa
čiame nuošaliausiame kaime. 

Namai pakeitė savo rūbą, taikosi 
pie technizuoto meto. 

Ratai, paslėpti giliau klojimo pa
kraštyje, nes kieme jau senokai pui
kuojasi automobilis. Ir nebe arklys 
žvingauja kiekvienas kieme, o burz-

ir gyvensenos įsikūnijimas savoje 
žemėje, dovanotoje ar nusipirktoje, 
atidalintoje ar užkurinėje. 

Visas gyvenimas visada praside
da nuo gyvenamojo namo, kaip šei
mininkių darbai — nuo virtuvės, o 

dailidę, stalių, kalvį, šiek tiek skyrėsi artojo — nuo plūgo ir arklio. 

svirtis nevienodai girgždauja, gand- giantis traktorius ardo tylą ir smar-
ras kuo įvairiausiai kleketuoja, liepa kiai gadina orą. 
melodingai ošauja prieš darganą, Senoliai daug ko šiandien ilgisi, o 
debesys palaimingai šešėliuoja virš vaikaičiai jau mažai ką ir besupranta. 
namų, laukų, dirvonų. 

Čia ir šuo vis kitoniškai, vis 
kitaip skardžiabalsiškai lojojasi ir ant 
kitų, ir ant savųjų. 

Tako pakraštėliai nusodinti žem
čiūgais, keli inkilai obelyse jau nuo 
ankstaus pavasario laukia varnėnų 
šeimynėlių, nuo stogo nusitiesia var
vekliai. 

Arklys kojomis jau kasa ir spardo 
žemę, nerimaudamas prieš didesnę 
kelionę. 

Skiedrynas nukvipęs kovo mė
nesį suvežtomis ir supjautomis 
malkomis, o tvarte įsikūrusios kregž
dės šokčioja padangėmis arba pažeme 
vikrauja. 

Jos vis pagaudo mašalėlius ir 
visokius skrajūnus vabalokšnius. Nu
dulka kelias, palikdamas ramią dul
kių juostelę, kuri pamažėliais vėl 
sukrenta į žemę. 

Serbentų kekės jau iš tolo rau
donuoja, šienas džiūsta lankoje, o 
svirne ant „divono" nubertas salyk-
los maišas, tai grūdo daigai; šlaito 
apynojai jau brandina naują spurgą. 

Pasigirsta dalgio kalimas, o bitės 
svimbčioja po darželio gėlyną. 

Vaikiai šurmuliuoja paupyje, ir 
audimo staklės, tikras rakandas, jau 
ruošiamas geltonos drobelės audi
mui. 

Pakaustytas arklys spėriau tur-
gun nulekia, o obuoliukai jau nebe 
nykščio didumo — galima netgi pa
skanauti. 

Vėl užkurta krosnis, vėl urdu
liuoja garuojantys puodai. 

Viename verda sriuba, kitame — 
šunta grūdai peniukšliams. 

Jau dengiamas stalas, susėda 
šeimyna, švytuliuoja švarūs langai, 

Etnografai stebisi, nors neverta 
stebėtis, kad kaimo vaikai neįsivaiz
duoja, kaip audžiama, malama, alus 
daromas, grėbiama. 

Žodžiai — reketas, šeiva, šaudyk
lė, misa, girnos, vagotuvas — mu
ziejinė retenybė. 

Jaunimo dėmesys seniems na
mams taip pat nuslopo. 

Du tris kar tus per metus atlėk
damas į kaimą, mažai ką pažinsi ir 
giliai neįsisąmoninsi. 

O sugrįžti praeitin vis norisi. 

nuo kitos parapijos didkaimio. Ir savo 
išplanavimu, ir medžiagų panaudo
jimu, ir stilistinėmis puošmenomis. 

Jeigu vienas pasisodino žagar-
vyšnių, tai būtinai ir kaimynas pa
norės tų sodinukų. Jeigu vienam 
sekasi bitininkystė, tai ir kitas, žiū
rėk, jau pasistatė du ar tris avilius, 
bičių namelius. 

Namai matyti iš tolo... 
Pagal juos sprendžiama apie šei

mininkų buities suvokseną ir įgim
tųjų pradų atsiskleistį. 

Gyvenama nevienodai, nes ir 
materialusis turtas (palikimas) buvo, 
yra ir bus skirtingas. 

Namai viską saugo: ir gimtąjį 
namo kvapą, ir r^stų skambesį, ir jų 

Taip sodyba pilnėja, turiningėja, sproginėjimą per šalčius, ir samanų 
„bagotėja". Joje jau atsiranda rau- kvapesį, ir voro tinklaičio skaidresį, 
donasis klevas, maumedis, veimutinė 
pušis, o naujos jurginų ir tulpių veis
lės — šiandien bet kuriame kaime jau 
jokia naujiena. 

Ir tie patys namų statytojai, 
atsižvelgdami į šeimininkų pagei
davimus bei savo išmonę, rentė skir
tingus trobesius. 

Ilgainiui atsirado peludės, mėsos baltkepuris ir šeimininkė — balta 
rūkyklos, vištidės, akmeniniai rūsiai, skarele. Jie visados pakviečia pasi-
pirtys, o nameliukas, su išpjaustyta svečiuoti. 

žiburiui sužibus. 
Kiemas švarus, tvoros padažytos, 

langų stiklai neįskilinėję, takelis 
„nugracuotas", obelų kamienai paba
linti, gyvatvorės pakarpytos, stogai 
neprakiurę, malkos tvarkingai surie-
tuvėtos. 

Matyti iš tolo šeimininkas — 
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INDEPENDENT REALTORS • 
Reda Blekys 

OF ILLINOIS INC. 

Peter Paulius 

Aptarnaujame Čikaga i r jos apy l inkes 
daugiau kaip 25 metus 

f n 
Mbtau 

GREIT PARDUODA 
r S = — i First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

PASKOLOS 

G*M& 2 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicero 

Oak Lawn, Dluiois 60453 
Business 708-423-9111 

Voice Mail 708-233-3374 
Fax 708-423-9235 

Pager 312-707-6120 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

INTERBANK MORTGAGE COMPANY 
Home loans 

Unikalios finansavimo programos ir sąlygos 
GEDIMINAS ZAREMBA 

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

Illinois Residcfitlal Mortgagc brokcr/Bank 

NAIVIŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzfe Chkago, IL 60629 
Prekyba, instaliavimas, aptarnavimas 
— Ucensed — Bonded— Insured 

FRfE 
ESTIMATE 

7 dienos 
per savaite 

773 7 7 8 4 0 0 7 
773 531 1833 

Audrius Mikulis 
Ist Choice Real Propertys 

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

Įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

SIŪLO DARBA 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

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

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

Tel. 773-494-9989 

Spa Constantine Day Spa 
is currently seeking nail technicians for 
5333 Main Street, Dovvners Grove and 

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

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

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th SL, 

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

INCOME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių įstatymai apsunkino 

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

PRANAS G. MEILĖ, CPA 
5516 W. 95 St. 

Oak Lavvn, IL 60453. 
Tel. raštinė 708-424-4425. 
Tvarkome prašymus dėl pajamų 

mokesčio numerio. 

PASLAUGOS 
FOTOGRAFAMS 

STATE FARM INSURANCE 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL 

708-423-5900 

I 
I 
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* Medikė, turinti žalią kortelę, vairuojan
ti, anglų kalba buitinė, perka gerai ap
mokamą darbą su gyvenimu. Tel. 630-
788-7325. 

* Moteris ieško darbo 5 dienas su grįžimu 
namo lietuvių šeimoje prižiūrėti pagyve
nusius žmones ar vaikus. Tel. 773-895-
2160. 

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

* Moteris ieško darbo „downtown" su 
gyvenimu. Tel. 630-915-6062. 

* Moteris ieško namų priežiūros darbo 
Hinsdale rajone. Tel. 630-915-1891. 

* 50 m. mokytoja, turi žalią kortą, vairuo
ja automobilį, susikalba angliškai, ieško 
darbo nuo balandžio 1 d. iki birželio 20 d. 
Gali išleisti atostogų ar pakeisti savaitga
liais. Tel. 773-983-2879. 

Atwąys with Flo^rers 
- Visada šviežios egzotines ir aukšto stiliaus aranžuotes^ 
- Vestuvinės ir proginės kompozicijos 
- Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės 
- Atributikos pokyliams nuoma 
- Bažnyčių, pokylių salių dekoravimas 
- Gėlės visoms progoms j Lietuva 

/ 7 ? y^f • 

vaK/c" 
Pristatymas ~ dienas per savaite 

1120 State St., Lemotit, IL 
Te l . 630 2 5 7 0339; 888 594 6 6 0 4 
www.alwayswlthflowers.cotn tafaltofu 
www.aiwayswithAowers.net pro ( ' ika^oje. JA \ . Lietuvoje 

ir visame pasaulyje 

PARDUODA 

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

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

Parduodu lietuvių 
enciklopediją ir dvi knygų 

spinteles. 
Tel. 630-455-9965 

ĮVAIRUS 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas musr daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

patogiu „lay-avvay" 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.D.D.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

?7ww.autotradeusa.corT 

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 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Ave., Chkago, IL 60638 

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

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chkago, i L 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 VV. 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.alwayswlthflowers.cotn
http://www.aiwayswithAowers.net
http://www.racinebakery.com
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Apmąstymai iš Ellicott miestelio 
IUOZAS GAILA 

Benardydamas po internetą, už
kliuvau už konkursui „Padovanok 
Lietuvai viziją" atsiųsto straipsnio 
„Kodėl Lietuva - ne Motina Tėvynė, o 
pamotė?", parašyto Lietuvoje besi
mokančios devintokės, t. y. keturio
likmetės, emigracijos iš Lietuvos 
tema. Ji pradeda: „Liūdnas mano 
rašinys ir be pasiūlymų. Esu devin
tokė, neturiu jokių permainų vizijos, 
nors norėčiau permainų. Aš žinau, ką 
pati turiu daryti - mokytis bręsti, 
ugdyti save ir ruoštis gyventi są
žiningai ir padoriai. O ką turi daryti 
valstybė, turėtų žinoti valstybės 
vadovai, parlamentas ir kiti, kuriuos 
išrenka, kuriuos valstybė sočiai 
maitina". 

O ką, anot jos, turi daryti valsty
bė? Štai: „Kodėl mūsų renkama 
valdžia per tiek laiko nesugebėjo 
užtikrinti normalaus gyvenimo ir 
tiems, kurie neturi itin gero išsilavi
nimo, nei gero darbo?" Abejoju, kad 
tai yra jos pačios mąstymas ir jos 
žodžiai, greičiau tik kartojimas, ką ji 
girdi iš savo tėvų ir kitų. Norėtųsi 
žinoti, koks yra tas „normalus" gy
venimas. Tikiuosi, kad ne mobilūs te
lefonai, atostogos Palangoje ar net 
užsienyje, mašina, kad ir sena, bet 
BMW... O kaip valdžia galėtų suteikti 
tą „normalų" gyvenimą, neturin
tiems „gero išsilavinimo, nei gero 
darbo" ? Nebent atimti dalį uždarbio 
iš turinčių gerus darbus ir dalinti 
gerų darbų neturintiems, kitaip ta
riant, didinti mokesčius. Juk valdžia 
pinigų aruodų neturi ir aitvarai jų 
neatneša. Tiesa, kai kurie skandi
navų kraštai veik suteikia normalų 
gyvenimą visiems savo piliečiams. 
Minutėlei užmirškime, kad tie kraš
tai nebuvo nualinti karų, negyveno 
pusšimtj metų po okupanto letena, 
bet tik palyginkime jų gyventojų 
mokesčius su Lietuvos. Švedijoje jie 
siekia 61 proc, Danijoje 58 proc, 
Suomijoje 55 proc. Ar lietuvis sutiktų 
tokius mokesčius mokėti, juk jis 
sutinka dalį algos, dažnai net dides
nę, imti po stalu, kad tik mažiau mo
kesčių, tuo pačiu ir Sodrai, šiandieną 
reikėtų mokėti? Ir kas pagalvoja, kad 
tai visa generacija, kuri, pasiekusi 
pensijos amžių, kartu su savo vaikais 
ir anūkais, dar labiau kaltins valdžią 
dėl mažų pensijų. 

Keturiolikmetė klausia: „Kodėl 
Lietuvoje sulig kiekviena diena pra
gyventi išlaikyti šeimą, tėvus darosi 

vis sunkiau? Negi sustabdyti masinio 
'bėgimo' iš Lietuvos neįmanoma, o 
gal aukščiausi pareigūnai mūsų saly
je to nemato?" Netiesą mergaitė rašo, 
nes gyvenimas Lietuvoje tikrai ne
blogėja, tačiau negali nesigraudinti 
skaitydamas: „Dažnai norisi visam 
pasauliui garsiai išrėkti, jog nė vie
nas nežinote, ką reiškia neturėti šalia 
nei mamos, nei tėčio. Ir taip pasielgti 
'privertė' valstybė.... Man — 14 metų 
ir aš nemačiau mamos jau aštuone
rius metus. Kada pagaliau mes susi
tiksime, mama? Neduok Dieve, tokio 
likimo niekam. Niekam, niekam..." 

Skaudu skaityti, bet ar valstybė 
privertė tą mamą palikti šešerių 
metų dukrelę? O kur tėtis? Koks turi 
būti skurdas, kuris priverstų tėvus 
palikti savo mažametį vaiką? Juk 
Lietuva ne Filipinai, Indija, Afrika... 
Rašydamas šias eilutes, klausau per 
internetą „Pūko" radijo iš Lietuvos, 
programą „Gerumo ir meilės valanda 
vaikams". Valentino dienos proga, 
kuri Lietuvoje labiau įsipilietino nei 
tarp mūsų Amerikoje, vaikučiai svei
kina savo tėvelius, ypač mamas. 
Deklamuoja eilėraščius, dainuoja. Jų 
lietuvių kalba tokia graži, man 
Amerikoje taip retai girdima, kad 
mane tiesiog griebia už širdies. Ir 
kaip tėvai gali palikti tokius vaikus! 
Deja, palieka. Neretai, ir Lietuvoje 
gyvendami, tėčiai juos palieka, mokė
dami tik trupinius iš oficialios algos 
(ir ne iš tos, kuri gaunama po stalu) 
vaikų išlaikymui. Vieniša motina 
pasirenka kelią į užsienį, palikdama 
vaikų auginimo naštą savo tėvams. 

Ši mergaitė ne tik nepriekaištau
ja ją palikusiai motinai, bet aprašo jos 
sunkų įsikūrimą svetur: „..sunku 
atsidurti svetimoje šalyje, kaip atsi
dūrė mano mama prieš aštuonerius 
metus, turėdama 100 dolerių ran
kose, tai beveik tas pats kaip nieko. 
Atsiduri šalyje, kurioje neturi nei kur 
gyventi, nei kur eiti, nei kur dirbti... 
Būdamas čia Lietuvoje, tu nors žinai, 
kad iškilus problemai galėsi prašyti 
pagalbos praeivio, o ką daryti, kai 
nemoki kalbos, išskyrus 'Heilo' ir T 
love you' , nemoki nė vieno žodžio..." 
Man įstringa žodžiai „I love you". 
Tiems, kurie atsidūrė šiame krašte 
pokario metais, įsikūrimo sunkumai 
yra puikiai žinomi. Dauguma jų 
šimto dolerių rankose tikrai neturėjo, 
bet tada atvykusios moterys ir mer
ginos, gal „I love you" žodžius ir žino
jo, bet jais nesišvaistė. Juk sakoma, 
kad tai žodžiai, kuriuos sunkiausia 
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ištarti. 

Neseniai viename savo rašiny 
šaipiausi apie naujai atvykusiųjų lei
džiamame savai t raš ty aprašomas 
lietuves, „savo širdis dovanojančias" 
vis naujiems vyrams. Viena jų net 
keturiems iš eilės buvo „dovanojusi", 
kol pagaliau tapo sėkminga vers
lininke Amerikoje. Alkoholizmas ir 
irstančios šeimos — tai rykštės, ka
muojančios Lietuvą. Jos plakė Lie
tuvą ir sovietmečiu, bet tada nebuvo 
galimybės palikti šeimą ir iškeliauti į 
užsienį. 

Išsiilgusi mamos, dukrelė rašo: 
„Aš nežinau, ką daryti. Bet gyveni
mas mane gal nelaiku subrandino ir 
aš pasakysiu: darykite ką nors, sau

gokite mus, vaikus. Mes nenorime 
palikti savo krašto. Įstatymais reikia 
įtvirtinti tokį pragyvenimo minimu
mą, kad ir mano mama, ir mano sena 
močiutė galėtų pačios išsiversti.... 
Nėra pinigų? Pinigų yra! Nėra 
žmonių, kuriems tai rūpėtų". 

Ak, kaip norėčiau pasakyti tai 
mergaitei, kad nežiūrėtų į gyvenimą, 
tartum jame tebūtų beširdžiai žmo
nės, t a r tum valdžioje sėdėtų vien 
veltėdžiai, nenorintys ar nesugeban
tys skirt i valstybės ižde esančių 
pinigų senoms močiutėms ir vieni
šoms mamoms. Nežinau, kuriame 
krašte mergaitės mama gyvena, bet 
jei ji sakytų, kad tame krašte nėra 
skurstančių, nėra gyvenančių žemiau 
skurdo ribos, sakytų netiesą! 

PAVOJINGA PROFESIJA 
2006 metais visame pasaulyje 

buvo nužudyta daugiau kaip 110 ži-
niasklaidos darbuotojų. Taip rašoma 
organizacijos „Reporteriai be sienų" 
pranešime. 

Praėję metai nusinešė daugiau
sia žurnalistų mirčių, skaičiuojant 
nuo 1994 metų, kai vyko karas buvu
sioje Jugoslavijoje, pilietinis karas 
Alžyre ir Ruandoje siautėjo genoci
das. 

Tarp pavojingiausių žurnalis
tams šalių pranešime minimos šios: 
Irakas, Meksika, Filipinai ir Libanas. 
160 puslapių dokumente Europos 
Sąjunga kritikuojama už tai, kad čia, 
pranešimo autorių nuomone, nenori

ma pasmerkti šalių, neužtikrinančių 
spaudos ir žodžio laisvės. 

„Reporteriai be sienų" taip pat 
bara ES už tai, kad ši nesiėmė prie
monių apginti Daniją tuo metu, kai 
vyko „pranašo karikatūrų skanda
las". 

JAV kritikuojamos už tai, kad 
nepareiškus kaltinimo buvo sulaiky
tas ir Guantanamo bazės kalėjime 
įkalintas televizijos kanalo „Al Jazi-
ra" žurnalistas, taip pat už tai, kad 
ne kartą buvo areštuoti žurnalistai, 
atsisakę paviešinti savo informacijos 
šaltinius. 

ELTA 

GREITAI AUTOMOBILIAI 
BUS TARSI GUMINIAI 

Japonijoje sukur ta nauja plasti
ko rūšis. Po staigaus smūgio medžia
ga pasidaro minkšta ir stangri tarsi 
guma. Išradimas - pramonės korpo
racijos „Torei" kolektyvinis darbas. 
Unikalios medžiagos sudėtyje esama 
nailono pluošto ir poliolefino jungi
nio. 

Naujosios technologijos autoriai 

tvirtina, kad šis plastikas yra ganėti
nai patvarus. Jį siūloma naudoti ga
minant automobilius avarijų pasek
mėms švelninti, taip pat gaminant 
šalmus, kelių apsaugas ir kitas ap
saugos priemones sportininkams. 

Medžiagą ketinama pradėti nau
doti po trejų metų. 

BNS 

GIMIMO VIETA - POŽEMIS 
v 

Šiais laikais nemažai vaikų gims
ta transporto priemonėse. Tačiau 
palyginti neilgoje Kairo miesto istori
joje toks atvejis pirmas. 

Jauna egiptietė po vizito pas mo
terų gydytoją vyko namo. Gydytoja, 
apžiūrėjusi nėščiąją, nusprendė, kad 
ši gimdys dar negreitai, ir patarė 
būsimajai mamytei apsilankyti po ke
lių dienų. 

Bet vos moteris nusileido į pože

mį, jai prasidėjo gimdymo sąrėmiai. Į 
ligoninę grįžti buvo per vėlu, ir stotis 
tapo mobiliaisiais gimdymo namais. 

Laimė, viename traukinyje va
žiavo slaugytoja, o po kelių minučių 
atskubėjo ir gydytoja ginekologė. 
Bendromis jėgomis „požeminis" gim
dymas baigėsi sėkmingai. Gydytojai 
teigia, kad mama ir naujagimis jau
čiasi gerai. 

BNS 

KARDINOLAS APLANKĖ LUKIŠKIŲ 
KALĖJIMĄ 

2006 m. pabaigoje kardinolas 
Audrys Juozas Bačkis aplankė Lukiš
kių kalėjimą. Pirmiausia ganytojas 
susitiko su įstaigos darbuotojais, pa
linkėjo jiems, kad džiugi Kristaus Gi
mimo šventė ateitų ir tarp niūriųjų 
sienų. 

Kardinolas aukojo šv. Mišias, ku
riose dalyvavo kaliniai. Per pamokslą 
jis kalbėjo, jog, net gyvenant kalėjimo 

sąlygomis, įmanoma kurti brolišką 
bendrystę, padėti vienas kitam, ir ra
gino kalinius tai daryti, susitikti Die
vą, kuris yra Meilė, ateinanti į žemę 
dėl visų žmonių. 

Po šv. Mišių kardinolas lankė ka
linius, kalbėjosi su jais. Vilniaus arki
vyskupijos „Caritas" i kalėjimą atve
žė dovanų. 

BŽ 
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NESIBAIGIANTIS „SPINDULIO" SAVAITGALIS 
Vasario 17 d. Pasaulio lietuvių 

centre Lemonto „Spindulys" atšventė 
savo 31-mus gyvavimo metus! 1976 m. 
Rasos Šoliūnaitės - Poskočimienės 
iniciatyva, susirinko grupė draugų ir 
nutarė įsteigti tautinių šokių grupę. 
Sis kuklus būrelis išaugo į nuostabią 
šokių grupę, turinčią 130 šokėjų. 

Vasario 16 d. 5 vai. p.p. susirinko 
jauniai, studentai ir suagusieji šokėjai 
paruošti salę kitos dienos pokyliui. 
Šokėjai tarsi skruzdėlytės nardė po 
salę su lėkštėmis, puodeliais, Lauros 
Lapinskienės paruoštomis dekoraci
jomis ir loterijos fantais. Gražus vaiz
das! O kai prisimindavo ir sušukdavo 
„Su vasario 16-ąja, arba Happy V-
16!", salėje nuskambėdavo šūksniai ir 
plojimai. 

Šeštadienį, šokėjai rinkosi valan
dą prieš koncertą. Karūnos, marš
kiniai, sijonai, pasijoniai, plaukai — 
viskas vadovų peržiūrėta ir patikrin
ta. Salėje ir kituose kampeliuose pa
repetuota, šokėjai pavieniui ar su 
draugais žingsnius kartoja, kiti su
sikaupę sėdi, o dar kiti santūriai šne
kučiuojasi. Šeštą valandą salėn su
plaukė smagiai nusiteikę svečiai. 
Smagu pasidaro, kai pamatai, jog mū
sų visuomenė noriai vyksta į poky
lius, remia mūsų jaunimą ir jų pas
tangas! Jaunimas, turintis daugelį ki
tų užsiėmimų, noriai lanko repetici
jas, šoka ir dalyvauja, kur tik reikia. 

Jau penkios minutės po septynių! 
Laikas pasirodymui („Spindulys", pa
gal seną tradiciją programą pradeda 

Šoka jaunimas (iš kairės): Raimundas Kazlauskas. Viktoras Sadauskas, 
Kazimieras Šoliūnas, Gintas Kušeiionis, Lukas Petraitis, Marius Poskočimas. 

Sutvarkius salę, prasidėjo repeti
cijos. Jauniai keletą kartų kartojo sa
vo repertuarą: „Viru, viru košę" (jei 
neklystu, tai premjera išeivijoje), 
„Vyželė", „Kas subatos vakarėlį" ir 
„Ąžuolyno" polkos prieššokį. Po jų 
repetavo suagausieji: „Gumbinę", „Ge
gužinę polką", „Ąžuolyno polką" 
(taip pat premjera) ir „Jubiliejinį 
kadrilį" („Ketvirtainis"). Su paskuti
niais nurodymais išleidome šokėjus 
namo pailsėti. Po to — jaunimo (stu
dentų) repeticija! Studentai šoko: 
„Aštuonnytį", „Mikitą", „Mikitienę", 
„Tryptą", „Žirkles" ir „Blezdingėlę". 
Repetavo ilgai, vis norėdami įsiminti 
šokių detales ir priprasti naujoje šo
kių vietoje. Valio jaunimui! 

penkiomis minutėmis vėliau)! Šokė
jai, užkulisiuose sudėję rankas krū
von, sušuko: „Spindulys!" ir nubėgo į 
vietas. Programa pavyko gerai (ne
matote, kas užkulisiuose dedasi: 
60-iai šokėjų ankštuose koridoriuose 
nelengva), tėveliai ir svečiai audrin
gai plojo, šokėjai savo pasirodymu 
scenoje patenkinti, besišypsantys. 
„Spindulio" pokylyje vyravo šeimy
niškumas, draugiškumas ir šventiška 
nuotaika. Pasivaišinome Šoliūnų ir 
Kušeliauskų skaniai paruošta vaka
riene ir tėvelių suneštais saldumy
nais. Šokome grojant brolių Svabų or
kestrui, loterijoje laimėjome vertin
gus ir įdomius prizus, gėrėjomės savo 
vaikų pasisekimu. Nors ir pavargę, 

Tautinių šokių grupė „Spindulys", 
bet puotai pasibaigus, skirtis buvo 
gaila. Bet palaukite! Dar nesiskiria-
me! 

Sekmadienį šokėjai vėl susirinko 
repeticijon — ruošėsi programai Da-
ley Center, Čikagos miesto centre. 
Vasario vidury Čikagos miestas skel
bia Lietuvių dieną ir suruošia valan
dos programą užkandžio metu. Pa
saulio lietuvių centre vėl aidėjo tau
tinių šokių muzika. Jaunimas (stu
dentai) valgykloje triūsė, o mes su 
jauniais kitame kambaryje repetavo
me. Šokėjus reikėjo perstatyti, nes ne 
visi gali praleisti pamokas mokyk
loje. Parepetavę, žiūrėjome pokylio 
vaizdajuostę, pasidžiaugėme, išnagri
nėjome, ką galėtume geriau padaryti, 
ir vaišinomės pica, gėrimais bei sal-
dainias. Antradienį, vasario 20 d., jau 
turbūt 25-tą kartą pasirodėme mies
to centre. Diena išaušo graži ir saulė
ta. Pro langus šiltai švietė saulutė, ir 
aiškiai buvo matyti Picasso skulptū
ra. Publika atėjo, valgė pietus, gro
žėjosi... Pypsėjo teismo apsaugos apa
ratūra, o virš visos šurmulynės — mu
zikos aidai ir šokėjų dundesys. Sakau 
dundesys, nes Centre scena yra sude
dama, ant metalinių kojyčių ir ant jos 
šokant labai dunda. Šokio metu pa-

• 

beldus lazdomis į grindis ar sutrepsė
jus — oi, koks garsas.... Laimė, šiais 
metais išvengėme scenos prasiskyri
mo... yra buvę nesaugių akimirkų, 
kai rekėdavo peršokti staiga atsivėru
sius plyšius scenoje, arba sustabdyti 
programą ir sustumti sceną. 

Po poros dienų pertraukos, vėl 

rinksimės PLC repeticijon. Darbas 
nesibaigia, repertuarą papildome 
naujais šokiais. Birželį jaunimas iš
skrenda Lietuvon dalyvauti Lietuvos 
šokių dienoje, o jauniai, suaugusieji 
toliau tobulinsimės. 

„Spindulio" štabą sudaro: vado
vė — Rasa Poskočimienė, studentai: 

Gintarė Radvilaitė. 

..Spindulio" šokėjai Čikagos ..Daley Center" patalpose. 

Andrija Radick. 

Krista ir Kastytis Šoliūnai, jauniai ir 
suaugusieji: Audra Lintakienė, ketu
ri vaikų rateliai (kurie ruošiasi ba
landžio mėnesi „Spinduliukų šven
tei"), Regina Grigorio, Zita Kuše-
liauskienė, Lina Poskočimaitė su pa
dėjėjais Marium Poskočimu, Gintu 
Kušeliauskų ir Rasa Poskočimienė su 
padėjėjom: Lidija Viktoriene ir Laura 
Valavičiene. 

Mes, mokytojai, negalime vieni 
dirbti. Mums talkina ilgametis „Spin
dulio" fotografas Algis Mockaitis, 
Aušra Jasaitytė-Petry — rezervacijos, 
Laura Lapinskienė — dekoracijos, 
Vytautas ir Aldona Šoliūnai — grupės 
globėjai, antri tėvai, šeimininkai, Zita 
ir Antanas Kušeliauskai — visokerio
pa pagalba, programos spausdinimas 
— Regina Grigorio, ilgamečiai „Spin
dulio" rėmėjai Virginija ir Gintas 
Sauliai. Na, ir brangūs tėveliai, kurie 
supranta kultūros reikšmę savo vai
kams ir plačiai bendruomenei. Nega
lime dirbti ir be savo šeimų paramos. 
Jos išleidžia mus į repeticijas. Dėko
jame Jums visiems šimtą kartų. 

A u d r a L in tak ienė 
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Brangiam broliui 
A t A 

DONATUI BURAČUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame seserį GENĘ VASAI-
TIENĘ ir jos vyrą KAZĮ. Jungiamės maldoje ir liūdime 
kartu. 

Almenai, Blekaičiai, Dambriūnienė, Galinaičiai, 
Jankauskai, Kinduriai, Landsbergiai, Vodopalai 

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. O AK PARK AVE. 

ALL P H O N E S 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1 800 994 7600 
www.petkusfuneralhomes.com 

„Still Proudly Serving Lithuanian Families" 

HILLS 
FUNERAL HOME 

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

Other Locations Avaiiable 
(708) 598-5880 

Formerly of Roseland" "Family Owned & Operated' 

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. Southwest Hwy. 
Palos Hills. Illinois 

(708)974-4410 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Tur i laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

. POLITINĖS TYLOS 
MADOS 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

j au 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. California A ve, Chicago, IL 60632 

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

VILIUS BRAŽĖNAS 

Tenka pripažinti, kad žmonės 
apskritai yra stipriai valdomi madų. 
Moteris įtaigoja kažkieno iš kažkur 
nurodomos aprangos ir kitokios ma
dos. Tačiau stebėtina, kad ir politinę 
bei visuomeninę galvoseną ir veiklą 
įtaigoja kartais nežinia kieno, o kar
tais, norintiems žinoti, žinomi valsty
binių „naujos pasaulio tvarkos" gal
vosenos madų kūrėjai. Amerikoje per 
aukštąsias mokyklas ir globalistų 
kontroliuojamą žiniasklaidą sudaro
ma viešoji nuomonė, kurioje, be įsa
kymų būna „ne mada" inteligentų 
susibūrimuose kalbėti apie kurią 
nors nemalonią „politiką". 

Šiandien ir Lietuvoje tenka nu
girsti, jog „inteligentiškoje kompani
joje" bandantieji kalbėti apie valsty
bės reikalus būna nutraukiami (aukš
to intelekto?) standartiniu pareiški
mu: „Tik jau nepradėkime politikuo
ti". Įsidėmėtina, kad dažniausiai tik 
tam tikras politikavimas yra „politi
kavimas". Tai nulemia įsitvirtinusi 
politinė mada. 0 mados privalu lai
kytis, jei nori būti „madingas". Todėl 
spėtina, kad per politinio bukumo 
madą, per bukinantį kultūrinį įsi
skverbimą į vakariečių pasąmonę, 
tautos tampa apatiškos net tiesiogi
niam islamo radikalų pavojui. Tad ir 
nepriklausomoje Lietuvoje šiuo metu 
bandymai įspėti apie atslenkantį oli-
garchinį, tautas žudantį cunamį -
globalizmą - atsimuša į madingą ne
bojimo mūrą. 

Nepretenduoju į pranašus. Ta
čiau, bent jau tautos išlikimo klausi
mu, turiu teisę pasakyti: „ar aš nesa
kiau?" Tiems, kurie dabar stebisi ir 
piktinasi, kad mus tebevaldo tie pa
tys, kurie valdė okupacijos metais, 
nors „komunizmas yra žlugęs", pri
minsiu, kas apie tai buvo rašyta 
anksčiau. 1990 m. birželio 7 d. „Lais
vojoje Lietuvoje" buvo straipsnis 
„Per anksti šokti ant komunizmo ka
po". Ten rašoma: „...komunizmas bu
vo laidojamas daug kartų, pradedant 
nuo Lenino dienų. Jis iš mirties pa
talo visad buvo prikeliamas interna
cionalistų daktarų Vakaruose". 

1989 m. kovo 30 d. (ten pat) buvo 
paskelbtas straipsnis „Komunizmo 
budynės belaukiant". Jame pasakoja
ma apie 1988 m. retą progą politikos 
klausimais akis akin padiskutuoti su 
autoritetingais JAV lietuviais „libe
ralais". Siūliau prisidėti prie ameri
kiečių, kurie bando sustabdyti JAV 
technologinę pagalbą sovietams -
ypač kremlininkų aprūpinimą kom
piuteriais. „Ko tu, Viliau, dar kovoji 

prieš komunizmą? - stebėjosi vienas. 
- Juk komunizmas jau yra lavonas". 
Sutikau su tokia galimybe, tačiau nu
rodžiau, kad „krikščioniškas mokslas 
reikalauja lavoną palaidoti". Lietu
voje dabar dar jaučiamas stiprokas 
komunistinis tvaikas rodo, jog Lietu
vos krikščionys dar nėra atlikę krikš
čioniškos pareigos - palaidoti Raudo
nąjį lavoną. 

Abu minėti straipsniai yra 2001 
metų knygoje „Po dvylika vėliavų". 
Komunistų galios atgaivinimo numa
tymui nereikėjo pranašystės dova
nos: pakako susipažinti su gausia 
informacija apie Vakarų ir Rytų glo
balistų bendradarbiavimą siekiant 
užgrobti pasaulinę valdžią. Vienu iš 
tam sukurti reikalingų regionų nu
matyta „Eurazija." Į ją būtų įeinama 
per, anot Gorbačiovo, „Naują europi
nį sovietą" - briuselinę Europos Są
jungą. Apie tai buvo rašyta 1996.09.-
29 „Tremtinyje", straipsnyje „Bal
tijos valstybės surusintoje Europoje". 
Jame primenama apie JAV Prez. 
Clinton pareikštą „Rusijos pirmu
mą" NATO narystei. Taipogi įspėta 
apie trijų aukštų Clinton pareigūnų 
pasirašytą spaudoje paskelbtą straip
snį, pavadintą „Nepadalytos Europos 
link - įtraukiant Rusiją". Minėtasis 
„Tremtinio" straipsnis yra 2000 m. 
Lietuvoje išleistoje knygoje „Nauja 
pasaulio santvarka?" Be kitų rašinių, 
kaip „Rusijos imperijos rekonstruk
cija", knygoje yra gausu rašinių glo-
balizmo klausimu. Ligi šiolei, kiek 
p'astebėjau, nei politikai, nei politolo
gai nepaneigė ir nepatvirtino knygo
se minėtų faktų. Ar tyla reiškia, kad 
jie pritaria globalistų planams prieš 
Lietuvą? 

Įsidėmėtina, kad pasaulinės tiro
nijos architektai labai rūpestingai 
slepia savo planus ir tylos priedango
mis nuslepia nuo žmonių ir tautų. 
Tai reiškia, kad jie žino, jog pakanka
mai žinių apie tai iškilus viešumon, 
jų statomas „Babelio bokštas" bema
tant sugriūtų. Pavyzdžiui, į JAV pre
zidento postą kandidatavęs amerika-
nistas Patrick Buchanan pareiškė: 
„Nauja pasaulio santvarka sugriūtų 
kaip kortų namelis, jei aš atsidurčiau 
Baltuosiuose rūmuose". 

Neseniai paaiškėjo, jog ES Par
lamento kairėje kilo panika, kai deši
nieji („nacionalistai") susiorganizavo 
į svarią Parlamento frakciją. Tuoj bu
vo pamiršta „žodžio laisvė visiems" 
ir ieškomi būdai tildyti nacionalistus. 
Tad informuokimės, informuokime ir 
veikime prieš tautų žudikus. Jie yra 
sustabdomi. Lietuviai nėra „vienui 
vieni". 

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home s 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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APYLINKĖSE 

• Kristaus Kryžiaus kelio pamal
dos lietuvių kalba Svč. Mergelės Ma
rijos Gimimo parapijos bažnyčioje vyks 
kiekvieną penktadienį 3 vai. p.p. Visi 
kviečiami gausiai dalyvauti. 

•Vasario 25 d., sekmadieni, 2:30 
vai. p.p. Lietuvių dailės muziejuje 
PLC, 14911 127th Street, Lemont, 
Vytauto Maželio knygos „Portretai" 
sutiktuvės. Knygą pristatys Stasys 
Goštautas. Mielai kviečiame visus fo
tografijos mėgėjus atvykti į knygos 
sutiktuves. 

•L ie tuvos generalinis konsu
latas Čikagoje kartu su Amerikos 
Lietuvių meno draugija (pirmininkė 
Nora Aušrienė) ir muzikinės renginio 
•dalies režisieriumi, kompozitoriumi 
bei atlikėju Kęstučiu Stančiausku 
2007 m. kovo 3 d., šeštadienį, Pa
saulio lietuvių centre (14911 127th 
Street, Lemont, II 60439) rengia 
šventinj vakarą. Vakaro programoje: 
6 vai. v. jungtinės dailininkų darbų 
parodos Lietuvių dailės muziejuje ati
darymas. 7:30 vai. v. Lietuvių fondo 
salėje džiazo - lietuvių liaudies ir kla
sikinės muzikos - šokio koncertas. 
Koncerto rėmėjai: „Atlantic Express", 
„Tauras Mortgage". 

• J a u n i m o centro pavasarinė 
mugė vyks kovo 3 (šeštadienį) ir ko
vo 4 (sekmadienį) dienomis nuo 10 
vai. r. iki 3 vai. p.p. didžiojoje salėje. 
Galėsite įsigyti įvairiausių papuošalų, 
knygų, meno dirbinių, saldumynų, 
margučių, verbų ir t.t. Vaikams juok
darys dovanos balionus, praves 
žaidimus suaugusiems — loterija. 
Sekmadienį 10:30 vai. r. tėvų jėzuitų 

koplyčioje šv. Mišios. 1 vai. p.p. vyks 
koncertas, kuriame dalyvaus jaunieji 
talentai, vadovaujami mokytojos 
Jolantos Banienės ir vokalinė instru
mentinė humoristinė trupė „Padai
nuokim ten, kur stovim". Kavinėje 
pasivaišinsite lietuvišku maistu. Sta
lus galite užsisakyti tel. 708-447-4501 
(Milda Šatienė) arba 708-636-6837 
(Anelė Pocienė). Kviečiame visus ap
silankyti pavasarinėje mugėje. 

•Kovo 4 d., sekmadieni, PLC, Bo
čių menėje (14911 127th Street, Le
mont) vyks lituanistinių mokyklų 
Mokytojų konferencija. 9 vai. r. šv. 
Mišios Pal. J. Matulaičio misijoje. 10 
vai. r. — registracija. 10:20 vai. r. JAV 
LB Švietimo tarybos pirmininkė Dai
va Navickienė atidarys konferenciją. 
10:30 vai. r. iki 3 vai. p.p. — konfe
rencija. Kviečiame atvykti visus 
mokytojus. 

•Čikagos lietuvių skautai kovo 
11 d., sekmadienį, ruošia tradicinę Ka
ziuko mugę PLC naujuosiuose Jauni
mo rūmuose (Lemont). Norintys pre
kiauti mugėje gali kreiptis į Dainių 
Brazaitį tel. 708-525-2846 arba para
šyti ei. laišką adresu: boozaitis@hot-
mail.com 

•Lituanistinių mokyklų mokytojų 
dėmesiui. Dėl Lietuvoje šiais metais 
vykstančios dainų šventės, pakeistas 
mokytojų tobulinimosi kursų laikas. 
Kursai Dainavoje šiais metais vyks 
birželio 24 - liepos 1 dienomis. Tel. 
pasiteiravimui: 630-435-6349 (Aud
ronė Elvikienė) arba e-paštas: 

audronee@gmail.com 

A. Škiudaitė — naujoji žurnalo 
„Pasaulio l ietuvis" redaktorė 

Ilgametis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) žurnalas .,Pasaulio 
lietuvis" turi naują redaktorę — Audrone Viktoriją škiudaitė. Tiesa. 
atsivertus InternetinJ žurnalo puslapi, redakcijos skyrelyje radau buvusios 
šio žurnalo redaktorės Živilės Makauskienės pavardę. 

Naujoji redaktorė jau parengė trečią žurnalo numeri Ir duoda pirmąjį 
savo, kaip „Pasaulio lietuvio" redaktorės, interviu. 

A. V. Škiudaitė įsikūrusi Vilniuje, o žurnalas spausdinamas Lenkijoje, 
kadangi ten gyvena buvusi žurnalo vadovė. Gali butl, kad „Pasaulio lietu
vio" leidyklos perkėlimas \ Lietuvą bus vienas esminių, tačiau ne vienin
telis pokytis. Didžiausia žurnalo problema - vis mažėjantis prenumera
torių skaičius, tačiau naujoji redaktorė šiuo klausimu nusiteikusi opti
mistiškai Jos manymu, žurnalo ateitis — internete. Apie tai ir kitus dalykus 
ir kalbama su A. V. Škiudaitė, ketverius metus praleidusią Čikagoje. 

www.lietuviams.com 

Nuotraukoje (iš kairės): naujoji „Pasaulio iietuvlo* redaktore 
Audronė Vtktorįa Škiudaitė- Girininkienė, J. Lukšos gimnazijos direktorius 
Vidmantas Vitkauskas ir dr. Petras Kisielius Lietuvos fronto bičiulių susi
tikime Dainavoje. 

emkite ir platinkite 
katalikišką spaudą 

SKELBIMAI 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

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

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

Advokatas 
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 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

TeL (T73) 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 

•„Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis dėkoja už aukas padėti 
našlaičiams, beglobiams ir invali
dams vaikams, daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietuvoje. Au
kojo: Andrius, Stasys, Tadas ir Vytas 
Mickai bei Gražina Ward $250 a.a. 
dėdės Vytauto Aukštuolio atm.; Lo
reta Bradūnas $50 a.a. Aniceto Gri
niaus atm.; Indrė ir Donatas Tijū
nėlis $100 R. ir E. Kulikauskų anū
kės aa. 8m.Marytės Ahimbaughatm.; 
tęsiant vaiko metinę paramą Rita ir 
Charles Rackmil $20, Laima ir David 
Braune $240. Labai ačiū. „Saulu
tė", (Sunlight Orphan Aid), 414 
Freehauf St., Lemont, IL 80439. 
Tel. (630) 243-7275 arba (630) 

243-6435. Aukos nurašomos nuo mo
kesčių. 

* Lietuvos Dukterų draugi
jai mirusių atminimui aukojo: $50 
a.a. Pijaus Venclovo atm. aukojo An
gelė Venclovienė; $100 a.a. Teodoros 
Plytnikienės atm. aukojo Gailė Janu
šonis; $30 a.a. Teodoros Plytnikienės 
atm. aukojo Halina Bagdonienė; 
$215 a.a. Jadvygos Zalagėnienės 
atm. aukojo Sofia Zota Mickevičienė; 
$80 a.a tėvų F. ir M. Tarulių atmini
mui aukojo Halina Bagdonienė. Lie
tuvos Dukterys dėkoja dosniems 
aukotojams ir užjaučia jų artimuo
sius. Lietuvos Dukterų drauguos ad
resas 2735 W 71 S t , Chicago, IL 
60629. Tel. 1-773-925-3211 

• Lithuanian Mercy Lift dėko
ja už aukas, kurias paskyrė a.a. Onos 
Kutkaitės-Durbin fondui — Jurbarko 
ligoninei Lietuvoje. Aukojo: $200 — 
Edward V Zunaris, MA. $25 — G. ir 
Carol Macaitis, IL; Daiva ir Arvydas 
Barzdukas, VA. $10 — Marie Abel-
kis, IL. Lithuanian Mercy Lift, R 
O. Box 88, Palos Heights , IL 
60463. Tel. 708-636-6140. Tax ID 
#36-3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 

• Robertas ir Aldona Tarnu-
lioniai aukojo $15 padėti Lithua
nian Mercy Lift, kuriuos paskyrė naš
laičių globos namams Lietuvoje. 
Lithuanian Mercy Lift, R O. Box 
88, Palos Heights, IL 60463. Tel. 
708-636-6140. Tax ID #36-
3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo. com 

• Lithuanian Mercy Lift dėko
ja už aukas, skirtas padėti LML įgy
vendinti įvairius medicininius projek
tus sergantiems ligoniams Lietuvoje. 
Aukojo: $100 — Joseph Levonas, NY; 
John ir Janet Daugėla, MA; Gintaras 
ir Marie Dargis, IL; Frank Bal
dauskas, OH; B. Ciplijauskaitė, WI; 
Dalius Vasys, IL; Algirdas ir Amanda 
Muliolis, OH; Timothy ir Namida 
Smith, KY, Eugene Simaitis, MD; 
Paul Raymunt, CT, Gintaras Karai-
tis, MI; dr. Audrius Plioplys, IL; Ma
rie O'Neill, PA, Ronald Bendoraitis, 
IL; Joseph ir Mary Kent, NJ. $50 — 
Anthony ir Barbara Base, IL; Anita 
Hojos, CA; Zoltan ir Helen Feren-
cek, CT; Frances Lavigne, CT; Jose-
phine Bernotas, PA; WiUiam Strater, 

NV; Lydia ir Darius Polikaitis, IL; A. 
ir R. Dudėnas, IL; Edward ir Suzan-
ne Žemaitis, NY; Edward ir Jadvyga 
Biskis, NM; Regina ir Raymond Le-
veckis, MA. Lithuanian Mercy 
Lift, P O. Box 88, Palos Heights, 
BL 60463. Tel. 708-636-6140. Tax 
ID #36-3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift.org 

* Lithuanian Mercy Lift dėko
ja už aukas, skirtas padėti LML įgy
vendinti įvairius medicininius projek
tus sergantiems ligoniams Lietuvoje. 
Aukojo: $35 — Catherine ir Paul Min-
tautas, IL; A. J. Zigmont, PA; Walter 
ir Raminta Sinkus, IL; Gintas ir Re
da Simonaitis, MA; Renate ir Ted 
Mackmiller, WI; B. R. Plikaitis, IL; 
Pauline Stilp, IL; Vitalis ir Waltraud 
Svazas, WA; Albinas Lukoševičius, 
NJ. $30 — Clement Kasinskas, CT; 
Aldona Grinis, FL; Jonas ir Gloria 
Sadunas, CA; Hedwig Kontrimas, 
CA; Al ir Alren Žolynas, CA; Robert ir 
Mary Narky $25 — Jonas ir Izabelė 
Stankaitis, OH; Robert ir Milda New-
man, NY; David Aukštikalnis, VA; 
Joseph Mikulis, IL; George ir Cathe
rine Parkinson, MI; Fabijonas Nema-
nis, MI; Ona Adomaitis, FL; Rimas 
Anelauskas, CA; Walter ir Margaret 
Dbcon, MA; R. ir Natalie Zinas, PA; 
Frank ir Georgette Scutch, VA; Mi-
chael ir Geraldine Čeponis, FL, Apo-
lonia Andrasiunas, IL. Lithuanian 
Mercy Lift, R O. Box 88, Palos 
Heights, IL 60463. Tel. 706-636-
•140. Tax ID #96-3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 
lihuanianmercylift.org 
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