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Sunerimę čikagiškiai reaguos į 
l ietuvišku bažnyčių uždarymą 

Run. J. Kelpšas (k) ir A. Kazlauskas. 

Dalia Cždzikaitė 

Po vasario 26 d. įvykių Aušros 
Vartų parapijoje Manhattan, New 
York, kurių metu New York kardino
lo Edward Egan potvarkiu AV baž
nyčia buvo uždaryta ir dabar nuo pa
rapijiečių yra akylai saugoma, su
sirūpinta ir kitomis lietuviškomis pa
rapijomis Amerikoje. Vasario 28 d., 

v 

trečiadienį, Čikagoje, seselių kazi-
mieriečių vienuolijoje, įvyko lietuvių 
organizacijų atstovų posėdis dėl už
daromų bažnyčių, kurį suorganizavo 
Amerikos lietuvių Romos katalikų fe
deracijos Čikagos apskrities komite
tas. 

Jono Kuprio nuotr. 

Posėdį atidaręs Amerikos lietu
vių Romos katalikų federacijos Čika
gos apskrities komiteto prezidentas 
Algis Kazlauskas susirinkusiuosius 
supažindino su dienotvarke, į kurią 
buvo įtraukta trumpa bažnyčių: Šv. 
Jurgio Shenandoah (PA), Sv. Jurgio 
Niagra Falls (NY) ir Aušros Vartų 
Manhattan (NY), taip pat ir Čikagos 
parapijų dabartinės padėties apžval
ga. 

Jis pristatė posėdyje dalyvausius 
oficialius atstovus, tarp jų ir Čikagos 
arkivyskupijos atstovą, dirbantį arki
vyskupijos Europos reikalų skyriuje, 
tėvą Casimir Garbacz bei tėvą pran
ciškoną Fr. Ogorevc, OSM. 

Apie Šv. Jurgio Shenandoah 
(PA) ir Šv. Jurgio Niagra Falls (NY) 
kalbėjo Mildred Jagiella, Lietuvos 
„Vyčių" Vidurio Amerikos apygardos 
pirmininkė. 

v 

Pasak jos, Sv. Jurgio Shenan
doah parapija yra seniausia lietuviš
ka parapija Amerikoje, pastatyta lie
tuvių imigrantų lėšomis. Nuo 2006 
metų gegužės mėnesio ši parapija 
yra uždaryta ir aptverta statybine 
tvora. 

Jau kuris laikas ši parapija sten
gėsi išsikovoti istoriškai saugomų 
objektų statusą, kiekvieną trečiadie
nį laikė šv. Mišias ir kitokiais būdais 
bandė įrodyti savo teisę gyvuoti. Šv. 
Jurgio Shenandoah parapijoje buvo 
apie 1,200 narių, kai lietuvių kilmės 
kunigas buvo iškeltas iš parapijos, o 
vietoj jo dirbę vėlesni kunigai netvar
kė ir neremontavo bažnyčios. Ir nors 
draudimo pinigų buvo, jie nieko ne
darė. 

Pradėta kalbėti apie bažnyčios 
uždarymą ir net jos sunaikinimą. 
Sprendimas dėl parapijos likimo vis 
buvo atidedamas. Vienas iš parapi
jiečių aptiko dokumentą, kuriame 
aiškiai sakoma, jog Šv. Jurgio She
nandoah bažnyčią žadama nugriauti. 
Kunigas Bernard Flanagan tai nei
gia. Pasak jo, jokių kalbų apie baž
nyčios sunaikinimą šiuo metu nėra, 
dabartiniu metu jie bando izoliuoti 
bažnyčios bokšius saugumo sumeti
mais. Iki šiol Šv. Jurgio Shenandoah 
parapijos likimas nėra aiškus. 

Sv. Jurgio Bažnyčia Niagra Falls 
(NY), pastatyta lietuvių emigrantų 
1915 metais, Nukelta į 7 psl. 
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Mugėje — tradicijos ir pramogos 

Vilniuje prasidėjo tradicinė Kaziuko muge. 

Vilnius, kovo 2 d. (ELTA) — 
Sostinėje penktadienį prasidedanti 
tradicinė Kaziuko mugė šįmet tris 
dienas šurmuliuos ne tik įprastose 
senamiesčio gatvėse, bet ir Katedros 
aikštėje. 

Pasak profesoriaus etnologo Li-
berto Klimkos, būtent čia VII amžiu-

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

je gimė Lietuvos globėjo Šv. Kazimie
ro šventė, o XIX amžiuje peraugo į 
mugę. Čia netruks tradicinę mugę 
simbolizuojančių akcentų, išvysime 
socialiai remtinų asmenų, globos na
mų auklėtinių dirbinių. 

Kaziuko mugė — tarsi visos Lie
tuvos amato meistrų suvažiavimas. 

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

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

JAV Lietuvių 
Bendruomenė: 
„ypatingas 
ryšys" 
nenaudingas 
Lietuvai 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba sulaukusi daugybės 
pasisakymų ir laiškų iš JAV LB apy
linkių ir pavienių lietuvių, konsta
tuoja, kad Vyriausybės vakardien 
skelbtame siūlyme įsteigti „ypatingo 
ryšio su valstybe" institutą, kuris 
tarsi atstotų anksčiau galimą turėti 
dvigubą pilietybę, neatsižvelgiama į 
aiškiai išsakytus užsienio lietuvių lū
kesčius. Šiuo siūlymu nei ginama 
Lietuvos valstybė, nei globojama lie
tuvių tauta. 

JAV lietuviai (ir mūsų žiniomis 
lietuviai kituose kraštuose) renka 
parašus, aktyviai pasisako vardan to, 
kad dvigubos pilietybės galimybė bū
tų išsaugota užsienyje gyvenantiems 
lietuviams. Visur, kur mes gyvena
me, matome asmenis, kurie rūpinasi 
savo tėvyne, jos ateitimi, ją remia sa
vo investicijomis bei savo visuomeni
ne, kultūrine, švietimo bei labda
ringa veikla. Tokių asmenų tarp mū
sų labai daug ir jų nuopelnai Lie
tuvoje ryškūs. Jų pilietiniai santy
kiai su gyvenamąja valstybe, tuo pa
čiu su jiems brangia tėvyne, taipogi 
reikšmingi, saugojant valstybės in
teresus užsienyje. 

Siuo metu mažėja piliečių skai
čius Nukelta į 6 psl. 
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Iš Ateitininkų gyveninio 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • el-paštas: draugas@ateitis.org 

TU ESI 
$ 

II 
tudenty ateitininkų rekolekcijos Dainavoje 

Vytas Vaitkus 

S
ausio 26-28 d. stu
dentai ateitininkai 
susirinko Dainavo
je dalyvauti savait
galio rekolekcijose. 

Noras ruošti dvasinį susi
kaupimą išplaukė iš spalio 
mėnesi vykusio studentų 
savaitgalio. Rekolekcijos 
buvo suruoštos Lauros Sir-
gėdaitės, Gyčio Mikulionio, 
Andriaus Giedraičio ir Luko 
Laniausko, SJ, rūpesčiu. 
Dalyvavo 27 studentai. 

• : « . v ; - : 

Pradėjome savaitgalį 
penktadienio vakare ramiai 
susėdę kartu. Skaitėme 
skaitinius iš Sv. Rašto, ilius
truojančius rekolekcijų te
mą — „Tu esi čia". Paskui 
visi studentai išsiskirstė po Baltųjų ketveriems studijų metams ir, po to 
rūmų salę ir vienas po kito buvo sugrįžus, jūsų tikėjimas dar bus 

Studentų ateitininku rekolekcijose, Dainavoje, sausio 26-28 d. Nuotraukos Svajos Mikulionytės 

atskirai išvesti į lauką. Kiekvieno 
studento akys buvo apvyniotos 
šaliku, kad nieko negalėtų matyti. 
Tuomet aklai ranka sekėme virvę kol 
priėjome prie vadovo, kuris paaiškino 
kaip Jėzus yra su ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 

r jūs manote, kad nuo 
tikėjimo galima „išeiti j 
pensiją" ketveriems stu-

dijy metams, ir, po to sugrįžus, 
jūsų tikėjimas dar bus stiprus? 

— Matas Čyvas 

mumis per kiek
vieną gyvenimo 
tarpsnį. Iš viso bu
vo penkios stotys. 
Paskutinėje šali
kas buvo nuo akių 
nuristas ir mums 
buvo parodytas 
kryžius. Suprato
me, kad Jėzus yra 
ir visuomet bus su 
mumis ateityje. 

Šeštadienį dienotvarkė buvo 
labai užimta. Pradėjome rytą klau
sydami studentų prakalbų tema: 
„Kaip išlaikyti tikėjimą iškeliavus 
gyventi į universitetą". Gytis Mi-
kulionis kalbėjo, kaip jis išlaikė savo 
tikėjimą, stebėdamas kitų išgyve
nimus darbe. Matas Čyvas dalyviams 
iškėlė klausimą: ar jūsmanote, kad Marius Polikaitis, Liudas Landsber-
nuo tikėjimo galima „išeiti į pensiją" gis ir Dana Rugieniūtė. Marius sakė, 

stiprus? Laura Sirgedaitė aiškino, 
kodėl ji yra katalikė, ir kaip ji daug 
apie savo tikėjimą išmoko skaityda
ma katalikų katekizmą. Andrius Gie
draitis labai paprastai paaiškino, kad 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ kiekvienas asmuo 

turi pats surasti 
Dievą taip kaip 
jam yra supranta
miausia. 

Ryto paskaitą 
skaitė teologijos 
daktaras Dan Kea-
ting iš University 
of Michigan. Jis 
aiškino, kad norint 
turėti reikšmingą 
santykį su Dievu 

reikia turėti brandų ryšį su Juo. Po 
kiekvienos paskaitos, studentai išsis
kirstė į grupes apibendrinti išklau
sytų paskaitų vienu iš penkių būdų 
— nupiešiant plakatą, sukuriant eilė
raštį ar dainą, suvaidinant vaidinimą 
arba pašokant. 

Popietiniai paskaitininkai buvo 

kad mums reikia suasmeninti savo 
tikėjimą; turėti ryšį su Dievu, kad Jis 
būtų mūsų draugas. Jis aiškino, kad 
baigus universitetą, gyvenimas bus 
daug sunkesnis, jei neturėsime stip
raus tikėjimo. Dana aiškino, kaip jos 
tikėjimas sustiprėjo matant, kaip jos 
mama kovojo su vėžiu. Jos mama 
priėmė mirtį nepaprastai ramiai, nes 
turėjo stiprų tikėjimą ir nebijojo pa
galiau sutikti Dievą. Liudas kalbėjo 
kaip jis, lankydamas Vasario 16 gim
naziją Vokietijoje, pradėjo eiti į Mišias 
kasdien. Lankydamas šv. Mišias jis 
suprato, kodėl yra svarbu praleisti 
laiką su Dievu. 

Vakaro prelegentas buvo kun. 
Dan Reim, SJ. Jis mums kėlė 
klausimus: Ar mūsų tikėjimas rei
kalauja, kad užjaustume kitus ir jais 
rūpintumės? Kaip tikėjimas paveikia 
mano gyvenimą? Jis kalbėjo apie 
teisingumą ir kvietė mus pamąstyti 
apie situacijas ar socialines struk
tūras, kurios, pavyzdžiui, verčia žmo
nes naudotis „sriubos virtuvių" 
paslaugomis? Po paskaitos kun. Reim 
atnašavo šv. Mišias. 

Nukelta į 11 psl. 
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Pasaulinę klimato kaitą junta ir Lietuva 
VYTAUTAS ZEIMANTAS 

Aplinkos ministerijoje buvo su
rengta spaudos konferencija, skirta 
klimato kaitos keliamoms proble
moms ir jų sprendimui Lietuvoje 
aptarti. Ką darome, kad dalis šalies 
teritorijos ateityje neatsidurtų po 
vandeniu, kad nuo sausrų įkaitę 
neužsidegtų miškai ir kad gamtos 
iššūkiai iš esmės nepakeistų mūsų 
gyvenimo - į šiuos bei kitus su klima
to pokyčiais susijusius klausimus 
atsakė aplinkos ministras Arūnas 
Kundrotas. Konferencijoje buvo ap
žvelgta daug Lietuvai ir visam 
pasauliui aktualių problemų. Apie 
kai kurias iš jų norėtųsi pakalbėti 
išsamiau. 

Žiemą - grybauti ir rinkti 
žibučių 

Praėjusį gruodį mūsų miškuose 
išdygę grybai ir pražydusios žibuok
lės - tokios gamtos išdaigos sietinos 
su klimato pokyčiais. Kaip rodo nuo 
1778 m. Lietuvoje atliekami stebėji
mai, oras mūsų šalyje labiausiai atši
lo pastaraisiais metais - šilčiausia 
buvo 1989 ir 2000 m., kai vidutinė 
metinė temperatūra buvo 8,1°C, 2002 
m. (7,8°C) ir 2006 m. (7,5°C). 

Su klimato kaita yra susiję apie 
90 proc. visų gamtinio pobūdžio 
ekstremalių įvykių. Per pastaruosius 
15 metų Lietuvoje labai pagausėjo 
sausrų, šalnų, dažnėja smarkių aud
rų. Ateityje klimato atšilimo padari
niai gali pasireikšti ypač stipriomis 
liūtimis, staigiais atlydžiais, ilgalai
kėmis sausromis ar dideliais karš
čiais. Dėl to gali pasikeisti ir dirvo
žemio struktūra. Visa tai smarkiai 
atsilieptų ne tik Lietuvos gamtai, bet 
ir ekonominiam bei socialiniam šalies 
vystymuisi ir apskritai kiekvieno 
žmogaus gyvenimui. 

Maždaug po penktadalį išmetimų 
tenka transportui (21 proc.) bei 
stambesnėms pramonės įmonėms (22 
proc.) - „Achemai", „Naujajam kalci
tui", „Akmenės cementui" ir kt. Kiek 
mažiau (18 proc. ) - žemės ūkiui. 
Likusi dalis (7 proc.) - atliekų tvarky
mui ir vandenvalai. 

Palyginti su didžiosiomis valsty
bėmis, Lietuvoje per metus išmetamų 
šiltnamio dujų kiekis sudaro labai 
mažą dalį - 0,05 proc. pasaulinio 
kiekio. Didžioji dalis tenka JAV (20 
proc.) ir Kinijai (15 proc). Jeigu 
išmetamų dujų kiekį padalytume iš 
šalies gyventojų skaičiaus, tai kiek
vienam JAV gyventojui tektų 25 t, 
Europos Sąjungos gyventojui - 101, o 
Lietuvos gyventojui - 4 tonos. 

Lietuva laikosi Kyoto protokolo 

Lietuva, kaip ir dar 164 pasaulio 
valstybės, yra ratifikavusi svar
biausią tarptautinį susitarimą dėl kli
mato kaitos mažinimo - Jungtinių 
Tautų Bendrosios klimato kaitos 
konvencijos (JTBKKK) Kyoto pro
tokolą - ir laikosi visų jo reikalavimų. 
Kyoto protokolas numato, kad Euro
pos Sąjunga iki 2012 m. į atmosferą 
išmetamų šiltnamio dujų kiekį su
mažins 8 proc, palyginti su 1990 m. 
Tokį įsipareigojimą pasirašė ir Lie
tuva. Apie tai, kaip įgyvendiname 
Kyoto protokolo reikalavimus, mūsų 
šalis nuolat atsiskaito JTBKKK sek
retoriatui ir Europos Komisijai. 

JAV, deja, iki šiol dar nepasirašė 
Kyoto protokolo. 

Lietuvai, įgyvendinant Kyoto 
protokolo reikalavimus, problemų 
kils po 2009 m., uždarius Ignalinos 
AE, kai elektros energijai gaminti 
teks sunaudoti gerokai daugiau iš
kastinio kuro ir į atmosferą bus 
išmetama daugiau šiltnamio dujų. 
Viena pagrindinių priemonių šilt-

Spaudos konferencija Aplinkos ministerijoje. Centre - aplinkos ministras 
Arūnas Kundrotas. Vytauto Žeimanto nuotr. 

Didžiausi teršėjai — „Mažeikių 
nafta" ir Vilniaus, Lietuvos, 
Kauno, Mažeikių elektrinės 

Pasak Aplinkos ministro Arūno 
Kundroto, atmosferos tarša šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis -
viena svarbiausių klimato kaitos 
priežasčių. Ją mažinti - visos tarp
tautinės bendruomenės uždavinys. Šį 
uždavinį Lietuva gana sėkmingai 
įgyvendina. Mūsų valstybėje per pas
taruosius 15 metų (1990-2005 m.) 
išmetamų šiltnamio dujų kiekis su
mažėjo daugiau kaip perpus - nuo 48 
mln. tonų 1990 m. iki 22 mln. tonų 
2005 metais. 

Beveik trečdalį šių dujų (32 
proc.) išmeta „Mažeikių nafta" ir 
Vilniaus, Lietuvos, Kauno, Mažeikių 
elektrinės bei kitos energetikos sek
toriaus įmonės, degindamos kurą 
energijai gaminti. 

namio dujų išmetimams mūsų šalyje 
mažinti - energijos taupymas. Ji 
taupoma gamyboje diegiant energijai 
mažai imlias technologijas, moder
nizuojant elektrines ir katilines, vis 
plačiau naudojant atsinaujinančius 
energijos šaltinius, atnaujinant dau
giabučius namus ir didinant jų 
energinį naudingumą. 

Nuo mokesčių lengvatų iki 
dviračių populiarinimo 

Lietuvoje naudoti ekologišką ku
rą ir mažiau teršti orą skatina 
mokesčiui už aplinkos teršimą taiko
ma lengvata. Nuo šio mokesčio at
leisti biokurą ir biodegalus naudojan
tys ūkio subjektai. 

Naujų automobilių pardavėjams 
nustatytas reikalavimas pardavimo 
salonuose reklamuoti automobilius, 
kurie vartoja mažiausiai degalų ir 

Palangos paplūdimiai po žiemą siautusių audrų. Vytauto Žeimanto nuotr. 

išmeta mažiausiai anglies dvideginio. 
Kiekvieną rugsėjį Aplinkos mi

nisterijos skelbiama „Savaitės be 
automobilio" akcija skiriama skatinti 
plačiąją visuomenę mažiau naudo
tis automobiliu, o daugiau viešuoju 
transportu, dviračiais ir kitomis 
palankesnėmis aplinkai susisiekimo 
priemonėmis. Ne tik plačiai organi
zuojamos švietimo ir informavimo 
kampanijos, bet ir jau akivaizdžiai 
matomi visuotinio klimato atšilimo 
požymiai turėtų skatinti Lietuvos 
gyventojus prisidėti prie atmosferos 
taršos mažinimo. 

Dėmesys daugiabučių namų 
modernizavimui 

Įgyvendinant Daugiabučių namų 
modernizavimo programą, planuoja
ma iki 2020 m. atnaujinti beveik 80 
proc, t. y. apie 15 tūkst. senų dau
giabučių namų. Tai leis sutaupyti ne 
mažiau kaip 30 proc šiluminės ener
gijos ir sumažinti atmosferos taršą 
šiltnamio dujomis net 400 tūkst. tonų 
per metus. 

Neseniai bendru aplinkos ir 
finansų ministrų įsakymu, Vyriau
sybei pritarus, valstybės paramos 
teikimo daugiabučiams namams mo
dernizuoti taisyklės papildytos nuos
tata, kad energiniu požiūriu efek
tyviems projektams valstybės para
ma didinama iki 50 procentų. 

50 procentų daugiabučio namo 
investicijų bus kompensuojama tuo
met, kai jį renovavus energijos ar 
kuro bus sutaupoma ne mažiau kaip 
30 procentų. Dar viena būtina šios 
paramos sąlyga - apšiltinti moder
nizuojamo namo išorines sienas. Si 
nuostata bus taikoma ir visiems iki 
šiol įgyvendintiems projektams, ku
rie atitinka minėtus kriterijus. Namų 
savininkams (bendrijoms arba jung
tinės veiklos sutarties dalyviams) bus 
apmokėtas valstybės paramos skirtu
mas, pervedant lėšas į jų nurodytą 
kredito sąskaitą. 

Aplinkos ministro Arūno Kund
roto teigimu, efektyvus turimo būsto 
fondo panaudojimas atnaujinant ir 
modernizuojant senus namus yra 
vienas iš esminių valstybės būsto 
strategijos uždavinių. „Būtina kuo 
labiau skatinti įsibėgėjančią dau
giabučių renovaciją, siekiant raciona
liau naudoti energijos išteklius bei 
užtikrinti efektyvų būsto naudojimą 
ir priežiūrą, gerinti daugumos šalies 
žmonių gyvenimo sąlygas. Būtent 
tokie yra valstybės remiamos Dau
giabučių namų modernizavimo pro
gramos tikslai. Sprendimas padidinti 
valstybės paramą neabejotinai padės 
šiuos tikslus sėkmingai įgyvendinti", 
- ministras Arūnas Kundrotas. 

Valstybes parama buvo padidinta 

siekiant paskatinti gyventojus inves
tuoti į efektyvesnes energijos taupy
mo priemones ir atnaujinti pastatus 
kompleksiškai, t. y. - apšiltinti sienas 
ir stogus, pakeisti langus, moderni
zuoti šildymo sistemas, įrengti indi
vidualaus reguliavimo sistemas bu
tuose. Kaip rodo jau įgyvendinti pro
jektai, tokių priemonių visuma lei
džia sutaupyti 50-60 proc. energijos, 
o atskirais atvejais ir dar daugiau. 

Aplinkos ministerijos duomeni
mis, iki šiol yra pateikti 249 investici
jų projektai, o daugiabučių namų 
savininkai planuoja investuoti apie 
99 milijonus litų. 96 investiciniai pro
jektai yra jau įgyvendinti - į juos 
investuota beveik 18 milijonų litų. 
Šiuo metų vykdomi 47 tokie projek
tai. 

Taršai mažinti - tarptautinė 
prekyba ir bendri projektai 

Vienas iš būdų atmosferos taršai 
mažinti - pernai Europos Sąjungoje 
pradėjusi veikti prekybos šiltnamio 
dujomis sistema. Į ją įtrauktos 93 
mūsų šalies pramonės įmonės. Jos 
gali prekiauti „sutaupytais" apyvar
tiniais taršos leidimais (ATL), jeigu į 
atmosferą išmeta mažiau teršalų nei 
joms leista. Pagal Europos Komisijos 
patvirtintą Nacionalinį apyvartinių 
taršos leidimų paskirstymo 2005-
2007 m. planą Lietuva į atmosferą 
per tuos trejus metus gali išmesti 34 
mln. t šiltnamio dujų. 2005 m. buvo 
leista išmesti 13,5 mln. t, o išmesta 
6,6 mln. tonų, 2006 m. leista 10,6 
mln. t, o išmesta, preliminariais duo
menimis, apie 7 mln. tonų. 

Kokia teršalų kvota Lietuvai bus 
nustatyta nuo 2008 m. iki 2012 m., 
EK dar galutinai nepatvirtino. Šiuo 
metu Briuselyje vyksta techninės 
konsultacijos dėl Nacionalinio apy
vartinių taršos leidimų paskirstymo 
200^2012 m. plano. 

Šių leidimų registrą administruoja 
Lietuvos aplinkos apsaugos investici
jų fondas (LAAIF). Jis taip pat teikia 
finansinę paramą su išmetamų šilt
namio dujų mažinimu susijusiems 
projektams. Tai dabartinių energijos 
gamybos sistemų tobulinimas, iškas
tinio kuro keitimas biokuru, sąvar
tynų biodųjų, vėjo energijos ir kitų 
atsinaujinančių energijos šaltinių pa
naudojimas. Pvz., pernai 27 inves
ticiniams projektams skirta apie 8 
mln. litų. Lt paramos. 

Taip pat mūsų Šalyje dabar vyk
doma 10 vadinamųjų bendro įgyven
dinimo projektų - kitos valstybės 
investuoja Lietuvoje į technologijas ir 
priemones šiltnamio dujų išmeti
mams mažinti (vėjo jėgainių statyba, 
sąvartynų biodujų panaudojimas ir 
kt.). Nukelta f 4 psl. 
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R. E. Pūkis: Į Lietuvą važiavau atviras įspūdžiams 
Kovo 10 d., šeštadienį, 6 vai. v. 

Balzeko lietuvių liaudies muziejuje 
įyyks lietuviškų filmų festivalis, skir
tas Kovo 11-ajai — Lietuvos Nepri
klausomybės atkūrimo dienai, pami
nėti. Festivalyje žiūrovai ne tik galės 
susipažinti su pastarųjų metų jauno
sios kartos lietuvių režisierių filmais 
(Ramūno Greičiaus, Simono Aške-
lavičiaus ir Kęstučio Gudavičiaus), 
bet ir susitikti su dviem Amerikoje 
kuriančiais kino režisieriais. Be Či
kagoje gyvenančios "kino režisierės ir 
žurnalistės Ramunės Rakauskaitės 
festivalyje dalyvaus ir mažai kam 
žinomas lietuvių kilmės amerikiečių 
režisierius Riek Edward Pūkis. 

Riek E. Pūkis. 
Iš režisieriaus asmeninio archyvo. 

R. Pūkis gimė Lemonte, ne vie
nerius metus gyveno Čikagoje, šiuo 
metu gyvena Atlanta mieste CGeor-
gia), dėsto televizijos ir kino meną 
Augusta State University. Būsimo 
filmų festivalio proga siūlome pokalbį 
su juo. 

- Vienas iš Balzeko muziejuje 
žadamų parodyti f i lmų „Iki k i to 
karto, Lithuania" yra ap ie J ū s ų 
neseniai įvykusią ke l ionę į Lie
tuvą. Papasakokite d a u g i a u t i e k 
apie pačias filmo sukūr imo ap
linkybes, tiek ir pati fi lmų. 

- Tai įdomus filmas. Būdamas 
kino profesionalas (filmuoti pradėjau 
aštuoniasdešimtųjų pradžioje), šį 
filmą nufilmavau mažame formate. 
Keliaudamas po Lietuvą, su savimi 
nešiojausi mažą diktofoną, kuriuo fik
savau garsus. Sugrįžęs į JAV visą nu
filmuotą medžiagą perkėliau į skait
meninį formatą. Sis filmas yra nepa
prastai kinematiškas. Tai viena iš 
priežasčių, kodėl man patiko kelionė į 
Lietuvą. Žinoma, neapsiėjau ir be 
nuotykių. Su savimi vežiausi filmavi
mo kamerą, tačiau Lietuvoje jos bate
rijos atsisakė veikti. Galvojau: , ,0 
Dieve, tikiuosi, kad man pavyks". Tu
rėjau surasti būdą, kaip išsiversti. 

Man jau seniai norėjosi nuvažiuoti į 
Lietuvą. Važiuodamas į Lietuvą, turė
jau t r is tikslus. Pirmiausia, ieškojau 
lietuviškos dvasios. Antra, norėjosi iš 
arčiau susipažinti su lietuvių kultūra 
ir istorija. Trečia, važiavau su tikslu 
surasti gimines. Tad filmas iš to ir iš
sivystė. Tai dokumentas, turintis tam 
tikrą poziciją. J a m e yra istorinių ele
mentų tam žiūrovui, kuris mažai ar 
nieko nežino apie Lietuvos istoriją. 
Žanro prasme tai yra pasakojimas 
apie mano 17 dienų kelionę. 

- Apie ką yra š is J ū s ų fi lmas? 
- Filmo istorija yra labai drama

tiška. Aš labai rimtai žiūriu į savo 
lietuvišką kilmę, todėl tai, kad ne
moku kalbėti lietuviškai, labai mane 
liūdina. Tėvai lietuviai, bet užaugino 
mane j au amerikiet iška dvasia. 
Bandymas sulydyti šias dvi realybes 
buvo labai skausmingas. Lietuvoje 
bandžiau surasti žmogų, kuris kal
bėtų gerai ir lietuviškai, ir angliškai. 
Radau vieną Klaipėdoje. Tačiau ne
t rukus pamatėme, kad nei vienas, nei 
kitas nesuprantame, ką vienas kitam 
sakome. Vis dėlto, vertėjas šiek tiek 
buvo naudingas. Nors turėjau kaimo, 
iš kurio yra kilusi mano šeima, pava
dinimą, be vertėjo nebūčiau jo su
radęs. Per okupaciją kaimas buvo su
naikintas. Jis buvo apie pusantro ki
lometro į pietus nuo Klaipėdos, 
Skaudvilės apylinkėje, Tauragės ra
jone. 

- Minėjote , j o g v ienas iš J ū s ų 
k e l i o n ė s į L ie tuvą t ikslų buvo 
surast i g imines . Ar pavyko ką 
nors apt ikt i Lietuvoje? 

- Suradau pusseserę. Iš pradžių 
ji buvo labai skeptiškai nusiteikusi 
mano atžvilgiu. Tačiau vėliau, kiek 
pakalbėjus, parodė man keletą nuo
t raukų albumų. 

- Lietuvoje ap lankėte ne v i e n 
Vilnių? Kuris m i e s t a s Jums pa
t iko labiausia i? 

- Man labai patiko Lietuva. Vil
niaus senamiestis man priminė Pary
žių prieš 100 metų. Kaunas man pasi
rodė autentiška Lietuva. Tamsus ir 
paslaptingas miestas. Gatvėse ne
girdėti jokios kitos kalbos, tik lietu
vių. Kai buvau Klaipėdoje, kaip tik 
tuo metu, liepos pradžioje, vyko Jūros 
šventė. Buvo įdomu matyti visus tuos 
menininkus, tautodailininkus, ekspo
nuojančius savo darbus. Aš su visu 
tuo buvau supažindintas vaikystėje. 

- Ar pr ieš važ iuodamas pir
m ą kartą į Lietuvą, buvote su
s ikūręs koki n o r s j o s Įvaizdi? 
J e i g u ta ip , ar j i s „nenukentėjo", 
sus idūrus su t ikrąja Lietuva? 

- Esu nemažai pakeliavęs, tačiau 

šį kartą, važiuodamas į Lietuvą, 
nesistengiau susikurti jokio šalies 
įvaizdžio. Aš t ikrai nežinojau, ko 
tikėtis. Važiavau atviras įspūdžiams. 

- Ar norėtumėte kada nors 
dar kartą sugrįžti į Lietuvą? 

- Labai norėčiau sugrįžti. Pirmas 
dalykas, kurį turėčiau padaryti, tai 
išmokti lietuvių kalbą, tačiau šiuo 
metu studijuoju... prancūzų kalbą 
(juokiasi). Priežastis paprasta, šią 
vasarą važiuosiu į Paryžių dėstyti 
kino režisūros, todėl dabar ir esu 
priverstas mokytis prancūzų kalbą. 

- Kaip Jums atrodo, kam ir 
kodėl šis Jūsų filmas turėtų būti 
įdomus? 

- Manau, kad mano filmas visų 
pirma yra skirtas lietuvių kilmės 
žmonėms. Būtent jiems filmas turėtų 
pateikti įdomią perspektyvą. Aš noriu 
šį filmą parodyti ne tik čia, Ameri
koje, bet ir nuvežti jį atgal, į Lietuvą, 
parodyti Kauno Vytauto Didžiojo uni
versiteto studentams. Juk kaip bepa-
žiūrėtum, aš pirmiausia esu dėstyto
jas ir tik po to — filmų režisierius. 

Kalbino Dalia Cidzikaitė 

Filmo „Iki kito karto, Lithuania" 
afiša. 

Sus i t ik imas s u 
RICK EDWARD P Ū K I S 

įvyks kovo 10 d., 
šeš tadienį , 6 va i . v. 

Ba l zeko l i e tuv ių l i a u d i e s 
muziejuje 

(6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629). 

Pusantros valandos trukmės 
programoje matysite 7 apdovano
jimus pelniusius trumpo metražo 
įvairaus žanro bei tematikos fil
mus. Tarp jų ir ,,Iki kito karto, 
Lithuania" (2006, 30 min.) — fil
mą, pasakojantį .apie pirmą reži
sieriaus apsilankymą protėvių že
mėje, {ėjimas nemokamas, tačiau 
vietų skaičius ribotas. Prašome 
registruotis iš anksto tel.: 773-582-
6500. 

Balzeko muziejaus informacija 

Pasaulinę klimato kaitą junta ir Lietuva 

šia nuotrauka R. E. Pūkis nufotografavo 1991 m., kai Dalev ?\&zz. Čikagoje 
vvko demonstracijos de' Lietuvos nepr ik lausomybėj pr ipažinimo 

Atkelta iš 3 psl. 
Baltijos jūros pakrantė jau 

kenčia 

Klimato pokyčių poveikį ypač 
stipriai pajus mūsų jūros pakrantė. 
Dabar Baltijos vandens lygis ties Lie
tuvos krantais pakyla apie 6,5 mm 
per metus. Jeigu jis ir toliau taip kils, 
XXI a. pabaigoje kranto linija ims 
grėsmingai keistis, bus užlieta ne tik 
jūros, bet ir Kuršių marių pakrantės 
dalis. 

Šį pavojų pastaraisiais dešimtme
čiais jau patyrė Palangos paplūdimiai, 
kurie praranda smėlį ir katastro
fiškai siaurėja. Kylantis jūros vandens 
lygis, dažnėjantys uraganai ir audros 
dar labiau paveiks Baltijos krantus, 
kurortų paplūdimius ir pareikalaus 
didžiulių investicijų krantams atkur
ti, išsaugoti ir tvarkyti. 

Kaip klimato kaita atsilieps ša
lies ekosistemoms, bioįvairovei, van
dens ištekliams, žemės ir miškų 
ūkiui, žmonių sveikatai ir kt. sritims, 
tur i įvertinti mokslininkai. Dabar 
Aplinkos ministerijos užsakymu Vil
niaus universiteto Ekologijos institu
tas rengia klimato kaitos poveikio įver
tinimo studiją. J a remiantis, bus nu
matyti strateginiai veiksmai, kaip 
Lietuvoje švelninti klimato kaitos pa
sekmes. Šalies institucijų pareigas, 
funkcijas ir atsakomybę įgyvendinant 
Kyoto protokolo reikalavimus nusta
tys šiuo metu Aplinkos ministerijos pra
dėtas rengti klimato kaitos įstatymas. 

Gerai, kad mūsų mokslininkai 
aktyvūs, tačiau jų skirtingos ir prieš
taringos rekomendacijos trikdo pri
imti sprendimus. 

Ir dabar nesėdima sudėjus ran
kų. Ieškoma vietų, iš kur bus galima 
kasti smėlį, kuris labai reikalingas 
nuo audrų nukentėjusiems mūsų pa

plūdimiams. 
Kovą į Lietuvą turėtų atvykti 

autoritetingi specialistai iš Lenkijos, 
Vokietijos, Danijos, Olandijos ir kitų 
šalių, turinčių panašių jūros krantų 
ardos problemų ir sukaupusių ne
mažą patirtį jas sprendžiant. Kol kas 
mūsų šalies jūros pakrantė yra 
tvarkoma pagal valstybinę Pajūrio 
juostos tvarkymo programą. 

Miškai - aplinkos plaučiai 

Labai veiksmingas būdas šilt
namio dujų kiekiui atmosferoje ma
žinti - gausinti miškų plotus. Miškai, 
sugerdami anglies dioksidą ir išskir
dami deguonį, yra nepamainomi at
mosferos sanitarai. Šalies miškingu
mas nuo 2002-ųjų, kai buvo patvir
tinta valstybinė programa jam didin
ti, iki 2006 m. išaugo 1,3 proc. Si pro
grama numato per artimiausius 20 
metų miškų plotus padidinti bent 3 
proc. Todėl apželdinti mišku reikia 
apie 196 tūkst. ha žemės ūkiui netin
kamų ir šiaip apleistų žemių. 

Miškų urėdijos nuo 2001 m. kas
met įveisia apie 1,300 ha naujų miš
kų. Privačių žemių savininkai, nau
dodamiesi ES parama, 2005 m. įveisė 
per 800 ha, pernai - daugiau kaip 2 
tūkst. ha naujų miškų. Tiek pat jie 
numato pasodinti ir šiemet. 

Kasmet įveisti ne mažiau kaip 
tūkstantį hektarų miško - tokia Vy
riausybės 2004-2008 m. programos 
užduotis pavesta Aplinkos ministeri
jai ir apskričių viršininkams. Nuo 
2005-ųjų urėdijos kasmet joms per
duotoje laisvos valstybinės žemės 
fondo žemėje turėjo pasodinti ne 
mažiau kaip tūkstantį ha miško, o 
nuo 2007 m. - ne mažiau kaip tris 
tūkstančius. Šią žemę joms privalo 
perduoti apskritys. 
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Field Museum kviečia pasinerti į tolimą Amerikų praeitį 
Kovo 9 d. Field Museum atidaro 

naują nuolatinę ekspoziciją, pavadin
tą „Ancient Americas". Šios parodos, 
kurios mecenatas - „McCormick 
Tribūne Foundation" - tikslas kaip 
galima plačiau, remiantis naujausiais 
moksliniais duomenimis, įvairaus 
amžiaus lankytojams pristatyti abie
jų Amerikų istoriją prieš europiečių 
kolonizaciją. 

Terminas „Amerikos" pradėtas 
vartoti palyginti neseniai. Tai tik dar 
kartą Įrodo, kiek palyginti nedaug 
žinoma ir kokia ginčytina yra infor
macija apie šių kontinentų istoriją iki 
atvykstant Kristupui Kolumbui. Me
tams bėgant, individualių šalių pava
dinimai ir jų istorijos, tokių kaip 
Jungtinės Valstijos, Kanada ar Mek
sika vis labiau ištrina tai, kas konti
nentuose vyko tuomet, kai niekas 
apie tokias šalis nė girdėti nebuvo 
girdėjęs. 

Parodoje „Ancient Americas" -
daugiau kaip 2,200 eksponatų, dau
guma jų - archeologinių kasinėjimų 
radiniai, tačiau taip pat ir interak
tyviuose ekranuose rodoma unikali 
vaizdinė meždiaga iš įvairių ekspedi
cijų bei mokslininkų pasakojimai ir 
komentarai. 

Naujoji nuolatinė muziejaus pa
roda užima 19,000 kvadratinių pėdų 
plotą. Joje demonstruojami ekspo
natai atspindi 13,000 metų ilgumo 
istorijos tarpsnį ir pasakoja apie ki
tokius kadaise čia gyvenusius ame
rikiečius nei tie, kuriuos mes dabar 
pažįstame. 

Paroda vykusiai atskleidžia, kaip 
gyveno Amerikų gyventojai iki at
vykstant Kolumbui, su kokiais sun
kumais jie susidūrė ir kokius spren
dimus priėmė, kad su šiais sunku

mais kovotų. 
Ekspozicijoje pasakojama ne tik 

senovės Amerikų gyventojų istorija, 
tiek, kiek jos žinoma šių dienų mok
slininkams, bet taip pat ir kontinen
tų tyrinėjimų istorija. 

Kaip iš tiesų vystėsi Amerikų 
istorija iki atvykstant Kolumbui yra 
vienas didžiausių ir sudėtingiausių 
archeologinių bei istorinių klausi
mų. Pats didžiausias ir „karščiau
sias" klausimas, iki šiol keliantis 
nenutylančius debatus mokslininkų 
bendruomenėje, yra kaip ir kada į 
Amerikas pateko pirmieji gyventojai? 

Plačiai paplitęs požiūris, kad 
žmonėms gyventi palankios sąlygos 
pirmiausia atsirado Senajame že
myne. Mokslininkai spėja, jog pir
mieji gyventojai į dabartinių Ame
rikų teritorijas užklydo net 40,000 m. 
pr. Kr., tačiau galutinių ir neginči
jamų įrodymų kol kas nėra pateikta. 
Tačiau nėra jokių abejonių, jog 5 ir 6 
a. po Kr. Sibiro gyventojai migravo į 
dabartinės Kanados teritoriją eidami 
plaukiojančiais ledynais. 

Žmonės, kurių turbūt Ameri-
kose būta prieš : ibiriečius, greičiausi
ai į Siaurės Amerikos teritoriją atėjo 
iš Azijos, per vadinamąjį Beringo 
žemės tiltą. Pastarasis buvo laikinai 
susidaręs apledėjęs sausumos da
rinys, kuriuo azijiečiai, sekdami ma
mutais ir kitais medžiojamais žvė
rimis, galėjo atklysti iš Azijos į Siau
rės Ameriką. 

Pavienės gentys, užklydusios į 
Amerikas, per tūkstančius metų 
sukūrė savitas kultūras, kai kuriais 
atvejais išsivysčiusias į civilizacijas. 
Jų savitumą didžia dalimi lėmė tai, 
kad šios tautos buvo izoliuotos nuo 
Senojo žemyno. Plačiausiai šių dienų 

Parodos eksponatas 

žmonėms žinomos to laikotarpio civi
lizacijos - majų, inkų bei actekų, nors 
jų būta gerokai daugiau, pavyzdžiui, 
kahokiai (angį. Cahokians), sukles-
tėję 12-13 mūsų eros amžiuje, buvo 
susitelkę dabartinio East Saint 
Louis, II, teritorijoje. Jų sostinėje, pa
vadintoje Cahokia, gyveno tiems 
laikams milžiniška 20,000 gyventojų 
populiacija. Tuo tarpu kai kurie inkų 
bei atstekų miestai, tokie kaip Te-
nochtitlan, turėjo net iki 300,000 gy
ventojų ir niekuo nenusileido to meto 
didiesiems Europos miestams. 

„Ancient Americas'' įdomi tuo, 

jog nesusitelkia, kaip kad tokiais 
atvejais įprasta,, ties actekais ir 
majais, bet mėgina pateikti bendrą 
Amerikų iki atvykstant Kolumbui 
istorijos vaizdą. Kai kurie eksponatai 
tyčia pateikiami taip, kad žiūrovas 
lengvai galėtų palyginti savo ir tų 
laikų žmonių gyvenimą - pavyzdžiui, 
pamėginkite įsivaizduoti save su 
didžiule šeima gyvenant mažyčiam 
pueblo kultūros šeimos akmeniniame 
namelyje... 

Monika Bončkutė 

Pirmieji pusryčiai 

Iš ryto pasisveikiname su „Ohayo gozaimasu". 
Jei turėtume ūpo, paklaustume padavėjo, kaip 

jam einasi „Konnichi wa, ikaga desu ka?" Niekada 
nereikia užmiršti padėkoti: „Arigato gozaimasu". 
Jei užsinorėjote puodelio vandens, sakysite: „Dožo 
watakushi-ni mizu ippsai kudasai". Atsisveikinant 
vakare, sakysite: „Oyasumi našai", o „Sayonara" 
turbūt visi ir taip žino. Japonui anglų kalbą ir ypač 
jcs tarimą yra labai sunku išmokti. Man pasitaikė 
kelis kartus, kad kai japonas bandė su manimi 
kalbėti angliškai, atrodė, kad jo tokia kalba buvo 
panašesnė į japonų, o ne į anglų. 

Japonas savo kalboje dažnai griebiasi trumpų 
žodelių, kaip ga, wa, o, no ir pan. Jei po įvardžio ar 
daiktavardžio matysite neišverčiamą žodelį „ga", 
tai reikš, kad tas daiktavardis yra to sakinio veik
snys, pvz.: „Kisha ga kimasu" — traukinys atva
žiuoja. Jei norite paklausti japono, ar jis kalba 
angliškai, sakysite: „Anata wa eigo ga dekimasu 
ka?" „Watakushi" reiškia „aš", ir jei norite prisis
tatyti, kad jūs amerikietis, sakysite: „Watakushi no 
Amerikajin desu". Jei išgirsite japoną klausiant: 
„Anata wa sakana ga suki desu ka", galite atsakyti, 
kad taip. žuvį mėgstate: „Hai, sakana ga suki 
desu". Tikėkite, man buvo labai įdomus užsiėmi
mas priprasti prie japoniškos gramatikos ir ypač 
tokios neįprastos sintaksės ar sakinio struktūros, 
kurią vokiečiai vadina „Wortfolge". 

Pusryčius galima pasirinkti arba japoniškus, 
arba vakarietiško stiliaus su apelsinų sulti- lis, 
dribsniais, pagruzdinta duona, kiaušiniene, laši
nukais su bulvytėmis, kava ir t.t., kuriuos pavalgy-
davome viešbutyje ir po to išeidavome į miestą iki 
pat vakaro. Greitai pastebėjau, kad japonai geria 
tik žalią arbatą ir į ją nieko nededa. Labai retai 
japonas pabando juodą arbatą, tik tuomet jis į ją 
deda cukraus, pila pieno ar spaudžia citrinos. Jau 
kitą rytą įkalbėjau žmoną pamėginti ir japoniškų 
pusryčių, kurių buvo galima gauti ki tame viešbučio 
aukšte. 

Mus pamačiusi, padavėja, kuri, matyt, nebuvo 
pratus ten matyti užsieniečius klientus, lyg ir 
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nustebo. Po kiek laiko ji mums atnešė didžiulį 
pasirinkimą lėkščių, puodelių, stiklinaičių, 
lėkštelių ir dar kitokių indelių, ir beveik visi jie 
buvo pripildyti ar prikrauti kažkokių gėrybių, 
kurių nė vienos negalėjome atpažinti. Stebėjome tą 
visą surikiuotą valgių paradą ir nežinojome, kur 
pradėti. Pagaliau aš išdrįsau šį tą įsimesti į burną, 
ir greitai praryti. Nereikia nei sakyti, kad abu iš 
ten išėjome alkani, o žmona dar ir pikta ant manęs 
už tokį kvailą, jos nuomone, pasiūlymą bandyti 
japoniškus pusryčius. Tai buvo pirmas ir paskuti
nis bandymas pusryčiauti japoniškai. Tik vėliau 
sužinojome, kad tai turėjo būti ne kas kita — kaip 
kiniški kopūstai, marinuoti ridikėliai, ropė, griež
tis, agurkiukai, špinatai, baklažanas ir kitokios 
daržovės. Žinoma, ir troškinti balti ryžiai. Paste
bėjau, kad čia japonų buvo gerokai mažiau, negu 
ten, kur pateikiami vakarietiški pusryčiai. Ar ne 
keista? 

Zvalgomės po Tokyo 

Jau pirmą dieną pradėjome rimtą šio didelio 
miesto, kurį japonai mėgsta vadinti didžiausiu 

pasaulio kaimu, apžiūrėjimą. Tokyo susideda iš 23 
rajonų, kurie japoniškai vadinasi „Ku", panašių į 
Paryžiaus „arrondissment". Mūsų viešbučio ad
resas buvo gana komplikuotas: Tsukiji 2-chome, 
Chuo-Ku, pietrytinėje miesto dalyje, bet netoli cen
tro ir paties geriausio bei elegantiškiausio Tokyo 
prekybos, apsipirkimų rajono — Ginza. Pagrindinė 
Ginzos gatvė yra Chuo-dori, kas angliškai reiškia 
„Main Street". 

Ji susidaro iš aštuonių blokų (chome), praside

da palyginti netoli nuo pagrindinės Tokyo gele
žinkelio stoties (1-chome), ir per maždaug mylią 
tęsiasi į pietus iki (8-chome), kur atsimuša į greit
kelį, vedantį į Hameda. Pats šios įspūdingos gatvės 
centras yra 4-as blokas (4-chome), kur susikerta 
Chuo-dori ir Harumi-dori gatvės ir prie kurio 
kampa yra Mitsukoshi universalinė parduotuvė 
(angį. department store) bei garsusis Wako pas
tatas. Mes pradėjome žygiuoti nuo pietinės Shim-
bashi požeminio traukinio stoties ir netrukus, 
irdamiesi pro žmonių minias, praėjome pro visą 
eilę parduotuvių, restoranų, barų, meno galerijų. 
Mūsų dėmesį patraukė, mums jau anksčiau girdė
tos, Mitsukoshi bei gretimos Matsuya universa
linės parduotuvės. Nė kiek ne prastesnė yra ir Ma-
ruzen parduotuvė ir prieš ją stovinti garsioji 
grandiozinė Yokashimaya parduotuvė, tik pasiekti 
jas reikėjo prieiti beveik prie pat gatvės galo. 

Stengdamiesi pritraukti turistus į savo krau
tuves ar šiaip kitokias verslo įmones, japonai 

griebiasi anglų kalbos, su kuria jiems kartais 
atsitinka keisti dalykai. Kailių prekyboje mačiau 
skelbimą: „We make fur out of your skm". Rūbų 
krautuvėje: „Dresses for Ladies and Gentlemen". 
O jei reikia šį tą pataisyti, nėra problemos, nes: 
„Ladies Have Fits Upstairs". Prie kirpyklos kabėjo 
iškaba: „Every client promptly executed". Jei va
žiuočiau automobiliu, mane sunervintų ir ženklas: 
„Vertical parking only". Viename Ginza restorano 
tualete radau tokį paaiškinimą: „To stop drip, turn 
cock to right". Vienoje brangenybių parduotuvėje 
kabėjo iškaba: „Come in and have your thing 
engraved". 

Japonas iš prigimties gal ir nėra smalsesnis 
negu mes, bet kaip paaiškinti tokį dalyką? Prieik 
prie parduotuvės lango, prie kurio niekas nestovi, 
ir žiūrėk, jau po minutės aplink tave apgulę langą 
būrelis japonų, kurie nori pamatyti, kas tame lange 
taip sudomino tą užsienietį. Jei eini gatve ar va
žiuoji traukiniu, japonas stebės tave beveik be jokio 
skrupulo. Jei amerikietis eina su japone moterimi, 
jie visi žiūri į tą moterį, stebėdamiesi, kuo ta mo
teris sugebėjo privilioti tą svetimšalį. 

Bus daugiau. 
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Sovietmečio kapsulėje 

Vladas Krivickas 

Lietuvos fotografijos klasikų An
tano Sutkaus ir Rimanto Dichavi-
čiaus darbų paroda, pavadinta „Two 
Masters of Lithuanian Photography: 
Antanas Sutkus and Rimantas Di-
chavicius", neseniai buvo at idaryta 
Janes Voorhees ,,Zimmerli Art Cen-
ter Museum" New Jersey. Minėtieji 
du menininkai yra žinomiausi mūsų 
šalies fotografijos meistrai, savo gim
tinėje užsitarnavę neblėstančią šlovę, 
žinomi ne tik tarp meno žinovų, bet 
ir eilinių meno mėgėjų. 

Natūralu tikėtis, jog A. Sutkaus 
ir R. Dichavičiaus fotografijų paroda, 
kaip pabrėžta ir jos pavadinime, re
prezentuoja lietuvių meną. Koks ki
tas galėtų būti galerijoje kabančių 
paveikslų tikslas, jei ne t am tikroje 
kultūroje išaugusių individų kuriamo 
meno reprezentacija? 

Tačiau — kad ir kaip skaudu ir 
nemalonu — fotografijų paroda dar 
kartą priminė, kad Lietuva — postso
vietinė valstybė, ir didelė dalis 20 a. 
sukurto meno nėra tiesiog menas. 
Tai sovietinis menas, ideologizuotas 
menas, menas, įdomus žvelgiant iš 
istoriko perspektyvos, bet ne iš meno 
istorijos perspektyvos (du visiškai 
skirtingi dalykai!). 

Dabar laikas pasiaiškinti . Šio 
straipsnio pavadinimą begėdiškai 
„pasiskolinau" iš ,,The New York Ti
mes" išspausdintos minėtosios lietu
vių parodos recenzijos (,,Soviet Time 
Capsule"), kurios autorius Benjamin 
Genocchio. Mano galva, palyginti ne
didukės recenzijos autorius stipriai ir 
skaudžiai užgriebė dalykus, apie ku
riuos daugelis mūsų ne tik ne visuo
met pagalvojame — maža to, ne visus 
juos tiesiogiai išreiškė ir pats teksto 
autorius, tačiau tie dalykai kyšote 
kyšo iš po straipsnio poteksčių ir pra
šosi būti atskirai akcentuoti. 

Parodoje „Two Masters of Li
thuanian Photography" eksponuoja
mos daugiausia 7-8 deš. Lietuvoje, 
neretai jos provincijoje, darytos 
dviejų autorių nuotraukos. Fotografų 
objektyvai užfiksavo skurdžiai apsi
rengusius, pusalkanius pionierius, 
sunkius primityvia technika atlieka

mus žemės ūkio darbus, bendrą ša
lies skurdą ir atsilikimą. R. Dichavi-
čius, savo ruožtu, demonstruoja pir
muosius sovietmečiu atliktus aktus, 
kurie, beje, „The New York Times" 
kritiko yra ypač prastai įvertinti. 

Nors straipsnis, žinoma, publi
kuotas dienraščio meno skiltyje, apie 
patį meną ir konkrečias jo reprezen-

pateikia ir daugiau techninių lietu
vių fotografų darbų detalių su įverti
nimais, kurių čia neminėsiu. Šiuo at
veju man svarbus pats faktas, kuris, 
„nuvalius" nuo kritikų slengo ir laik
raštinės diplomatijos piruetų, mums 
pasako štai ką: nors techninis vaiz
duojamųjų menų lygis sovietinėje 
Lietuvoje buvo žemas, kultūrinės 

Antanas Sutkus. „Aklas pionierius" (1962). 

tacijas rašoma tik antrojoje dalyje. Ir 
čia B. Genocchio įvertinimas nėra 
itin palankus lietuvių autoriams. R. 
Dichavičiaus darbus jis įvertina kaip 
„nudėvėtus" — „gražūs, bet nuval
kiotų temų darbai", rašo recenzen
tas. 

Tiek vienam, tiek kitam lietuvių 
autoriui kliūva už tam tikrą dozę 
primityvumo, inovacijos stoką. Ta
čiau B. Genocchio pabrėžia, jog lietu
vių fotografų paroda yra vienas įdo
miausių šiuo metu New Jersey meno 
scenoje veikiančių renginių. Kodėl? 
Todėl, kad tikroji fotografijų vertė 
esanti istorinė: „Griežtai kalbant, 
darbai galbūt nesako nieko naujo, 
tačiau jie mus daug ko išmoko apie 
istoriją, tolimus kraštus, jų kultūras 
ir tautas", — daro išvadą „The New 
York Times" recenzentas. 

Įtakingo JAV dienraščio kritikas 

izoliacijos ženklai — akivaizdūs, atsi
likimas nuo pasaulinės fotografijos 
tendencijų — neginčijamas, lietuvių 
darbai įdomūs kaip skaudžios ir vi
sos Europos mastu gėdingos istorijos 
liudininkai. Meninė vertė nustumia
ma į antrą planą, į pirmąją vietą iš
keliama meno, kaip istorijos konser
vuotojo, reikšmė. 

Toks „The New York Times" kri
tiko požiūris dar kartą sviedžia didelį 
akmenį į tų menininkų bei meno 
analitikų daržą, kurie tvirtina, jog 
sovietmetis Lietuvos menui atnešė 
ir gerų dalykų — pavyzdžiui, val
džios suvaržyti menininkai turėjo 
būti kūrybingesni, kad galėtų spaus
dinti ar viešai demonstruoti savo kū
rinius. Vadinamoji Ezopo kalba neva 
padarė Lietuvos meną įdomesnį ir 
originalesnį. Bet jei tik originalumas 
būtų visa ko matas... Be to, origina

lumas originalumui nelygu. 
Kaip ir dar viena nemari idėja, 

kurią neretai išgirstu ne tik iš propa
gandinės Rusijos žiniasklaidos at
stovų lūpų, bet ir iš kai kurių lietu
vių: neva, sovietmetis nebuvo toks 
blogas — ,,prie ruso" buvo nutiesti 
keliai, pastatytos elektrinės, moder
nios gamyklos. 

Čia siūlau atlikti lyginamąjį eks
perimentą: paimkite vieną iš A. 
Sutkaus fotografijų, darytų 7-8 deš. 
Lietuvoje, ir tuo pat metu panašios 
stilistikos nuotraukų, darytų Pran
cūzijoje ir JAV Čia ne tiek meninis, 
kiek socialinis eksperimentas. Abe
joju, ar pavyks prancūzų ar ameri
kiečių menininkų darbuose pamatyti 
tiek skurdo, nuovargio, masinės dep
resijos ir atsilikimo. Čia nekalbu apie 
sovietmečio pompastiką ir penkme
čio planų įvykdymo „džiaugsmą". 

Toliau keliaujant nuo meno te
mos prie socialinės problematikos. 
Pasiėmęs savo vaikystės nuotraukas, 
tik dabar pastebiu, kokiame skurde 
ir visapusiškoje — kultūrinėje, eko
nominėje — izoliacijoje tuo metu gy
venome. 

Neatsitiktinai recenzijos auto
rius kaip vienintelį sėkmingą pasau
linio masto Lietuvos vaizduojamųjų 
menų eksportą mini Jurgį Mačiūną. 
Tačiau jis, kaip menininkas, subren
do Vakaruose. 

A. Sutkaus fotografija „Aklas 
pionierius" (1962), kurioje — liūdno 
veido vaikas su plevėsuojančiu pio
nierišku kaklaraiščiu — reziumuoja 
didžiąją dalį sovietmečiu kurto meno 
pasiekimų. 

Lietuvai išsilaisvinus, šis menas 
taps vis įdomesnis ir labiau tyrinėja
mas, nes jį atras užsieniečiai ar 
pasaulio pamatę lietuviai. Pastarieji 
prie sovietinės Lietuvos kultūros 
reiškinių tyrimų grįš kaip prie eg
zotiško fenomeno studijų, tačiau 
kaip menas ši kūryba visuomet bus 
pasaulinės meno istorijos paraštėse. 

Daug kam vis dar trūksta drąsos 
pripažinti, jog didžioji dalis soviet
mečiu Lietuvoje sukurto meno teturi 
istorinę vertę. Tai tik „mokomoji 
medžiaga" apie traumuojamą komu
nistinės ideologijos įtaką menui. 

JAV Lietuvių Bendruomenė: „ypatingas 
ryšys" nenaudingas Lietuvai 

Atkelta iš 1 psl. Lietuvoje, vyksta 
„protų nutekėjimas" ir apskritai as
menų judėjimas įgyja naują įgreitį. 
Daugybė valstybių imasi priemonių 
išsaugoti ne vien savo kultūrinį pa
veldą, o taip pat ir pačius žmones, pi
liečius, teikdamos juos, lengvinančios 
jų mobilaus gyvenimo sąlygas. 

Lietuva turi ypatingą pagrindą 
rūpintis užsienyje išblaškytos tautos 
pilietinių teisių įtvirtinimu: XX am
žiaus okupacija bei tremtis didelę dalį 
tautos išvietino, o jų vaikai ir vaikai
čiai - tebėra potencialūs Lietuvos pi
liečiai, valstybės atrama. 

Tuo tarpu „ypatingas s ta tusas" 
jokiu būdu nėra pilietybė - tai yra ge
riausiu atveju administracinis rū
pestis žmogumi jį nupilietinant, ati
mant teisę balsuoti ir dalyvauti poli
tiniame gyvenime bei valstybės rai
doje. 

JAV Lietuvių Bendruomenė 
dėkoja visiems Lietuvos politikams 
bei vadovams, aiškiai pasisakiusiems 
už dvigubos pilietybės galimybės 
išlaikymą - jų tarpe prezidentui Val
dui Adamkui ir Seimo pirmininkui 
Viktorui Muntianui. 

Kreipiamės į Seimo pirmininką 
ir prašome inicijuoti atitinkamo, vi
somis teisinėmis galimybėmis parem
to Pilietybės įstatymo projekto ren
gimą. Tikime, kad žodžiai atsiskleis 
realiais darbais, ir nauji teisės aktai 
atspindės tikruosius Lietuvos intere
sus, vienys mūsų šeimas, augins tau
tą, o ne smukdys piliečių skaičių. 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdybos pranešimas 

spaudai, 
2007 m. vasario 28 d. 

Lietuviškų organizacijų atstovų 
posėdyje priimtos rezoliucijos 

Posėdžio pabaigoje buvo priimtos 
trys rezoliucijos dėl Šv. Jurgio She-
nandoah (PA), Šv. Jurgio Niagra Falls 
(NY) ir Aušros Vartų Manhattan 
(NY) parapijų, kurios bus nusiųstos: 

— JAV ir Lietuvos vyskupų 
konferencijoms; 

— LR ambasadoriui Vašing
tone Audriui Brūzgai; 

— Pennsylvania vyskupui 
Edward Cullen; 

— Buffalo vyskupui Edward 
U. Kmiec; 

— New York kardinolui 
Edward Egan. 

Visose rezoliucijose pabrėžiama, 
jog šios parapijos buvo pastatytos lie
tuvių emigrantų lėšomis, jos visos 
pagal 2006 m. rugpjūčio mėn. ben-
drašalį susitarimą tarp Lietuvos Res
publikos ir JAV yra įtrauktos į sau

gomų lietuviško kultūrinio paveldo 
objektų sąrašą. 

Papildomai, Šv. Jurgio Shenan-
doah ir Niagra Falls parapijos anks
čiau buvo pasirašiusios sutartis su ar
kivyskupijomis, kurios užtikrino to
lesnį jų gyvavimą. 

Deja, pasikeitus vyskupams, tie 
susitarimai buvo panaikinti ir pa
skelbti negaliojančiais. 

Besikreipiantieji prašo padėti iš
saugoti ankščiau paminėtas lietuviš
kas parapijas. 

Lietuviškų organizacijų atstovai 
taip pat sutarė netrukus suorgani
zuoti šv. Mišias ir vigilijas lietuviš
kose parapijose Čikagoje dėl uždaro
mų lietuviškų bažnyčių. 

Daugiau informacijos apie tai 
bus paskelbta vėliau. 
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Sunerimę čikagiškiai reaguos į bažnyčių uždarymą 
Atkelta i š 1 psl . 
taip pat pakliuvo į uždaromų baž
nyčių sąrašą. Ilgą laiką joje dirbo ma
rijonų tėvai. Prieš beveik 10 metų 
bažnyčiai grėsė uždarymas, tačiau su 
buvusiu vyskupu, šiuo metu dirban
čiu Bridgeport, Connecticut, pavyko 
susitarti, kad bažnyčia nebus užda
ryta. Po to, kai vyskupas buvo per
keltas ir į jo vietą atsiųstas naujas, 
Sv. Jurgio bažnyčia Niagra Falls ir 
vėl pradėjo grėsti uždarymas. Lietu
vos „Vyčiai" kreipėsi į dabartinį Buf-

Mildred Jagiella 
Jono Kuprio nuotr. 

falo vyskupą, prašydami peržiūrėti 
sprendimą dėl Sv. Jurgio bažnyčios 
Niagra Falls uždarymo. Savo atsaky
me vyskupas pabrėžė, jog viena iš di
džiausių problemų, su kuria susidu
ria Sv. Jurgio parapija Niagra Falls, 
yra sumažėjusių parapijiečių skaičius 
ir lietuviškai kalbančių kunigų sty
gius. 

Apie Aušros Vartų parapiją Man
hattan kalbėjo A. Kazlauskas. Pa
sak jo, iš pokalbio su JAV LB New 
York apygardos pirmininke Ramute 
Žukaite, paaiškėjo, jog AV parapija fi
nansiškai buvo įgali ir pinigų iš New 
York arkivyskupijos neprašė. 2004 
metais pradėjo linkti bažnyčios sto
gas. Kadangi bažnyčia buvo apdraus
ta ir parapija turėjo sutartį su drau
dimo kompanija, jog ji stogą sutvar
kys. Tačiau New York arkivyskupija, 
nors ir gavo pinigų iš draudimo kom
panijos, stogo remontuoti neskubėjo. 
Vietoj to, ji bažnyčią aptvėrė tvora, 
kurios nuoma už vieną dieną siekia 
100 dolerių. Iki AV uždarymo baž
nyčioje buvo laikomos dvejos mišios 
per dieną. Dienos metu mišiose lan
kydavosi Wall Street rajone dirban
tys žmonės. Vasario 26 d. AV baž
nyčia buvo uždaryta, nuo tada ją 24 
valandas per parą saugo trys sargy
biniai. Apie tai jau parašė ne vienas 
ne tik lietuviškas, bet ir New York 
laikraštis. Viename jų — „New York 
Post" — AV parapijai buvo paskirtas 
laikraščio vedamasis. 

Vida Sakev ič ius susirinkusius 
supažindino su dabart ine Čikagos 
parapijų situacija. Pasak pranešėjos, 
anksčiau Čikagoje ir jos apylinkėse 
buvo 13 lietuviškų parapijų, šiuo me
tu veikia tik 3 lietuviškos parapijos ir 
1 misija. Nė vienoje parapijoje nėra 
lietuviškai kalbančio klebono. Dve
jose parapijose vyksta tik vienos šv. 
Mišios lietuvių kalba savaitgaliais. 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para
pijoje Marąuet te Park vyksta trys šv. 
Mišios lietuvių kalba savaitgaliais. 
Lankytojų skaičius sumažėjęs. Pagal 
šios parapijos biuletenį, išleistą 2006 
m. lapkričio 19 d., per praėjusius ket
verius metus savaitgaliais vidutiniš
kai šv. Mišias lankė: 2003 m. — 846 
žmonės, 2004 — 849; 2005 — 654; 
2006 — 485. Pasak V Sakevičius, 
nors aplinkui yra naujai atvykusių 
lietuvių, jie taip gausiai bažnyčioje 

nesilanko. Kol kas finansinė parapi
jos ataskaita, kuri turėjo pasirodyti 
dar parėjusiais metais, nepasirodė. 

Kun. Jaunius Kelpšas, Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidė- » 
jimo Brighton Park kunigo, teigimu, 
jų bažnyčioje žmonių nemažėja. „Au
gimas nėra didelis, bet jis yra. Nors 
esame daug mažesni už Marąuette 
Park parapiją, spalio mėnesio lanko
mumas savaitgaliais vidutiniškai bu
vo apie 247 ar 237 žmones. 

Lyginant su kitais metais, jis 
paaugo. Turime nemažai santuokų, 
krikštų, laidotuvių. Kiekvieną sek
madienį vyksta šv. Mišios lietuvių 
kalba. Nors katalikiškos mokyklėlės 
neturime, tą darbą atlieka Lemonto 
centro mokykla, kartas nuo karto tu
rime grupes, nedideles apie 10 vaikų, 
kurie nelanko lituanistinių mokyklų, 
bet ruošiasi priimti Sv. Sakramentą 
ir gyvena netoli". 

Klebonas, kun. Jauniaus nuomo
ne, yra nusiteikęs lietuviams palan
kiai, tačiau visada primena, kad lie
tuviai turi įnešti vis didesnį ir dides
nį finansinį indėlį į parapiją. Klebo
nui labai keista, kad per didžiąsias 
šventes, Kalėdų ir Velykų dienomis, į 
bažnyčią suvažiuoja 1,000 ir daugiau 
lietuvių. Jis, prane-šėjo teigimu, yra 
susirūpinęs tokių žmonių sielovada. 
Kun. Jaunius įsitikinęs, jog reikėtų 
susirūpinti Čikagos vakaruose gyve
nančiais lietuviais. Galbūt galvoti 
apie šv. Mišias lietuvių kalba kažkur 
šiaurėje arba vakaruose, nes akivaiz
du, kad Lemonto jau nepakanka. 

Diskusijos 
Toliau pateikiame kai kurių 

posėdyje dalyvavusiųjų pasisakymus. 
Kun. J. Kelpšas, turėjęs progą 

Lietuvoje susitikti su arkivyskupu S. 
Tamkevičiumi, SJ ir vyskupu Jonu 
Ivanausku, sakė, jog Tamkevičius, SJ 
išreiškė susirūpinimą bendrai Ame
rikos parapijomis, Čikagos parapijo
mis, ir ypač Švč. Mergelės Maruos 

Vida Sakevičius 
Jono Kuprio nuotr. 

Gimimo parapija Marąuette Park, 
kur, arkivyskupo žiniomis, parapijie
čių mažėja, o kunigai nesusikalba 
tarpusavyje. 

Aušrelė Sakalaitė, JAV LB Vi
durio vakarų apygardos pirmininkė: 
„Vidurio Amerikoje gyvenau 48 me
tus. Ten buvo Šv. Kazimiero bažny
čia Sioux City, Iowoje, kurioje klebo
nu buvo kun. Morkūnas. Buvo pa
sakyta, kad kol jis bus gyvas, parapi
ja nebus uždaryta. Kai jis tik nu
mirė, parapiją, kuri turėjo 300,000 
dolerių, uždarė. Ne vien tik uždarė, 
bet ir surengė visų tų bažnyčios reik
menų aukcioną, kuriame neleido da
lyvauti patiems parapijiečiams. Žmo
nės dirbo skerdyklose, kad išlaikytų 
tas parapijas, o jie visus tuos pinigus 
išnaudojo. Problemų yra daugiau, 

v 

nei mes žinome. Šitaip toliau negali 
būti, nes taip sužlugs visos mūsų 
bažnyčios". 

Seselė Pranciška: „Svarbiau
sias dalykas turėtų būti rūpestis, 
kaip atnaujinti parapijų bendruo
menes, o ne galvoti apie pinigus. 
Dauguma parapijų koncentruojasi į 
socialinę veiklą su parapijiečiais, o 
liturgijai, skelbimui ir katekizacijai 
laiko beveik nelieka. Jei santykis 
tarp liturgijos, karito ir skelbimo ne
vienodas, bendruomenė neegzistuo-
ja". 

Birutė Vitkauskienė, Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinių sklypų sa
vininkų draugijos pirmininkė: „Vie
na iš problemų yra etninė problema 
— mes nenorim gyventi su kitom et
ninėm grupėm ir todėl mūsų parapi
jos dingsta. Kita problema yra, kaip 
susigrąžinti lietuvių vardą Šv. Ka
zimiero kapinėms. Iš arkivyskupijos 
niekaip negalim iškovoti lietuvių 
vardo. Mes ne pinigų prašome, o tik 
istorinio vardo". 

Juozas Polikaitis: „Kalbant 
apie Čikagos parapijų išlikimą, įžvel
giu dvi skirtingas problemas. Baž
nyčia yra bendruomenė — tai tikin
tieji ir klebonas — santykyje su vys
kupija. Jeigu tos bendruomenės vi
duje yra nesutariama, iškyla proble
mos. Tokie nesutarimai kai kuriose 
parapijose yra juntami. Antra prob
lema — kai tikintieji nedalyvauja mi
šiose. Nors finansų ir yra, vyskupija 
žiūri, koks yra poreikis. Ir štai čia 
kalbame apie ekonominę pusę. Tu
rime patys imtis atsakomybės ir už 
viena, ir už kita". 

Vytautas Senda iš Brighton 
Park: „Kalbėkim apie lietuvius ir 
nustokim dalintis. Mes visi esam lie
tuviai. Turim bandyti išgelbėti tai, 
kas mums dar liko". 

Evelina Oželienė: „Didžiausia 
bėda yra klebonai. Kita vertus, ki
taip reikia elgtis ir su ateiviais. Jie 
sunkiai dirba. Negalima jų priremti 
prie sienos ir sakyti, jūs turite būti 
katalikai, jūs turite eiti į bažnyčią". 

Dr. Linas Sidrys: „Galbūt mes 
nepakankamai esame įtikinti, kad 
arkivyskupijos iš tiesų rūpinasi kito
mis nei lenkų ir meksikiečių etni
nėmis bendruomenėmis. Todėl gal 
reikėtų paprašyti, kad kas nors arki
vyskupijose pasiūlytų, kaip išspręsti 

ATLANTIC 

susidariusias problemas lietuviško
se parapijose". 

Tėvas C. Garbacz. „Jūsų prob
lemos yra ir mano problemos. Jūs 
galite turėti susidarę kitokį įspūdį, 
bet jei jūs palygintumėte dabartinę 
padėtį su ankstesniais metais, būtent 
dabar yra geriausias laikas etninėms 
bendruomenėms. 

Jokioje kitoje arkivyskupijoje 
Amerikoje, tik Čikagoje ir jos apylin
kėse, šv. Mišios sekmadieniais vyksta 
153 skirtingomis kalbomis. Yra įkur
ta patarėjų taryba, kuri susirenka 
keturis kar tus per metus. Čia mes iš
klausome, su kokiomis problemomis 

Tėvas Casimir Garbacz 
Jono Kuprio nuotr. 

etninės bendruomenės susiduria, su 
jomis supažindiname kardinolą. Ar
kivyskupija ir kardinolas daro viską, 
kad visos etninės grupės turėtų gali
mybę melstis savo gimtąja kalba ir 
išsaugotų savo kultūrą". 

Marija Remienė, „Draugo" 
fondo direktorių pirmininkė, JAV LB 
Krašto valdybos vicepirmininkė in
formacijos reikalams: )rAnksčiau mes 
visi buvome kartu, mes kiekvieną 
sekmadienį eidavome į bažnyčią. Bet 
kai išsisklaidėme, viskas pasikeitė. 
Todėl problema yra mūsų pačių išsi
sklaidymas. Mes turime sugrįžti, 
mūsų vaikai, anūkai turi sugrįžti. 
Nesvarbu, kur jie gyvena". 

(Posėdžio rezoliucijos — 6 psl.) 

1-800-77S-SEND 
www.atlanticexpres$corpxom 

Krovimy gabenimas 
laivu i visas pasaulio šalis. 

Krovniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. 

TBFrs&įD) 
Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Krovimu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Trucktt&JJ 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje 

8801 78th Ave Bridgevievv, IL 60455 Tet. 1 708-599 9680 
Fax. 7 708 599 9682 Tet. 1 800 775 7363 

http://www.atlanticexpres$corpxom
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Chirurgai 

MARIUS KATILIUS, M . D . 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Sulte A 

joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
vvvvw.centerforsurgeryandbreastheaith.ocr 

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

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

Chiropraktika ir 
manualine terapija 

Amber 
Health 
Center 

Telefonas (708)239-0909 
• Manualinė terapija 
• Chiropraktika 
• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 
Dr. Vilija R. Kerelytė 
Chi roprak t ikos gydy to ja 

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463 

S 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

Healthy Connectlon 
Ovopractk: & Renab Cink 

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

patarimai. 

16547 W. 159 Street 
Lockport, IL 60441 

Tel . 8 1 5 - 8 3 4 - 9 0 7 5 / 9 0 7 6 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerklės 
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 VV. 79 th St. 

Burbank, IL 60459 
T e l . 7 0 8 - 4 2 4 - 2 0 2 4 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS j . NEMICKAS, M.D. 
KATOKDLCK^-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Ginekologija 

RAMONĄ C MARSH, M D SC 
Obstetrics & Gynecology 

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

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

IEŠKO DARBO 

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

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

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

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

Š e i m o s d a k t a r a i i r ch i rurga i 
10811 W. 143"* S t Oriand Park IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 708 -460 -2500 
Valandos pagal susitarimą 

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

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst IL 60126 

630-941-2609 

Sandra Rasa Valaitis, MD 
Šlapimo pūslf-s inkontinencija, 

gimdos, makšties ir pūslės ištrūkimas, 
gydymas bei chirurgija 

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

Tel. 7 7 3 - 8 3 4 - 8 6 2 2 
Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

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

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

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai 

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

Ele Crove: 847-718-1212 
www.lll lnoispaln.com 

Akių ligų specialistai ??? 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai 

9830 S.Ridgeiand Ave. 
Chicago Ridge 

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

Tel. (773) 884-7960 

Dr. ELICIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

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

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

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road, 

Tel. 773-585-2802 
Valandos pagal susitarimą kasdien, 

išskyrus sekmadienį 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VTŽJNAS, 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. 773 -229 -9965 

Valandos pagal susitarimą 

IEŠKO DARBO 

* 50 m. mokytoja, turi žalią kortą, vai
ruoja automobilį, susikalba angliškai, 
ieško darbo nuo balandžio 1 d. iki birželio 
20 d. Gali išleisti atostogų ar pakeisti sa
vaitgaliais. Tel. 773-983-2879. 

JAV LB KV Socialinių reikalų taryba 

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

JEI KAMUOJA MOKESČIŲ 
SKOLOS 

Tęsiant prasidėjusiam mokesčių 
sezonui aktualią temą, šįkart pana
grinėsime, kas gresia asmenims, ne
sumokėjusiems visų priklausančių 
mokesčių ir įsiskolinusiems valsty
bei, tiksliau, jos valdomai mokesčių 
administravimo tarnybai - Internal 
Revenue Service (IRSJ. 

Priešingai nei galima pamanyti, 
žmonių, kasmet siunčiančių mokėji
mo čekius IRS, anaiptol nėra mažai. 
Be abejo, jei skola nedidelė ir ją 
nesunku išmokėti iš karto, atsi
skaityti su mokesčių tarnyba ir vėl 
tapti pavyzdingu mokėtoju nė ra 
sudėtinga. Deja, kuo didesnė įsisko
linimo suma, tuo daugiau rūpesčių jis 
kelia, todėl pirma, ką reikėtų nutarti , 
patekus į panašią situaciją - ar suge
bėsite patys atstovauti savo intere
sams ar verta samdytis profesionalų 
mokesčių specialistą. 

Jei Jūsų skola IRS yra mažesnė 
nei 10,000 dolerių, galite mėginti tar
tis su IRS dėl jos išmokėjimo patys, 
paprašydami, pvz., leisti jums išmo
kėti skolą dalimis (žr. toliau J. Jei 
esate skolingi daugiau, ir ypač jei 
skola viršija 25,000 dolerių, be spe
cialisto pagalbos sunkiai išsiversite. 
Ieškant mokesčių specialisto, svarbu 
atkreipti dėmesį į jo/jos kvalifikaciją. 
Atstovauti asmens interesams IRS 
turi teisę tik vadinamąją CPA (Cer-
tified Public Accountant) kvalifikaci
ją arba specialų leidimą iš IRS turin
tys (Enrolled Agents) finansų specia
listai, taip pat - mokesčių teisėje be-
sispecializuojantys advokatai (Tax 
Attorneys). Šie specialistai, įsigilinę į 
jūsų situaciją, padės jums sudaryti 
tinkamiausią skolos išmokėjimo planą 
bei jūsų vardu praves derybas su IRS. 

Pravartu samdytis specialistą, 
netgi jei norėtumėte tik „pataisyti" 
(amend) seniau pateiktas IRS mokes
čių deklaracijas. Tai, beje, visiškai 
legalus skolos eliminavimo ar suma
žinimo būdas, anaiptol nereiškiantis 
sukčiavimo. Tiesiog, jei turite pag
rindo manyti, kad ankstesniais me
tais, atmestinai užpildę mokesčių 
deklaracijas (tax returns) nepareiš-
kėte savo teisės į visas Jums priklau
sančias lengvatas (deduetions), galite 
„pataisyti" tas deklaracijas ir parei
kalauti peržiūrėti J u m s priskaičiuotą 
mokesčių skolą. Tačiau privalu atsi
minti, kad bet kokie „pataisymai" pa
reikalaus nemažai pastangų bei pa
pildomos dokumentacijos, įrodančios 
Jūsų reikalavimų pagrįstumą. Jei 
Jūsų įrodymai IRS pasirodys neįtiki
nami, galite susilaukti mokesčių au
dito bei naujų, su juo susijusių, rū
pesčių. Todėl geriausia būtų, prista
čius visus tur imus dokumentus, pa
sitarti su mokesčių specialistu, ar 
Jūsų atveju iš viso yra prasminga 
reikalauti „pataisymų". 

Nepaisant reklamuojamų „ste
buklingų strategijų", kurios, jų kū
rėjų teigimu, padeda sumažinti mo
kesčių skolas „iki kelių centų nuo 
kiekvieno įsiskolinto dolerio", realiai 
egzistuoja tik keletas būdų grąžinti 
skolą IRS, nepažeidžiant įstatymų: 

• I š s imokė j imo s u t a r t y s ( Ins-
t a l l m e n t A g r e e m e n t s ) - leidžia 
susitarti su IRS dėl skolos išmokėji
mo dalimis (kas mėnesį mokant tam 

tikro dydžio įmoką skolai padengti;. 
Konkreti įmokos suma priklauso nuo 
Jūsų finansinių galimybių bei skolos 
dydžio. 

Dėl išsimokėjimo sutarčių priva
loma kreiptis tiesiai i IRS, pateikiant 
prašymą, kuriame nurodoma, kiek 
galite mokėti kas mėnesi (visuomet 
galėsite mokėti daugiau, tačiau nu
rodoma suma bus laikoma Jūsų mini
maliu įsipareigojimu). Jei esate sko
lingi ne daugiau, nei 10,000 dolerių ir 
per trejus metus Įsipareigojate visiš
kai išmokėti skolą, IRS privalės pa
tenkinti jūsų prašymą. Tiesa, priva
lote būti užpildę visas metines mo
kesčių deklaracijas iki pat išsimokėji
mo pradžios. Jei neatit inkate šių 
reikalavimų, geriausia būtų pasitarti 
su mokesčių specialistu. 

• D a l i n i o mokėj imo su t a r ty s 
( P a r t i a I P a y m e n t I n s t a l l m e n t 
A g r e e m e n t s ) - gana naujas būdas, 
leidžiantis iš dalies padengti skolą, 
tam tikrą laiką mokant sutarto dy: 
džio Įmokas. Likusi nepadengta sko
los suma po to tiesiog ., nurašoma". 
Norint pasinaudoti šia strategija, pa
tartina samdytis profesionalų pata
rėją, patyrusi IRS skoių išieškojimo 
bylose ir galintį padėti Jums tinka
mai pagristi dainuo išsimokėjimo 
sutarties prašymą. 

• K o m p r o m i s a s (Offer in 
C o m p r o m i s e ) - išoriškai primena 
dalinio mokėjimo sutarti, tačiau yra 
kur kas ilgesnis ir sudėtingesnis pro
cesas (atsakymo Į prašymą gali tekti 
laukti ilgiau nei metus), dažniausiai 
taikomas didelėms skoloms. Vien už 
prašymo pateikimą turėsite mokėti, 
be to, bus tikrai sunku apsieiti be 
profesionalo pagalbos. 

Visgi, jei prašymas patenkinamas, 
skolą leidžiama išmokėti tik dalinai. 
Deja, iš esmės tai Įmanoma tik tuo
met, jei IRS iš tiesų nemano, jog kada 
nors sugebėsite skolą išmokėti visiš
kai, ir todėl sutinka gauti bent tiek 
pinigų, kiek realiai gali, — arba jei ji 
nėra visiškai įsitikinusi, kad privalote 
mokėti visą skolą. Tad nenuostabu, 
kad kompromiso atvejų yra gana 
mažai (kiekvienais metais patenkina
ma tik apie 16 procentų visų gautų 
prašymų). 

• Sko los „ n u k ė l i m a s " (Cur-
r e n t l y Not Collect ible) - jei esate 
iš tiesų sunkioje finansinėje padėtyje 
ir visiškai neišgalite mokėti skolos, 
galite prašyti IRS jos „nukėlimo" 
(metams ar pan.). Tam reikės pateik
ti IRS paaiškinimą, kodėl šiuo metu 
negalite mokėti skolos ir įrodyti tai 
dokumentais. 

• B a n k r o t o p a s k e l b i m a s (Fi-
l ing B a n k r u p c y ) - mokesčių skolos 
„nurašomos", asmeniui paskelbus 
bankrotą pagal tuo metų egzistuo
jančius įstatymus. 

Šis straipsnis yra parengtas 
pagal Internal Revenue Service bei 
Taxes .About .com Interneto portalo 
informaciją ir yra grynai informa
cinio pobūdžio. Dėl konkrečių mokes
čių situacijų ir jūsų atveju taikytinų 
sprendimų geriausia būtų pasitarti 
su mokesčių specialistu. 

Parengė Vaida Malecka i tė 

http://vvvvw.centerforsurgeryandbreastheaith.ocr
http://www.llllnoispaln.com
http://Taxes.About.com
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Kryžiažodis Draugas Nr. 008 Dantų gydytojai 
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Vertikal iai : 

1. Itališkos kilmės pasaulyje populiarus patiekalas. 2. Valstybė Pietų 
Amerikoje. 3. Iš karnų pinta senovinė avalynė. 4. Pietų Amerikos lamų gen
ties naminis gyvulys (naminė lama). 6. Tiksliai iš originalo padarytas dailės 
kūrinys ar kitas daiktas. 7. Aplinkybė, įrodanti, kad kaltinamasis negalėjo 
padaryti nusikaltimo. 10. Elektronikos firma. 11. Animacinis serialas „...& 
Jerry". 12. Puikios specialistės. 16. Muzikantų kolektyvas. 17. Ginčo 
priešininkas. 18. Trečiasis Lietuvos Respublikos prezidentas (1926 m.). 19. Iki 
100 kg nupenėta kiaulė. 20. Runkelis. 22. Pinigų leidimas į apyvartą. 23. 
Tarnavimas, tarnautojo pareigos. 24. Erškėtinių šeimos žolinis augalas 
raudonomis sultingomis uogomis. 34. JAV valstybiniame herbe pavaizduotas 
paukštis. 35. Avių jauniklis. 36. Ilgio matas, lygus 12 colių. 37. Stogo viršūnė, 
kraigas. 38. Ežeras Karelijoje, prie Petrozavodsko. 40. ... gyvos galvos (visam 
gyvenimui). 41. V Šekspyro komedija „Daug triukšmo dėl ...". 45. Italijos 
miestas, garsėjantis pasvirusiu bokštu. 46. Europos aukščiausias aktyvus 
ugnikalnis Sicilijoje. 

Horizontaliai: 

5. Informacinis lapelis ant prekės ar jos pakuotės. 8. Metalo ar mineralo 
ruožas žemėje. 9. Vienas iš penkių žmogaus pojūčių. 10. Skulptūros kūrinys, 
vaizduojantis žmogų ar gyvūną. 13. Nespaudęs..., nekasi pyrago. 14. Skystas 
valgis, viralas. 15. Pažiūra, nusistatymas. 19. Visame pasaulyje populiarios 
„Johnson's ..." priemonės vaikams. 21. Ispaniško automobilio markė. 25. 
Roko muzikos legenda „... Floyd". 26. Lietuvos miestas Kauno apskrityje. 27. 
Sostinė Europoje, vadinama „Miestu ant septynių kalvų" ir „Amžinuoju mies
tu". 28. Dž. Lenono našlė Yoko ... 29. NBA komanda „... Antonio Spurs". 30. 
Dainininkė Celine ... 31. Vištinių šeimos stambūs miškų paukščiai, kurie visai 
negirdi, kai šnypščia. 32. ... maiše nepaslėpsi. 33. ... ilgakasė. 36. Aukštų 
pareigūnų titulas buvusioje Osmanų imperijoje. 39. Moteris, mananti, kad jos 
rasė pranašesnė už kitas. 42. Įtaisas radijo bangoms spinduliuoti arba priimti. 
43. Rankos dalis nuo riešo ligi alkūnės. 44. LDK etmonas ir Vilniaus vaivada 
Kazimieras ... . 47. Mįslė: „Kuo daugiau gauna, tuo daugiau nori, kai viską 
suėda, ir pati numiršta". Kas? 48. Lazda storu galu, vėzdas. 49. Siaurės 
Amerikos laukinis raguotis. 

Kryžiažodžio atsakymas — frazė iš raidžių skaičiais pažymėtuose lange
liuose. 

JAV LB SOCIALINIŲ 
REIKALŲ TARYBOS 
PAGUODOS TELEFONAS 

1 -866-438-7400 

Konfidencialumas 
garantuojamas 

Skambink i te nemokamai 
k iekv ieną ke tv i r tad ien į , 

nuo 6 va i . v. i k i 9 vai . v. (Čikagos laiku) 

Dr. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. 708-598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

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

Dr. AUŠRINĖ S C H N E I D E R 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Wi l lowbrook, FL 60327 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

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

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708873-9074 
Va landos paga l sus i ta r imą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127th St. 
Suite 101, Lemont, IL 
Tel . 630 -243-1010 
Valandos susitarus 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hilis 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Tel. 708-598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C DECKER, DOS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kafcėti angliškai arba fietuviškal 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E VVashlngton, Ste 2 4 0 1 , 

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 

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

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

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

balinimas 

Odos ligų specialistai 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

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

Tel. 630-571-2630 

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

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

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

VILNIUS 2007 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS 
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• 3 turistinės kelionės Į Lietuvą ir Pabaltijį 
* aplankant Dainų i r Šokių šventę. 
•Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei* 

VVeb site: www.vytistours.com 

ATSTOVYBE ČIKACOIE 

i 

Rita Penčyl ienė tel/fax 708-923-0280 
E-mail: pencylar@comcast.net 

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

Blig^jag^^faiaB^rgiBjg^fgjgigjagrajgigraiagMagraiaaagMaa^gigjgjgj^Lijrs 

http://www.parkridgesmiles.com
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FUI SALOJE PER NERAMUMUS (2)... 
STASE E. SEMĖNIENE 

Vos tik atskridę į Fiji (tariasi 
Fidži) salą, mūsų vadovas fidžietis 
Raven pirmiausia nuramino visus dėl 
dar saloje užsilikusių trečiojo per
versmo maištininkų. Jis užtikrino — 
esate saugūs! Svarbiausia neramumų 
priežastis — fidžiečių pavydas (kaip 
ir visur!) — indams, aiškino Raven. 
Indai mokytesni, gabesni, sumanes
ni, darbštesni, dauguma jų — sodinių 
(plantacijų) bei ūkių savininkai; dau
gelis jų užima svarbiausias įvairių 
įstaigų ir valdžios vietas; taip jie 
visur pirmauja. Tas rasinis priešišku
mas nuolat, tarsi židinyje, rusena, bet 
niekad neužgęsta... Mūsų grupės 
būgštaujantiems dėl galimų pavojų 
Raven užtikrino šimtaprocentinį sau
gumą. O čia rašančiai juoką kėlė 
tokia amerikiečių „baimė". Visų 
pirma, jei būtų t ikrai pavojinga, 
kelionių agentūra nerengtų tokios 
išvykos, o JAV valdžia, aišku, per
spėtų apie pavojų; greičiausiai griež
tai uždraustų — visiškai neleistų 
išvykti į nesaugią sukilėlių vietą. 

Fiji salų gyventojai nepaprastai 
stropiai išlaiko bei uoliai puoselėja 
savo tradicijas, papročius ir meną. Jie 
išsaugojo stebėtinai daug tradicinių 
papročių, kuriuos mūsų vedlys nuos
tabiai vaizdžiai išvardino mūsų ne
išdildomai atminčiai, kaip antai: kava 
arba yaąona gėrimas, banginio dan
ties įteikimas, vaikščiojimas ant de
gančių žarijų, žuvies vijimas, vėžlio 
šaukimas, tapą mušimas, puodų da
rymas bei aibė kitų. 

Tiek fidžiečiai, tiek indai vaikšto 
ugnimi. Pastarieji atsinešė paprotį su 
savimi iš tėvynės. Skirtumas tik toks, 
jog fidžiečiai vaikšto ant įkaitintų 
akmenų, o ne ant rusenančių anglių. 
Legenda pasakoja, kaip buvo suteikta 
malonė per ugnį nesužeistam vaikš
čioti vienam karžygiui vardu Taina-
viąalita iš Beqa salos, esančios Viti 
Levu salos pietuose. Jis, žūklauda
mas ungurius, sužvejojo dvasios die
vą, bet išgelbėjo jo gyvybę, paleisda
mas. Atsidėkodama išlaisvintoji dva
sia suteikė kovotojui dovaną — be jo
kio sužeidimo vaikščioti ugnimi. 
Šiandieniniai jo palikuonys — tai 
vilavilairevo (šokimo į krosnį) apeigų 
bete (aukštieji šventikai). Porą sa
vaičių prieš tas apeigas vyrams (nie
kados neleidžia moterims vaikščioti 
per ugnį) liepiama susilaikyti nuo 
sekso, nevalgyti kokoso riešuto, taip 
pat uždrausta vyrui, kurio žmona 
laukiasi kūdikio, dalyvauti tose cere
monijose. Nors visi šventikai gyvena 
kaimuose, tačiau šiais laikais tos 
apeigos tevykdomos dideliuose bei 
prabangiuose kurortų viešbučiuose 
turistų pramogai. Ir mums pavyko. 
Specialiai mūsų nedidelei (16 asme
nų) grupei buvo surengtas toks tu
ristų labai mėgstamas „pasilinksmi
nimas". Ant Sheraton Fiji viešbučio 

jūros kranto tam tikslui buvo įreng
ta duobė (gal kokių 4 metrų skers
mens), pripilta didelių akmenų, ku
riuos kaitino tol, kol akmenys nuo 
karščio pabalo. Kad įrodytų, jog mes 
nesame mulkinami, taip pat norėda
mas parodyti akmenų karštumą, Ra
ven įmetė į duobę nosinaitę, kuri be
matant prapliupo didžiuliais liepsnos 
liežuviais. Tuo tarpu vyrai dvasiškai 
ruošėsi šalia pastatytoje trobelėje. 
Svarbesnes akimirkas, kaip nuodėgu
lių (apdegusių malkų likučių) nuėmi
mą, lydėjo galingas giedojimas. Pa
galiau pasirodė trejetas vyrų, įžengė į 
„areną" (duobę ant karštų akmenų), 
mitriai apėjo aplink ją. Tuomet įmetė 
šūsnį lapų ir visą glėbį žolių. Vyrai 
stovėjo vidury, ir karingai užbaigiant 
giesmę juos apgaubė iš po kojų nuo 
karštų akmenų kylantis garų debesis. 
Neparodė nei šešėlio skausmo, jokio 
fizinio sužeidimo nė ženklo! Jų dvas
inė stiprybė nugali net ugnį! 

Nelabai noriai stebėdama šį mū
siškių azartišką susidomėjimą (pana
šiai kaip bulių kautynes Sevilijoje, Is
panijoje, užsimerkusi), daug malo
niau sutikau kava gėrimo ceremoniją 
(dubenėlis punšo — amerikiečių va
dinamo „grog" — nuryjamas vienu 
ypu). Fidži salose — daugiau „grog" 
parduotuvių kaip barų. 

Nuvežtus į kaimą, mus sutiko jų 
vadinamo ratu (genties vado) sūnus 
— „sosto įpėdinis". Pasveikinęs mus, 
jis pasisakė būsiąs ratu, kai mirs 
tėvas. 

Kava — fidžiečių tautinis gėri
mas — raminantis ir be alkoholio, 
tačiau tučtuojau sustingdantis liežu
vį bei lūpas, padaromas iš pipiro 
augalo waka (sudžiovintos šaknies). 
Su didžiausia pagarba šita ceremoni
ja vykdoma vestuvėse, kūdikiui gi
mus, laidotuvėse, paskelbiant naująjį 
ratu (vado) bei kitomis ypatingomis 
— iškilmingomis progomis. 

Pirmiausia patiesė plaušinius ir 
susodino mus pusračiu aplink. Ant 
vieno plaušinio padėjo tanoa (ranko
mis išskaptuotą medinį dubenį maž
daug apie 1 metro platumo). Prie jo 
pririšta ilga pluoštinė virvė, išpuošta 
sraigės kiautais, siekianti garbės 
svečius. Virvės gale tūno balta sraigė, 
simbolizuojanti jungtį su protėvių 
dvasiomis. Sevusevu (sveikinimo) iš
kilmes pradėjo Raven, įteikdamas 
būsimam ratu dovaną — waku, (šak
nų ryšulėlį); abu persimetė trumpu
tėm kalbom. Tada šaknis nuskuto, 
sumušė tabili (grūstuve) ir minkštą 
masę įpylė į marškoninį maišiuką, 
viską pamerkę dubeny su vandeniu 
— išmaišė. Seimininkas padavė pir
mą puoduką yaąoma Raven. Tas, su
plojęs sykį, paėmė puoduką abiem ran
kom (pusę kokoso riešuto kevalo), 
pasakė „bula", ir vienu ypu išmaukė. 
Tada suplojo 3 kartus, visiems irgi 

Always with Flovsters 
- Visada šviežios egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
- Vestuvinės ir proginės kompozicijos 
- Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės 
- Atributikos pokyliams nuoma 
- Bažnyčių, pokyliu salių dekoravimas 
- Celės visoms progoms j Lietuva 

1120 State S t , Lemont, IL 
Te L 630 257 0339; 888 594 6604 
w ww alwayswithflowers.com t#Wtora 
www.alwayswithflowers.net pjn 

Pristatymas 7 dienas per savaitę 
Čikagoje, JAV, Lietuvoje 

ir visame pasaulyje 

plojant 3 kartus, apvertė puoduką 
(kad įrodytų, jog baigė) ir padavė jį 
atgal šeimininkui. Po jo mes visi tą 
patį kartojome. Niekas iš mūsų ne
kalbėjo (savaime aišku „apmirusio
mis" lūpomis ir liežuviu tik tiek ir 
tegali!). O koks skonis? Turbūt pri
lygsta pjuvenų beskoniškumui? Gal 
kiek geriau nei Kamakura, Japonijo
je, prie milžiniškos Budos statulos 
sodelyje gerta „pekliškai" karti žalia 
arbata (o mūsų rūtų arbata — gal 
daug švelnesnė?). 

Vieną dieną Raven išvežė mus po 
Nadi miestą „prasivėdinti". Pirmiau
sia sustojome didžiuliame, spalvin
game turguje. Tarp įvairiausių dar
žovių, vaisių, gėlių, gausaus maisto 
matant tamsius, tačiau it saule nu
šviestus veidus, šaukiančius „choru" 
„bula", taip ir prisiminė senokai 
skaityta James A. Michener knyga 
„Return to Paradise" (išleista 1951 
m.), kurioje jis žvaliai „piešė": „Fi
džiečiai yra patys laimingiausi žmo
nės žemėje, jie nuolatos juokiasi. Jų 
džiaugsmas bei susižavėjimas daik
tais — užkrečiantis; jie kupini sąmo
jo, mėgstą krėsti šposus, o kautynėse 
karo metu — nepažįsta baimės"... 
Palikome turgų labiau išprusę, mūsų 
vedlio „palaiminti", jam davus mums 
palytėti waka bei kitokias šaknis ir 
pan. Tačiau Fiji turgus neužgožė 
Marakesh, Maroke, apvaikščioto tur
gaus vaizdo: statinė po statinės įvai
raus maisto, „pakarti" visokių galvijų 
mėsos palčiai, pakabintos nupeštos 
vištos bei kitokie paukščiai ir kt. 

Nadi mieste yra didžiausia Hin-
du šventykla Pietų pusrutulyje ir, 
anot Raven, mums būtina sustoti, 
kad pajustume kultūrinį ir architek
tūrinį įvairumą, kuriuo Fiji taip 
ryški ir gerai žinoma. Šventykla be 
abejonės yra miesto papuošalas, kaip 
ir populiariai vadinama Mėlynoji 
mečetė — Sultanahmet Mosque — 
Istanbule, Turkijoje. 

Trijų dalių Sri Siva Subromanija 
yra skirta (dedikuota) dievybei Mu-
rugan, kurios statula, specialiai iš
raižyta Indijoje, stovi pagrindinėje 
šventykloje. Antroje statinio dalyje yra 
Ganesh šventykla, o trečioje — Mee-
nukshi ir Shiva šventykla. Šventyk
los viduje atsiskleidžia sudėtingas at
skirų statulų meistriškumas yra iš 
Indijos atvežtų 8 meistrų vaisius. Šven
tyklos tradicinė (Dravidian) architek
tūra retai aptinkama už Indijos ribų. 

Nepaprastai visus sudomino ir 
„lauko muziejus". Atsiradome nuos
tabiai gražiame sode — parke. Karštą 
dieną aukštos palmės skleidė pavėsį, 
gaivino bananų augalus, o prie kitų 
įvairių medžių glaudėsi orchidėjos; 
žydintys krūmokšniai ir margaspal
viai gėlynai skleidė egzotišką, svaigi
nantį kvapą. Tokiame žemės „roju
je", paunksmėje išbarstytas pustuzi
nis keturkampių trobelių, dengtų 
palmių lapų stogais, visos — atvirom 
durim, vienu langu be stiklo, o asla — 
suplaktas gruntas. Kiekviena jų turi 
savo paskirtį: vienoje — ant sienos 
sukabinti visokie virimo — maisto 
gaminimo įrankiai; kitoje — viskas 
tik žūklavimui; dar kitoje — me
džioklei; toliau — kovos ginklų „san
dėlis"; na, o dar be to — visas muzi
kos instrumentų rinkinys; o, va, vi
sus „linksmiausiai" nuteikė ratu 
(vado) „buveinė" — miegamasis. Ant 
aslos patiesta plati „lova" — sausų 
žolių prikimštas čiužinys su spalvin-

• 

gos medžiagos antklode. Basakojė, 
aukšta kaip liepa, liekna kaip smilga, 
gražia žydra suknele, o dar gražesniu 
veideliu indė — vadovė aiškino, jog 
taip miegodavo salų „karalius" su sa
vo mėgiamiausia žmona, o kitos 27 
aplink sutūpusios „žmonos" kasyda
vo jam nugarą... 

Raven, tik sugriebęs laisvą aki
mirką kaip tikras profesorius aiškia 
karalienės — britų kalba (malonu bu
vo, kad bet kur saloje su visais galėjai 
susikalbėti angliškai, pabendrauti su 
vietiniais) aiškindavo salos istoriją, 
dėstė apie kultūrą. Ach, kaip švytėjo 
jo veidas, kai jis išdidžiai pareiškė, jog 
Fiji — pirmieji išvydo bei sutiko tūks
tantmetį (Millennium); nenuostabu, 
juk ten prasideda diena! Patys pir
mieji Fiji salos gyventojai atvyko iš 
Pietryčių Azijos daug metų prieš 
europiečių tyrinėtojus XVII a. Moli
nių puodų iškasenos Fiji mieste rodo, 
jog Fiji salos buvo apgyventos jau 
1000 metų prieš Kristaus gimimą. 
Salos pateko po britų sparnu, kaip jų 
kolonijos, 1874 m. spalio 10 d., o šie 
atvežė čia ir pirmuosius darbininkus 
iš Indijos. 1970 m. Fiji atgavo iš britų 
nepriklausomybę. Šiuo metu nuo 
Didžiosios Britanijos, lyg nuo jos gau
saus stalo likučiai — trupinėliai, pasi
liko šis tas britiška: valstybės šūkis 
(moto) yra „Bijok Dievo ir gerbk kar
alienę"; tautos himnas —„God bless 
Fiji"; keliuose važiuojama kaire puse; 
o mes patys greitai pastebėjome Viti 
Levu saloje 2 pagrindinius kelius kar
ališkais pavadinimais: Queen's Rd. ir 
King's Rd. Respublikos valdžioje po 
prezidento, premjero eina „Great 
Chief of Fiji" — karalienė Elizabeth 
II. Oficialios valstybinės kalbos — 
anglų, Bau fidžiečių ir hindustani. 
Sostinė ir didžiausias miestas — 
Šuva. Gyventojų salose — 905,949; 
religijos atžvilgiu — 85 proc. krikš
čionių, 15 proc. hindu ir musulmonų. 
Salos net porą kartų keitė pavadini
mą: iš Dominion of Fiji į Republic of 
Fiji; pagaliau 1997 m. — Republic of 
the Fiji Islands. Nepaisant krašto 
dydžio, Fiji turi didžiulę kariuomenę 
ir buvo svarbiausiu — pagrindiniu 
bendrininku Jungtinių Tautų (JT) 
taikos palaikymo misijose įvairiose 
pasaulio šalyse. Fiji kalnuotas kraš
tas, gauna nemažai pajamų iš miškų, 
mineralų, žuvų išteklių, cukraus, bet 
„pinigų nešėjas" Nr. 1 yra turizmas; 
2003 m. salas aplankė 500,800 tu
ristų iš viso pasaulio. 

Karinis perversmas, įvykdytas 
„Commodore" Josaia Vorege (Frank) 
Bainimarama, nuvertė civilinę Lai-
senia Qarase vyriausybę 2006 m. 
gruodžio 5 d., sukilėlių vadui paskel
bus, jog jis laikinai „nenoriai" perė
mė prezidento pareigas. Jis perdavė 
atgal šias pareigas Ratu Josefa Iloilo 
2007 m. sausio 4 d. ir kitą dieną buvo 
prezidento paskirtas laikinuoju mi
nistru pirmininku. Dabar Fiji yra ka
riškių valdoma respublika. 

Dėl savo geografinės padėties, 
Fiji turi nuostabiai gražius saulėte
kius bei saulėlydžius. Pavakary, grįž
dami iš išvykos atgal į viešbutį, pra
važiuodami pro besileidžiančios sau
lės spindulių didingai nužertą Hindu 
šventyklą, negalėjome atsižavėti jos žė
rinčiais raudonais — mėlynais — ža
liais atspalviais, o jos aukštas, platus, 
kūgio pavidalo bokštas, bandęs pa
siekti bent vieną debesėlį, puikavosi 
auksinėmis spalvomis... 

Pabaiga. 

http://alwayswithflowers.com
http://www.alwayswithflowers.net
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Iš ateit ininkų gyvenimo 

Studentų ateitininkų 
susikaupimas 
Atkelta iš 2 psi. 

Savo pergyvenimais per Studentų ateitininkų rekolekcijas Dainavoje pasidalinę: 
Lukas Laniauskas, SJ, Dana Rugieniūtė, Marius Polikaitis ir Liudas Landsbergis. 

Nuotrauka Svajos Mikulionytės. 

Išklausę šv. Mišių, visi studentai 
išsiskirstė salėje. Grojant raminan
čiai muzikai, klausėmės daugiau 
skaitinių iš šv. Rašto; rašėme laiškus 
Jėzui apie ką išmokome šį savaitgalį. 
Paskui, susėdę ratu kiekvienas ga
vome po medinį kryžių. Užrašę savo 
vardą ant kryžiaus siuntėme kryžių 
ki tam žmogui. Kiekvieno dalyvio 
užduotis buvo parašyti vieną žodį, 
apibūdinantį tą studentą, kur iam 
priklausė kryžius. Baigėme reko
lekcijų savaitgalį sujungę rankas . 
Kas norėjo, galėjo garsiai pasimelsti. 

ir išsakyti savo padėką Dievui. 
Studentų ateitininkų rekolekcijų 

savaitgalis nepaprastai gražiai pra
ėjo. Dalyviai džiaugėsi turininga 
programa ir grįžo į savo universitetus 
pilni naujo ryžto. SAS Centro Val
dybos ir visų dalyvių vardu nuo
širdžiai dėkoju Laurai, Gyčiui, And
riui ir Lukui už nuostabų savaitgalį. 
Tikiuos, kad nuo šiol studentų atei
tininkų rekolekcijos vyks kasmet, ir 
kad kitais matais į jas susirinks dar 
daugiau studentų. 

Bendravo ir gerąja patirtimi 
dalinosi ateitininkai 
Telšių krašto vadų suvažiavimas 

Š
eštadienį, vasario 3 d., į Telšių 
Jaunimo centrą rinkosi Že
maitijos (ir ne tik) ateitininkų 

organizacijos kuopų pirmininkai, 
sekretoriai, globėjai, dvasios vadai, 
Telšių vietovės valdybos nariai. 
Vyskupijos ateitininkų valdybos pir
mininkas Paulius Auryla iš Viekšnių 
vaizdžiai pristatė susirinkusiems 
ateitininkų veiklą Žemaitijoje. 
Jurgita Sinkevičūtė iš Klaipėdos 
supažindino su Pasaulio ir Lietuvos 
jaunimo dienų istorija, kaip būsimų 
Lietuvos jaunimo dienų — 2007 

„Drąsos! Tai aš!", vyksiančių birželio 
30 - liepos 1 d. Klaipėdoje, šei
mininkė, paaiškino renginio emble
mos simboliką, išdalijo susirinku
siems papildomą medžiagą. 

Trečiasis prelegentas — AF cen
tro tarybos narys Liutauras Sera
pinas iš Vilniaus — ne tik pasveikino 
renginio dalyvius, perteikė daug 
organizacijos papildomos medžiagos, 
bet kalboje ypač pabrėžė ateitininkų 
renginių turinio gilumo esmę. 
Su Moksleivių ateitininkų sąjungos 

Jaunimo rekolekcijos Dainavoje 
2007 m. kovo 16-18 d. 

# # „DRĄSOS! TAI AS 
[MT. 14, 22-33) 

Visas lietuviškas jaunimas tarp 14 ir 21 metŲ amžiaus yra kviečia
mas dalyvauti jspūdingose rekolekcijose pasiruošti Kristaus Prisikė
l imo šventei, susikaupti ir rimčiau pažvelgti j savo dvasinį gyvenimą. 

PROGRAMA 

Penktadienis, kovo 16 d. 
6:00 v.v. Registracija • 7:00 Vakarienė 
8:30 Susipažinimo vakaras 

Šeštadienis, kovo 17 d. 
8:30 v.r. Meditacija praveda seselė Pranciška 
9:45 Paskaita: „Drąsos! Tai Aš. Nebijokite!" 

prel. Edis Putrimas 
11:00 Paskaita: „Drąsos t ikėt i !" Diana Karvelytė 
2:45 Paskaita: „Tikėj imo stebuklas" s. Pranciška 
3:30 Birutė Bublienė praneša apie Lietuvos 

jaunimo dienas Klaipėdoje birž. 29—liepos 1d.; 
Pasaulio jaunimo dienas Australijoje 2008 m. 
ir progas jaunimui padėti vargšams Lietuvoje 
vasaros metu 

4:15 Paskaita: „Šv. Mišiy ir maldos prasmė" 
Nerijus Šmerauskas 

7:00 Susikaupimo vakaras 
9:00 Šv. Mišios 

Sekmadienis, kovo 18 d. 
8:30 v.r. Meditacija 
10:00 Gavėnios rekolekcijų baigiamosios mintys 

prel. Edis Putrimas 
11:00 Apsitvarkome ir vykstame namo! 

Tarp paskaitų numatytos diskusijos ir pratybos 

Užsiregistruokite iki kovo 10 d. rašydami 
Linai Bublytei: jaunimo-rekolekcijos@comcast.net 

Turite klausimų? Skambinkite telf: 248-538-4025 

Kaina $75.00 savaitgaliui 

Čekius rašyti: Religious Aid - Youth Ministry 
4415 Oak Grove, Bloomfield Hills, Ml 48302 

Rekolekcijas ruošia ir visus maloniai kviečia 
Užsienio lietuvių jaunimo sielovados centras 

Vadovė Birutė Bublienė 

J 

Žemaičių Kalvarijos Antano Maceinos ateitininkų kuopos globėja Gintaute Kaz
lauskienė (viduryje) su kuopos pirmininkais, Lina ir Vidu, dalyvavo Telšių 
vietovės ateitininkų suvažiavime. 

valdybos veikla supažindino iš Vil
niaus atvykęs MAS valdybos pir
mininkas Artūras Stambrauskas. 

Telšių ateitininkų globėjos Jur
gita ir Loreta Raudytės pristatė 
naują kun. Stasio Ylos knygos „Atei
tininko vadovas" papildytą leidimą. 
Telšių vietovės valdybos sekretorės 
Jurgitos Paulauskaitės kviečiami apie 
savo veiklą kuopose pasakojo, gerąja 
patirtimi dalinosi ateitininkai iš 
Linkuvos (Pakruojo raj.), Viekšnių 
(Mažeikių raj.), Kaltinėnų (Šilalės 
raj.), Klaipėdos, Mažeikių, Šilutės ir 
kitų kuopų. 

Mūsų — Papilės šv. Aloyzo atei
tininkų kuopos veiklą pristatė kuopos 
pirmininkė Ugnė Masevičiūtė, sekre
torė Aiste Gauronskaitė, globėja 
Genutė Pundziuvienė, kuri lapkričio 
mėnesi savo darbo patirtimi dalinosi 
Kaune vykusiame seminare, skir
tame naujai besikuriančioms kuo
poms, jų globėjams. Parodėme susi
rinkusiems nuotraukas, vaizdinę 

medžiagą, straipsnius „Vienybėje", 
„Drauge", „Ateityje", bylojančius 
apie mūsų kuopos veiklą, papasako
jome apie kai kurių darbų organiza
vimą. 

Visą dieną su mumis bendravo, 
dvasiškam susikaupimui, giesmėms, 
maldai bei šv. Mišioms kvietė senas ir 
geras ateitininkų draugas kun. 
Rolandas Karpavičius. 

Grįžome iš šito dvasinio šaltinio 
atsigėrę patys, savo žodžiu kitus 
sustiprinę, dėkodami renginio organi
zatoriams, dalyviams, svečiams, o 
ypač kuopos geriems tėveliams — 
Gintautui Masevičiui bei S. ir G. 
Gauronskams — tokiomis sudėtin
gomis tą dieną oro sąlygomis 
nuvežusiems į Žemaitijos sostinę ir 
vėl grąžinusiems mus atgal. 

Aistė Gauronskaitė 
Papilės šv. Aloyzo ateitininku 

kuopos sekretorė 

mailto:jaunimo-rekolekcijos@comcast.net
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NEKILNOJAMASIS TURTAS DRAUDIMO PASLAUGOS MOKESČIŲ PASLAUGOS 

INDEPENDENT REALTORS • 
OF I L L I N O I S I N C . ^ ^ ^ 

Feter Paulius Reda Blekys • > : ; : ; : ; . • : • ; • . • : • : • : - : • ; • : • : - : • : - ; • : • : 

7 0 8 2 1 4 5 2 8 4 

Aptarnaujame Čikagą ir jos apylinkes 
daugiau kaip 25 metus 

? m> 

GREIT PARDUODA 
First Landmark Realty risi 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

V I D A M . IJLT 
SAKEVICIUS 

Real Estate Consultant 
Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardavimas 

7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

Ozr&uy, 
25 

Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak La wn. Dlinois 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 pa tarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

^ 

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 VV. 95 St. 

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

Tvarkome prašymus dėl pajamų 
mokesčio numerio. 

PASLAUGOS 
FOTOGRAFAMS 

r — _ — — — _ _ _ _ _ _ _ _ < — — ^ 
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 

PARDUODA 

r 
I 
I 
I 

Audr ius Mikul is 
Ist Choice Real Propertys 

PASKOLOS 

INTERBANK MORTCACE COMPANY 
Home loans 

Unikalios finansavimo programos ir sąlygos 
GEDIMINAS ZAREMBA 

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

Illinois Residential Mortgage broker Bank 

, Tei.: 630-205-9262 
I E-mail: amikulis@usa.com 
i Įvairus nekilnojamas turtas: 
* * Nemokamas įkainavimas 
• * Nemokama rinkos analizė 
J * Pirkimas £ 

* Pardavimas 

I 
I 

* Surandame 
optimaliausią finansavimą 

DARIEN RA). 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 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W. 69th Street 
Tel. 773-776-1486 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
m MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

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

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

SIŪLO DARBA 
NAMŲ REMONTO IR 

STATYBINĖS PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Chkago, IL 60629 
Prekyba, instaflavimas, aptarnavimas 
— Ucensed — Bgndjed— insured 

24 
ral. per para 

7 dienos 
per savaite 

F R U 
ESTIMATE 

773 7784007 
773 531 1833 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

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 e a m s t e r s n e e d e d 
t o sew unique and intr icate 

designs vvith a clean l ine, pat-
tern-making a pius. Call Diane 

7 7 3 - 9 8 7 - 5 8 3 6 ( leave a message) 

IEŠKO DARBO 

* Moteris ieško darbo 5 dienas su gųžimu 
namo lietuvių šeimoje prižiūrėti pagy
venusius žmones ar vaikus. Tel. 773-895-
2160. 

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

5 Lufthansa S4S nnn/ifft KLM 

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

13o North Marion, Oak Park. 
Fax resume to 708-233-5944, or 

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

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500 

5ww.autctracieusa com 
PIGIAUSI AVIABILIETAI Į LIETUVĄ IR EUROPA 

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

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

K E P Y K L A IR DELIKATESAI 
6 2 1 6 W . A r c h e r Ave . , C h i c a g o , IL 6 0 6 3 8 

T e l . 7 7 3 - 5 8 1 - 8 5 0 0 
• Lietuviška duona ir raguol iai 
• Vestuvinia i i r j va i rūs to r ta i 
• Siunčiame mūsų produk tus UPS 
• A t idary ta 7 dienas per savaitę 
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
p i rm. - penkt. 

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

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pi rm. - 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.racinebakery.com
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GYVENIMO LAIKRODIS TIKSI 
EUGENI1A BARSKETIENE 

Namuose neįprasta tyla. Abu 
šuneliai miega prie mano kojų. Šilta 
kojoms ir man ramu. Įsijungiu kom
piuteri, skaitau: „Gyvenimo laikrodis 
tiksi ir niekas nežinome, kada išmuš 
paskutinis dūžis. Kaip kažkas yra 
pasakęs: 'Ne mes prisukome, ne mes 
jį ir sustabdysime'. Paskubėkime būti 
geri vieni kitiems, kol dar esame 
kartu. Nepagailėkime gero žodžio, 
neatidėliokime jo nekrologams ir 
graudžioms kalboms prie gedulingų 
pietų stalo" (Evangelikų-liuteronų 
bažnyčios kunigas Arvydas Malinaus
kas). 

Susimąstau. Kiek daug tiesos jo 
pamoksle. Kai numiršta žmogus — 
ilgiausi nekrologai laikraščiuose, 
atsisveikinimo metu per šermenis, 
minimi jo atlikti darbai. O kodėl 
nepadėkoti tam, kuris pluša bend
ruomenės labui po kasdieninio dar
bo valandų? Padėkoti tam, kuris 
kantriai visą amžių auklėjo jaunąją 
kartą — mokytojui ar pilkajai bitelei, 
kuri kasdien rūpinosi atlikti gerą 
darbelį — padėti artimui, nušluostyti 
ašarą našlaičiui, prisidėti aukomis 
prie ruošiamo projekto? Ir begalvo
jant apie tai, iškilo Danutės Jan-
kauskaitės-Eidukienės paveikslas. 

Danutė Jankauskaitė-Eidukienė 
• 

Kas ji? Ji vienturtė dukra, bet 
augino savo šešis vaikus. Spėjo suktis 
kasdieniniame gyvenime, buvo labai 
tvarkinga ir punktuali, niekada ne
siskundžianti laiko trūkumu. Prisi
menu, prireikė man informacijos apie 
vieną renginį, tai nuvykau pas ją 
pasitikrinti. Maniau gausianti kelis 
paaiškinimus žodžiu. Bet ne — ji 
nuėjo į kitą kambarį ir tuoj atnešė 
iškarpą man rūpima tema. 

Danutė Jankauskaitė-Eidukienė 
studijavo lituanistiką Pabaltijo uni
versitete, mokytojavo Čikagos litua
nistinėje mokykloje ir Čikagos aukš
tesniojoje mokykloje, pašvęsdama 
tam 30 metų. Buvo veikli ir skautijo-
je, vadovaudavo skautų stovykloms 
nuo pat universiteto. 

Pabaltijo universiteto kolegos ir 
profesoriai yra dėkingi už tai, kad 
nuo pat pirmųjų universiteto įkūrimo 
dienų ji rinko iškarpas, programas. Ir 
ne tik rinko, bet drauge su skurdžiu 
turteliu atsivežė į Ameriką. 

Sukūrusi šeimą su Edmundu 
Eiduku nenutraukė savo mėgstamo 

užsiėmimo. Augindama didelę šeimą, 
rūpinosi, kad Pabaltijo universiteto 
vardas nebūtų užmirštas istorijos, 
kaip įvyko su UNRA's universitetu. 
Rinko kolegų prisiminimus nuo pat 
pirmų atvykimo į Ameriką dienų, kai 
mes rūpinomės, kur rasti geriau 
apmokamą darbą. Pageltusiuose la
puose „Tėviškės žiburiai" (1946 m.), 
toliau 1947 metų skautų akademikų 
šventė Pabaltijo universitete, skaitau 
apie pirmąją Akademinę skautų 
stovyklą „Ragainėje" prie Hambur
go, kur dalyvavo studentai skautai iš 
5 Vokietijos universitetų. Skaitau ir 
1949 metų operos solisto VI. Ivanaus
ko dainavimo studijos mokinių kon
certo programą. Vartau laiko dul
kėmis apneštą humoro laikraštėlį 
„Pantis". Ar daug kas prisimena jį? 
1947 metais „Naujienose" rašo Vy
tautas Bildušas, 1948 m. jis jau rašo 
„Santaroje" apie tai, kaip tremtinys 
studentas maitinasi už gaunamus 15 
centų per dieną. Mirga Algio Astašai-
čio prisiminimai, o jau 1949 m. An
tanas Kazlas rašo apie paskutinį „Fi
nis semestrei". 1991 metais Danutės 
rūpesčiu paminėta 45 metų Univer
siteto įkūrimo sukaktis, suruošta 
parodėlė. Jos pasiūlyta mintis ruošti 
50 metų universiteto įkūrimo minė
jimą. Sudarytas komitetas, pasiva
dinęs dešimtuku. Drauge su kolega 
Pranu Jurkum ir kitais „dešimtu
ko" nariais suruoštas minėjimas. 
Kartu ji buvo ir veikli skautų narė — 
net ir tuntininkė. Ir viskam rasdavo 
laiko. 

Nepaisant jos užmojo rinkti bib
liografinius duomenis apie Pabaltijo 
universitetą, ji dar rūpinosi ir Vo
kietijoje likusiais kolegomis. Mano 
tėtis buvo invalidas ir nebuvo vilties 
gauti iškvietimą atvykti į Ameriką. 
Vieną dieną gaunu laišką nuo Da
nutės, kad siunčia iškvietimą man ir 
pataria bandyti atvykti, palikus tėvus 
Vokietijoje, o vėliau žiūrėsime kaip 
iškviesti ir juos. Nors buvo skaudu 
palikti motiną su invalidu tėčiu, bet 
reikėjo ryžtis. Atvykau tiesiai pas 
juos. Gyveno jie labai susispaudę su 
Edmundo tėvais, seserim ir dar an t 
rankų supo jauniausią atžalą — Jū
ratę. Gerai supratau tą riziką, kurią 
Danutė su Edmundu apsiėmė, iš
kviesdami mane. 

Kunigo pamokslo žodžiai primi
nė man, kad svarbu padėkoti tada, 
kai žmogus yra tarp mūsų. Yra di
džiausias atpildas, kada įvertinami 
darbai, nes miręs tojau negirdi. Įver
tindami ir padėkodami įkvėpiame 
norą darbą tęsti toliau. 

Mes, buvę Pabaltijo universiteto 
kolegos, profesoriai ir kapelionas R. 
Krasauskas, esame dėkingi Danutei 
už jos rūpestį ir pasišventimą rinkti 
medžiagą apie Pabaltijo universitetą. 

Drauge dėkojame ir Pranui Jur
kui, kuris žengė koja kojon su Da
nute. Pranas Jurkus Pabaltijo uni
versitete studijavo ekonomiką ir tei
sę, kurią baigė Bonos universitete. 
Čikagoje baigė La Salle universitetą 
ir apsigynė komercinės teisės baka
laurą. 

Jie drauge, padedami kolegų, 
ritina sunkų akmenį į lietuviškų ver-

IEŠKO DARBO 

* 52 m. moteris ieško pagyvenusių 
žmonių priežiūros darbo ir gyventi kartu. 
Buitinė anglų kalba, nevairuoja. Tel. 708-
833-9482. 

* Pagyvenusi moteris ieško žmonių prie
žiūros darbo su gyvenimu. Gali dirbti 7 
dienas. Turi patirtį, rekomendacijas, ska

niai gamina maistą. Tel. 708-344-8226. 

* Moteris ieško darbo nuo 9 v.r. iki 12 v. r. 
darbo dienomis. Tel. 773-386-5152. 

* Medikė, turinti žalią kortelę, vairuojanti, 
anglų kalba buitinė, perka gerai apmoka
mą darbą su gyvenimu. Tel. 630-788-7325. 

Pranas Jurkus 
tybių kalną ir nori jį ten palikti taip, 
kad net ir ne per daug išprusęs istori
kas nepraeitų pro šalį jo nepaste
bėjęs. Tas „akmuo" Vokietijoje buvo 

Pabaltijo universitetas. Danutė Eidu-
kienė ir Pranas Jurkus stipria gran
dine apjuosė Pabaltijo universiteto 
profesorius, kapelioną ir kolegas, 
suorganizuodami universiteto įkūri
mo metines ir pabendravimą. Jų 
žodžiais tariant: „Redde quad debes" 
— atidavėm tai, kas mums priklausė. 

2007 m. kovo 14 d. vėl rinksimės 
Pasaulio lietuvių centre 12 vai. pa
minėti 61 Universiteto įkūrimo meti
nių. Gyvenantieji kituose miestuose 
ar valstijose kviečiami ta proga at
siųsti savo atsiminimus, nuotykius, 
jiems gyvenant Pabaltijo universiteto 
bendrabutyje. Drauge prašome at
siųsti ir dabartinę savo ar savo šei
mos nuotrauką. Bandysime atpa
žinti ir mintimis būti su jumis. 

Siųsti: 
Pranas Jurkus, 
161 S. Villa Ave., 
Elmhurst, IL 60126 
arba ebarsketis@AOL.com 

Paslaptinga Micl 
SES. ONA MIKAILAITĖ 

Kažkur Sv. Petro bazilikoje Va
tikane Michelangelo — žymus italų 
renesanso skulptorius, dailininkas, 
archi tektas ir ne t poetas (1475— 
1564) — turėjo savo privačią būstinę 
arba studiją. 2006 metais, ruošiantis 
švęsti bazilikos 500 metų jubiliejų 
(skaičiuojant metus nuo 1506 m. ba
landžio 18 d., kuomet popiežius Ju
lius II padėjo kertinį akmenį), tyrinė
tojai rūpest ingai t ikrino bazilikos 
archyvus. Rasta pergamentu aplenk
ta knyga, kur sužymėtos 1556—1558 
metais padarytos išlaidos. Čia įrašy
ta, jog išleista 10 scudi Michelangelo 
užsakytam raktui, skirtam rakinti skry
nią, esančią jo privačioje studijoje. 

„Fabbrica di San Pietro" dabar 
vadinamas archyvas, kur laikomi 
bazilikos dokumentai. Originaliai tai 
buvo „Congregazione della Fabbrica 
di San Pietro", popiežiaus Klemenso 
VII įsteigta komisija prižiūrėti bazi
likos statybos finansus. 

„Žinome, jog Michelangelo tikrai 
bazilikoje turėjo savo privačią būsti
nę", — teigia Maria Cristina Carlo-
Stella, šiuolaikinė Fabbrica vadovė. 
Ilgus amžius buvo manoma, jog kai
riajame bazilikos sparne esantis jau
kus, freskomis išpuoštas ir židiniu 
apšildomas kambarys, vadinamas „la 
stanza di Michelangelo" buvo meni
ninko studija ir vieta, kur jis pasi
traukdavo pailsėti. Iš pirmo aukšto 
būst inė pasiekiama vingiuotais mar
muro laiptais. 

Sią romantišką tradiciją neseniai 
„susprogdino" menotyrininkas ir ar-
chyvistas Federico Bellini. Pagal 16-
ojo amžiaus škicą, aiškina Bellini, Mi
chelangelo laikais kairysis bazilikos 
sparnas buvo žolėmis apžėlęs akme
nynas. Tuo metu Fabbrici archyvo 
patalpa buvusi dešiniajame bazilikos 
sparne. 

Didysis menininkas pašventė 
daugelį darbo valandų ir savo jėgų Sv. 
Petro bazilikos statybos planavimui 
bei dekoravimui. Popiežiaus Juliaus 
II pradėta bazilikos statyba užsitęsė 
120 metų. Statybos darbams vadova
vo dešimt architektų, dirbusių prie 
devynių popiežių. Keturi jų buvo kilę 
iš garsios Mediči šeimos, žinomos, 
kaip meno ir menininkų globėjos bei 
mecenatės. 

Būdamas tik 25-erių metų, Mi
chelangelo Buonarotti sukūrė „Pie-

idangelo studija 
ta" skulptūrą, kuria žavėjosi anuo 
laiku meną išmanantys žmonės. 1505 
m. popiežius Julius II pakvietė jauną
jį menininką skulptūromis išpuošti jo 
mauzoliejų. Netrukus šis projektas 
buvo nustumtas į šalį, nes popiežius 
užsimojo statyti didžiulę baziliką. 
Pradžioje Michelangelo buvo pasam
dytas tapyti freskas Sistino (Siksto) 
koplyčios lubose, ir prie to dirbo ket
verius metus (1508—1512). Popiežiaus 
ir temperamentingo menininko san
tykiai buvę audringi ir gerokai nema
lonūs iki tiek, kad Michelangelo iš 
Romos pabėgo į Florenciją. Prie po
piežiaus Klemenso VII, kuris buvo 
švelnesnio būdo ir aukštai vertino 
menininko genialumą, jis 1534 m. 
apsiėmė tapyti „Paskutinio teismo" 
freską Sistino koplyčios sienoje. Tas 
darbas užtruko iki daugmaž 1541 
metų. Michalangelo jau buvo per 70 
metų senukas, kai popiežius Paulius 
III jį paskyrė pagrindiniu bazilikos 
architektu. Nors ir nestudijavęs ar
chitektūros, Michelangelo prie šio 
darbo prisilietė kaip skulptorius. Jis 
suprojektavo bazilikos centrinį ku
polą, kuris ligi šiol laikomas pasauli
niu architektūros šedevru. Jis taip 
pat suplanavo išorinę bazilikos formą. 

Darbo metu Michelangelo labai 
nemėgo, kad kas jo darbą stebėtų. Jis 
slapstėsi ir dažnai keisdavo projekto 
planus. 

Šiuolaikinių ekspertų tyrinėjimai 
rodo, jog, vykstant statybos darbams, 
dešiniajame bazilikos sparne buvo 
įrengtos patalpos dirbantiems ama
tininkams nakvoti. Galimas dalykas, 
kad ir Michelangelo būstinė buvusi 
kur nors toje vietoje. Jo užsakytas 
raktas, kaip pažymėta išlaidų knygo
je, kainavęs 10 scudi, kas buvo dau
giau nei eilinių amatininkų mėnesinė 
alga. Brangus raktas! Ką Michelan
gelo laikė užrakintoje skrynioje, nie
kas nežino. Jis dirbo prie bazilikos 
statybos iki 1564 metų ir mirė toje 
savo studijoje vasario 18-tą dieną. 

Mums Sv. Petro bazilika atminti
na, nes šių, 2007 metų, birželio 28 d. 
sukanka 20 metų, kai ten, 1987 me
tais, buvo susirinkę apie trys tūks
tančiai lietuvių iš viso pasaulio švęsti 
Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejaus 
ir dalyvauti arkivyskupo Jurgio Ma
tulaičio beatifikacijos iškilmėse. Ta 
proga bazilikos aikštėje plevėsavo tri
spalvė, o bazilikos skliautais nuaidėjo 
lietuviškas žodis. 

mailto:ebarsketis@AOL.com
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BRIGHTON PARK LIETUVIAI 
ŠVENTĖ VASARIO 16-ĄJĄ 

JAV LB Brighton Park apylinkės 
valdyba ir Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapija šventė Vasario 
16-os 89 metų Lietuvos Nepriklau
somybės šventę. 

Susirinkusius pasveikino Brighton 
Park apylinkės pirmininkė Salomėja 
Daulienė. 

Diena buvo šaltoka, bet švietė 
saulutė, lyg kviesdama visus pami
nėti šią lietuviams brangią šventę. 
Labai tiko šiai šventei mūsų himno 
žodžiai: „Tegul saulė Lietuvos, dega 
mūsų širdyse"... 

Po pamaldų žmonės su šeimomis, 
po vieną ar su pažįstamais šnekučiuo
damiesi, ėjo j parapijos salę. Prie pa
radinių durų visus pasitiko gražiai, 
tautiniais rūbais pasipuošusi JAV LB 
Brighton Park apylinkės pirmininkė 
Salomėja Daulienė. Kiekvieną atėjusį 
pasveikino ir pakvietė užeiti į didžiąją 
parapijos salę. Prieš einant į salę 
žmonės ėjo pildyti dokumento dėl dvi
gubos pilietybės. Tatjana Rūta sakė, 
kad žmonės rašėsi be atskiro ragini
mo ir greitai lapai buvo užpildyti pa
rašais. 

Įėjusiuosius pasitiko šventiškai 
išpuošta ir paruošta salė. Lietuviški 
Vyčio ženklai ir ant stalų lietuviškos 
vėliavėlės padėjo sukurti šventišką 
nuotaiką. Viskuo rūpinosi S. Daulie
nė, o virtuvėje triūsė — kepė vėdarus 
ir ruošė kitas vaišes Viktoras Senda 
su grupe žmonių: Sigita Slutiene, Pal
myra Giliene, Vytu Stanevičiumi, 
Danguole Ilginyte, Birute Juodval-
kiene. 

Lauke prie kryžiaus gražiai vėjo 
plevenama, saulės apšviesta iš toli 
matėsi lietuviška vėliava ir mažesnės 
vėliavėlės. 

Vasario 16-os 89 metų sukakties 
minėjimą pradėjo Salomėja Daulienė. 
Pasveikino gausiai susirinkusius, pa

dėkojo visiems už gausų dalyvavimą. 
Programą vedė Apolonija Stepo

navičienė. Ji skaitė eiles, kurios pri
minė Lietuvą ir mūsų gyvenimą Lie
tuvoje. Programos vedėja Apolonija 
Steponavičienė pranešė, kad bus gie
dami himnai: Amerikos ir Lietuvos. 
Visi įsijungėme į giesmes. Po giesmių 
Viktoras Kelmelis uždegė žvakę už 
žmones, žuvusius dėl Lietuvos lais
vės. Tylos minute buvo pagerbti žu
vusieji. 

Kun. J. Kelpšas palaimino šią 
šventę ir visus susirinkusius, pasakė 
kalbą. Lietuvos nepriklausomybės 

v 

Aktą skaitė Nerijus Smerauskas. 
A. Daunoravičiaus sveikinimą 

Vasario 16-osios proga perskaitė Apo
lonija Steponavičienė. 

Pranešimą, skirtą Vasario 16-
osios šventei, skaitė advokatas Povi
las Zumbakis. Prelegentas aiškiai 
dėstė faktus, kalbėjo ir apie dvigubos 
pilietybės panaikinimą. Gerb. P 
Zumbakis pasakė, kad atimti lietu
viui Lietuvos pilietybės niekas neturi 
teisės, jeigu žmogus pats nenori to 
daryti. Antra — jeigu kita valstybė 
duoda (atvykusiam ir gyvenančiam 
toje valstybėje) pilietybę, Lietuva taip 
pat neturi teisės jos atimti. Keista, 
kodėl ne rusai, o lietuviai Seimo na
riai, keli teisėjai su prezidento rezo
liucija (palaiminimu) tai daro. Nerei
kia jiems leisti savivaliauti, todėl rei
kia dar kartą su parašais kreiptis į 
Seimą, dėl išleisto neteisingo įsaky
mo: „Panaikinti išvykusiems dvigubą 

Advokatas Povilas Zumbakis skaito 
pranešimą. 

pilietybę". Įdomiai buvo išdėstyta da
bartinė Lietuvos politinė padėtis. 

Po adv. P Zumbakio pranešimo 
S. Daulienė pakvietė visus pietų. 

Darbščiosios moterys mielai tal
kininkavo išduodant maistą ir patar
naujant. 

Šventė praėjo gerai ir turiningai. 
Visi išėjome su pakilia nuotaika. 

Tatjana Rūta 

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO 
FILISTERIAI PAGERBĖ MIRUSIAS SESES 

Akademinis skautų sąjūdis yra 
Lietuvių skautų sąjungos atšaka. Jų 
veikla skiriasi nuo kitų Sąjungos 
šakų tuo, kad akademikai skautai yra 
jau subrendęs asmenys, mokslus ei
nantieji arba jau įgiję profesijas, jau
nuoliai. Asmenys, įsijungę į Akade
minį Skautų Sąjūdį, jaunystėje jau 
yra buvę skautais, bet pradėję studi
jas, kad pasiruoštų gyvenimui, neno
rėjo atitrūkti nuo patirtos skautiškos 
ideologijos. 

Akademikų skautų veikla yra 
pritaikyta studentiškam jaunimui. Jų 
tikslas yra tobulėti asmeniškai ir 
kartu dirbti su jaunesnio amžiaus 
jaunuoliais. Daugelis akademikų dir
ba skautijos sąjungoje vadovais tun
tuose, vasaros stovyklose, dalyvauja 
visuomeninėje veikloje. 

Akademinis skautų sąjūdis savo 
veiklą pradėjo Kauno universitete, 
1924 metais, spalio 16 d. ir išsilaikė 
iki šių dienų. Kiekvienais metais yra 
paminimos įsisteigimo metinės ir pri
simenami į Amžinybę išėję sąjūdžio 
nariai. 

2007 m. vasario 17 d. Akademi
nio skautų sąjūdžio Filisterių skyrius 
meldėsi Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijos Dievo namuose už fil. 
Gražiną Musteikytę ir jos mamą 
Gražiną Musteikienę. Šv. Mišias at
našavo kun. dr. Arvydas Zygas, skau
tas nuo jaunystės, o pamokslo metu 
jis paminėjo, kad Gražina paliko šį pa 
šaulį prieš vienerius metus. Gyven
dama tėvynėje Lietuvoje, daug dar
bavosi labdaros veikloje išsaugojant 
tėvynės laisvę. Kun. A. Zygas primi
nė, kad tik brigados generolas Mus
teikis ragino nepriimti sovietų ulti
matumo atsiųsti rusų kariuomenę į 

Lietuvą. Atvykusi į Ameriką Gražina 
sielojosi dėl Lietuvos laisvės ir buvo 
veikli visuomenininke. 

Kun. A Žygas, dalindamasis min
timis su pamaldose dalyvaujančiais jų 
draugais ir pažįstamais, pabrėžė, kad 
skaudžiausia yra prisiminti jaunos, 
tik 32 metų amžiaus, akademikės 
Gražinos Musteikytės mirtį. Ji buvo 
veikli lietuviškoje veikloje, įsijungė į 
skautišką veiklą, o vėliau ir į Aka
deminę skaučių draugovę. Ankstyva 
mirtis nutraukė daug žadantį šios 
jaunos akademikės gyvenimą. Ji įgijo 
magistro laipsnį Čikagos universi
tete, studijavo Paryžiaus Sorbonos 
universitete, tobulinosi mikrobiologi
jos srityje. Tiek mama, agronome iš 
profesijos, Gražina Musteikienė, tiek 
jaunoji akademike Gražina Mus
teikytė rūpinosi lietuviško jaunimo 
ateitimi, todėl jos paliko pomirtinį 
fondą jaunimo stipendijoms. Stipen
dijų fondą pavedė tvarkyti Akade
miniam skautų sąjūdžiui, Vydūno 
fondui. Stipendijos iš gaunamų palū
kanų turi būti skiriamos dviems stu
dentams, studijuojantiems agronomi
ją ir biochemiją. 

Šv. Mišių metu įspūdingai giedojo 
solistė Nida Grigalavičiūtė, o jai 
akompanavo muzikas Ričardas Šo
kas. Prisiminimo pamaldas organiza
vo filisterė Jūratė Variakojienė ir jai 
talkino jos vyras inž. Jonas Variakojis 
bei filisterė Ritonė Rudaitienė. Visi 
šv. Mišių dalyviai buvo pakviestį į 
viešbutį „Hilton", paminėti miru
siąsias ir pasidalinti žiniomis apie 
šias asmenybes. 

Susirinkus į gražiai išpuoštą 
„Hilton" salę, vadovavimą perėmė fi
listerė Jūratė Variakojienė. kur: pa 

kvietė filisteres Ritonę Rudaitienę ir 
Nijolę Voketaitienę, kad pasidalintų 
prisiminimais apie jaunąją Gražiną 
Musteikytę, apie malonias bendrystės 
dienas. Apie Gražiną Musteikienę 
papasakojo ilgametis Vydūno fondo 
valdybos pirmininkas fil. Vytautas 
Mikūnas, mat Gražina yra filisterių 
Jolantos ir Vytauto Mikūnų gimi
naitė. Jiems teko praleisti daug 
valandų kalbant apie Lietuvoje studi
juojantį jaunimą ir Vydūno fondo ga
limybes skiriant nedideles stipendi
jas. Gražina Musteikienė dukters 

Gražinos vardu 80 proc. savo turto 
paskyrė Vydūno jaunimo fondui. 

Vydūno fondas šalia stipendijų 
studentams nemažai pinigų skiria ir 
knygų leidimui. Vydūno fondo taryba 
ir valdyba yra labai dėkinga aukoto
jams, prisidėjusiems ir dar prisi
dedantiems prie šio fondo didinimo. 
Fondo darbuotojai dirba negaunami 
jokio atlyginimo. Kviečiame lietuvių 
visuomenę remti šį jaunimo fondą 
savo įnašais. 

Antanas Paužuolis 

šv. Mišių dalyviai švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Iš kairės pir 
moje eiėje: Daiva Mikūnaitė-Repond, Emilija Paužuolienė ir Jūratė Va
riakojienė Ant ro je eilėje: Ritonė Rudaitienė, Vytautas Mikūnas, Joana Da
nilevičienė, Emilija Kantienė, Nijolė Voketaitienė ir Arnoldas Voketaitis. 
Trečioje ei lėje: Dalia Urbutienė, Janina Miknaitienė. Marytė černiūtė, An
tanas Paužuolis. Ketvir toje ei lėje: Jonas Variakojis. Algirdas Machertas, Vy
tautas Černius. Sigitas Miknaitis ir kun. Arvydas Žygas. 

Renatos Vanakoiytes-Stamškienes nuo'r 
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STUDENTŲ REKOLEKCIJOS 
IR SEMINARAS 

Sausio 29-31 d., prieš pradėdami 
pavasario semestrą, Katalikų teologi
jos fakulteto (KTF9) VDU studentai 
jėzuitų rekolekcijų namuose Kulau
tuvoje susirinko susikaupti Viešpa
ties akivaizdoje, pasvarstyti apie savo 
kaip teologo ar religijos studijų spe
cialisto pašaukimą ir aptarti fakulte
to aktualijų. 

Pirmoji diena buvo skirta savo 
gyvenimo kelio peržvalgai: t. Stasys 
Kazėnas, SJ, vedė meditaciją apie gy
venimą kaip tekančią upę ir aukojo 
šv. Mišias. 

Antrąją dieną organizuotas semi
naras apie teologiją kaip pašaukimą 
ir darbo Bažnyčioje perspektyvas. 
Kartu su KTF prodekanu dr. Benu 
Ulevičiumi studentai svarstė univer

sitetinių studijų tikslus. Buvo at
kreiptas dėmesys, jog universitetas 
ne tik teikia žinias, bet ir leidžia jau
nam žmogui išsiugdyti pasaulėžiūrą, 
padedančią orientuotis pliuralistinėje 
visuomenėje ir nepasiduoti reliatyviz
mo bei stereotipų diktatui. KTF dės
tytojas dr. Artūras Lukaševičius pris
tatė darbo Bažnyčioje dabartines ga
limybes, o studentai grupelėse pasi
dalijo savo ateities lūkesčiais ir nuo
gąstavimais. 

Trečiąją dieną buvo kalbama 
apie fakultetą: siūlomos studentiškos 
veiklos idėjos, raginama kurti fakul
teto tradicijas, gaivinti bendruome
ninės maldos gyvenimą. 

BŽ 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL PHONES 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAV1CIUS) 

Funeral Home's 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICACO 

„Still Proudly Serving Lithuanian Families" 

HILLS 
FUNERAL HOME 

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

Other Locations Available 
(708) 598-5880 

'Formerly of Roseland" "Family Owned & Operated' 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

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

A t A 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

Mirė 2007 m. vasario 27 d., sulaukęs 94 metų. 
Į JAV su šeima atvyko 1965 m. gruodžio mėn. 
Gimė Marijampolėje, Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: žmona Olga Martha, duktė Liana su vyru Gary 

Prorok; sūnus VValdemar su žmona Suzette, anūkai Caroline ir 
Kristine. 

Velionis pašarvotas šeštadienį, kovo 3 d., nuo 4 vai. p.p. iki 6:30 
v.v. Ridgemoor Chapels, 6453 W. Irving Park Rd., Chicago, IL. 773-
736-2693. 

Atsisveikinimas 6:30 v.v. 
Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti. 

Nuliūdę artimeji 

A t A 
OMAR 

JURGIS 
BENDIKAS 

Mirė 2007 m. kovo 1 d. 
Gyveno Deerfield, IL. 
Gimė 1927 m. spalio 3 d. Tauragės apskr., Lietuvoje. 
A resident of Lithuania until his family was displaced by the 

outbreak of WWII. His arrival at Union Station in Tacoma, 
VVashington on Nov. 11, 1949, was the conclusion of a 7,000-mile, 
trans-Atlantic, cross-country trip and also new beginning for the 
young man,who had spent four years in West German displaced per-
sons camps. Refugees were being resettled in North and South 
America, the United Kingdom, Australia, etc. Expectations of re-
turning home were dashed by the „Big Three (Allied) Conference" 
at Yalta. The Western powers agreed to let the Soviet Union impose 
Communist regimes on most Eastern European countries, inclu-
ding Lithuania. He had received a grant to attend Pacific Lutheran 
University in Tacoma, Washington. Omar supplemented his Pacific 
Lutheran University grant by serving in the dining hall, and doing 
janitorial and gardening work. He completed his studies for an MBA 
at Washington University in St. Louis, in 1953; he was drafted into 
the Army. He says he was tagged with the nickname „Omar'' by his 
fellow recruits,whom he attempted to enlighten by reading excerpts 
from the "Rubaiyat" of Omar Khayyam. When it came time for him 
to complete the naturalization process, Bendikas reąuested the 
name added. Following his military duty, he married, raised three 
children, helped his parents operate their Wisconsin dairy farm and 
spent the next 30 years with Market Facts Inc. a major market 
research company in Chicago, IL. He rose to the title of Senior Vice 
President and served on the Board of Directors. Once retired, he 
became an avid alpine skier, snowboarder, and mountain climber. 
Through a chance comment exchanged at a church picnic, he beca
me reunited with a childhood sweetheart from his Lithuanian ho-
metovvn. They've been remarried for nineteen years. Omar once 
said, „the ręst of the story in two very happy people". Omar will be 
dearly missed by family and friends. 

Nuliūdę liko: žmona Donna, brolis Davė, sesuo Julia, duktė Lau
ra Bendikas, sūnus John Bendikas, 4 anūkai: Sam ir Seryna Es-
rada, Ashley ir Andrew Bendikas. 

A. a. Omar Jurgis buvo sūnus a.a. Jurgio ir Mare, tėvas a.a. 
Caryl Estrada. 

Velionis bus pašarvotais antradienį, kovo 6 d. nuo 3 v. p.p. iki 9 
v.v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd. (8000 W), 
Hickory Hills, IL. Atsisveikinimas 7 v.v. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 7 d. 10 v r. Lietuvių evange
likų liuteronų bažnyioje 6641 S. Troy. A.a. Omar Jurgis bus palaido
tas Bethania kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Lack & Sons FH. Tel. 708-430-5700 

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

•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 

•Kviečiame lietuvių visuomenę 
atvykti į tradicinę Čikagos lietuvių 
skautų Kaziuko mugę, sekmadienį, 
kovo 11 d., Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Sv. Mišios — 9:00 vai. r., 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi
joje. Mugės atidarymas — 10:15 vai. 
r., naujuosiuose Jaunimo rūmuose. 
Aplankykite šią mugę ir paremkite 
lietuvišką jaunimą bei skautiją! 

•Kovo 18 d., sekmadieni, PLC 
didžiojoje salėje, 14911 127th Street, 
Lemont, vyks JAV LB Lemonto apy
linkės narių metinis susirinkimas. 
Aptarsime praėjusių metų apylinkės 
valdybos veiklą, išklausysime finan
sinę ataskaitą, į valdybą rinksime 
naujus narius, numatysime gaires 
ateičiai. Visus Lemonto ir apylinkių 
narius kviečiame aktyviai dalyvauti. 

• M i e l i skai tytojai , dienraščio 
„Draugas" kovo 2 d., penktadienio, 
laidoje įsivėlė klaida — 5 psl. Antano 
Klimo rašinyje „Garsai (Fonetika, 

fonologija)" dėl techninių kliūčių 
įsiterpė angliškas tekstas. Atsipra
šome gerbiamo autoriaus ir skaityto
jų, o minėtą straipsnį galėsite pas
kaityti antradienio, kovo 6 d., „Drau
go" numeryje. 

IŠARTI IRTOIJ-

•Frankofonijos dienų renginiai 
skirti norintiems artimiau susipažin
ti su prancūzų ir kitų prancūziškai 
kalbančių kraštų kultūra. Lietuva 
Tarptautinės frankofonijos organiza
cijos šalimi stebėtoja tapo 1999 me
tais. Lietuva pirmą kartą dalyvauja 
Frankofonijos dienų 2007 VVashing-
ton, DC, kultūrinėje programoje ir 
pristato vieną žymiausių lietuviškų 
grupių LT UNITED! Ketvirtadienį, 
kovo 22 d., 7:30 vai. v. grupė koncer
tuos „La Maison Francaise" salėje, 
4101 Reservoir Rd., N. W. VVashing-
ton, DC. Daugiau informacijos apie 
koncertą galima rasti interneto sve
tainėse: 

www.ltembassyus.org; 
www. la-maison-francaise. or g 

/Music/Cabaret/ 
LR taip pat tradiciškai dalyvauja 

Frankofonijos dienos šventėje! Šven
tės dalyviai galės pasivaišinti lietu
viškais valgiais, gėrimais, dalyvauti 
loterijoje ir laimėti kelionę į Lietuvą, 
kurios rėmėjas yra „Doleris Com-
pany"! 

i 
-

SKELBIMAI 

Advokatas 
Jonas Cibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

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

ToH free 24 hr. 888-776^742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

Advokatas 
Vytenis 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 pirkt i paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės \ 

Mutual Federa l Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) S47-T747. 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas a rba 

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 
globos būrelis dėkoja už aukas padėti 
vargingai gyvenantiems vaikams ir 
studentams Lietuvoje. Aukojo: Gied
rė ir Povilas Žumbakiai $100 a.a. Ron 
Horn atminimui, Anonime $40. La
bai ačiū. „Saulutė" (Sunlight Or-
phan Aid), 414 Freehauf St., Le
mont, IL 60439, tel. (630) 243-
7275 arba (630) 243-6435. Aukos 
nurašomos nuo mokesčių. 

• Lietuvos Našlaičių globos 
komitetas: Š.m. vasario mėn. yra ga
vęs šias aukas paremti našlaičius: 
$500: John ir Ruth Juodikis, Palos 
Hills, IL. $300: Algis Gečas, Ormond 
Beach, FL; Audronė ir Šarūnas Už
giris, Highland Park, IL; Raminta Ja-
cobs, La Grange, IL. $150: Albertas 
ir Gražina Karvelis, Naperville, IL; 
Gina ir Donatas Skučai, San Antonio, 
TX; Alexander R. ir Frances L. Do-

manskis, Western Springs, IL. 

• .Almos fondas" gautos aukos 
a.a. Gražinos Žukauskienės at
minčiai. Šiam fondui aukojo: $30: 
Halina Bagdonas, Oak Lawn, IL. 
$25: Mykolas Deveikis, Darien, IL; 
Aurelija Vaičiulis, Chicago, IL. $20: 
Sigitas ir Janina Miknaitis, Darien, 
IL. Jūsų nuoširdžios aukos yra labai 
vertinamos! Lietuvos Našla ič ių 
globos komitetas (Lithuanian 
Orphan Care, Inc.), 2711 West 
71st St., Chicago, IL 60629, tel. 
773-476-2655. Fed. Tax TD #36-
4124191 

• Lithuanian Mercy Lift dėko
ja už aukas, kurias paskyrė cukriniu 
diabetu sergantiems vaikams Lietu
voje. Aukojo: $50 — Donna Kowalski, 
CT. $25 — Edward Savolskis, PA. 
Lithuanian Mercy Lift, P. O. Box 

Kviečiame atvykti ! Balzeko lietuvių kultūros muziejų, 5500 S. Pu-
laski RcL. Chicago, kovo 24 dieną, šeštadieni, 11 vai. r. Dailininkes Rasa 
ibianskienė ir Virginija Morisson padės sukurti meniškus margučius. 
kurie! papuoš šv. Velykų stalą ir bus puiki dovana sveč.ams ir arti-
miesiems. 

Atsineškite svogūnų lukštais dažytų, kietai virtų kiaušinių. Skuti-
nėjimo peiliukais Ir instrukcijomis aprūpins muziejus. 

Pamokos kaina —10 cfol«, vaikams — 5 d oi. 
Būtina iš anksto registruotis telefonu: 773-582-6500. 
Ritos Janz nuotraukoje mažieji susldomėje stebi dailininkes Rasos 

Ibianskienės (dešinėje) marginimo pamokė!ę. kuri muziejuje vyko pra
ėjusiais metais. 
This program h mod« poss i bie m pa** by ISraols from th* i iŠ ino is Arfs CoundĮ, 
Chicago Depą rtment bf Culiufal Aflbirs, ttie ECPC 

88, Palos Heights, IL 60463. Tel. 
708-636-6140. Tax ID #36-
3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 

• Lithuanian Mercy Lift dėko
ja už aukas, kurias paskyrė ligoninės 
rekonstrukcijai ir remontui Lietuvo
je. Aukojo: $25 — Capt. C. ir Eliza-
beth Taff, CA. $15 — Algis Matulis, 
IL. Lithuanian Mercy Lift, P O. 
Box 88, Palos Heights, IL 60463. 
Tel. 708-636-6140. Tax ID #36-
3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 

• Lithuanian Mercy Lift dėko
ja už aukas, kurias paskyrė padėti 
LML įgyvendinti įvairius medicininius 
projektus sergantiems ligoniams Lie
tuvoje. Aukojo: $100 — Security Mort-
gage, Inc., IL. $50 — Marius ir Eglė 
Laniauskas, OH; Irene Rogers Wood, 
NY. $25 — Florence Schneider, NY; 
Bruno ir Helen Žemaitis, IL; Frances 
Kelsheimer, IL; Joseph ir Stella Mi-
kolaitis, AZ; Ona Kartanas, NE; Jad
vyga Regina, MA. $20 — Frances 
Sutherland, HI; D. N. Armonas, OH; 
Richard ir Regina Šlepetys, N J. $15 
— Elena Jasaitis, FL; Nijole Saldus, 
NY; Jean Antanite, NJ; Regina Wal-
don, MI; Josephine ir Frank Bruzgis, 
NJ; Antonina Radyn, PA; Kęstutis ir 
Joanne Lapinas — NY. $10 — Flo
rence Miller, VA; Julia Troiano, N; 
Bronius ir Josephine Krokys, PA; C. 
ir G. Matonis, AZ; Stella Rinius, PA; 
Florence Gomez, MD; Kęstutis ir 
Izolda Cernis, MI. Lithuanian 
Mercy Lift, P. O. Box 88, Palos 
Heights, IL 60463. Tel. 708-636-
6140. Tax ID #36-3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 
• Lithuanian Mercy Lift dėko

ja už aukas, skirtas padėti LML įgy
vendinti įvairiems memcininiams pro
jektams sergantiems ligoniams Lie
tuvoje. Aukojo: $200 — James Kas-
kin, CA; Jonas Dainauskas, IL; Euge-
nia Bartkus, CT. $107 — Peter Kaus-
teklis, CA. $100 — Monument Ho-
mes/Norm Karasa, CO; Angele Si
maitis, NY; Nemira Sumskis, IL. $50 
— Eugenijus ir Irena Vilkas, CA; 
Franz ir Dale Ąžuolas, NJ; Rita ir Mi-
chael Case, CA; Jadvyga Gruodis, IL; 
Van Domanskis, FL; Rimantas ir 
Aristidą Parakininkas, FL; Arthur 
Good, OH. $25 — A. Willeke, CA; Ge
novaite Ankus, IL; Tekle Bogusas, 
MA; Terese Gečys, PA; Jean Valaitis, 
IL; Algis Vydas, ME; Ameila Alb-
right, MD; Leonard Paplauskas, CT; 
Nekalto Marijos Prasidėjimo seserys, 
CT. $15 — Zigmund Baužys, NJ, Vic-
toras ir Stella Macys, FL; John Gi-
riunas, MA; John ir Aldona Stanie-
vich, MI; Ray Gayauskas, CA; Bene-
dict ir Janice Aponavicius, PA; John 
ir Elenda Radas, MI; Aldona Baukys, 
FL; Kathleen Guzauskas, IL; Bernice 
Venckus, IL; Robert ir Lynda Nevu-
lis, NY; Ruth Janikas, IL; Joseph ir 
Marlene Popnik, PA; Dana Elsbergas, 
IL; dr. Daniel Melkus, NE; Regina 
Taunys, CT; Vitoldas ir Vanda Gruz
dys, OH; Stanley Lukoševičius, NY. 
$10 — Helen Barnes, OH; B. R. 
Trinka, IL. $5 — Joseph Keys, VA. 
Lithuanian Mercy Lift, P. O. Box 
88, Palos Heights, IL 60463. Tel. 
708-636-6140. Tax ID #36-
3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift.org 

Vesta Salinąs parėmė „Draugo" leidybą 100 dol. auka. Labai ačiū! 

Paul Gylys iš Olympia, WA, už „Draugo" išleistą kalėdinių sveiki
nimų rinkinėlį ir kalendorių atsiuntė 100 dol. auką. Labai nuoširdžiai 
dėkojame! 

Ona Keraminienė. gyv. Rockford, IL, už „Draugo" išleistą kalen
dorių ir kalėdinių sveikinimų rinkinėlį atsiuntė dosnią 100 dol. auką. 
Esame labai dėkingi! 

mailto:audronee@gmail.com
http://www.ltembassyus.org
mailto:lithuanianmercylift@yahoo.com
mailto:lithuanianmercylift@yahoo.com
mailto:lithuanianmercylift@yahoo.com
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http://www.lithuanianmercylift.org

