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Jaunûjû piligrimû žygis sujungs
Kryžiû kalnâ ir Šiluvâ

Vilnius, rugsėjo 5 d. (Alfa.lt) –
Prancūzijoje, Avinjone, prasidėjo dvi
dienas truksiantis neformalus Euro-
pos Sąjungos (ES) užsienio reikalų
ministrų susitikimas.

Pirmąją susitikimo dieną ES ša-
lių diplomatinių žinybų vadovai ap-
tarė ES santykius su JAV ir Europos
saugumo strategijos įgyvendinimo

peržiūrą.
„Europos Sąjungai naudinga

stiprinti bendradarbiavimą su JAV.
Ypač svarbu plėtoti strateginį dialogą
ir praktinį bendradarbiavimą tokiose
srityse kaip bendras grėsmių įvertini-
mas ir krizių valdymas”, – susitikime
pabrėžė Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras P. Vaitiekūnas. Anot minist-

ro, krizė Gruzijoje ir priklausomybė
nuo vieno energetinių išteklių tiekėjo
didina tarpžemyninio dialogo svarbą.

Kalbėdamas apie Europos saugu-
mo strategijos įgyvendinimo peržiū-
rą, Lietuvos diplomatijos vadovas
pabrėžė, kad būtina daugiau dėmesio
skirti energetinio saugumo klausi-
mams.

Šiluva, rugsėjo 5 d. (ELTA) – Šį sa-
vaitgalį vyksta šeštasis jaunimo pilig-
riminis žygis pėsčiomis iš Kryžių kal-
no į Šiluvą. Per tris dienas žygio daly-
viai pėsčiomis nueis daugiau kaip 70
kilometrų ir sekmadienio vidurdienį
dalyvaus iškilmingose šv. Mišiose Šilu-
vos bazilikoje bei jaunimo šventėje.

Kiekvienais metais augantis da-
lyvių skaičiumi žygis šiais metais ti-
kisi suburti iki 1,500 atkaklių ir išt-
vermingų dalyvių iš visos Lietuvos. Šį-
met jaunimo žygis yra ypatingas, skir-
tas 400 metų Švč. Mergelės Marijos
apsireiškimo Šiluvoje sukakčiai pa-
minėti.

Žygiui vadovaus Šiaulių vysku-
pas ir Lietuvos kariuomenės ordina-
ras Eugenijus Bartulis. Jaunieji pilig-
rimai lankysis Pakapės, Kiaunorių,
Tytuvėnų bažnyčiose, nakvos prie
vaizdingų Rėkyvos ir Gauštvinio eže-
rų, vakaros prie laužų. Žygio metu
skambės giesmės ir dainos, vakarais
bus rodoma meninė programa.

Kryžių kalnas.
ELTOS nuotr.

Jubiliejinis „Draugystès tiltas”
vyks Jungtinèje Karalystèje

,,ES turi stiprinti bendradarbiavimâ su JAV”

Vilnius, rugsėjo 5 d. (Lietu-
viams.com) – Prieš savaitę nedidelia-
me miestelyje Aguadulsė šalia Alme-
rijos, Pietų Ispanijoje, suplevėsavo
„Draugystės tilto” vėliava. „Drau-
gystės tiltas” – suvažiavimas, sujun-
giantis Europos šalių lituanistinių
mokyklų mokytojus, mokinius, jų tė-
velius, bendruomenių atstovus, o šie-
met – ir Lietuvos ambasadorius.

Ketvirtajame „Draugystės tilte”
daugiausia dėmesio buvo skirta
dviems temoms – lituanistinėse mo-
kyklose dirbančių mokytojų stažo
pripažinimui Lietuvoje ir bendrie-
siems visame pasaulyje veikiančių
mokyklėlių nuostatams.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
(PLB) švietimo komisijos narė, Švei-
carijoje gyvenanti Jūratė Caspersen
sakė, kad statistika atrodo gražiai –
lituanistinėse mokyklėlėse darbuo-
jasi apie 600 mokytojų, didžioji dalis –
su aukštuoju išsilavinimu, nemaža
dalis jų turi pedagogo specialybę. Ta-
čiau, pasak J. Caspersen, neretai pe-

dagoginis išsilavinimas yra įgytas se-
nokai, prarasti turėti įgūdžiai. Be to,
lietuvių kalbos filologijos išsilavini-
mas nėra pakankamas, nes vaikus
tenka mokyti ir istorijos, ir gamtos
pažinimo bei kitų dalykų. Kitaip, pa-
sak Šveicarijos lietuvės, gali užaugti

lietuviškai kalbantys vokiečiai, šve-
dai ar anglai, bet ne lietuviai. Ji net
iškėlė mintį, kad Lietuvoje reikėtų
rengti būtent lituanistinių mokyklų
mokytojus.

J. Caspersen nuogąstavo dėl to,
jog PLB Nukelta į 6 psl.

Vilnius, rugsėjo 5 d. (ELTA) –
Prezidentui Valdui Adamkui Santa-
riškių klinikose buvo atlikta dešinio-
sios akies lęšiuko pakeitimo operacija.

Kaip pranešė prezidento spaudos
tarnyba, ši procedūra 81-erių V.
Adamkui buvo atlikta ketvirtadienį
popiet. Pasak pranešimo, operacija
truko apie 20 minučių. Ketvirtadienį
vakare prezidentas išvyko į namus. V.
Adamkus jaučiasi puikiai, jo regėji-
mas pagerėjo, teigė šalies vadovo gy-
dytojas doc. Remigijus Nargėla.

Operaciją atlikusi klinikų Akių
ligų skyriaus vedėja medicinos moks-
lų daktarė Rasa Bagdonienė penkta-
dienį patikino, kad V. Adamkus mato
žymiai geriau nei iki operacijos, ope-
ruotos akies neskauda, ji neašaroja.
,,Manau, kad pirmadienį prezidentas
jau bus darbe”, – sakė R. Bagdonienė.

Prezidentas kasmet atlieka svei-
katos patikrinimą ir apie jo rezulta-
tus skelbia visuomenei. Pastarąjį
kartą V. Adamkaus sveikatos patik-
rinimas buvo atliktas šių metų kovo
mėnesį. Atlikę širdies ir kraujagyslių
sistemos tyrimus, gydytojai nustatė,
kad prezidentas yra sveikas. Prezi-
dento gydytojas Remigijus Nargėla
tuomet sakė, kad 81 metų V. Adamkų
pagal jo organizmo būklę galima bū-
tų pajauninti bent dviem dešimtme-
čiais.

Gegužės pabaigoje prezidentui
V. Adamkui buvo atlikta nesudėtinga
širdies ritmo atstatymo operacija.

Prezidentui
atlikta akies
operacija

,,Draugystės tilto” mažieji dalyviai. D. Dokšaitės (Lietuviams.com) nuotr.
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Trump’o gizelio
pasirodymas

Sendraugių stovykloje

Ateitininkų sendraugių stovykloje Dainavoje 2008 m.
rugpjūčio 2 d. ASS Centro valdyba surengė ,,a la”
Trump’o gizelio ,,šou” — pasirodymą. Angliškai ,,gize-

lis” yra ,,Apprentice”. Tai populiarios TV programos pava-
dinimas.

Programos vedančioji ir CV pirmininkė Janina Udrienė,
rankoje laikydama kažkokį oficialiai atrodantį dokumentą,

susirinkusiems pris-
tatė Jono Kampo
testamentą ir jo mi-
liono dolerių čekį.
Anot jos, šis mece-
natas gimė Skilan-
džių kaime ir jaunas
būdamas iškeliavo į
Aliaską laimės ieš-
koti. Ten užtikęs
auksą praturtėjo.
Mėgo keliauti ir dar
prieš karą grįžęs į
Lietuvą susipažino
su prof. Kaziu Pakš-

tu ir ateitininkais.
Jis sau pažadėjo lai-

kui bėgant ženkliai paremti ateitininkų veiklą. Milijono
dolerių testamente jis iškėlė keletą klausimų: Kas svarbiau-
sia ateitininkams šiame šimtmetyje? Kur yra spragos? Kaip
vartoti naujas priemones ir paruošti naujus vadovus?

Visi susirinkę buvo suskirstyti į tris diskusijų būrelius,
kurie turėjo svarstyti, kaip įgyvendinti testamente nurodytas
sąlygas. Būrelių išvados buvo teisėjų vertinamos pagal idėjinį
prasmingumą, originalumą-patrauklumą ir tinkamumą
šiems laikams. Teisėjais buvo Janina Udrienė, Romualdas
Kriaučiūnas, Ramunė Kubiliūtė ir Gražina Kriaučiūnienė.

Valandą trys būreliai svarstė įvairias veiklos galimybes.
Po to būrelių atstovai išvadas pristatė visai grupei. Pirmojo
būrelio pranešėjas Darius Polikaitis pirmiausia pastebėjo,
kad ateitininkai nėra pratę galvoti apie dideles pinigų sumas.
To būrelio manymu, didžiausia problema šiais laikais yra
lietuvių visuomenės materializmas ir pragmatizmas. Labiau
idealistiškai nusiteikę susiduria su laiko problema. Atvykus
trečiabangiams, lietuviškoji visuomenė staigiai padidėjo, pra-
siplėtė. Pabrėžta ryšių svarbumas su Lietuvos ateitininkais,
nors ryšiai galėtų būti stipresni. Buvo pasiūlyta keturi spe-

cifiniai projektai: samdyti
generalinį sekretorių (pa-
našiai kaip vykdomąjį pir-
mininką), dalį pinigų pa-
naudoti programiniams
mainams su Lietuvos atei-
tininkais, (apmokant ke-
lionės išlaidas vadovams),
ruošti renginius plačiajai
visuomenei.

Antrojo būrelio panešė-
ja Audra Kubiliūtė-Daulienė
kalbėjo apie šūkio įgyven-
dinimą ir gyvenimą pagal
ateitininkų principus. Anot
pranešėjos, reikia paruošti
vadovus, skleisti informaci-
ją ir pritraukti daugiau
naujų žmonių, ypač trečiabangių. Skleidžiant informaciją
reikia turėti nuostabų tinklalapį, informacinius filmus kom-
piuteriams. Iš gautų pinigų reikia užmokėti studentams už
stovyklas. A. Kubiliūtė-Daulienė sakė: ,,Mūsų spaudai rei-
kėtų daugiau susijungti su kitais žurnalais ir ‘Draugu’. Rei-
kėtų turėti įtaigius kalbėtojus”. Taip pat pranešėja siūlė pa-
sikviesti stovyklautojus iš Lietuvos.

Trečiasis būrelis buvo atstovaujamas Prano . Buvo siūlo-
ma gautus pinigus investuoti į savąją organizaciją, ruošti
renginius plačiajai visuomenei. Siūlyta dėti pastangas, kad
dalis visuomenės taptų organizacijos nariais. Trečiojo būrelio
atstovas taip pat kalbėjo apie tai, kad reikia skirti didesnį dė-
mesį vadovų paruošimui. ,,Turime žiemos kursus ir kalakur-
sus, bet to neužtenka. Taip pat svarbu turėti socialinių ryšių
tinklą. Svarbu į sendraugių gretas įtraukti jaunesniuosius
bei jaunųjų moksleivių tėvelius”.

Po teisėjų balsavimo buvo pristatytas ,,Metų gizelis” ir
būrelio atstovui įteiktas laimėtojo pažymėjimas. Laimėtoju
tapo pirmasis būrelis, kuris visų buvo nuoširdžiai pasveikin-

tas plojimu. Tikrai gaila,
kad tas milijono dolerių
čekis nebuvo tikras, nors
visų svarstybų dalyvių iš-
reikštos mintys ir siūlymai,
kaip tą milijoną panaudoti
buvo tikrai kūrybingi ir
tikroviški.

Po šios dalies renginio
Romualdas Kriaučiūnas
padarė išvadas, paremtas
anksčiau tą dieną patliktos
apklausos rezultatais. Ap-
klausos dalyviai buvo pra-
šomi užpildyti vieną iš dvie-
jų anketų atsakant į klau-
simus: Kokia yra dabartinė
Ateitininkų sendraugių są-
jungos padėtis? Kokią idea-
lią ateitininkų sendraugių
sąjungą atsakovas įsivaiz-
duoja? Aptardami dabarti-
nę sąjungos padėtį, atsako-
vai išvardijo tokius trūku-
mus: išgyvenama rizikos
baimė, per daug laiko pra-
leidžiama besipešant tar-
pusavyje, kad rūpinamasi
daugiau geru sutarimu, o
ne rezultatų siekimu. Nau-

dojant jau paskelbtos sociologinės studijos vertinimus, sąjun-
ga įvertinta kaip esanti Aristokratijos-biurokratijos stadijoje.
Ši stadija pasižymi padidėjusiu formalumu, aktyvaus gyveni-
mo organizacijoje mažėjimu bei energijos eikvojimu tar-
pusavio nesutarimams.

Pasisakant dėl idealios sendraugių sąjungos, atsakovai
norėtų sąjungą matyti Žydėjimo stadijoje. Ši stadija pasižy-
mi entuziastingais, energingais, vieni kitus gerbiančiais dar-
buotojais. Plačiau apie šiuos rezultatus bus rašoma kitą
savaitę.

Iõ Ateitininkû gyvenimo
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Romualdas Kriaučiūnas
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Dainos Čyvienės nuotraukose virvės
traukimas Sendraugių stovykloje
Dainavoje.
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PAULIAUS ATSIVERTIMAS
PRIE DAMASKO

Trečiadienio rytą vėl porai va-
landų iš Castelgandolfo parvykęs į
Vatikaną ir Pauliaus VI salėje susi-
tikęs su maldininkais, susirinkusiais
į bendrąją audienciją, popiežius Be-
nediktas XVI tęsė šv. Pauliaus gimi-
mo dutūkstantiems jubiliejiniams
metams skirtą katechezę. Šį kartą
buvo kalbama apie tą nepaprastą
įvykį prie Damasko, kuris iš esmės
pakeitė Pauliaus gyvenimą ir kurį
krikščionių tradicija paprastai vadina
Pauliaus atsivertimu.

Apie šį nepaprastą įvykį turime
žinių iš dviejų šaltinių. Visų pirma tai
Apaštalų Darbuose užrašyti evange-
listo Luko pasakojimai. Eilinis skai-
tytojas pirmiausia atkreipia dėmesį į
pasakojimų detales – šviesą iš dan-
gaus, parpuolimą ant žemės, Pauliui
kalbantį balsą, aklumą ir pagijimą.
Visos šios detalės byloja apie svar-
biausia dalyką: prisikėlęs Kristus
pasirodė Sauliui, kalbėjo jam, pakei-
tė jo mąstyseną ir visą gyvenimą.
Prisikėlusiojo spindesys jį apakino –
ir išorėje jis tapo tokiu, koks buvo vi-
duje; jis pasirodė esąs aklas Kristaus
šviesos ir tiesos akivaizdoje. Ir tik
krikšto metu išpažinus visišką ir ga-
lutinį pritarimą Kristui atsivėrė Pau-
liaus akys. Pirmaisiais amžiais krikš-
čionys krikštą vadino „apšvietimu”,
tai yra sakramentu, kuris suteikia
žmogui šviesą ir kurio dėka jis prare-
gi. Šia teologine formule išreikštą
tiesą Paulius patyrė ir fiziškai – pagy-
dytas nuo aklumo, jis praregėjo. Pau-
lių pakeitė ne idėja, bet įvykis. Toks
akivaizdus ir tikras buvo jo susitiki-
mas su Prisikėlusiuoju, kad Paulius
per visą gyvenimą nė akimirkai juo
nesuabejojo. Šis susitikimas yra svar-
biausias dalykas Luko pasakojime
apie Pauliaus atsivertimą. Tikėtina,
kad jį Lukas užrašė remdamasis
Damasko krikščionių bendruomenės
liudijimas. Tai patvirtina ir Ananijo
vaidmuo Luko pasakojime, ir gatvės,
kurioje Paulius apsistojo, pavadini-
mas ir namų savininko vardas.

Kitas žinių apie Pauliaus atsiver-
timą šaltinis – tai paties Pauliaus
laiškai. Jis dažnai šį įvykį mini, ta-
čiau nė karto apie jį detaliai nepa-
sakoja. Galima manyti, jog Pauliaus
visų savo atsivertimo detalių nemi-
nėjo dėl to, kad jo asmuo pirmaisiais
amžiais buvo gana gerai žinomas, visi
krikščionys buvo girdėję apie buvusį
persekiotoją, kuris tapo uoliu Kris-
taus skelbėju. Tad nors ir neminė-
damas detalių, Paulius savo laiš-
kuose pabrėžia, kad jis yra Kristaus
prisikėlimo liudytojas, kuris iš paties
Jėzaus gavo apreiškimą ir apaštalo
misiją. Laikydamasis krikščionių
tradicijoje nusistovėjusio pasakojimo
stiliaus, išmokto iš Jeruzalės bend-
ruomenės, Paulius rašo, jog Kristus,
numiręs ir palaidotas, buvo prikeltas
trečiąją dieną ir pirmiausia pasirodė
Kefui, tai yra Petrui, paskui – dvylikai
apaštalų. Vėliau jis pasirodė iš karto
daugiau nei penkiems šimtams bro-
lių, kurių dauguma tuo metu dar gy-
veno Jeruzalėje. Po to jis pasirodė Jo-
kūbui ir paskui vėl – visiems apašta-
lams. Ir po to Paulius priduria: „O vi-
sų paskiausiai, lyg ne laiku gimu-
siam, jis pasirodė ir man” (1 Kor 15,8).
Taip pat ir kituose laiškuose Paulius
sako, kad jo apaštališkosios tarnystės
pagrindas yra iš paties Kristaus gau-

tas siuntimas. „Per jį esame gavę ma-
lonę ir apaštalo tarnystę” (Rom 1,5),
– skaitome Laiške Romiečiams, o Pir-
majame Laiške Korintiečiams Paulius
klausia: „Ar aš ne apaštalas? Ar ne-
su regėjęs mūsų Viešpaties Jėzaus?”
(1 Kor 9,1). Laiške Galatams Paulius
rašo: „Kai tas, kuris mane pasirinko
dar esantį įsčiose ir pašaukė savo
malone, panorėjo apreikšti manyje
savo Sūnų, kad paskelbčiau Evange-
liją pagonims, neskubėjau tartis su
kūnu ir krauju ir nenuvykau į Jeru-
zalę pas anksčiau už mane pašauktus
apaštalus, bet iškeliavau į Arabiją ir
tada vėl grįžau į Damaską”. (Gal 1,
15–17). Šitame „pasiteisinime” Pau-
lius aiškiai tvirtina, kad ir jis yra
tikras Prisikėlusiojo liudytojas, iš jo
gavęs savąją misiją.

Matome, kad abu šaltiniai –
Apaštalų Darbai ir Pauliaus laiškai –
sutaria dėl svarbiausio dalyko: Pri-
sikėlęs Kristus kalbėjo Pauliui, jį pa-
šaukė būti apaštalu ir skyrė jam spe-
cifinę misiją skelbti Evangeliją pago-
nims, graikų ir romėnų kultūrų žmo-
nėms. Taip pat matome, jog Paulius
nuo pat pradžių suprato, jog nepai-
sant asmeniško susitikimo su Prisi-
kėlusiuoju, jis privalo užmegzti bend-
rystės ryšį su Bažnyčia, privalo pri-
imti krikštą, turi gyventi darnoje su
kitais apaštalais. Tik tokioje bendrys-
tėje įmanoma būti tikru apaštalu.

Reikia taip pat atkreipti dėmesį,
jog Paulius to lemtingo įvykio prie
Damasko vartų niekada pats nevadi-
na atsivertimu. Kodėl? Yra daug spė-
jimų, tačiau, pasak popiežiaus, šito
priežastis yra gana akivaizdi. Tai, kas
įvyko Pauliaus gyvenime, nebuvo psi-
chologinio proceso rezultatas, nebuvo
intelektinės ar moralinės evoliucijos
vaisius, bet įvyko išorinio konkretaus
įvykio dėka. Ne pats Paulius nus-
prendė keisti gyvenimą, bet jo gyve-
nimą pakeitė sutiktas Kristus. Šia
prasme tai nebuvo tik paprastas
atsivertimas, bet buvo seno gyvenimo
mirtis ir prisikėlimas naujam gyve-
nimui su Kristumi. Susitikimas su
Kristumi taip pakeitė Pauliaus gyve-
nimo vertybes ir orientyrus, kad jis
drąsiai galėjo sakyti, jog visa, kas
buvo anksčiau, – tai tik „nuostoliai”
ir „sąšlavos”, nes gyvenime svarbu
tik viena – Kristus.

Šis atradimas nesusiaurino Pau-
liaus akiračių ir neįvarė jo į akligatvį.
Jis beatodairiškai neatmetė to, kas
anksčiau jo gyvenime buvo gera ir
vertinga, bet Kristaus dėka jis suge-
bėjo nauju, platesniu žvilgsniu žiūrė-
ti į žydų tradiciją, įstatymą ir prana-
šus, o taip pat – į pagonių išmintį, su
kuria buvo susipažinęs.

Ko mes, šiandien gyvenantys
žmonės, galime pasimokyti iš Pau-
liaus? Visų pirma Paulius mus moko,
kad krikščionybė – tai ne filosofija ir
ne moralė. Mes esame krikščionys jei
gyvename su Kristumi, jei sutinkame
jį savo gyvenimo kelyje. Žinoma,
Kristus mums nepasireiškia taip aki-
vaizdžiai ir tiesiogiai kaip Pauliui, ta-
čiau ir mes galime su juo asmeniškai
bendrauti Šventajame Rašte ir Baž-
nyčios liturginiame gyvenime. Gali-
me prisiliesti prie jo širdies ir pajusti,
jog ir jis liečia mūsų širdį. Tik šitoks
asmeniškas ryšys su Prisikėlusiuoju
mus padaro tikrais krikščionimis. 

Vatikano radijas

Nėra politikų, 
kurių šeimose

neatrastum dėmių
ALEKSAS VITKUS

Mes visi žinome, nors kartais ir labai nenorime pripažinti, jog ne
visi mūsų šeimos nariai ar giminės yra be priekaišto. Kad ir štai
koks dėdė Anupras, kuris į  tavo vestuves atvyko nemiegojęs, ir

gal kokias keturias dienas nesimaudęs, nesiskutęs ir dar kaip reikiant
gerai neišsipagiriojęs. O apie kaklaraištį nei nesvajok. Jei kokiam mūsų
taip ir pasitaikytų, paprastai tai liktų mūsų siaurame šei mos ir pažįstamų
ratelyje. Apie tai nei „Draugas” nerašytų, nei „Mar gutis” neskelbtų.

Politikai tokios laimės neturi. Jei koks senatoriaus, gubernatoriaus, o
ypač – kandidato į prezidentus ar net paties prezidento giminaitis ką nors
ne taip padaro, anksčiau ar vėliau apie tai sužino visi, kuriems reikia ir
kuriems nereikia. Kad giminėmis pasitikėti yra klaida, žinome jau nuo
Adomo laikų, kai jo sūnus Abelis per  daug pasitikėjo savo broliu Kainu.

Prisiminkime kad ir prezidento Lyndon  B. Johnson brolį  Sam Hous-
ton Johnson, kuris mėgdavo išgerti, o išgėręs – plepėti ir išduoti Baltųjų
rūmų paslaptis spaudai. Todėl Lyndon uždarė jį tuose Baltuosiuose rū-
muose, kur slaptoji tarnyba galėjo jį tinkamai prižiūrėti.

Prezidento Richard M. Nixon brolis Donald, siekdamas išgelbėti savo
restoraną nuo bankroto, pasiskolino iš garsaus pramonininko Howard
Hughes 200,000 dol., bet, pamatęs, kad Hughes senatvėje susirgo psichine
liga, tos skolos niekada negrąžino.

Prezidentas Jimmy  Carter, nors ir nenorėdamas, turėjo prisipažinti
turįs brolį, vardu Billy. Jis parašė knygą „Redneck Power: The Wit and
Wisdom of  Billy Carter”. Iš Libijos vyriausybės, kuri tuo laiku buvo kalti-
nama užsiimanti terorizmu, gavo 220,000 dol. „paskolą”. Buvo manoma,
kad Billy gavo tuos pinigus už kaž kokias jo paslaugas Libijai.

Prezidento  Bill Clinton įbrolis Roger buvo pagautas su kokainu, su-
imtas už vairavimą išgėrus, o Bill žmona Hillary turėjo aiškintis dėl kaž-
kokių neaiškių gudrybių subrankrutavusiose taupymo bendrovėse ir
namų versle, privedusių prie vieno jos bendrininko savižudybės.

Prezidento George W. Bush brolis Neil, dar jo tėvui būnant preziden-
tu, pagarsėjo tuo, kad, būdamas vieno banko direktoriumi, jis jį sužlugdė.
Tai mokesčių mokėtojams kainavo 1 mlrd. dol. Vėliau, nors ir vedęs, jis
greitai išgarsėjo kaip laisvo elgesio moterų mėgėjas, nemokėjęs jų atsi kra-
tyti įvairiuose Hong Kong ir Thai land viešbučiuose. Neil, nors visiškas
neišmanėlis toje srityje, sugebėjo gauti 2 mln. dol. iš vienos kompiuterių
bendrovės, pasinaudodamas ryšiais su buvusio Kinijos prezidento sūnu-
mi.

Keistas, neaiškus ir labai vingiuotas yra ir šių metų demokratų kan-
didato į prezidentus Barack Obama gy venimas. Jo tėvas, kilęs iš Kenijos,
University of Hawaii studentas, vedęs iš Kansas kilusią Ann Dunham, pa-
liko jų meilės vaisių – Barack – ir grįžo į Keniją. Ten tapo žinomas kaip
lengvai paperkamas ir žiaurus Ke nijos valstybės įtakingas valdininkas.
Nors savo prisiminimuose Barack tėvą laiko nepaprastai gabiu, bet vis
dėlto jį vadina alkoholiku ir mergininku.

Ann netrukus ištekėjo už kito už sieniečio studento, šį kartą – už indo -
neziečio Lolo Soetoro. Nauja šeima pasitraukė į Indoneziją, ten gyveno
keletą metų, kol Ann nutarė, kad Barack turėtų grįžti į Ameriką. Čia jis
augo auklėjamas Ann tėvų, Stanley ir Madelyn Dunham, šeimoje.

Keista buvo ir šitos Barack senelių šeimos praeitis. Stanley tėvas bu-
vo palikęs šeimą, o motina buvo nusižudžiusi. Pats Stanley, nebaigęs net
vidurinių mokslų, keletą metų valkatavęs, susipažino su Madelyn, su ja
pabėgo į Hawaii, ten susituokė. Kai jų duktė Ann nutarė ištekėti už juo-
daodžio studento iš Kenijos, jie tam nesipriešino.

Nors jau seniai miręs prezidentas Franklin D. Roosevelt nepasižy-
mėjo šventumu, jis buvo už kitus prezidentus laimingesnis, nes, jo laimei,
neturėjo brolių. Bet ne vien broliai pridaro prezidentams bėdų. Štai, prez.
George W. Bush abi dukros – nepilnametės Jenna ir Barbara – viename
kolegijos pasilinksminime buvo pagautos besinaudojančios padirbtus am-
žiaus įrodymo dokumentais.

Tad ko stebėtis, kad vos tik res publikonų kandidatas į prezidentus
John McCain į kandidatės viceprezidento vietą paskelbė Alaska guberna-
torę Sarah Palin, jau kitą dieną spauda atrado, kaip prie jos prikibti. Laik-
raščiai pripažino ją esant kieta kovotoja ir varžove, primindami jai dažnai
primetamą vardą – „Sarah Barracuda”.  Tačiau bėda jai ne su jos  broliu,
o su buvusiu svainiu. Pasirodo, kad tas svainis, Alaska valstijos policijos
narys, turėjęs nesutarimų su Palin seserimi dėl jų vaikų globos. Ir kai vie-
nas valdininkas nesutiko šio policininko dėl to atleisti iš darbo, jis guber-
natorės buvo pats atleistas.

Praėjo diena, ir štai jau išgirdome, kad Bristol, netekėjusi 17-metė
Palin duktė, laukiasi kūdikio. Nors abiejų partijų politikai ir stengiasi
prakilniai parodyti, kad tokios ir panašios šeimų narių „išdaigos” neturė-
tų paveikti politinio proceso, visi supranta, kad vienokiu ar kitokiu būdu
tai paveiks milijonus amerikiečių balsuotojų.
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I. DEGUTIENĖ: ,,DAR YRA DAUG ERDVĖS GLAUDESNIAM
BENDRAVIMUI IR BENDRADARBIAVIMUI SU IŠEIVIJA”

Toliau ,,Draugo” skaitytojams
pristatome šių metų kandidatus į
Lietuvos Respublikos Seimą Vil-
niaus miesto vienmandatėje Nauja-
miesčio apygardoje. Šįkart kalbina-
me jau ketverius metus mus, išeiviją,
Seime atstovaujančią Tėvynės Są-
jungos narę Ireną Degutienę. Ir
šiais metais ji pasiūlė savo kandi-
datūrą Naujamiesčio apygardoje,
kurioje š. m. spalio 12 d. balsuos visi
išeivijoje gyvenantys lietuviai. 

— Seime esate ne naujokė,
su kokia patirtimi kandidatuo-
jate šių metų Seimo rinkimuo-
se? 

— Taip, iš tikrųjų Seime esu ne
naujokė, pirmą kartą į Seimą buvau
išrinkta dar 1996 m. Tuomet pradė-
jau darbą ne tik kaip Seimo narė:
kadangi Tėvynės Sąjunga (toliau –
TS) tuo metu buvo valdančiojoje
daugumoje, buvau pakviesta dirbti
Vyriausybėje, 1996-2000 m. buvau
VIII, IX ir X Vyriausybių Socialinės
apsaugos ir darbo ministrė. Be to,
taip jau lėmė likimas, kad atsistaty-
dinus tuometiniam premjerui G.
Vagnoriui, ir vėliau R. Paksui, teko
du kartus pabūti ir laikinąja Mi-
nistre pirmininke. Po 2000 m. ir
2004 m. rinkimų, TS esant opozicijo-
je, dirbau Seime, Seimo Socialinių
reikalų ir darbo komitete, taip pat
Šeimos ir vaiko reikalų komisijoje,
Pasaulio lietuvių bendruomenės ko-
misijoje. Natūralu, kad bėgant me-
tams didėja ir įgyta patirtis, su kiek-
vienais metais keičiasi ekonominė
padėtis, kitos aplinkybės, kiekvieni
metai atneša naujus iššūkius, o tau-
tos išrinkti atstovai yra tam, kad
tuos iššūkius protingai atremtų ir
atitinkamai spręstų mūsų valstybės
problemas. Jei prieš kurį laiką Lie-
tuva susidūrė su didžiulio masto
emigracija, kuriai sprendimo būdų
ieškoma iki šiol, tai šiandien pra-
dedame susidurti su iššūkiu iš kitos
pusės – imigracija iš trečiųjų šalių,
tų žmonių integracijos problemomis,
jų socialinėmis garantijomis.

— Kaip vertinate savo darbą
Seime?

— Pačiai vertinti savo darbą
nelengva, tą turi daryti žmonės, ku-
rių atstove buvau. Reikia pripažinti,
kad būnant opozicijoje yra pakanka-
mai sudėtinga įgyvendinti savo
sumanymus, juo labiau imtis dides-
nio masto reformų. Net ir pačias ge-
riausias tavo idėjas visada gali už-
kirsti valdančioji dauguma, nebal-
suojant už jas vien dėl to, kad tas
idėjas pateikia opozicijos atstovas.
Todėl įgyvendinti visų savo suma-
nymų šioje kadencijoje, kaip bebūtų
gaila, buvo neįmanoma. Tačiau net
ir būnant opozicijoje pavyko pasiek-
ti, kad bent jau kai kurie mano teik-
ti įstatymų projektai, pasiūlymai
svarstomiems įstatymų projektams
būtų priimti. Ypač džiaugiuosi, kad
pavyko priimti nutarimą dėl Valsty-
binės šeimos politikos koncepcijos,
kuriai atidaviau tikrai daug jėgų. Šio
nutarimo priėmimas parodė, kad dėl
tam tikrų esminių dalykų, vertybių
gali sutarti ir pačių įvairiausių poli-
tinių pažiūrų žmonės, nes darbo gru-
pėje, ruošusioje šią koncepciją daly-
vavo tiek valdančiosios daugumos,
tiek opozicijos atstovai.

Dirbant Socialinių reikalų ir
darbo komitete, rengiant išvadas pa-
teiktiems projektams, balsuojant už
tam tikrus pasiūlymus, visada pa-
laikiau tuos projektus, kuriais buvo
sprendžiamos socialinės, užimtumo
problemos ir nesvarbu, kurios parti-
jos atstovai tuos pasiūlymus būtų
pateikę. Apskritai, manau, kad to-
kios sritys kaip socialinė, sveikatos
apsauga, kultūra, švietimas – yra tos
sferos, kuriose turi būti ieškoma ir
siekiama bendro požiūrio į proble-
mas ir visiems priimtinų jų sprendi-
mo būdų, čia negali būti padrikų,
politinių aplinkybių sąlygotų spren-

dimų, kažkokių bandymų — turi
būti laikomasi nuoseklios linijos. Tai
yra tokios jautrios sritys, kur kiek-
vienas šiandien priimtas sprendimas
gali turėti ilgalaikes pasekmes. Nie-
kada nepasieksime gerų rezultatų,
jei kiekvieną kartą keičiantis vyriau-
sybėms imsimės naujų ir savo esme
viena kitai prieštaraujančių refor-
mų: kiekvieną kartą pastatydami
pamatus juos nugriaudami ir staty-
dami iš naujo niekada ir neišvysime
pastatyto namo.

— Su kokia programa kandi-
datuosite šiuose rinkimuose,
kam teikiate pirmenybę? 

— Visuomet nuosekliai laikiausi
savo įsitikinimų, vertybinių nuosta-
tų, todėl galiu tik priminti, jog svar-
biausi man visuose mano darbuose,
o ir ateinančiuose rinkimuose, yra
šeima, darbas, namai, sveikata.
Tikiu, kad tvirta šeima yra sveikos
visuomenės pamatas. Stipri valstybė
ne tik padeda tiems, kurie negali
savimi pasirūpinti, bet ir puoselėja
visus gerus daigus – tvirtas šeimas,
ugdančias mūsų valstybės ateities
piliečius. Valstybė privalo ne tik
gerbti šeimą pasiryžusius sukurti
žmones, bet ir padėti šeimoms, jog
jos, gimus vaikui, galėtų džiaugtis
nauja gyvybe, o ne linkti po sunkia
naujų finansinių rūpesčių našta.

Tikiu, kad kiekvienas žmogus
turi teisę į darbą, kurį geriausiai su-

geba dirbti. Teisė į darbą reiškia ir
teisingą atlyginimą tiems, kurie dir-
ba, ir valstybės pagalbą tiems, kurie
ieško darbo. Valstybė turi remti ir
skatinti visas naujas žmonių iniciaty-
vas, jų verslumą.

Tikiu, kad jaukūs ir saugūs na-
mai yra kiekvieno žmogaus svajonė,
kurią stipri valstybė privalo padėti
įgyvendinti. Tai reiškia ne tik veiks-
mingą būsto kreditavimo programą,
lengvatas jaunoms šeimoms, norin-
čioms gerinti gyvenimo sąlygas, ta-
čiau taip pat ir kokybiškas, nebran-
gias komunalines paslaugas, pagarbą
privačiai nuosavybei bei saugumą

tiek savo namuose, tiek gatvėje. 
Tikiu, kad stipri valstybė yra ne

ta, kurioje daug biurokratų, bet ta,
kuri sugeba apginti savo piliečius,
užtikrinti tinkamą sveikatos apsaugą
bei galimybes įsigyti norimą išsilavi-
nimą. Kiekvienas žmogus turi teisę į
visavertį, orų gyvenimą. Valdžios
pareiga – sukurti tam sąlygas, leisti
skleistis žmogaus iniciatyvai. 

Kad šios idėjos virstų realybe,
turime stengtis ir dirbti visi kartu.
Tik vieningai dirbdami galime įveikti
Lietuvą kamuojančius sunkumus,
išspręsti tas problemas, dėl kurių
daug žmonių paliko savo tėviškę, ieš-
kodami geresnio ir saugesnio gyveni-
mo svetur. Gerai, kai toks žmogus įgi-
jęs žinių ir patirties grįžta į tėvynę,
tačiau blogai, kai jis neranda vietos
joje. Tik kartu galime būti stipresni,
kartu kurti gražesnę Lietuvą, kad čia
norėtųsi ir būtų gera grįžti.

— Į Seimą buvote išrinkta
toje pačioje Vilniaus miesto vien-
mandatėje Naujamiesčio apygar-
doje, kurioje kandidatuojate ir
šiais metais. Šioje apygardoje
balsuos visi išeivijoje gyvenantys
lietuviai, ar, Jūsų nuomone, Jūs
gerai atstovavote išeiviją Seime,
ką norėtumėte pakeisti?

— Taip, Naujamiesčio apygardo-
je kandidatuosiu antrą kartą, šios
apygardos žmonių atstove buvau da-
bartinėje 2004-2008 m. Seimo kaden-

cijoje. Sudėtinga pačiam vertinti savo
darbą, tą turėtų daryti žmonės, kurių
atstove buvau. Ateinančių rinkimų
rezultatai parodys, ar šiai apygardai
priklausančius žmones tenkino mano
veikla. Naujamiesčio apygarda yra
išskirtinė tuo, kad išrinktas atstovas
turi atstovauti dvi tikrai skirtingas
grupes: Vilniaus Naujamiesčio, Žvė-
ryno ir dalies Naujininkų seniūnijoje
gyvenančius žmones bei po visą pa-
saulį išsibarsčiusius mūsų tautiečius.
Natūralu, kad jiems rūpi visiškai
skirtingos problemos. Juk net ir skir-
tingose užsienio šalyse, žemynuose
gyvenantiems lietuviams rūpi skir-
tingi klausimai. Stengiausi vadovau-
tis savo pamatiniu principu – išgirsti
kiekvieną ir rūpintis kiekvienu. Na-
tūralu, kad būnant Lietuvoje ne visa-
da gali žinoti, kokios problemos kan-
kina naujai besikuriančią lietuvišką
mokyklėlę kurioje nors Amerikos val-
stijoje. Tik žinodama, kokie rūpesčiai
neduoda ramybės, galiu padėti juos
išspręsti. Todėl visada kviečiau ir
kviečiu nesidrovėti į mane kreiptis,
raštu ar telefonu, o būnant Lietuvoje
– susitikti. Štai vos prieš kelias sa-
vaites pas mane buvo atvykusi Ko-
penhagoje įsikūrusios lietuviškos mo-
kyklėlės mokytoja, papasakojo, kokie
rūpesčiai jaudina ten gyvenančius
lietuvius. Bendromis jėgomis spręsti
problemas visada paprasčiau. Manau,
kad bendraujant su mūsų išeiviais,
aktyvesnį vaidmenį galėtų vaidinti
mūsų diplomatinės atstovybės. Juk
jos yra arčiausiai mūsų žmonių, kad
ir kur jie bebūtų. Jų padedami, galė-
tume gauti naujausią ir tiksliausią
informaciją apie tai, kokie klausimai
aktualiausi vienoje ar kitoje šalyje
gyvenantiems lietuviams, ir kartu
ieškoti tų klausimų sprendimo būdų.
Aktyvesnį vaidmenį čia galėtų atlikti
ir Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentas prie LR Vyriausybės
(TMID).

— Atstovaudama dalį lietu-
vių, šiuo metu gyvenančių ne
Lietuvoje, be abejo, esate susi-
pažinusi su jų problemomis. Ko-
kios jos?

— Tų problemų yra be galo daug.
Kaip ir minėjau, esama problemų,
kurios daugiau ar mažiau aktualios
visiems išeiviams, tačiau esama ir
tokių, kurios aktualesnės ,,naujes-
nei” ar ,,senesnei” išeivių kartoms,
vienoje ar kitoje šalyje gyvenantiems
lietuviams. Opesni bendresnio pobū-
džio klausimai, žinoma, pastaruoju
metu – teisė į dvigubos pilietybės
išsaugojimą. Opi problema yra biu-
rokratizmas, su kuriuo susiduria už-
sienyje gyvenantys lietuviai ir norin-
tys grįžti į Lietuvą. Būtina peržiūrėti
konsulines pareigas ir supaprastinti
teisinius formalumus ir biurokrati-
nes procedūras. Be galo aktualus
klausimas yra ryšiai tarp lietuvių
bendruomenių, konsulatų bei amba-
sadų ir valstybės institucijų Lietu-
voje. Būtina ir toliau rūpintis užsie-
nio lietuvių bendruomenių lituanis-
tinio švietimu, lietuvių kultūros, ži-
niasklaidos, pilietiškumo ir t.t. sklai-
dos stiprinimu bei plėtojimu. 

– Esate ne kartą pasisakiusi
dėl dvigubos LR pilietybės, ar
Jūsų nuomonė nepasikeitė?

— Mano požiūris šiuo klausimu

Lietuvos rinkimai 2008Lietuvos rinkimai 2008

APIE IRENĄ DEGUTIENĘ:
Gimė 1949 m. birželio 1 d. Šiauliuo-

se. Užaugo Druskininkuose. Baigusi vi-
durinę mokyklą, 1968 m. įstojo į Vilniaus
universiteto Medicinos fakultetą. Baig-
dama studijas ištekėjo už kurso ir gru-
pės draugo Gedimino, gimusio Jakuts-
ke, tremtinių šeimoje. Po studijų abu
nuvyko dirbti į Alytų. Dirbo medvilnės
kombinate cecho terapeute, o nuo 1975
m. yra vilnietė. Iki 1994 m. dirbo Vil-
niaus universitetinėje ,,Raudonojo kry-
žiaus” ligoninėje: apie 10 metų – gydy-
toja anesteziologe-reanimatologe, po
to – gastroenterologe, skyriaus vedėja,
ligoninės vyriausiojo gydytojo pava-
duotoja ir vyriausiąja gydytoja.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę
įsijungė į Gydytojų sąjungos ir į Sąjūdžio
veiklą. 1994 m. buvo pakviesta dirbti
ministerijos sekretore Sveikatos ap-
saugos ministerijoje. 1996 m. buvo išrinkta Seimo nare, kuria dirba iki
šiol. 1996 – 2000 m. trijose iš eilės Vyriausybėse dirbo Socialinės ap-
saugos ir darbo ministre. 1999 m. atsistatydinus aštuntajai ir devinta-
jai Vyriausybėms, teko laikinai imtis Ministrės Pirmininkės pareigų.

Degutienė yra Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokra-
tų partijos pirmininko pavaduotoja, partijos Prezidiumo narė, Tėvy-
nės Sąjungos frakcijos Seime seniūnė. 

Drauge su vyru užaugino du vaikus, kurie dabar jau patys yra
sukūrę savo šeimas. Turi ir porą anūkų. 

Nuotr. iš I. Degutienės asme-
ninio archyvo.
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buvo ir toliau išlieka tvirtas: teisė į
dvigubą pilietybę privalo būti išsau-
gota visiems to norintiems lietu-
viams. Mūsų pernelyg mažai, kad
taip lengva ranka atsiribotume nuo
savo žmonių. Lietuvos pilietybė ne-
gali būti savavališkai atimama, jos
galima netekti tik savo laisva valia.
Todėl kiekvienas lietuvis, kuris savo
laisva valia nėra atsisakęs Lietuvos
pilietybės, turi būti pripažįstamas
esąs Lietuvos pilietis. Turime daryti
viską, kad mūsų tautiečiai, gyvenan-
tys svetur, jaustųsi reikalingi Lietu-
vai, turime parodyti, kad jie čia yra
laukiami. Už šio savo įsitikinimo įgy-
vendinimą kovosiu ir toliau. Kol kas
Seime pavyko pasiekti, kad bent jau
kiekvieną dieną skirtinguose pasau-
lio kampeliuose gimstantys mažieji
lietuviukai išsaugotų teisę į dvigubą
pilietybę. Tikiu, kad galų gale piliety-
bės klausimas bus išspręstas iki galo
ir tai bus padaryta išmintingai, nenu-
sigręžiant nė nuo vieno mūsų tau-
tiečio užsienyje.

— Lietuviai išeivijoje norėtų
turėti juos tiesiogiai atstovau-
jantį narį Seime, ir ne vieną.
Kaip Jūs vertinate šį išeivijos
norą? 

— Tik patys išeiviai gali žinoti,
kas ir kokiu būdu galėtų geriausiai
atstovauti jų interesus. Tiesiogiai
juos atstovaujantis Seimo narys yra
viena iš galimybių. Šią idėją svarstė-
me ir paskutiniuose Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės (PLB) posėdžiuose.
Vieningo sutarimo priimti nepavyko,
bet idėja diskutuotina. Aš teigiamai
vertinu šį išeivijos norą, nes, kaip jau
minėjau, iš tikrųjų bendruomenės
yra labai įvairios, kiekviena turi sau
būdingas problemas, net toje pačioje
bendruomenėje skirtingos išeivių
kartos susiduria su skirtingomis
problemomis. Tačiau kalbant apie šią
idėją, reikia turėti omenyje kelis da-
lykus, kurie rodo, kad šis klausimas
yra pakankamai sudėtingas. Pirma,
mūsų piliečiai išeivijoje iki šiol, deja,
rinkimuose dalyvaudavo labai neak-
tyviai. Kai pasižiūri į statistiką, kiek
yra už Lietuvos ribų pilnamečių
mūsų piliečių, turinčių balso teisę, ir
kiek jų užsiregistruoja atstovybėse
rinkimams, tas skaičius yra labai
mažas. Tarkim, per praeitus rinki-
mus antrame ture užsienyje kaip da-
lyvausiantys rinkimuose buvo užsi-
registravę viso labo apie 16,500 pilie-
čių, savo valią pareiškė tik šiek tiek
daugiau nei 8,000. Esant tokiems
skaičiams sudėtinga kalbėti apie
atskiros apygardos užsieniui kūrimą,
ką jau kalbėti apie daugiau nei vieną
atstovą. Lietuvos teritorijoje vienoje
rinkiminėje apygardoje vidutiniškai
yra apie 35,000 piliečių. Tačiau jei
mūsų išeiviai būtų aktyvesni, be
abejo, būtų galima ir reikėtų galvoti
apie veiksmingesnę jų atstovavimo
Seime formą. Antra, reikia nepamirš-
ti to, kad Seimo narys turi ne tik ben-
drauti su rinkėjais, bet ir dalyvauti
įstatymų leidyboje, teikti pasiūlymus,
projektus. Būtent įstatymų leidyba
yra pagrindinė Seimo veikla. Seimo
narys turi dalyvauti Seimo darbe
kiekvieną savaitę, ne tik plenariniuo-
se posėdžiuose, bet ir Komitetų,
komisijų darbe. Net jei tas atstovas
būtų išeivis, jam tektų kadencijos
metu gyventi Lietuvoje.

Dabartinė padėtis, kai Nauja-
miesčio apygardoje išrinktas atstovas
yra ir Vilniaus miesto Žvėryno, Nau-
jamiesčio seniūnijų ir dalies Nauji-
ninkų seniūnijos atstovas ir kartu
visų pasaulio lietuvių atstovas, mano
manymu, nėra gera. Skirtingose se-
niūnijose gyvenantiems vilniečiams

aktualios yra ir skirtingos problemos,
užsienio lietuviams opūs visai kiti
klausimai. Prieš kiekvienus rinkimus
keliamas klausimas, kaip šią prob-
lemą spręsti, tačiau jis ir toliau lieka
atviras. Didesnis išeivių aktyvumas,
manau, galėtų padėti pakeisti šią
padėtį mūsų išeiviams priimtinesne
linkme. Kita vertus, jaučiu ir matau,
kad ir dabartinėje padėtyje dar yra
daug erdvės aktyvesniam ir glaudes-
niam bendravimui ir bendradarbia-
vimui su išeivija, ypač šiuolaikinių
technologijų pagalba. Drįstu pri-
pažinti, kad kaip išeivius atstovau-
janti Seimo narė pasigedau kai kurių
išeivių bendruomenių noro bendrau-
ti, nors stengiausi aktyviai ieškoti
ryšio su visais. Aktyviai bendraujame
su Lenkijos, Kanados, JAV, Rusijos
lietuviais, tačiau, tarkim, su Airijos
lietuviais glaudesnio ryšio užmegzti
nepavyko. 

— Ar per Jūsų kadencijos
laiką Seime į Jūs kreipėsi išeivi-
jos lietuviai? Jei taip, kokiais
klausimais? Ar galėjote jiems
padėti?

— Šios kadencijos metu išeivijos
lietuviai kreipėsi į mane ne kartą,
nors lyginant su vietiniais apygardos
rinkėjais, jie nebuvo labai aktyvūs.
Vienu opiausiu klausimų buvo teisės
į dvigubą pilietybę išsaugojimas.
Kadencijos pradžioje labai aktualiu
klausimu buvo dvigubas apmokesti-
nimas, tačiau šį klausimą pavyko
išspręsti, priimant reikalingas Gy-
ventojų pajamų mokesčio įstatymo
pataisas. Kadencijos metu ne kartą
kreipėsi lietuviškų mokyklėlių vado-
vai, mokytojai, skųsdamiesi Švietimo
ir mokslo ministerijos, TMID dėme-
sio ir pagalbos stoka. Buvau gavusi
vienos iš JAV lietuvių šeštadieninių
mokyklėlių vadovės laišką, kuriame ji
skundėsi, jog JAV lietuvių šeštadie-
ninės mokyklos negauna reikalingų
konsultacijų raštvedybos, mokyklos
dokumentų klausimais, nėra bendros
diplomų, pažymių knygelių, mokinio
pažymėjimų sistemos ir kiekviena
mokykla visa tai daro atskirai ir
mėgėjiškai. Kreipėmės į Švietimo ir
mokslo ministrę, tąkart reikalingos
konsultacijos buvo suteiktos. Ne vie-
nas užsienio lietuvis kreipėsi ir skųs-
damasis savo vietos lietuvių ben-
druomenės tarpusavio bendravimo
problemomis, skaidrumo veikloje sto-
ka. Skaudu išgirsti ir apie uždarinėja-
mas lietuviškas bažnyčias, šiuo klau-
simu teko kreiptis ne tik į Lietuvos
dvasinius vadovus, prašant tarpi-
ninkavimo, bet ir į užsienio dvasi-
ninkus (pvz., stengiantis gelbėti Auš-
ros Vartų lietuvių parapiją Manhat-
tan, Niujorke). Išeiviai taip pat krei-
piasi dėl problemų tvarkantis doku-
mentus konsulatuose, dėl patalpų
bendruomenių veiklai vystyti. Ben-
dradarbiaujant su Užsienio reikalų
ministerija, TMID, ambasadomis, kai
kuriuos klausimus pavyksta išspręsti. 

— Gana nevienareikšmiškai
vertinama LR Seimo ir PLB ko-
misija. Komisijos posėdžiams
Seime pasibaigus galima išgirsti
nuomonę, jog buvo priimta daug
rezoliucijų, bet tuo Komisijos
veikla ir pasibaigia. Buvote vie-
na iš šios Komisijos narių, kaip
Jūs vertinate jos veiklą, ar galvo-
jate, jog ji turi ateitį Seimo rė-
muose?

— Vienareikšmiškai atsakyti į šį
klausimą būtų pakankamai sudėtin-
ga. Pagal veikiantį Seimo statutą, be
abejo, bet kurios Seimo komisijos ga-
lios yra žymiai mažesnės, nei komite-
to. O šios Komisijos statusas skiriasi

net nuo kitų Seimo komisijų, nes ji
yra sudaryta ne tik iš Seimo, bet ir iš
PLB narių, kurie nėra išrinkti Seimo
rinkimuose. Todėl ir jos galios yra
mažesnės nei kitų Seimo komisijų.
PLB komisija gali tik išreikšti nuo-
monę, paraginti Vyriausybę ar kitas
valstybės institucijas spręsti vienas
ar kitas užsienio lietuvių problemas,
bet ji negali priimti privalomo pobū-
džio įpareigojančių sprendimų. Vis
dėlto manau, kad Komisija, nors ir
neturėdama plačių galių, savo veikla
padeda spręsti išeivijai opius klausi-
mus. Pavyzdžiui, Komisijoje ne kartą
buvo diskutuojama apie TMID veik-
lą, ko trūksta, kad ji taptų veiksmin-
gesnė. Po svarstymų ji įteikė Vyriau-
sybei konkrečius pasiūlymus ir tą-
kart į juos buvo atsižvelgta. Be abejo,
galima galvoti, kaip būtų galima
keisti šios Komisijos galias, keičiant
Seimo statutą. Tačiau reikia turėti
omenyje, kad šios kadencijos Seime
buvo daug Seimo narių, kurie apskri-
tai skeptiškai žiūri į šią Komisiją,
motyvuodami tuo, kad jos nariai, ku-
rie nėra Seimo nariai, negali nuro-
dinėti, kaip turėtų būti sprendžiami
vieni ar kiti klausimai, už kuriuos
atsakingos atskiros valstybės institu-
cijos. Aš manau, kad ši Komisija yra
reikalinga ir kad ji turėtų tęsti savo
veiklą ir kitame Seime. Seimo nariai
šioje Komisijoje susitikdami ir disku-
tuodami kartu su PLB atstovais gali
greičiau reaguoti į iškylančias mūsų
tautiečiams užsienyje problemas ir
spręsti jas kartu su kitomis atsakin-
gomis institucijomis. Todėl labai
svarbu, kad PLB atstovai šioje Komi-
sijoje būtų kuo aktyvesni. 

— Kokias kitas bendravimo
tarp išeivijos ir Lietuvos valstybės
formas galima būtų pasiūlyti?

— Manau, kad reikia pirmiausia
tiesiog tinkamai ir visapusiškai iš-
naudoti dabar jau sukurtas ir vei-
kiančias institucijas, įstaigas. Kaip ir
minėjau, aktyvesni vaidmenį galėtų
atlikti mūsų diplomatinės atstovybės.
Jos yra arčiausiai mūsų žmonių, kad
ir kur jie bebūtų. Aktyvesnį vaidmenį
čia galėtų atlikti ir TMID. Kiekviena
Lietuvos ministerija turi savo prižiū-
rimą sritį (tarkim, Finansų ministe-
rija – mokesčių klausimus, Švietimo
ir mokslo ministerija – švietimo),
TMID, aktyviai bendradarbiaudamas
su kiekviena iš jų, galėtų greičiau
reaguoti ir veiksmingiau padėti už-
sienio lietuvių bendruomenėms. Ak-
tyvūs turėtų būti ir patys užsienio
lietuviai, nurodydami jiems aktualias
problemas ir siūlydami jiems priimti-
nas bendradarbiavimo formas, gali-
mus klausimų sprendimo būdus.

— 2008 metų gegužę lankėtės
Londone, kur dalyvavote susiti-
kime su ten gyvenančiais lietu-
viais. Kokį įspūdį padarė susi-
tikimas, kokiais rūpesčiais buvo
pasidalinta?

— Susitikimas buvo labai įdomus
ir naudingas, dalyvavo daug jaunų,
gabių, iniciatyvių žmonių, kuriems
rūpi Lietuvos ateitis, socialinė gero-
vė, ekonomikos vystymosi perspek-
tyvos. Londono lietuvius domino
aukštojo mokslo reforma. Atvirai
tariant, šiek tiek nustebino, kad ak-
tualesniu klausimu, nei, tarkim, dvi-
guba pilietybė, ten gyvenantiems lie-
tuviams yra Lietuvoje klestinti ho-
mofobija. Lietuvius taip pat domino
ilgalaikė Lietuvos energetikos strate-
gija, priemonės, kurių imasi Lietuva,
kovodama su didžiuliais emigracijos
mastais. Ambasados pastanga rengti
tokius susitikimus – labai sveikinti-
na, ji galėtų tapti gražiu pavyzdžiu ir

paskata kitose šalyse esančioms ats-
tovybėms. Gaila tik, kad į susitikimą
buvo pakviesti tik tie Londono lietu-
viai, kurie turi savo verslą, dirba
prestižinius darbus, todėl susitikime
nesutikau nė vieno lietuvio, dirban-
čio pačius paprasčiausius darbus, o
juk tokių išvykusių pastaraisiais me-
tais yra daugiausia. Tad norėtųsi
girdėti ir jų balsą.

— Išeivijos lietuviai mažai
domisi tiek Lietuvos politika,
tiek būsimais rinkimais. Ką, Jū-
sų nuomone, reikėtų daryti dėl
to? 

— Abejingumas, nusivylimas yra
didžiulė problema. Kai pasižiūri į
duomenis, kiek yra užsienyje gyve-
nančių lietuvių, ir kiek jų balsuoja
rinkimuose, supranti, kad žmonės
netiki, jog jų dalyvavimas galėtų ką
nors pakeisti. Tauta ilgą laiką buvo
maitinama tuščiais populistiniais
pažadais, vis atsirasdavo koks nors
,,tautos gelbėtojas”, tačiau laikas
kiekvieną kartą parodydavo, kad tie
,,gelbėtojai” yra netikri, kad vienin-
telis jiems svarbus dalykas yra jų pa-
čių interesai. Natūralu, kad žmonės
nusivylė ir kad prarado tikėjimą, jog
politika gali būti morali ir remtis
bendromis žmogiškomis vertybėmis.
Tačiau aš tikiu, kad yra žmonių, ga-
linčių grąžinti žmonėms tikėjimą
savo valstybe. Jokiomis priemonėmis
neįmanoma priversti žmonių išreikš-
ti savo valią, būti aktyviais, jei jie to
nenori. Norisi tikėti, kad tokia pa-
dėtis pasikeis, kad žmonės ims suvok-
ti, jog kiekvieno jų balsas yra svarbus
ir kad kiekvienas, pareikšdamas savo
valią rinkimuose, sprendžia, kokie
žmonės bus už Lietuvos valstybės
vairo ir spręs mums visiems aktualias
problemas. Abejingumas tik skatina
dar didesnį abejingumą, tam negali-
ma pasiduoti. Juk kiekvieno lietuvio
gyslomis teka kovotojo kraujas. Kiek-
vienas turi būti aktyvus ir kovoti už
geresnes, saugesnes gyvenimo sąly-
gas. Reikia būti iniciatyviems, akty-
viems, nes tik taip galime būti iš-
girsti, tik būdami vieningi galime būti
stipresni.

– Ar ketinate susitikti su išei-
vijos lietuviais šios rinkiminės
kampanijos metu? Jei taip, gal
jau žinote, su kuo, kada ir kur?

— Be abejo, labai norėčiau susi-
tikti su lietuviais iš įvairių kraštų ne
tik rinkiminės kampanijos metu, bet
ir per visus ketverius metus, kada esi
išrinktas. Tačiau, kaip jau minėjau,
Seimo nario darbas pirmiausia yra
darbas Seime, kiekvienas Seimo na-
rys per tuos ketverius metus turi
ribotą galimų išvykų skaičių, ribotas
išlaidas komandiruotėms. Sudėtinga
išskirti kurią nors vieną valstybę, nes
tada gali jaustis nuskriausti kitose
valstybėse gyvenantys lietuviai. Pa-
prasčiausia, žinoma, susitikti su tais,
kurie arčiausiai, todėl daugiausia
kartų yra tekę lankytis pas Lenkijos
lietuvius, jie ir patys dažnai atvyksta.
Na, o pagrindinis bendravimas su
įvairiuose kraštuose gyvenančiais
lietuviais vyksta internetu. Dar kartą
noriu priminti savo el. pašto adresą
(išdegu@lrs.lt) bei tinklalapį
(www.degutiene.lt). Kadangi gy-
vam bendravimui negali prilygti ben-
dravimas internetu, visada kviečiu ir
mielai susitinku su visais, kurie apsi-
lanko Lietuvoje. Ir per likusį kadenci-
jos laiką priimsiu visus, kurie tik
kreipsis. Esu atvira visoms bendravi-
mo formoms.

— Dėkoju už atsakymus.
Kalbino Dalia Cidzikaitė
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Jubiliejinis „Draugystès tiltas”
vyks Jungtinèje Karalystèje 

Medalininkams – automobiliai 

Rusijos kariai neîleido humanitarinê
paramâ lydèjusiû lietuviû 

Virvès traukikès puikiai pasirodè�
pasaulio çempionate

Panevėžio rajono komanda  ,,Šėlsmas”. Eltos neetatinio korespondento nuotr.

Vilnius, rugsėjo 5 d. (ELTA) –
Švedijoje vykstančiame pasaulio vir-
vės traukimo čempionato atvirose
moterų klubų varžybose svorio kate-
gorijoje iki 560 kg Panevėžio rajono
komanda ,,Šėlsmas” galutinėje įskai-
toje pasidalino 5–6 vietas. Tai aukš-
čiausias Lietuvos virvės traukikų pa-
siekimas klubinėse varžybose.

,,Šėlsmo” komanda įgauna vis
daugiau tarptautinių varžybų patir-
ties, todėl prieš kiekvieną startą psi-
chologiškai jaučiasi vis stipriau.
Pasaulio žymiausioms komandoms
,,Šėlsmo” vardas jau yra gerai žino-
mas, varžovai atidžiai nagrinėja lie-

tuvių kovos stilių. 
Kartu su lietuvėmis varžėsi ko-

mandos iš Kanados, Olandijos, Švedi-
jos, Vokietijos, Ukrainos ir Japonijos.
Į pusfinalį pateko dvi stipriausios
grupės komandos. Pasaulio čempio-
nėmis tapo Šveicarijos ,,Vechtlust”
klubo traukikės. Šio svorio kategori-
joje dalyvavo 17 komandų.

Penktadienį į kovą svorio kate-
gorijoje iki 720 kg stojo ir Panevėžio
,,Ąžuolo” vyrų komanda. Tokiose
varžybose pirmą kartą dalyvaujantys
panevėžiečiai surinko 4 taškus ir
penkių komandų grupėje užėmė ket-
virtąją vietą.

Vilnius, rugsėjo 5 d. (Balsas.lt) –
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto
(LTOK) vykdomojo komiteto posėdy-
je buvo nuspręsta  Beijing olimpinėse
žaidynėse medalius iškovojusiems
Lietuvos sportininkams padovanoti
naujus automobilius.

Olimpinius sidabro medalius iš-
kovojusiems buriuotojai Gintarei Vo-
lungevičiūtei ir penkiakovininkui Ed-
vinui Krungolcui atiteks BMW 520, o
bronzos medalius pelniusiems disko
metikui Virgilijui Aleknai, imtyni-
ninkui Mindaugui Mizgaičiui ir pen-
kiakovininkui Andrejui Zadneprovs-
kiui – BMW 318 automobiliai. Tokio-
mis pat transporto priemonėmis bus

paskatintos Lietuvos buriuotojų są-
junga, Imtynių, Lengvosios atletikos ir
Šiuolaikinės penkiakovės federacijos.

LTOK viceprezidentai Algirdas
Raslanas ir Vytas Nėnius trumpai
įvertino mūsų šalies sportininkų pa-
sirodymą Beijing. „Rezultatai geri.
Vienintelis minusas, kad neturime
aukso medalio. O pliusas, kad dar ne-
mažai mūsų sportininkų, užėmusių
aukštas vietas Beijing, galės rungty-
niauti ir po ketverių metų Londone”,
– sakė A. Raslanas.

Išsamiau lietuvaičių pasirodymą
Beijing žaidynėse darbo grupė nag-
rinės po to, kai savo vertinimus pa-
teiks atskirų sporto šakų federacijos.

Vilnius, rugsėjo 5 d. (ELTA) –
Rugpjūčio pabaigoje šalyje buvo dau-
giau kaip 72,2 tūkst. bedarbių –
penktadaliu daugiau negu praėjusių
metų rugsėjo 1-ąją. Nuo metų pra-
džios Lietuvos darbo biržoje užsire-
gistravo daugiau kaip 148 tūkst.
ieškančių darbo asmenų, 17,3 proc.
daugiau nei per tą patį praėjusių
metų laikotarpį.

Lietuvos darbo biržos duome-
nimis, rugpjūčio pabaigoje šalyje
darbo ieškojo 100,2 tūkst. asmenų.
Tai sudarė 4,7 proc. šalies darbingo
amžiaus gyventojų, arba 0,1 proc.
mažiau nei praėjusį mėnesį. Į ak-
tyvios darbo rinkos politikos prie-
mones buvo nusiųsta 3,5 tūkst. be-
darbių.

Rugpjūčio pabaigoje buvo 57,8
proc. bedarbių moterų ir 42,2 proc.
vyrų. Palyginus su praėjusiais me-
tais, šiemet bedarbių vyrų užregis-
truota 36,3 proc. daugiau.

Rugsėjo 1 d. daugiausiai ieškan-
čių darbo asmenų buvo Akmenės (9,0
proc.), Druskininkų (8,9 proc.), Šven-
čionių, Rokiškio ir Lazdijų rajonuose
(8,0 proc.), o mažiausiai – Neringos ir
Elektrėnų (1,3 proc.), Trakų rajone
(1,9 proc.), Kazlų Rūdos (2,0 proc.) ir
Kretingos (2,4 proc.) savivaldybėse.

Labiausiai nedarbas mažėjo Drus-

kininkų (2,2 proc. punkto), Pakruojo
(1,7 proc. punkto) , Zarasų (1,1 proc.
punkto) savivaldybėse. Paskutinį
vasaros mėnesį į šalies darbo biržas
kreipėsi 17,2 tūkst. – 17,4 proc. ma-
žiau žmonių negu liepą, beveik per-
pus mažiau išduota leidimų įdarbinti
užsieniečius – iš viso – 0,5 tūkst.

Lietuvos darbo biržos direkto-
riaus pavaduotojos, laikinai einančios
direktoriaus pareigas Galinos Savic-
kienės teigimu, nuo metų pradžios
įdarbinta 83,1 tūkst. asmenų – 10,3
proc. daugiau nei pernai. Nuo metų
pradžios į aktyvios darbo rinkos poli-
tikos priemones nusiųsta 28,8 tūkst.
bedarbių.

Lietuvos darbo biržos duomenų
bazėje rugpjūčio mėnesį buvo įregis-
truota 16,1 tūkst. laisvų darbo vietų –
7,8 proc. mažiau nei liepą ir 33,1
proc. mažiau nei pernai per tą patį
laikotarpį.

Šiuo metu darbdaviai pageidauja
įdarbinti vairuotojus ekspeditorius,
tarptautinio krovinių vežimo trans-
porto priemonės vairuotojus, siu-
vėjus, betono armatūrininkus, laivo
metalinių konstrukcijų montuotojus,
laivų vamzdynininkus suvirintojus,
metalinių konstrukcijų montuotojus,
dailides, plytų mūrininkus, kitų pro-
fesijų darbininkus. 

Vilnius/Tbilisis, rugsėjo 5 d.
(ELTA) – Rusijos kariai nepraleido
Lietuvos diplomatų, kartu su kole-
gomis iš Latvijos, Estijos ir Švedijos,
lydėjusių humanitarinę paramą į
Pietų Osetiją.

Lietuvos specialiajam pasiun-
tiniui Gruzijoje, Užsienio reikalų
ministerijos sekretoriui Laimonui
Talat-Kelpšai kartu su Lietuvos am-
basados darbuotojais teko grįžti į
Tbilisį.

Pirmiausia Rusijos kariai huma-
nitarinį krovinį lydinčius ambasado-
rius sulaikė Variani patikros punkte,
pareikšdami, kad humanitarinio kro-
vinio gabenimas yra nesuderintas ir
negauti leidimai. Tuomet diplomatai,
lydintys humanitarę siuntą, pasuko į
kitą patikros punktą. Ir čia Rusijos
kariai nebuvo nusiteikę praleisti
diplomatus.

Anot Užsienio reikalų ministeri-
jos Informacijos ir viešųjų ryšių
departamento direktoriaus pavaduo-

tojos Daivos Rimašauskaitės, Rusijos
kariai po sunkių derybų leido į re-
gioną, kuriam skirta labdaros siunta,
įvažiuoti tik Latvijos, Estijos ir Švedi-
jos ambasadoriams. ,,Jie neleidžia
nuvežti humanitarinio krovinio į
Pietų Osetijos gilumą, į kaimus,
kuriems ji labiausiai ir reikalinga. Jie
leidžia vykti tik iki jų nurodyto mies-
to”, – Eltai sakė D. Rimašauskaitė.

Rusijos kariai, užkirtę kelią hu-
manitariniam kroviniui vykti į Pietų
Osetijos gilumą, Lietuvos atstovo su-
laikymą aiškino tuo, kad jis nėra am-
basadorius. Pasak Ministerijos Infor-
macijos ir viešųjų ryšių departamen-
to direktoriaus pavaduotojos, rusų
kariai buvo informuoti jog vyksta
ambasadoriai, o L. Talat-Kelpša ne-
sąs ambasadorius.

Šiuo penktadienio įvykiu Rusija
dar kartą pažeidžia Gruzijos ir Ru-
sijos šešių punktų taikos susitarimo
trečią dalį ,,Laisvai naudotis humani-
tarine pagalba”. 

Šalyje daugèja bedarbiû

Atkelta iš 1 psl.  daug dirbo
reikalaudama, kad Lietuva lituanis-
tinį švietimą iškeltų kaip didžiausio
dėmesio reikalaujančią sritį, bet ga-
liausiai patiems užsienio lietuviams
ši sritis netapo pačia svarbiausia.
Kaip pavyzdį J. Caspersen pateikė
faktą, kad 16 Europos šalių yra tik po
vieną mokyklėlę ir tos pačios – tik
sostinėse.

Lietuvos ambasadorius Vokie-
tijoje Evaldas Ignatavičius pabrėžė,
kad diplomatai taip pat yra užsienio
lietuviai, nors ir laikini ir su kiek ki-
tokiu statusu. Tad neretai ir patys
susiduria su problema, kaip padėti
savo vaikams išlaikyti lietuvių kalbą.
Jis tikino, kad Užsienio reikalų mi-
nisterija yra pasirengusi prisidėti
prie lituanistinių mokyklų veiklos bei
prie jose dirbančių mokytojų stažo
pripažinimo procesų.

Lietuvos ambasadorė Airijoje
Izolda Bričkovskienė sakė mananti,
kad Ispanijoje dedami pamatai toles-
nei diskusijai, kuri turėtų vykti Vil-
niuje. O kalbant apie mokytojų stažo
pripažinimą, ji siūlė nepamiršti ir tų,
kurie neturi pedagoginio aukštojo
išsilavinimo, juk kartais jie savo mo-
kiniams duoda net daugiau nei profe-
sionalai.

Antrasis šiųmečio „Draugystės
tilto” itin svarbus klausimas – litua-
nistinių mokyklų bendrieji nuos-
tatai. Jiems parengti buvo sudaryta
darbo grupė, kurios veikloje dalyvavo
ir jau minėta J. Caspersen. Kol kas
parašytas tik nuostatų projektas,
kurį ir tobulino suvažiavimo dalyviai.

Ambasadorė I. Bričkovskienė
teigė, jog mokyklų suskirstymas būti-
nas, nes vienos veikia tik kaip links-
mi užsiėmimai, o kitose mokomasi
itin rimtai. Tačiau ji pabrėžė, kad
skirstymas jokiu būdu negali atimti
finansavimo iš mažesnių mokyklė-
lių.

I. Bričkovskienė pasakojo, kad
Airijoje esama tokių mokyklų, kur

„daraktoriais net nekvepia”, o jose be
lietuvių kalbos mokoma ir chemijos,
ir matematikos, nes vaikai ruošiami
grįžimui į Lietuvą, tad jie turi mokėti
reikiamus terminus lietuviškai. Pa-
sak jos, šios mokyklos turi gauti dė-
mesį iš Švietimo ir mokslo ministeri-
jos, nes jos labai primena Lietuvos
mokyklas.

Ambasados Jungtinėje Karalys-
tėje ministras patarėjas Ernestas
Grabažis kalbėjo, kad nėra teisinga,
jog finansavimą iš TMID gali gauti
tik tos užsienio lietuvių organizaci-
jos, kurios „palaiminimą” gauna iš
tame krašte veikiančios lietuvių ben-
druomenės, priklausančios PLB.

Pasak PLB valdybos narės, atsa-
kingos už švietimą, Ispanijos Lietu-
vių Bendruomenės valdybos pirmi-
ninkės Loretos Paulauskaitės, vis
dėlto negalima finansavimo dalinti
bet kam, turi būti kažkokie saugik-
liai, padedantys apsisaugoti nuo ne-
teisingo Lietuvos mokesčių mokėtojų
pinigų panaudojimo.

J. Caspersen tikino, kad formalus
„palaiminimas” iš krašto bendruo-
menės reikalingas ne dėl to, kad būtų
trukdoma organizacijoms, o tiesiog
dėl to, kad būtų žinoma, kokios orga-
nizacijos toje šalyje veikia.

Ji džiaugėsi, kad ispaniškame
„Draugystės tilte” pavyko peržiūrėti
ir sutvarkyti lituanistinių mokyklų
bendruosius nuostatus taip, kad jie
tiktų visų kraštų lietuviams, daly-
vavusiems suvažiavime. Tiesa, pro-
jektas dar turės būti derinamas ir su
kitų kraštų lietuviais.

Į Ispanijoje vykusį „Draugystės
tiltą”, rengtą šio karšto bendruo-
menės bei Lietuvių kultūros, švieti-
mo ir informacijos centro Almerijoje,
atvyko apie 120 dalyvių, o jubiliejinį,
penktąjį, suvažiavimą organizuos
Jungtinės Karalystės lietuvių sąjun-
ga. Tikimasi, kad kitąmet „Draugys-
tės tiltas” vyks birželio mėnesį netoli
Londono esančioje Lietuvių sodyboje.
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 Povilas Žielys 
Geopolitika.lt

Kiekviena valstybė savo užsienio
politika siekia ne tik skleisti pasauly-
je savas vertybes, bet ir ekonominės
naudos. Ne veltui į užsienio keliones
su aukščiausiais šalies pareigūnais
dažnai vyksta ir gausios verslininkų
delegacijos.

Lietuvos užsienio politikos vairi-
ninkai tikisi, kad aktyvi mūsų šalies
Rytų politika* leis sustiprinti preky-
bos ryšius su Ukraina, Moldova, Gru-
zija ir paruoš dirvą Lietuvos versli-
ninkų investicijoms tose valstybėse.
Šio straipsnio tikslas – įvertinti, kiek
buvo pasistūmėta šioje srityje 2007
metais.

Korupcijos išrauti nesiseka

Lietuvos verslininkai yra ne kar-
tą viešai kalbėję, kad nuo Ukrainos
rinkos juos atbaido išsikerojusi ukrai-
niečių valdininkų korupcija. Ne ką
geresnė padėtis ir Moldovoje bei Gru-
zijoje. Europos Sąjungos (ES) valsty-
bės, tarp jų – ir Lietuva, bendradar-
biaudamos vidaus reikalų ir teisingu-
mo srityse siekia sumažinti korupci-
jos lygį Rytų Europoje ir taip paruošti
dirvą vakariečių investicijoms.

Ar 2007 m. pavyko pasiekti, kad
korupcijos lygis Ukrainoje, Moldovoje
ir Gruzijoje nors šiek tiek sumažėtų?
Vertinant pagal tarptautinės nevy-
riausybinės organizacijos „Transpa-
rency International” duomenis, kova
su korupcija santykinai sėkminga bu-
vo vienintelėje Gruzijoje, o Ukrainoje
ir Moldovoje padėtis netgi pablogėjo.

„Transparency International”
kasmet vertina pasaulio šalis pagal
korupcijos suvokimo indeksą (KSI),
kuris pateikiamas skalėje nuo 1 iki
10, kur 1 reiškia didžiausią, o 10 –
mažiausią korupcijos lygį. Gruzijos
KSI 2007 m. pastebimai padidėjo:
nuo 2,8 iki 3,4 (79 vieta pasaulyje).
Ukrainos ir Moldovos KSI, priešin-
gai, 2007 m. sumažėjo: Ukrainos –
nuo 2,8 iki 2,7 (118 vieta), o Moldovos
– nuo 3,2 iki 2,8 (111 vieta). Palygi-
nimui galima pateikti Lietuvos KSI –
4,8 (51 vieta).

Rytų Europos rinkos 
dar neatsivėrė

Vienas iš Lietuvos vykdomos Ry-
tų politikos uždavinių – atverti Rytų
Europos valstybių rinkas lietuviš-
koms prekėms. Vertinant laimėjimus
šioje srityje, galima pasitelkti Statis-

tikos departamento duomenis apie
Lietuvos eksportą.

Iš karto būtina išskirti Ukrainą,
kuri yra viena svarbiausių Lietuvos
prekybos partnerių už ES ribų. Lie-
tuvos eksportas į Ukrainą viršija 1
mlrd. litų per metus. Per 2007 m. šis
rodiklis padidėjo 170 mln. litų: nuo
1,005 iki 1,176 mlrd. litų. Žinoma, ga-
lima diskutuoti, ar prie to prisidėjo
aktyvi Rytų politika, bet neabejotina,
kad stiprinti ryšius su Ukraina Lie-
tuvai yra ekonomiškai naudinga.

Visai kitaip atrodo prekybos su
Moldova ir Gruzija statistika. Galima
pasidžiaugti, kad lietuviškų prekių
eksportas į abi šalis per 2007 m. pa-
didėjo: į Moldovą – nuo 42,4 iki 55,4
mln. litų, o į Gruziją – nuo 16,7 iki 38
mln. litų. Tačiau vertinant bendrai,
šioms dviem Rytų Europos šalims
tenka tik labai maža dalis Lietuvos
eksporto. Įdomumo dėlei galima pa-
minėti, kad Lietuvos eksportas į že-
mėlapyje sunkiai randamą Džibutį
2007 m. siekė 56,5 mln. litų – dau-
giau nei į geografiškai ir politiškai ar-
timesnę Moldovą ar Gruziją.

Verslas įžengė tik į Ukrainą

Lietuvos užsienio politikos vairi-
ninkai mėgsta kalbėti ir apie mūsų
šalies verslininkų žygį į Rytus, t. y.
tiesiogines investicijas Rytų Europos
šalyse. Tačiau tikrovė yra tokia, kad
Lietuvos verslas kol kas mėgina įsit-
virtinti tik Ukrainoje.

Statistikos departamento duo-
menimis, tiesioginių Lietuvos investi-
cijų kiekis Ukrainoje per 2007 metus
šoktelėjo nuo 268,4 iki 378 mln. litų.
Atsižvelgus į palyginti ribotas Lietu-
vos verslo galimybes, tai galima ver-
tinti kaip labai gerą rezultatą.

Vis dėlto į kitas „naująsias de-
mokratijas” mūsų šalies verslas dar
neįžengė. Moldovoje Lietuvos tiesio-
ginių investicijų nebuvo nei 2006, nei
2007 metais. Gruzijoje 2007 m. pa-
baigoje Lietuva investavo 10 tūkst. li-
tų, bet toks juokingai mažas investi-
cijų kiekis dar nėra ženklas, kad Lie-
tuvos verslininkai jau įžengė ir į šią
šalį.

Vamzdžiai Lietuvą aplenkia

Dar vienas Lietuvos vykdomos
Rytų politikos tikslas – didinti mūsų
šalies energetinį saugumą. Tikimasi,
kad bendradarbiaujant su Rytų Eu-
ropos valstybėmis pavyks užsitikrinti

Lietuvos Rytû politika: 2007 metû� laimèjimai (II)
naftos bei dujų tiekimą iš kitų šalti-
nių ir sumažinti energetinę priklau-
somybę nuo Rusijos.

Šioje srityje 2007 metais buvo
dirbama išties nemažai. Svarbiausiu
metų įvykių reikėtų laikyti spalio mė-
nesį Vilniuje surengtą tarptautinę
konferenciją, kurios metu Lietuva
formaliai prisijungė prie naftotiekio
Odesa–Brody–Plock–Gdansk projek-
to įgyvendinimo. Ukrainos ir Lenki-
jos bendrovių įkurtas susivienijimas
„Sarmatia” pasipildė ne tik Lietuvos

(AB „Klaipėdos nafta”), bet ir Gruzi-
jos bei Azerbaidžano bendrovėmis.

Tiesa, šio laimėjimo reikšmę
menkina tai, kad iki šiol nepavyko
rasti bendros kalbos su naftą iš Ode-
sos į Gdansk turėsiančiu tiekti Ka-
zachstanu (Azerbaidžano išgauna-
mos naftos nepakanka, kad naftotiekis
Odesa–Brody–Plock–Gdansk būtų pel-
ningas). Savo požiūrį į Baltijos ir Juo-
dosios jūrų valstybių projektą Ka-
zachstano prezidentas Nursultan Na-
zarbajev parodė 2007 m. gegužę, kai
vietoje energetinio forumo Krokuvoje
pasirinko dvišalį susitikimą su buvu-
siu Rusijos prezidentu Vladimir Putin.

Verta atkreipti dėmesį ir į kitą
dalyką. 2007 m. pradžioje Lenkijos
spauda rašė apie galimą naftotiekio
Odesa–Brody–Plock–Gdansk atšaką į

Mažeikius. Apie tai su nedrąsia vilti-
mi kalbėjo ir kai kurie Lietuvos val-
džios pareigūnai. Tačiau 2007 m. pa-
baigoje apie atšaką į Lietuvą jau nie-
kas nebešnekėjo, o buvo imta rimtai
svarstyti kitą galimybę – sujungti
naftotiekį Odesa–Brody su pietine
naftotiekio „Družba” atšaka ir ateity-
je nukreipti Kaspijos naftą į Slovakiją
bei Čekiją.

Žiūrime, ką turime

Apibendrinant reikia pasakyti,
kad 2007 metai Lietuvai Rytų politi-
kos srityje nebuvo nei laimėjimų, nei
nusivylimų metai – juos būtų galima
pavadinti veikiau vilčių metais.

Nors korupcijos lygis Ukrainoje
nesumažėjo, Lietuvos investicijų
srautas į šią valstybę rodo, kad mūsų
šalies verslininkų užimama padėtis
Ukrainoje per 2007 m. sustiprėjo. Tai
teikia vilčių, kad prisitaikę prie vieti-
nių sąlygų lietuviai savo investicijas
šioje šalyje didins dar sparčiau.

Didžiausi optimistai gali tikėtis,
jog tie keli 2007 m. pabaigoje Gruzi-
joje investuoti litai yra ženklas, kad
Lietuvos verslas žengia ir į Pietų
Kaukazą. Paskutiniai įvykiai Gruzi-
joje gali šias nuostatas ir pakeisti.

Formalus Lietuvos prisijungimas
prie naftotiekį Odesa–Brody–Plock–
Gdansk projektuojančio susivienijo-
mo kol kas irgi tėra vilties ženklas.
Galbūt šiuo naftotiekiu kada nors te-
kės Kaspijos nafta. Galbūt dalis jos
pasieks Būtingę iš Gdansk uosto. O
galbūt šios viltys niekada nepasitei-
sins.

Kita vertus, palikę visas viltis
nuošalyje, pesimistai galėtų padaryti
išvadą, kad vienintelis Lietuvos Rytų
politikos 2007 m. laimėjimas yra sus-
tiprėję ekonominiai ryšiai su tradi-
cine Lietuvos prekybos partnere Uk-
raina.

*Kaip ir pirmoje straipsnio dalyje
(š. m. liepos 26 d. numeryje), Rytų po-
litika čia vadinama užsienio politika
„naujųjų demokratijų” (Ukrainos,
Moldovos ir Gruzijos) atžvilgiu.

Dar vienas Lietuvos vykdomos Rytų
politikos tikslas – didinti mūsų šalies
energetinį saugumą.

Vienas iš Lietuvos vykdomos Rytų politikos uždavinių – atverti Rytų Europos vals-
tybių rinkas lietuviškoms prekėms.
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

2711 West 71 Street,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906

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

Õeimos daktarai ir chirurgai
10811 W. 143rd St. Orland Park, IL 60467

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 708-460-2500
Valandos pagal susitarimâ

GGEEDDAASS MM.. GGRRIINNIISS,, MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

10400 75 St., Kenosha, WI 53142
((226622)) 994488--66999900

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

Trùkio, tulñies pùsl�s, krùties,
� ñarnyno, endokrinologinè ir
laparoskopinè chirurgija.
330000 BBaarrnneeyy DDrr..,, SSuuiittee AA

JJoolliieett,, IILL 6600443355
TTeell.. 881155--774444--00333300;; 

lliieettuuvviiõõkkaaii 881155--774444--88223300
wwwwww..cceenntteerrffoorrssuurrggeerryyaannddbbrreeaasstthheeaalltthh..ccoom

Chirurgai 

DDrr.. VViiddaa II..PPuuooddžžiiūnniieenn�
HHeeaalltthhyy CCoonnnneeccttiioonn

CChhiirroopprraaccttiicc && RReehhaabb CClliinniicc

Manualinè ir fizinè terapija, sporto
traumû specialistè, nugaros, kaklo ir
sânariû gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminû

patarimai.

1166554477 WW.. 115599 SSttrreeeett
LLoocckkppoorrtt,, IILL 6600444411 

TTeell.. 881155--883344--99007755//99007766
KKaallbbaammee lliieettuuvviišškkaaii

LLIINNAASS SSIIDDRRYYSS,, MM..DD..
Akiû ligos / Chirurgija/Akiniai

9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge

TTeell.. ((770088)) 663366--66662222
Holy Cross Hospital, #410S

TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Plastinè chirurgija

Stuburo ir skausmo ligos 

Chiropraktika ir 
manualinè terapija

Cardiac Diagnosis, LTD.
4901 W. 79th St.
Burbank, IL 60459

Tel. 708-424-2024
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Õirdies ir kraujagysliû ligos
Valandos pagal susitarimâ

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

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

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

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

Telefonas (708)-239-0909
� Manualinè terapija
� Chiropraktika
� Bioenergetinè kompiuterizuota îranga
� Kraujo tyrimai
� Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

DDrr.. PPEETTRRAASS VV.. KKIISSIIEELLIIUUSS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa

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

663300--994411--22660099

JAV LB Socialinių reikalų tarybos raštinė Čikagoje yra BIA (Bureau
of Immigration Appeals) akredituota įstaiga, kurioje galite gauti Jums rei-
kalingas imigracinių prašymų formas. Taip pat atliekame dokumentų ver-
timus bei tvirtiname notariškai. Raštinės darbo laikas: nuo pirmadienio
iki ketvirtadienio, nuo 9 val. ryto iki 4 val. po pietų. Tel.: (773)-476-2655.

JJOONNAASS VV..PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD
TTEERRRRII DDAALLLLAASS PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD

AANNDDRREEWW EENNGGEELL,, MMDD
Illinois Pain Institute

Nugaros, sprando, galvos, sânariû,
sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû

skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.
EEllggiinn:: 884477--228899--88882222

MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

MĖGSTATE SIAUBO FILMUS?
SUSIPAŽINKITE SU „NEMARIOMIS”

SKOLOMIS
Nemarios, todėl nenužudomos,

laikui bei įstatymams nepavaldžios
būtybės, grėsmingai persekiojančios
geraširdį/ę herojų/heroję – jei bent
retkarčiais žiūrite siaubo filmus, šis
scenarijus jums turi būti gerai pažįs-
tamas. Tačiau ar bent kartą susi-
mąstėte, kad vaizduojami įvykiai yra
ne tokie jau tikri, kaip gali pasiro-
dyti? Šįkart pakalbėkime apie skolas,
kurios, nors ir negali tapti ,,tikromis”
pabaisomis, vis dėlto jau seniai yra
žinomos „zombie debt” pavadinimu.
Jei kada tektų su jomis susidurti, jos,
kaip ir „nemarieji” filmų herojai, gali
paversti jūsų gyvenimą pragaru.

Iš kur atsiranda ,,zombiškos”
skolos? Dažniausiai atrodo, jog iš
niekur – arba bent jau iš tų laikų,
kurių gerai nė nebeprisimenate. Tar-
kime, prieš penketą ar aštuonetą
metų iš jūsų pavogė piniginę, kurioje
buvo jūsų kredito kortelė. Be abejo,
iškart paskambinote bankui, įspėjote
apie vagystę – deja, kol nusigavote iki
telefono, kažkas prisipirko prekių, už
kurias spėjo susimokėti ta kortele.
Nepaisant to, bankas užtikrino, kad
jums neteks atsakyti už šias išlaidas –
tokiu būdu, istorijoje lyg ir buvo
padėtas taškas. Bet ar iš tikrųjų? 

Vieną gražią dieną sulaukus
skambučio iš skolų išieškotojų, jums
jau taip nebeatrodo. Jie ne tik teigia
neturį jokios informacijos apie jokią
vagystę, bet dar įžūliai reikalauja su-
simokėti ne tik skolą, bet ir palūka-
nas už visą praėjusį laiką. Jei nemo-
kėsite, jums nelauktai pagrasinama
teismu bei įspėjimu, kad tai neigia-
mai atsilieps jūsų kredito istorijai.
Štai ir sulaukėte ,,zombių” puolimo!

,,Zombiškos” skolos taip pat gali
atsirasti po bankroto paskelbimo,
suėjus senaties terminui – ir, žinoma,
dėl įvykusios jūsų tapatybės vagystės.
Neretai senos skolos ,,atjaunina-
mos”, kad būtų galima apeiti jų se-
naties terminus, taip pat – perveda-
mos į naujai išduotas kredito korteles
(be išankstinio jų savininko sutikimo
drauge su nauja, ,,itin palankiomis
sąlygomis” išduota kortele, „atgau-
namos” visos pamirštos kitų turėtų
kortelių skolos). 

Kokiu būdu, atrodo, seniai nura-
šytos ir pamirštos skolos ,,prisikelia
iš numirusiųjų”? Atsakymo reikia
ieškoti vartotojų kredito bei skolų
išieškojimo verslo subtilybėse. Rei-
kalas tas, jog kredito kompanijos bei
bankai ,,nurašytas” skolas dažnai
parduoda (!), už tam tikrą procentą
nurašytos sumos, skolų išieškoto-
jams, taip sumažindamos savo nuos-
tolius. Išieškotojai, savo ruožtu, yra
įsitikinę, kad kas jau kas, o jie tai tik-
rai sugebės skolą iš naujo išsireika-
lauti – ir taip užsidirbs gražaus pini-
go. Ir dažnai yra teisūs. Jei asmens
kredito istorija yra gera (ar vėl tapo
gera, praėjus daugeliui metų po

kadaise paskelbto bankroto), jam/jai
gali būti iš tiesų priimtiniau su-
mokėti skolą ar bent jos dalį, nei ri-
zikuoti susigadinti kredito istoriją. 

Per pastaruosius porą dešimtme-
čių smarkiai išaugus vartotojų įsisko-
linimo rodikliams bei atsiradus to-
kiam reiškiniui, kaip tapatybės va-
gystės, skolų pardavinėjimas labai
išplito, o skolų išieškotojų pelnas ne-
įtikėtinai išaugo. Ar toks skolų išieš-
kojimas yra teisėtas? Deja, taip – jei
buvote kada nors kam nors skolingi,
,,priminti” apie skolą nėra draudžiama. 

Tad ką daryti, jei sulaukėte ne-
pageidaujamo išieškotojų dėmesio?
Pirmiausia vertėtų išsiaiškinti ir įsi-
gyti raštiškos informacijos apie tai, iš
kur ir kada skola apskritai atsirado.
Labai gali būti, kad ta skola yra ne
jūsų (jei, pvz., įvyko tapatybės vagys-
tė). Tuomet tereikia nusiųsti išieško-
tojams registruotą laišką, kuriame
apie tai praneštumėte bei paprašy-
tumėte daugiau jūsų nebetrukdyti.
Tai turėtumėte padaryti per 30  die-
nų nuo ,,zombių puolimo” pradžios.

Jei jums grasinama dėl skolos,
kuriai susidarius paskelbėte bank-
rotą, turėtų užtekti nusiųsti išieško-
tojams teismo nutarties, patvirti-
nančios bankrotą, kopiją. Maža to, jei
skola yra ganėtinai „sena” (paprastai
praėjus daugiau nei šešeriems me-
tams), federaliniai įstatymai taip pat
numato įvairių apsisaugojimo nuo
išieškotojų priemonių. Jei skola vis
dėlto yra jūsų ir norėtumėte ją grą-
žinti (ypač jei išieškotojai sutinka
daugiau jūsų nebetrukdyti, atgavę,
tarkime, penktadalį visos sumos),
pasidomėkite, ar sumokėdami dalį
sumos nepakenksite savo kredito
istorijai. Atskirų valstijų įstatymai
numato skirtingus skolų senaties ter-
minus bei jų atnaujinimo sąlygas.
Sumokėjus dalį sumos, skola gali
automatiškai „atsinaujinti”, o išieš-
kotojas, gavęs dalį pinigų, gali vėliau
bandyti atgauti ir likusius. 

Jei nenorite grąžinti „zombiš-
kos” skolos, nes nemanote, kad turė-
tumėte tai daryti ir tikrai žinote, kad
išieškomų skolų senaties terminai
seniai suėję, geriausia būtų tiesiog
nekreipti dėmesio į išieškotojų pas-
tangas: nesileisti įbauginamiems, ne-
prisipažinti, kad skola yra jūsų ar kad
žinote, iš kur ir kaip ji atsirado. Jei
senaties terminas yra nesuėjęs, o
išieškotojų skambučiai nesiliauja,
gali tekti pasitarti su teisininku ar
kitu specialistu. Atminkite, jog bet
kuriuo atveju išieškotojai pagal įsta-
tymus neturi teisės jūsų įžeidinėti,
grasinti teismais, o jų skambučių ne-
paisymas jokiame teisme nebus suta-
patintas su jūsų kaltės prisipažinimu. 

Pagal Bancrupcy Law Network,
Federal Trade Commission ir 

žiniasklaidos informaciją parengė 
Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Aras D. Tijūnėlis, M.D.Aras D. Tijūnėlis, M.D.
Board Certified

LAKE COUNTY
PLASTIC SURGERY

1880 W. Winchester Road, Suite 107 
Libertyville, IL 60048
O: 847-968-2401
F: 847-968-2402

www.lc-plasticsurgery.com

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road, 
TTeell.. 777733--558855--22880022

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66 

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

4635 W. 63 St.;Chicago
TTeell.. 777733--773355--77773300

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
TTeell.. 663300--332233--55005500

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis uñ�  prieinamâ kainâ
Susitarimui kalbèti angliõkai arba lietuviõkai
44664477 WW 110033 SStt,, OOaakk LLaawwnn,, IILL
5555 EE WWaasshhiinnggttoonn,, SSttee 22440011,, 

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600 

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

TTeell.. 770088--559988--88110011
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. LL.. PPEETTRREEIIKKIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
9055 S.Roberts Road 

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

TTeell.. 770088--559988--44005555
Valandos pagal susitarimâ

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

TTeell.. 663300--332233--22224455
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA  EE.. CCEEPPEELLÈÈ,, DD..DD..SS..
Dantû gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

TTeell.. 770088--559988--22113311
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
TTeell.. 663300--224433--11001100
Valandos susitarus

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

Pilna dantû prieñiùra:
� implantai
� tiltai, karùnos, protezai
� vaikû dantû gydymas
� õaknies kanalû valymas
� chirurgija
� parodontozès specialistas kabinete
� kosmetinès procedùros — ,,veneers”,   
balinimas

PAGUODOS TELEFONAS 
1-866-438-7400
Skambinkite nemokamai kiekvienâ

ketvirtadienî, nuo 6 val. v. iki 9 val. v. 

JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS

RRAAMMOONNAA CC.. MMAARRSSHH,, MMDD SSCC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

GinekologijaDr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Kalbame lietuviõkai ir angliõkai. Priimamos
îvairios apdraudos. Valandos pagal susitarimâ.

Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC
1645 S. River Rd., Ste. 21
Des Plaines, IL 60018
tel. 847-299-4811

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

33223355 WW.. 111111 SStt,, CChhiiccaaggoo,, IILL 6600665555
777733--223333--00774444 aarrbbaa 777733--448899--44444411

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

RUTH JÙRATÈ BARSKY, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630

Sudoku Nr. 4 atsakymai

,,Praeinančiam pasaulyje 
praeisiu. Poezija; iš prozos ir

straipsnių”

,,Draugo” knygynėlyje  –  Vytau-
tas Mačernis ,,Praeinančiam pasau-
lyje praeisiu. Poezija; iš prozos ir
straipsnių”. Knyga iš serijos „Lie-
tuvių literatūros lobynas. XX am-
žius”, 2006 metai.

Poetas Vytautas Mačernis (1921–
1944), gyvenęs vos 23 metus, savo
vizionieriška poezija įėjo į lietuvių
literatūros klasiką. Knyga išleista
minint 85-ąją jo gimimo sukaktį.

Mačernio poezija subrendo di-
džiųjų kataklizmų laiku, kai Lietuva
neteko Klaipėdos, galiausiai neprik-
lausomybės, bet su skaudžiom iliuzi-
jom jos jaunos jėgos plūstelėjo į
Vilnių, į istorinę savo sostinę, į Vil-
niaus universitetą.

Nors jis pripažintas poetas,
rašęs eilėraščius ir sonetus, tačiau
ne mažiau įdomūs ir jo straipsniai,
vertimai. Rašė jis ir prozą.

Knygos  kaina – 20 dol. 

,,Protėvių dvasia”

,,Draugo” knygynėlio lentynoje
– lietuvių literatūros klasiko Ber-
nardo Brazdžionio (1907–2002)
poezijos rinktinė ,,Protėvių dvasia”
iš serijos ,,Lietuvių literatūros loby-
nas. XX amžius.” Bernardas Braz-
džionis – vienas pačių iškiliausių
nepriklausomybės metais susifor-
mavusių poetų, lietuvių literatūros
klasikas. Tai vienas iš nedaugelio
lietuvių rašytojų, įgijusių ne vien li-
teratūrinį statusą: jis tapo istorine

figūra, simbolizuojančia lietuvių
kultūros atsparumą ir pasipriešini-
mo dvasią negandų metais. Lietuvių
literatūros lobyno serijai parinkti
būdingiausi B. Brazdžionio kūriniai
iš šešiolikos eilėraščių rinkinių, tarp
jų – ir pomirtinio rinkinio „Kas
šviečia virš galaktikų visų”.

Bernardą Brazdžionį suvokiame
ir kaip didį poetą, ir kaip pilietį pat-
riotą, savo kūrybos ir veikimo rezis-
tencine dvasia padariusį didžiulę įta-
ką lietuvių tautos išsivadavimui iš
sovietijos. Galime sakyti, kad jis
buvo įtakingiausias komunizmo
priešas iš lietuviško žodžio meistrų.
Bernardo Brazdžionio gausus ir
reikšmingas poetinis palikimas vi-
suomenei yra neįkainojamas testa-
mentas. B. Brazdžionis išleido apie
50 knygų ir poezijos rinkinių. 

B. Brazdžionis mirė JAV 2002
metų liepą. Po kelių savaičių poeto
palaikai buvo atvežti į Lietuvą ir
palaidoti Kaune.

Kaina – 23 dol.

,,Lie tu vos me di ci nos is to ri ja”

Nors praėjo nemažai laiko nuo
šios knygos išleidimo (,,Lietuvos
medi cinos istorija” išleista 1987 m.
Čikagoje) manome, kad besidomin-
tiems medicinos istorija ši knyga bus
įdomi.

,,Medicinos ir socialinio aprū-
pinimo istorijos mes iki šiol neturė-
jome. ...Okupuotoje Lietuvoje medi-
cinos istorijos, sveikatos aprūpinimo
ir socialiniais klausimais straipsnių
ir studijų iki šiol neturėjome <...>
Šiuo veikalu norima nušviesti ir pa-
rodyti tas problemas tikroje šviesoje.
Ši knyga yra daugiau dokumentinė,
dokumentų rinkinys” , – rašo prof. J.
Meškauskas knygos ,,Pratarmėje”.

Knygoje 3 dideli skyriai – ,,Medi-
cinos mokslas Lietuvoje”, ,,Medici-
nos fakultetas” ir ,,Medicinos ir so-
cialinis aprūpinimas Lietuvoje”.

Leidinyje taip pat rasite: ,,Var-
dyną”, ,,Medicinos fakultetą bai-
gusiųjų sąrašą”, ,,Aukotojų sąrašą”,
,,Nuotraukų rodyklę”  ir ,,Turinį”.
Knygoje  yra santrauka anglų kalba,
parašyta dr. Jono Meškausko.

Leidinys iliustruotas dokumen-
tų kopijomis ir nuotraukomis.

Knygą galite nusipirkti ,,Drau-
go” knygynėlyje. Kaina – 15 dol.  

Knygas galima įsigyti paštu,
pridedant 10,25 proc. mokestį, užsi-
sakant IL valstijoje. Persiuntimo
kaina – 5 dol. Persiunčiant daugiau
knygų – už kiekvienos knygos papil-
domą persiuntimą – 2.5 dol. mokes-
tis.

Paruošė L. A.

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63th Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

,,DRAUGO” KNYGYNÈLYJE
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VILIUS BRAŽÈNAS

Maskvos agresija prieš kaimynę
Gruziją priminė vieną nestandartinį
sveikinimą mano 95 metų sukakties
minėjime Vilniaus Karininkų Ra-
movėje. „Miško brolių” vadovas Albi-
nas Kentra palinkėjo, kad kiekvienas
kandidatas į Seimą ar į kurią kitą
valdžios vietą „turėtų būti perskaitęs
Viliaus Bražėno knygas”. Matyt, jis
turėjo mintyje tris knygas, kuriose
svarstomi geopolitiniai klausimai.

Tai privertė mane peržvelgti savo
knygas, kai sprogo Rusijos agresijos
prieš kaimynę Gruziją „bomba”. Pri-
siminęs jose paskelbtų rašinių temas,
tikėjausi, kad, kaip tai  dar vaikystės
metuose liaudies pokalbiuose dažnai
girdėtai „aklai vištai”, pavyks užtikti
su šių dienų įvykiais susijusių „grū-
dų”. Atrodo, kad pavyko rasti keletą,
dėl kurių tiktų „pakudakuoti”, skai-
tytojų dėmesį atkreipti.

Pirmiausia: jei kas tikėjosi Gru-
zijai pagalbos iš JTO (Jungtinių Tau-
tų Organizacijos), praras tikėjimą,
paskaitęs 1975 m. rašinį „JTO – Pa-
saulinio Komunizmo Viltis” 1975 m.
išleistoje knygoje ,,Sąmokslas prieš
žmoniją”.

Knygoje gausu JTO pagrindinių
kūrėjų – slaptų JAV komunistų ir
atvirų SSRS komunistų nuotraukų ir
pavardžių. Be to, komunistų entu-
ziazmo apraiškų sukurti JTO. Tad
vargu ar JTO ištiestų pagalbos ranką
KGB-istinės Putin Rusijos aukai.

Daug ką nustebino žinia, kad
Osetijoje ir Abchazijoje JTO „taik-
darių” žydriuosius šalmus, kaip
paaiškėjo, dėvėjo Rusijos kariai. Nu-
stebusieji būtų mažiau nustebę, jei
būtų paskaitę 2000-jų metų knygą
,,Nauja pasaulio santvarka”. Joje (39
psl.) yra straipsnis „Kam tarnauja
JTO?”. Jo pabaigoje primenama pa-
saka apie „ponaičio” po velniabalę ve-
džiojamą žmogų, pabudusį su (arklio)
„auksiniais obuoliais” pilnu maišu, ir
sakoma: 

„Panašaus, atrodo, pasakiško
ryto sulaukia ir tautos, patikėjusios
JTO propaganda, sudėjusios daug
vilčių į JTO ir jos taikdarius – „žyd-
ruosius šalmus”. Kremliaus valdovai
ir dabar vis bando saviems omonams
užmauti žydruosius šalmus taikai
„artimame užsienyje” saugoti ir ru-
sakalbių teisėms ginti”. 

Štai ką tik išvydome Gruzijoje.
Kai kas gali pasakyti, jog tai – ne ma-
žas „aklos vištos” grūdas minėtoje

knygoje.
O kaip paaiškinti „problemas”,

su kuriomis, kaip girdime, Maskva
susiduria dėl pažado „iki penktadie-
nio” ištraukti savo okupacinę kariuo-
menę iš Gruzijos? Labai lengva. Už-
tenka paskaityti ,,Po dvylika vėlia-
vų” (2005 m.) knygos 185 psl. straips-
nį „Stebint Maskvos – Miami viršū-
nių susitikimą” (iš „Laisvosios Lie-
tuvos” 1990 m. birželio 21 d. Nr. 13).
Tame „viršūnių susitikime dalyvavau
Miami (Florida) ALT (Amerikos Lie-
tuvių Tarybos) kvietimu ir rūpesčiu.
Talkon pakvietė išgirdę apie būsimą
Kremliaus propagandinį desantą. O
man iki Miami – tik 2,5 valandos au-
tomobiliu – nuo Meksikos įlankos iki
Atlanto. 

Susitikimą organizavo rausvas
Miami universiteto institutas Sovietų
ir Rytų Europos studijoms. Paaiškėjo,
jog tai būta bendro renginio su to-
kiais „tiesos siekėjais”, kaip „SSRS
mokslo akademija”, (KGB) „Taikos
komitetas” ir su panašiais „institu-
tais” JAV ir Kanadoje.

„Perestroikai” ir „Naujai galvo-
senai” amerikiečių  galvon įkalti į
Miami (pakeliui į Bush ir Gorbio
„viršūnių susitikimą” Washington,
DC) užsuko rinktinė komanda, kuri
buvo pažįstama okupacinių dienų
tautiečiams: Georgij Arbatov, Genrik
Borovik, Feodor Burlatsky, Nikolaj
Šmeliov, Jurij Afanasjev, Viktor Kre-
meniuk, Andrei Kortunov, general
Kim Tsagolov, Sergo Mikojan, Andre
Fedorev, Aleksander Pumpiansky,
Viktor Pekšev, Ivan Ivanov, Stanislav
Kondrašov, Jegor Jakovlev, V. A. Star-
kov. Anglų kalba lankstinuje buvo
išvardyti jų titulai ir nuopelnai.

Dviejų dienų konferencijoje buvo
daug susidūrimų su Sovietų dele-
gatais. Net viešbučio liftuose. Tačiau
šiandien, Gruzijos okupacijos šešėly-
je, paminėtinas susikirtimas su
Gorbačiov patarėju G. Arbatov.

Po iškilmingų pietų „garbės
svečio” pasakytos kalbos (apie So-
vietų Sąjungos meilę TAIKAI), (tai-
kos labui) jo paklausiau: „Kokių
problemų Maskva turi su okupacinės
kariuomenės išvedimu iš Lietuvos?”
Sakiau buvęs ten liudytoju, kad 1940
m. R. armijai užteko ne daugiau trijų
dienų okupuoti Lietuvą, o dabar rei-
kalaujate penkerių metų tai kariuo-
menei išvesti. Užkluptas netikėto ir
keblaus klausimo bei (apie 120 ame-
rikiečių ir pabėgėlių kubiečių) audi-
torijos man pritariančių plojimų ir
juoko, G. Arbatov, pasitaręs su
vertėju, matyt, nutarė pagudrauti:
„Tai įrodo, jog lengviau okupuoti
kraštą, negu iš jo išeiti.”

Tuomi jis patvirtino tai, ką neigė
,,Gorbis” ir neigia Putin: sovietai
buvo okupavę Lietuvą. Antra – jis jau
tada paaiškino Gruzijoje iškilusią
istorinę Kremliaus problemą: „dide-
lius sunkumus” išvesti kariuomenę iš
okupuoto krašto. Be to, tai įrodo, kad
Rusija yra okupantas Gruzijos teri-
torijoje.

Pasirodo, įmanoma ką nors svar-
baus užtikti net savo senas knygas
„aklos vištos” greičiu pasklaidžius. O
kiek dar tais mūsų tautos išlikimui
opiais klausimais idėjų ir faktų už-
tiktume pavartę daugybę kitų auto-
rių knygas! Ieškojimas mūsų tautos
išlikimą lemiančios tiesos yra kiek-
vieno lietuvio inteligento pareiga. Tai
yra didysis jo egzaminas tautoms
lemtingais laikais.

„AKLA VIŠTA” IR 
POLITINIAI GRŪDAI

Vilnius. Žaliasis tiltas.

VIENO AUKURO ISTORIJA
ALGIMANTAS DAMIJONAITIS

Po karo Hanau kareivinių rajone
buvo įkurta pabėgėlių stovykla. Ten
susibūrė apie 3,500 lietuvių. Belau-
kiant  sugrįžimo į Tėvynę suklestėjo
kultūrinis gyvenimas. Gausus „Dai-
navos” choras ruošė koncertus, „At-
žalyno” teatras subūrė artistus, buvo
įsteigta pradžios mokykla, gimnazija,
įvairūs amatų kursai suaugusiems.
Veikė skautų ir skaučių tuntai, vėliau
susiorganizavo ir ateitininkai. Buvo
gražiai įrengta kryžiaus ir vėliavų
aikštelė su aukuru viduryje ir deko-
ratyvinėmis kolonomis. Ten švenčių
progomis susirinkdavo minios žmo-
nių ir kildavo trispalvė.

1949 metais prasidėjo emigracija
į užjūrius, stovykla pradėjo tuštėti ir
dar po metų turėjo išsikraustyti
paskutinės likusios lietuvių šeimos.
Tik vėliavos stiebas, meniškas medi-
nis kryžius ir aukuras liko liudyti
apie čia gyvenusius lietuvius. Ka-
reivines perėmė Amerikos kariuome-
nė. Po dešimtmečio neprižiūrėtas
kryžius ir kolonos supuvo ir subyrėjo,
tik aukuras vis dar išdidžiai stovėjo.
Kareiviai likusią metalinę kryžiaus
dalį įmūrino į aukurą, bet ir tas
kryželis surūdijo.

Kartą iš Bavarijos atvažiavęs Mi-
kas nukalė naują tokį pat kryželį ir jį
vėl įmūrijo į aukurą, tikėdamas, kad
dabar aukuras dar ilgai čia stovės.
Deja, amerikiečiams išsikrausčius,
vokiečiams toje vietoje prireikė auto-
mobiliams statyti aikštelės ir jie tą
aukurą nugriovė. Gerai, kad prieš tai
aukurą išmatavo ir nufotografavo.
Mikas, geras lietuvis, vėl atvažiavo
lankyti aukuro ir jo neradęs labai už-
sirūstino.

Nepaliaudamas varstė miesto
valdininkų duris ir pagaliau juos įti-
kino, kad čia ketverius metus gyve-
nusių lietuvių istorija yra ir Hanau
miesto istorija. Be to, įstatymai nelei-
džia nugriauti svetimą nuosavybę.
Pagaliau vokiečiai sutiko aukurą at-
statyti, deja, beveik visi aukuro ak-
menys jau buvo sužaloti, sveiką atra-
do tik metalinę plokštę su įrašu:
„Anno Domini / MCMXLVII / LITU-
ANI”.

Meistrai aukurui išpjovė naujus
granito akmenis ir įmūrijo metalinę
plokštę su įrašu. Naują aukurą pas-
tatė 50 metrų į pietus nuo jo senos
stovėjimo vietos. Prieš gėlių parodos
atidarymą 2002 metais aukuras vėl
išdidžiai stovėjo, primindamas vi-
siems, kad čia ketverius metus pralei-
do lietuviai pabėgėliai. Sužinoję apie
aukuro atstatymą sujudo ir kiti lietu-
viai. Žadėjo atvažiuoti tautiniais dra-
bužiais pasipuošę jaunuoliai su muzi-
ka ir kunigas turėjo pašventinti au-
kurą. Mikas vis laukė. Atėjo ruduo,
praėjo žiema, bet niekas vis laiko to-
kiom iškilmėm neturėjo.

Tada Mikas griebėsi naujo darbo.
Jis pasirūpino, kad internete, „Go-
ogleEarth” tinklalapyje aukuras bu-
vo pažymėtas. Dabar lietuviai, pri-sė-
dę prie kompiuterio, gali tinklala-
pyje „GoogleEarth” įrašę adresą
„Lamboy Str. Hanau,  Germany” pa-
matyti Lamboy gatvę ir du mėlynus
taškus. Padidinus vaizdą apačioje
pasirodys dar vienas mėlynas taškas,
ant kurio nuvedus rodyklę ir paspau-
dus „pelę” pamatysime aukuro foto-
grafiją. Ten rasit ir Miko parašytą
komentarą apie nuo komunistų pabė-
gusius lietuvius, kurie, prieš pasklis-
dami po platų pasaulį, čia gyveno ket-
verius metus.

Valio ir ačiū reikia sakyti Mikui
Pyžovui už jo pasiryžimą ir kantrybę
bei įdėtą darbą atstatant aukurą.
Kartais ir vienas užsispyrėlis gali
pasiekti daugiau nei komitetai ir po-
sėdžiaujantys veikėjai.

Naujai atstatytas aukuras.

Senas aukuras kareivių nudažytas
raudonai, su įmūrytu kryžiuku. Ge-
denek Litauen Hanau 13.
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Palangos jūroj
Nuskendo mano meilė,
Ir šaltos bangos
Jos neatiduos.

Palangos šauniausioje Basanavi-
čiaus ir Vytauto gatvių sankryžoje
sudegę Tiškevičių kurhauzo griu-
vėsiai jau keli metai stovi netvarkyti,
lyg šmėkla iš Daktaro Kripštuko pa-
sakos. Žmonės sako, kad jeigu Lie-
tuvoje koks reikalas nejuda iš vietos,
tai reiškia, kad kuris nors žulikas
nesutaria su kitu žuliku, kiek kyšio
duoti trečiam žulikui. Grafui Alfre-
dui, šią vasarą iškeliavusiam amži-
nybėn, nors nebereikės daugiau sie-
los griaužti. 

Kariaujantys garsiakalbiai Ba-
sanavičiaus gatvės kavinėse šiais
metais truputį ramesni. Anksčiau
kiekviena kavinė mėgindavo su savo
muzika kuo garsiau užrėkti savo
kaimynus varžovus. Ir kiekvienas
kaimynas atsiliepdavo tuo pačiu gin-
klu – dar garsiau. 

Palangos miesto savivaldybė
pagaliau suvaržė tą lauko triukšmą.
Dabar nors ausys neplyšta, galvos
neskauda ir susikalbėti galima. Tarp
įvairių karuselių, žaidimų ir kitų
,,atrakcionų” yra įsidėmėtinos Hare
Krishna pasekėjų monotoniškai
triukšmingos eisenos su savo dzvam-
balais ir su tais jų kartojamais kelių
žodžių poteriais. Basanavičiaus gat-
vė – geras cirkas ir jauniems, ir se-
niems.

Toliau nuo Basanavičiaus gatvės
Palangoje visuomet ramu ir malonu.
Mes, Kalifornijos Dailiųjų Valgių
Klubas (KDVK), žadėjome jau de-
šimti metai iš eilės apsistoti greta
Tiškevičių parko įsikūrusiame vieš-
butyje ,,Palangos vėtra”. Tik šiais
metais nebuvo mums vietos, nes, pa-
sirodo, kažkokia vokiečių grupė užė-
mė visus kambarius. Reiškia, Žal-
giris nebuvo pakankama pamoka
tiems vokietukams. Jie vėl į mūsų
kraštą plūsta. Bet ką gi, šiandieni-
niai mūsų Vytautai irgi ne tokie.

Teko nakvynę rasti viešbutyje
,,Palanga”. Dar arčiau jūros, su pir-
tim, su lauko ir vidaus baseinais, su
visokiais patogumais. Žiūrint į klien-
tų automobilius – rupūs miltai! dau-
giau negu pusė mašinų šiame vieš-
butyje su Rusijos numeriais.

Reiškia, ne tik kryžiuočiai, bet ir
maskoliai vėl Lietuvoje! Nors šian-
dien jie keliauja be kalavijų ir ne su
tankais. Vairuodami blizgančius
,,Mercedes” ir BMW, dabar jie atva-
žiuoja  pilnom kišenėm eurų ir rub-
lių, lietuvaičiai išverda jiems lietu-
viškų kukulių, o jų atvežta valiuta
persikrausto į lietuvaičių kišenes.
Pasirodo – visi patenkinti. 

Tame pačiame viešbutyje dar

koks ketvirtadalis automobilių buvo
su latviškais numeriais. Nenuostabu
kad ,,braliai latviešai”, kurių kraštas
nepasižymi sava kulinarija, irgi at-
važiuoja lietuviškų kukulių valgyti.
Sakoma, kad tradiciškai latvių mote-
rys nemokėjo kaip reikiant valgio
ruošti. Tačiau pažanga ir lygybė tarp
vyrų ir moterų pasiekė jau ir Latviją,
ir dabar daug latvių vyrų irgi nemo-
ka maistą gaminti. Latvių šeimose
skyrybos dažniausia įvyksta po gin-
čų apie sriubą.

Estų neužtikome Palangoje.
Estai, pasisavinę lietuvių ,,Dainuo-
jančią revoliuciją”, Lietuvoje nesiro-
do – bijo, kad atsiimsime atgal. Gir-
dėjome, kad estai nutarė, jog dainos
ir šokiai nuo šiol bus Estijos pagrin-
diniai apsaugos ginklai. Dabar jie
tuos ginklus tobulina: ligi šiol estai
yra sukūrę 23 naujas prieštankines
dainas, 17 priešlėktuvinių dainų ir 9
sprogstančius šokius. 

Grūto parke mus užkalbino Lie-
tuvos Respublikos Tautinių mažu-
mų ir išeivijos departamento (TMID)
šalininkas. Grūto parkas – tai ten,
kur stovi iš visos Lietuvos surinkti
Lenino, Stalino, Sniečkaus, Paleckio
ir kitų komunistų šulų statulos.
TMID prietėlis nusiskundė dėl
TMID patirtos kritikos, kodėl Lie-
tuvos gyventojų lėšas dalina JAV
lietuviams (,,amerikonams”). Mėgi-
no mus įtikinti, kad labai šauniai
padarė, kai paskyrė lėšų Dariui
Udriui remontuoti dar vieną kam-
bariuką Los Angeles, kur jis dabar
gali su savo ,,jidiš šokėjais” šokti
,,Klumpakojį”. Mes tik pareiškėm,
kad girdėjome, jog šį rudenį silkės
žada pabrangti.

TMID ir Udrys būtų galėję pa-
simokyti iš kitų patirties. Kai JAV
prezidentas Bill Clinton gastroliavo
su savo ,,jidiš šokėja”, Lietuvos žydų
kilmės Monica Lewinsky, Clintonui
tas irgi nebuvo į naudą.

Vis dėlto dabar TMID ieško, kur
pačioje Lietuvoje išbarstyti Lietuvos
gyventojų pinigus. Vieni siūlo finan-
suoti paminklo Lietuvos komunistų
partijos ,,paskutiniam mochikanui”
Algirdui Brazauskui statybą Grūto
parke. Tada Brazauskų Algiukas ne-
beliktų tarp savo bendražygių nu-
skriaustas, galėtų ten kartu su jais
amžinai stovėti, amžinybėje svajoda-
mas apie nomenklatūros anų laikų
įvairias ,,spec-privilegijas”, apie ,,ko-
mandiruotes” su dovanomis ,,drau-
gams” Maskvon, apie dar vieną
,,penkerių metų planą” ir apie kitas
numylėtas proletarų ,,šloves”. TMID
prietėlis mūsų paklausė, ką galvotu-
me apie tokį projektą. Mes jo paklau-
sėm, ar jis girdėjo anekdotą apie du
dzūkus.

KDVK įgaliotinis

Visada svajojau apie Graikiją.
Mane domino elegantiška kolonų
architektūra, visi išmintingieji filoso-
fai, nuostabus graikų menas, garsūs
dievai ir deivės, olimpiados pra-
džia…

Graikija yra Balkanų pusiasalis,
turintis ilgiausią pajūrį, kuriame ga-
lėjo įsikurti daug uostų ir suklestėti
prekyba. Šalis nėra labai didelė, maž-
daug Alabama valstijos didumo, su
11,000.000 gyventojų. Kalnai užima
70 proc. žemės. Išgirdusi, jog vienas
mūsų parapijos kunigas rengia pilig-
riminę kelionę į Graikiją, labai su-
sidomėjau, nes mūsų Šv. Rašto studi-
ja kaip tik ir buvo apie šv. Pauliaus
kelionę po Graikiją ir Turkiją. Tuojau
pat užregistravau save ir savo vyrą,
kai sužinojau, kad grupę sudarys 25
asmenys. 

Visą kelionę organizavo ,,Aris-
totelio’’ kelionių biuras. Reikėjo tik
patiems patekti į Atėnus. Atrodė, kad
tai bus labai paprasta. Mūsų skrydis
buvo per Madridą, Ispaniją. Pasėdėję
valandą lėktuve Washington, Dulles
oro uoste, visai nesirūpinome, ar spė-
sime į lėktuvą Madride, nors turė-
jome tik pusantros valandos pereiti į
kitą lėktuvą. Paprastai jei lėktuvas
vėluoja išskristi, pakilęs padidina
greitį ir pasiekia oro uostą laiku. Pa-
sirodo, ne visai taip. Madride mūsų
lėktuvo į Atėnus jau nebuvo. Pagalvo-
jau, kad skrisime  kitu lėktuvu. Irgi
ne taip. Pranešė, kad turėsime skristi
į Londoną, Angliją ir tik iš ten – į Atė-
nus. Negalėjau tuo patikėti. O pralei-
dus visą naktį skrendant per Atlanto
vandenyną, tai skambėjo tikrai var-
ginančiai. Tačiau kito pasirinkimo
nebuvo. Gavome 10 eurų kvitą nu-
sipirkti ką nors užkąsti Londone ir –
sudiev. Tad prisidėjo kelios valandos
prie kelionės. Atėnuose turėjome būti
4 val. p. p., o miestą pasiekėme 10 va-
landą nakties. ,,Aristotle’’ biuras tu-
rėjo mus su visa grupe pasiimti iš oro
uosto, bet dabar, žinoma, visi jau sal-
džiai miegojo. 

Kitą rytą buvome pavargę kaip
maži viščiukai. Per pusryčius visi
klausinėjo: ,,Kas su mumis atsitiko?
Kur buvom dingę?” Sakė, kad mūsų
laukė apie tris valandas. Mes apie tai
nenorėjome net pagalvoti. Po pus-

ryčių  mūsų laukė labai patogus, šal-
domas ,,Mercedes’’ autobusas. Pra-
dėjus važiuoti nuostabūs vaizdai
išbudino ir nuovargis dingo. Sulipę į
autobusą patraukėme į Corinth, kur
šv. Paulius pradėjo savo misiją. Gerai
angliškai kalbanti gidė aiškino apie
per langus matomus vaizdus ir net
nepajutome, kaip pasiekėme pirmąjį
įspūdingą kelionės tašką – kanalą per
Corinth sąsiaurį. Kanalo sienos kilo
250 pėdų nuo vandens. Pasigėrėję
šiuo nepakartojamu vaizdu nuvy-
kome į kalno apačią, kur sustojome
restorane prie vieno kanalo galo. Kol
atnešė mūsų maistą, gidė pasiūlė vi-
siems pasiruošti fotoaparatus ir ste-
bėti įdomų vaizdą. Visi susibūrėme
prie kanalo kranto ir staigiai laivui
praplaukus pamatėme lyg ruožus po
kanalo vandeniu. Per kelias minutes
iš po vandens išlindo tiltas. Pasirodo,
kad užuot naudojus pakeliamus til-
tus, tiltai nuleidžiami į kanalo dugną,
tad visai nesvarbu, koks laivo aukš-
tis.

Pasisotinę aplankėm Apollo
šventovę ir įdomų archeologijos
muziejų. Labai nustebome pamatę,
jog viename kambaryje visos statulos
buvo be galvų. Pasirodo, kad skulpto-
riai buvo gudrūs ir mokėjo greitai
patenkinti klientus ir užsidirbti pi-
nigų. Atvyksta žmogus, norintis savo
statulos, išsirenka vieną iš jam pati-
kusių pagamintų statulų, skulptorius
nulipdo tik kliento galvą, ją uždeda
ant pasirinktos statulos – ir viskas
baigta.

Kita diena buvo skirta Atėnams.
Užlipti į Akropolį  nelengva, nes tik-
rai yra aukštai. Patikėjau, kad sta-
tant Parthenon ir Erechtheion pasta-
tus kolonoms užtraukti į viršų reikė-
davo 30 jaučių. Viską atstatant ir re-
montuojant, stengiamasi naudoti
senas medžiagas, kad būtų kuo pa-
našiau į originalą. Pastatai buvo sta-
tyti prieš 2,500 metų. Visi dabarti-
niai laiptai marmuriniai, aplūžinėję
ir milijonų turistų nugludinti beveik
kaip stiklas, tad, be abejo, labai sli-
dūs. Viena moteris pargriuvo ir susi-
žeidė. 

Svajonės apie Graikiją išsipildė
GENĖ VASAITIENĖ

Nr. 1

Tęsinį skaitykite kitame šeštadienio
numeryje.

Atėnai nuo Akropolio.

VISI VASAROJAM LIETUVOJE 
Palangos tiltas.
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sâñiningai patarnauja
îvairiû nuosavybiû pirkime ir par-
davime mieste ir priemiesçiuose.

Accent
Homefinders

DRAUDIMO PASLAUGOS

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

Praõykite Rasos — kalba lietuviõkai
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL

708-423-5900

NAMÛ REMONTO IR
STATYBINÈS PASLAUGOS

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBÈ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

kompanionèms ir namû ruoõos
darbininkèms. Galima gyventi
kartu arba atvykti î darbâ 

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PARDUODA

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mùsû
patogiu ,,lay-away” planu.
Atliekame visus foto - 
laboratorijos darbus.

Darbo val.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; õeõtadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uñdaryta.

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

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

•••ÎVAIRÙS•••

SKELBIMÛ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055

RIMAS
STANKUS

• Çikagoje ar priemiesçiuose
• Greitas ir sâñiningas patarnavimas
• Nuosavybiû îkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolâ
• Pensininkams nuolaida

VISI STALIAUS
APDAILOS IR REMONTO

DARBAI. 
PLYTELIŲ KLOJIMAS, 
NAUJOS STATYBOS.
Tel. 1-312-929-7165

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEÑTI 
AUTOMOBILIUS IÕ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNÇIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIÛ REMONTÂ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

HONIG – BELL

PRIEŽIÙRA

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviõka duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir îvairùs tortai
• Siunçiame mùsû produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitê
• Aplankykite mùsû svetainê — www.racinebakery.com

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt. 

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

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607
312-957-1994

pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

Senelių namai Los Angeles, CA,
laukia gyventojų. Garantuojame

draugišką aplinką, skanų maistą, gerą
priežiūrą, nuostabų klimatą. Leidimas:

197605898.  Tel: (323) 353-2140, fax:
(323) 931-4576, Jūratė Ezerskienė.

IÕNUOMOJA

Išnuomojamas 4 kamb. butas
su baldais. Kedzie ir 66 pl. 

Naujasniame name.
Tel. 708-656-6599

Parduodami du sklypai  Širvintų
rajone, 46 km nuo Vilniaus. Ideali

vieta privačiam poilsiui. Abejuose skly-
puose yra elektra, geras privažiavimas.
Skambinti tel. +370-656-56546 arba
rašyti el. paštu puraniene@gmail.com

Vilniaus Senamiestyje Strazdelio
gatvėje naujai „renovuotame”
name parduodamas naujas

neįrengtas 3 kambarių 68,07 m
butas 1 iš 3 aukšte. Bute įrengtas
židinys, šildymo, vėdinimo, vaizdo
stebėjimo sistemos, moderni elek-
tros instaliacija, praėjimo kontrolės
sistema („Face control”), įrengti lif-

tai, gaisrinė signalizacija. Buto
gyventojai taps vienos  bendrijos
nariais ir galės naudotis baseinu,

sporto sale, uždaru klubu,
autoservisu, požemine automobilių
stovėjimo aikštele. Kaina – 433750

USD. Tel. +370-619-45076,
+370-655-78179, el. paštas:

z.valiukienė@yahoo.com

Patyręs meistras kokybiškai 
atnaujina ir naujai įrengia virtuves,

vonias, deda plyteles, parketą,
atlieka dažymo, santechnikos darbus.
Tel.: 708-289-1293, Algirdas
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Panevėžys.

STASÈ PETERSONIENÈ

Gražų rugpjūčio 10 d., sekmadie-
nį į Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčią Čikagoje susirinko didelis
būrys pasimelsti už prieš vienerius
metus mirusią visuomenininkę  Zu-
zaną Juškevičienę. Susirinko Jos šei-
ma, draugai ir buvę įvairių organiza-
cijų bendradarbiai.

Zuzana Juškevičienė-Pautieniūtė
gimė 1914 m. Marijampolėje. Mokėsi
Marijampolės Rygiškių Jono gimna-
zijoje. 1933 m. baigė Kauno „Saulės”
gimnaziją. Vilniaus universitete stu -
dijavo gamtos mokslus. Ištekėjo už
kapitono Andriaus Juškevičiaus.
Užaugino labai susipratusią lietuvę
dukrą Jūratę  Variakojienę. Ji turėjo
labai didelę įtaką savo vaikaičiams –
dr. Renatai Variakojytei-Staniškienei
ir inž. Jonui Variakojui. Jie užaugo
šaunūs ir veiklūs lietuvaičiai.

Per a. a.  Z. Juškevičienės mirties
metines šv. Mišias aukojo kun. dr. K.
Trimakas. Aukas nešė vai kaičiai dr.
Renata Variakojytė, inž. Jonas Varia-
kojis ir provaikaičiai – Vy tukas  Sta-
niškis ir Dovas Variako jis.

Po pamaldų vykome į viešbutį,
Oak Lawn Hilton pietums ir minėji-
mui.

Prieš minėjimą gražia lietuvių
kalba maldą sukalbėjo provaikaitis
Vytukas Staniškis.

Minėjimo programą pasikeisda-
mi vedė vaikaičiai – dr. Renata ir inž.
Jonas. Dr. R. Variakojytė papa sakojo
kokią didelę įtaką jos ir brolio lietu-
viškam ugdymui turėjo močiutė Z.
Juškevičienė.

Jolanda Kerelienė pasidalino pri -
siminimais apie skautų draugiją, Lie -
tuvių moterų federaciją, Birutiečių
draugijos veiklą ir asmenišką drau-
gystę su Z. Juškevičiene.

Stasė Petersonienė, buvusi Peda-
goginio lituanistikos instituto (PLI)
direktorė, kalbėjo apie Z. Juškevi-
čienės darbus Alvude – Amerikos lie -
tuvių vaikų ugdymo draugijoje. Zuza -

na – viena iš tos draugijos steigėjų,
pirmoji ir ilgametė jos pirmininkė. S.
Petersonienė su dideliu dėkingumu
kalbėjo apie Z. ir A. Juškevičių finan-
sinę ir moralinę paramą Pedagogi -
niam lituanistikos institutui, kai Jos
vaikaičiai Renata ir Jonas studijavo
PLI. Didelę paramą suteikė ir Jūratė
bei Jonas Variakojai. Vydūno fondo
vicedirektorė tuo metu buvo Jūratė
Variakojienė. Jos rūpesčiu Vy dūno
fondas buvo dosnus Pedagoginio litu-
anistikos instituto rėmėjas.

J. Variakojis, baigęs Pedago ginį
lituanistikos institutą, 3 m. dėstė
institute Lietuvos istoriją.

Pranas Povilaitis, Tautos fondo
atstovas, džiaugėsi  Z. Juškevičienės
darbu ir aukomis šiame fonde, ypač
Jos didele auka vienai  Vilniaus kraš-
to mokyklai.

Aušrelė Sakalaitė, JAV Vidurio
Vakarų LB pirmininkė, papasakojo,
kad jos tėvelis, Lietuvos kariuomenės
karininkas, buvo didelis Zuzanos vy-
ro, kapitono Andriaus Juškevičiaus
draugas, jam teko dalyvauti Juške-
vičių vestuvėse.

Mūsų puikioji modeliuotoja Nijo -
lė Voketaitienė pasidalino vaikystės
prisiminimais iš skautų stovyklos,
kurios viršininkė buvo Zuzana Juš -
kevičienė. Jos pasakojimas – yra
graži medžiaga įdomiam feljetonui.

Poetė Teresė Bogutienė labai
gra žiai atsiliepė apie puošnią savo
tetą Z. Juškevičienę ir sakė, kad iš jos
išmo kusi daug inteligencijos.

Dr. Daina Variakojytė džiaugėsi,
kad Z. Juškevičienė sugebėjo drau-
gauti su jaunimu. Jos sūnus labai
mėg davęs su Ja pasikalbėti.  Zuzanai
Juškevičienei nebuvę kartų skirtu-
mo.

Vaikaitis J. Variakojis daug gra-
žių prisiminimų papasakojo apie savo
močiutę. Ji buvusi labai  teisinga, bet
reikli: „Vasarą atostogų metu užduo-
davo perskaityti bent vieną lietuvišką
knygą. Ir mudu su sesute turėdavom
tai padaryti, nes močiutės neklausyti
negalima. Atostogų metu vasarvietėje
pietų mudu šaukdavo skautiškai –
švilpuku. Ir, žinome, mudu tuoj sku-
bėdavom” – prisiminimais dalijosi J.
Variakojis.

Šį aprašymą noriu baigti Tauti-
nės sąjungos atstovo Petro  Bucho
pasakytais žodžiais.

„Zuzana buvo reta asmenybė:
sumani, darbšti, drąsi, kovodama už
teisybę. Ji mylėjo savo gimtąjį kraštą,
sunkiai pergyveno okupaciją, tad gy -
vendama laisvame pasauly dėjo visas
savo pastangas gimtojo krašto gero -
vei. Ji turėjo daug gerų ir teisingų
minčių, nesidrovėjo jas viešai iš-
reikšti žodžiais, ir valdydama gerai
plunks ną, savo mintis iškeldavo ir
spaudoje.

Dar Lietuvoje įsijungusi į tautinę
veiklą sąžiningai ir garbingai puo -
selėjo ją Amerikoje iki paskutinių
savo gyvenimo valandų.

Visada buvo malonu Zuzaną su-
tikti seimuose ar konferencijose, nes
savo entuziazmu ir energija Ji sukur-
davo malonią ir gerą atmosferą.
Tokia buvo Zuzana.”

VIENERI METAI BE 
A. A. ZUZANOS JUŠKEVIČIENĖS

Zuzana Juškevičienė

Always with FlowersAlways with Flowers Atributikos pokyliams
nuoma, pristatymas JAV,

Lietuvoje ir visame
pasaulyje

Tel. 630 257 0339
1138 B  State St., Lemont, IL
www.alwayswithflowers.com

teleflora
FTD

Panevėžyje — 505-ojo 
jubiliejaus šventė

Rugsėjo 5–7 dienomis 505-ąjį ju-
biliejų švenčia Panevėžys. Gimtadie-
nio renginių organizatorės – Pane-
vėžio miesto savivaldybė ir VšĮ „Jo-
kastė”, režisierius – J. Miltinio dra-
mos teatro aktorius Darius Petkevi-
čius.

„Panevėžio jubiliejus – puiki pro-
ga ne tik švęsti, bet ir parodyti, kad
miestas gali ir turi didžiuotis. Tam
puikiai pasitarnaus ir Savivaldybės
pasiūlyta tema – 2008-ieji mieste
paskelbti vizualiojo meno metais. Šis
miesto gimtadienis svarbus ir tuo,
kad miestas dar kartą pripažintas
Europos mastu – Europos Taryba
mums įteiks Europos garbės vėlia-
vą”, – teigė Savivaldybės mero pa-
vaduotojas Kastytis Vainauskas.    

„Panevėžys savo gimtadienį pra-
dėjo minėti nuo 1993 metų. Jo orga-
nizatorė Savivaldybė turbūt nė ne-
galėjo tikėtis, kad ši šventė išaugs į
bene laukiamiausią, miesto gyvento-
jų bei svečių labiausiai lankomą ren-
ginį. Juolab, kad pradžia buvo neleng-
va – to meto kritikai šaipėsi, kad
miesto turgus nukonkuravo gimta-
dienio šventę”, – sakė Panevėžio
miesto savivaldybės administracijos
Kultūros ir meno skyriaus vedėja
Loreta Krasauskienė.

Tarp pirmąjį rugsėjo savaitgalį
vyksiančių renginių – IV Baltijos
šalių muzikinių ugnies salvių festi-
valis, fotografijų netradicinėse miesto

erdvėse paroda „Panevėžys plius
fotografija”, Užupio ambasados pro-
jektas, jaunimo karnavalas „Mes
ateinam!”, tarptautinis pučiamųjų
orkestrų festivalis „Brass dialogas”,
IV mėgėjiškų filmų festivalis „Aš+
miestas=kinas”, Lietuvos kino
žvaigždžių paradas, populiariausių
kino filmų melodijų koncertas,
jaunųjų fotografų paroda „Blyks-
niai”, į Lietuvos rekordų knygą pre-
tenduojantis 25 valandų futbolo
maratonas, Panevėžio dailės mokyk-
los moksleivių akcijos, ekoskulptūros
kūrimas, senovės lietuvių amatus
reprezentuojanti „Kelionė laiku.
Linas ir vilna”, jaunųjų skulptorių
ąžuolo skulptūrų paroda, projektas
lietuvių liaudies mitų ir legendų
motyvais „Gyvosios skulptūros”,
„506 ugnies žibintų rekordas dangu-
je”, II vaikų ir jaunimo festivalis-
konkursas „Raktas”, projektas LT
1000 „Įsiamžink tūkstantmečio al-
bume!” ir kt.

Panevėžiečiams ir miesto sve-
čiams koncertuos Andrius Mamon-
tovas, BIX, Aistė Smilgevičiūtė ir
grupė „Skylė”, „Antis”, Mino, valsty-
binis kamerinis choras „Polifonija”,
pučiamųjų orkestras „Panevėžio
garsas” ir kt.

Panevėžio miesto savivaldybė
renginiams organizuoti skyrė 130
tūkst. Lt.

Bernardinai.lt
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DERINANT POILSĮ SU
NAUDINGU DARBU

(Pasikalbėjimas su muziku Remigijum Šileika)
Muz. prof. Remigijus Šileika,

Klaipėdos universiteto profesorius,
lankydamasis JAV, ištisą savaitę
praleido Lituanistikos tyrimo ir stu-
dijų centre. Jis siekė poilsį suderinti
su naudingu darbu. Kartą mums teko
išsamiau pasikalbėti. Štai mudviejų
pasikalbėjimo eiga.

– Gerb. Šileika, Jūs pirmą
kartą lankotės JAV. Įdomu, kokie
Jūsų įspūdžiai, ypatingai apsi-
lankius čia, lietuviškoje Čikago-
je?

– Įspūdžiai formuojasi beveik
nuo pirmo prisilietimo prie tau
nepažįstamos žemės. Mano atveju tai
buvo oro uostai, pradžioje – Washing-
ton, DC, po to  Detroit, Chicago. Visi
jie erdvūs, labai švarūs, patogus ke-
liauninkui. Tą patį galiu pasakyti
apie geležinkelio stotis (traukiniu
vykau į New York), parduotuves.
Taigi, pirmas įspūdis – Amerika – tai
turtinga, gerai sutvarkyta valstybė,
kur gera gyventi žmogui.

Čikagoje gyvenu Tėvų jėzuitų
vienuolijoje. Žinojau, kad čia pat yra
įsikūręs Jaunimo centras, Lituanisti -
kos tyrimo ir studijų centras, Žilevi -
čiaus-Kreivėno muzikologijos archy-
vas ir kt. Norėjosi prisiliesti prie čia
saugomų tautos dvasinių brangeny-
bių, gauti naujų impulsų kūrybinei
veiklai. Per keletą dienų Čikagoje
spėjau susipažinti su muzikos maest-
ro Faustu Strolia, prof. Jonu Rač-
kaus ku, Vaclovu Momkum ir kitais
lietuvybei atsidavusiais žmonėmis.
Labai šviesų įspūdį paliko apsilanky-
mas vienuolių kazimieriečių įžadų
davimo jubiliejuje. Tokie susitikimai
– Dievo dovana, leidžianti iš naujo
permąstyti pasirinkto kelio teisingu-
mą, prasmę.

– Dėstote Klaipėdos univer-
sitete. Kokia pagrindinė Jūsų
dėstymo sritis?

– Mano pagrindinė dėstymo sritis
– XX amžiaus muzikos kalba, tai yra
harmonija, polifonija, muzikos kūri-
nių analizė. Ją dėstau visų muzikinių
specialybių bakalaurams. Magistran-
tams dėstau kursą „Moderniosios
kompozicijos technika”. Esu paren-
gęs ir išleidęs mokomųjų knygų, iš-
plėtota programa.

– Jūs esate kūrėjas-kompozi-
torius. Gal galite išvardinti jūsų
žymesnius kūrinius?

– 1981 metais baigiau Lietuvos
muzikos akademiją, prof. Juliaus Ju-
zeliūno kompozicijos klasę. Per tą lai-

kotarpį sukūriau per šimtą kūrinių.
Iš svarbesniųjų galėčiau paminėti dvi
simfonijas (1981, 1986), Requiem
sopranui, mišriam chorui ir simfo-
niniam orkestrui (2006), rokmis teriją
„Grožvyda” (pagal Vydūno eiliuotą
dramą „Amžina ugnis”, pastatytą
Šilutės dramos teatre 2004 m.). Viską
išvardinti sunku, galiu tik pasi-
džiaugti, jog visi mano kūriniai ne
kartą atlikti Lietuvoje ir kitose ša-
lyse, įrašyti į Lietuvos radijo fondus
bei  kompaktines plokšteles.

– Tenka prisipažinti, kad JAV
lietuviams nelabai yra žinomas
Klaipėdos muzikinis gyvenimas.
Norėtume kiek daugiau apie tai
išgirsti.

– Klaipėdos muzikinio gyvenimo
ašis – Klaipėdos valstybinis muziki-
nis teatras (meno vadovas Stasys Do-
mar kas). Čia statome daug žinomų
ope rečių, miuziklų, nors kartais re-
per tuare sušvinta ir solidūs veikalai –
A. Honeger „Žanda d’ Ark ant laužo”,
K. Orfo „Carmina burana” ar pan.
Uostamiesčio klausytojai myli šį
teatrą, nors jo patalpos apgailėtinos
(jis įsikūręs buv. sovietmečio Kultū-
ros namuose). Čia dainuoja keletas iš
ties puikių solistų, kuriuos jau spėjo
pažinti ir Čikagos lietuvių operos
klausytojai – tai Dalia Kužmarskytė
(sopranas), Mindaugas Gylys (bari-
tonas). Nida Grigalavičiūtė jau kelin-
ti metai gyvena Čikagoje. Teatras
duoda darbo ir mums, Klai pėdos uni-
versiteto Menų fakultetui: dauguma
teatro artistų – mūsų absolventai.

Gal prieš penkerius metus savo
veiklą pradėjo naujai suremontuota
Klaipėdos koncertų salė – buvę  Šau -
lių namai. Dabar čia vyksta simfoni-
nės ir kamerinės muzikos koncertai.
Miesto muzikinę-kultūrinę aurą taip
pat formuoja St. Šimkaus konserva-
torija, E. Balsio menų gimnazija, J.
Kačinsko ir J. Karoso muzikso mo-
kyklos. Klaipėdoje rengiamas seniau-
sias Lietuvos muzikos festivalis (nuo
1978 m.) „Klaipėdos muzikos pavasa -
ris”, operinis festivalis „Muzikinis
rugppjūtis pajūryje”, naujosios muzi -
kos festivalis „Marių klavyrai”, „Per -
mainų muzika”, jaunimo festivalis
„Skambanti banga” ir kiti renginiai.
Mieste veikia Lietuvos kompozitorių
sąjungos Klaipėdos skyrius, turintis
(10) narių.

– Kaip vertinate dabartinį
Lietuvos ir išeivijos lietuvių mu -
zikinį bendradarbiavimą ir kaip
jis, Jūsų manymu, turėtų vysty -
tis?

– To bendradarbiavimo esama
išties nemažai ir jį vertinu teigiamai.
Svarbiausia, kad noras bendrauti
jaučiamas iš abiejų pusių, o pasiekti
rezultatai – akivaizdūs ir įtikinantys.
Lietuvoje nuolat rengiami festivaliai
„Sugrįžimai”. Juose savo pasiekimus
gali rodyti įvairiose pasau lio šalyse
besimokantys ar jau artis tinę karjerą
pradėję muzikai. Dažnai jie atvyksta
su scenos partneriais (duetai, trio ir
pan.) užsieniečiais, Lietuvoje prie jų
prisideda lietuvaičiai – užsimezgę
pažintys, kūrybiniai ryšiai puikiai
pasitarnauja jų tolesnėje meninėje
karjeroje. Tai labai padeda ir geresnei
Lietuvių kompozitorių kūrybos
sklaidai.

Prof. Remigijus Šileika.

EDVARDAS ŠULAITIS

Cicero tikintieji lietuviai orga-
nizuotai vyks į Marijos Apsireiškimo
400 m. jubiliejaus atlaidus, kurie
vyks rugsėjo 8–14 dienomis Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
bažnyčioje Čikagos Marquette Park
apylinkėje.

Tai buvo aptarta per lietuvių
susibūrimą, įvykusį paskutinį rug-
pjūčio sekmadienį po lietuviiškų šv.
Mišių Šv. Antano parapijos bažnyčio-
je, kurias atnašavo Cicero lietuvių
dvasios vadas kun. dr. Kęstutis Tri-
makas (po šių šv. Mišių išskubėjęs į
pamaldas Marquette Park lietuvių
bažnyčią, kurioje dabar nėra lietu-
viškai kalbančio nuolatinio kunigo).

Apie vykimą į atlaidų uždarymą
Marquette Park daugiausiai kalbėjo
Aldona Zailskaitė ir Mindaugas Bau-
kus. Buvo pranešta, kad rugsėjo 14
d., sekmadienį, lietuviškų šv. Mišių
Šv. Antano parapijoje nebus.

Kaip sakė M. Baukus, iš Cicero
miestelio vadovybė parūpins auto-
busą, kuris tikinčiuosius nemokamai
nuveš į atlaidus Marquette Park. Iš
Cicero autobusas rugsėjo 14 d. pa-
judės 9:15 val. r., kad būtų galima
suspėti į 10:30 val. r. šv. Mišias, ku-
rias aukos kardinolas Francis Geor-
ge. Po pamaldų vyks procesija, po
kurios tikintieji bus parvežti auto-
busu į Cicero. A. Zailskaitė pažymėjo,
kad turi bilietų į rugsėjo 14 d. 3 val.
p. p. įvyksiantį atlaidų pokylį „Hil-
ton” viešbutyje (9333 S. Cicero Ave.,
Oak Lawn).

Kalbant apie atlaidus reikia pa-
žymėti, kad vienas vakaras – rugsėjo
12 d. – bus skirtas novenai (anglų ir
lietuvių kalbomis) ir vyks šv. Antano
parapijos bažnyčioje, Cicero. Novena
prasidės 7 val. v.

Programą vedė 
dr. Jolita Kisieliūtė-Narutienė

Smagu paminėti, jog sekmadie-
ninių lietuvių susibūrimų po šv.
Mišių pašnekesių vedėja sutiko pa-
būti amžinybėn iškeliavusio Cicero
lietuvių patriarcho dr. Petro Kisie-
liaus dukra J. Narutienė.

Ji šias pareigas ėjo ir tautiečių
susibūrime rugpjūčio 31 d. Jame iš
pradžių finansinę ataskaitą pateikė
Mėta Gabalienė, kuri tvarkė Apsi-
reiškimo Šiluvoje 400 metų sukakties
iškilmių minėjimo, vykusio Cicero

rugpjūčio 17 d., finansinius reikalus.
M. Gabalienė pažymėjo, kad gauta
nemažai aukų ir atskaičius išlaidas
liko 250 dol. pelno. Šimtinė buvo
skirta Šv. Antano parapijos klebonui
kun. Sergio Solis. Taip pat numa-
toma skirti auką Kauno arkivyskupui
Sigitui Tamkevičiui, kuris spalio
mėnesį atvyksta į Čikagą.

Daug varduvininkų ir gimimo
sukakčių

Paskutinį rugpjūčio sekmadienį
buvo pažymėta daug progų, kurias
paskutiniu metu šventė „kavutės"
lankytojai. O tokių buvo ilgas są-
rašas: Marijus Prapuolenis, Mėta
Gabalienė, Ona Venclovienė, Izabelė
Naujalienė, Gabrielė Ročkienė. Pra-
džioje „Ilgiausių metų” buvo giedama
kiekvienam atskirai, bet netrukus
nuspręsta sugiedoti visiems kartu.

Buvo kalbėta apie įvykius Gru-
zijoje. Šiuo klausimu pasisakė Agnė
Nezemcovienė, kuri perdavė Čikagos
rusų radijo programų (jai vadovauja
buvę Rusijos žydai) įvairias, dažnai
prieštaringai vertinamas, mintis šiuo
klausimu.

Susirinkusiems buvo išdalintas
Amerikos lietuvių tarybos (ALT) pa-
ruoštas atsišaukimas – „Paremkime
Gruzijos pastangas”, kurio pradžia
skamba taip: „Rusijos nuožmus Gru-
zijos užpuolimas yra iššūkis visiems
doriems žmonėms. Todėl Amerikos
lietuvių taryba  kviečia jungtis į akci-
ją, kuria siekiama užkirsti kelią
tironijos siautėjimui.”

Svečiai iš Texas valstijos

Šiame susirinkime dalyvavo ir
buvę ilgamečiai Cicero lietuvių tel-
kinio gyventojai, daug talkinę vietos
visuomeninėje veikloje – Bronius ir
Michalina Bikulčiai. Šie tautiečiai
savo auksines gyvenimo dienas nus-
prendė praleisti Texas, kuris šiemet
jiems nepagailėjo didelių karščių.

Jiedu kurį laiką viešėjo vėsioje
Michigan valstijoje. Pabuvoję Čikagos
apylinkėse, jie dar žadėjo pasisve-
čiuoti pas savo dukrą, gyvenančią
Des Moines mieste, Iowa valstijoje.
Tada, kaip tikimasi, karščių banga
Texas bus praėjusi, ir šie mūsų tau-
tiečiai galės grįžti į jau atvėsusius
dabartinius savo namus.

CICERO LIETUVIAI RUOŠIASI 
ŠILUVOS ATLAIDAMS ČIKAGOJE

Ciceriečiai į juos važiuos specialiu autobusu

Sveikina is Texas atvykęs Bronius
Bikulčius. Šalia sėdi Mindaugas
Baukus.

Cicero lietuvių veikėja Mėta Gaba-
lienė skaito pranešimą.

E. Šulaičio nuotraukos
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Margumynai

LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose 

Çikagos miesto 
apylinkèse ir priemiesçiuose. 

Patarnavimas 24 val.

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632   

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

,,Still Proudly Serving Lithuanian Families”

HILLS
FUNERAL HOME

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

Other Locations Available
(708) 598-5880

“Formerly of Roseland”     “Family Owned & Operated”

Gražus bendradarbiavimo pavyz-
dys – Čikagos lietuvių opera. Lietuvai
atgavus nepriklausomybę Vilniuje
plačiai buvo pristatyta šiuolaikinių
JAV gyvenančių lietuvių kompozi-
torių muzika. Deja, reikia pripažinti,
kad tai buvo vienkartinė akcija. Gal-
vojant apie ryšių išvystymą kirba ke-
letas minčių. Gal Čikagos lietuvių
opera galėtų užsakyti naują veikalą,
kuriam nors Lietuvos kompozitoriui?
Raminta Lampsatytė yra įsteigusi
„Tylos” premiją ir metinę stipendiją
jaunam kompozitoriui. Gal tų sti-
pendijų paskatinimui galėtų rastis ir
daugiau? Jūsų klausimas yra labai
aktualus ir čia pamąstyti turėtų ne
viena galva.

– Girdėjome, jog  manote
sukurti platesnės apimties veika-
lą ir jį skirti savo tėvo atmini-
mui. Taip pat teko nugirsti, jog
tikėjotės JAV surasti ką nors

ypatingesnio ir tai panaudoti kū-
ryboje. Ar pavyko ką nors ap-
čiuopiamesnio užtikti?

– Tėvas tik atverstų knygą, kurią
skaitai ir apmąstai visą gyvenimą.
Tai lyg šakelė gyvos tautos medyje.
Kol medis gyvas, svarbu išgirsti visų
šakų ošimą. Čikagos archyvuose jau
perskaičiau nemažą stirtą poezijos,
kitokių tekstų. Galiu pasakyti, jog
radau daug jaudinančios medžiagos.
Kiek jos panaudosiu savo kūryboje –
dar negaliu pasakyti. Muzikoje kar-
tais pakanka vieno įtaigaus sakinio,
kurį galima vystyti per dešimt ar net
dvidešimt partitūros puslapių.

– Ačiū už pasikalbėjimą. Lin-
kime Jums smagios ir naudingos
viešnagės JAV ir kūrybinio pasi-
sekimo tėvynėje.

Kalbėjosi 
P. Petrutis

Mielai
A † A

VIDAI BEDER

mirus, skausme likusius tėvelius REGINĄ ir SLAVĄ, bro-
lį MARK su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu
liūdime.

Audronė, Medardas ir Vytas Karaliai

Prasideda „žaliosios kortelės”
loterija

Nors Amerika tarp lietuvių jau
prarado populiarumą, vis dėlto dar
yra svajojančių ten gyventi ir dirbti.
Tokiems primename, kad spalį
prasideda paraiškų pildymas 2010
metų „žaliosios kortelės” loterijai.

Paraiškas, matyt, bus galima
pildyti iki gruodžio 1 d. Kaip ir kas-
met, „žaliąsias korteles” laimės
50,000 žmonių. Jau keleri metai pa-
raiškos pildomos tik elektroniniu
pavidalu.

JAV teigimu, laimėjusieji yra
atrenkami kompiuteriu ir viską lemia
atsitiktinumas. Imigracinės vizos yra
paskirstomos šešiems geografiniams
regionams. Daugiau imigracinių vizų
tenka tiems regionams, iš kurių
mažiausiai žmonių imigruoja į Jung-
tines Valstijas, o regionams, iš kurių į
JAV atvyksta daug imigrantų, šių
vizų yra skiriama mažiau. Imigraci-
nių vizų visai neskiriama toms ša-
lims, iš kurių paskutinių penkerių
metų laikotarpiu atvyko daugiau nei
50 000 imigrantų. Programoje negali
dalyvauti asmenys gimę šiose šalyse:
Brazilijoje, Kanadoje, Kinijoje, Ko-
lumbijoje, Dominikos Respublikoje,
Ekvadore, El Salvadore, Gvatemalo-
je, Haityje, Indijoje, Jamaikoje, Lenki-
joje, Meksikoje, Peru, Filipinuose, Pie-
tų Korėjoje, Rusijoje, Jungtinėje Ka-
ralystėje (išskyrus Šiaurės Airiją) ir
jai priklausančiose teritorijose, Pakis-
tane ir Vietname. Daugiau informaci-
jos: www.dvlottery.state.gov

Rygos lietuvių mokykla 
pasipildė 42 pirmokais

Lietuvos laikinoji reikalų pati-
kėtinė Latvijoje Natalija Burbienė
naujųjų mokslo metų proga lankėsi
Rygos lietuvių vidurinėje mokykloje.
Sveikindama mokyklos bendruo-
menę, Lietuvos ambasados vadovė
linkėjo pedagogams stiprybės ir
kantrybės ugdant mokinius ir mo-
kant juos lietuviško žodžio, moki-
niams – pažinimo džiaugsmo.

Mokslo metų atidarymo šventėje
buvo sugiedoti Latvijos ir Lietuvos
himnai, skambėjo sveikinimai ir
dainos lietuvių ir latvių kalbomis.
Buvo pagerbta mokyklos direktorė
Bronislava Aldona Treija – už lietu-
vybės ugdymą ir tautiškumo puo-
selėjimą jai buvo įteiktas Lietuvos
užsienio reikalų ministerijos garbės
ženklas „Lietuvos tūkstantmečio

žvaigždė”.
Mokslo ir žinių dienos proga

šiemet Rygos lietuvių vidurinę mo-
kyklą lankyti pradėjusiems 42-iems
pirmokams įteikti Lietuvoje išleisti
pirmokų pasai.

Rygos lietuvių vidurinė mokykla
duris atvėrė 2001 metais. 

Norvegų–Lietuvių kalbų 
mokykla organizuoja kursus

lietuviams Osle

Norvegų–Lietuvių kalbų mokyk-
la yra vienintelė mokykla Norvegi-
joje, kuri siūlo norvegų kalbos kursus
lietuviams. Mūsų mokykla yra pa-
ruošusi specializuotą norvegų kalbos
mokymo programą lietuviams ir taip
pat mūsų kvalifikuoti mokytojai turi
ilgą darbo patirtį mokinant lietuvius.

Siūlome susipažinti su mūsų
teikiamomis paslaugomis. Norvegų –
Lietuvių kalbų mokykla organizuoja
įvairių lygių norvegų kalbos kursus
lietuviams, lietuvių kalbos kursus
norvegams, anglų kalbos kursus lie-
tuviams ir įvairius renginius ir kino
vakarus.

Ukrainos studentams –
viktorina apie Lietuvą

Ukrainos studentai visą rugsėjo
mėnesį turi galimybę pasitikrinti ir
pagilinti žinias apie Lietuvą dalyvau-
dami tam skirtoje viktorinoje.

Teisingai atsakę į viktorinos
klausimus, susijusius su Lietuvos
istorija, politika ir kultūra, kuo įdo-
miau pagrindę, kodėl būtent jie
turėtų apsilankyti Lietuvoje ir įvardi-
ję, ką norėtų ten pamatyti, penki vik-
torinos nugalėtojai laimės kelionę į
Lietuvą spalio mėnesį.

Viktorinoje dalyvauja penki Uk-
rainos universitetai – Kijevo nacio-
nalinis Taras Ševčenka universitetas,
Nacionalinis universitetas „Kijevo
Mogilianska akademija”, Ukrainos
nacionalinis technikos universitetas
„Kijevo politechnikos institutas”,
Lvovo nacionalinis Ivan Franko uni-
versitetas ir Donecko nacionalinis
universitetas. Jau nuo pirmųjų dienų
viktorina sulaukė didelio studentų
susidomėjimo ir aktyvaus dalyvavi-
mo.

Viktoriną rengia Lietuvos am-
basada Ukrainoje ir viešoji įstaiga
„Lietuvos institutas”. Finansuoja –
Lietuvos užsienio reikalų ministerija. 

www.lietuviams.com
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�Jungtinėse Valstijose gyvenan -
čiųjų patogumui Šiluvos jubiliejaus
šv. Mišių pamokslai, konferencijos ir
kateke zės bus kartojamos Čikagos
laiku 8 val. v. ir 9 val. v. Atlaidų die-
nomis iki rugsėjo 14 dienos internetu
www.marijosradijas.lt bus perduo-
dama: 8 val. v. – mariologinės konfe -
rencijos įrašų ciklas ir kitos laidos; 9
val. v. – tos dienos katekezė, pagrin di -
nė šv. Mišių žodžio liturgija (skaiti-
niai, pamokslas), konferencija, šv. Mi -
šiose skambėjusios giesmės. Tink la -
lapyje www.marijosradijas.lt taip pat
nurodomos JAV laiko juostos.

�Smuikininko Martyno Švėgž-
dos von Bekker koncertas Lietuvių
dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių
centre įvyks rugsėjo 7 dieną 1 val. p.p.
Tel. pasiteirauti: 708-214-4093 (Mo-
destas).

�,,Spindulio” tautinių šokių gru -
pė laukia naujų ir buvusių šokėjų!
Jaunių ir studentų  ratelių (nuo 7
sky riaus) registracija ir pirmoji re -
peticija įvyks sekmadienį, rugsėjo 7
d., nuo 5 val. p. p. iki 7 val. v. PLC
valgykloje. 6 val. v. – trumpas posėdis
dėl dalyvavimo 2009 m. Pasaulio lie -
tuvių dainų šventėje, Lietuvoje.
,,Spinduliukų” (vaikų ratelių) regist -
racija – rugsėjo 15 d., nuo 6:30 val. v.
iki 7:30 val. v. Lietuvių Fondo salėje,
PLC.  Priimame vaikus nuo 4 metų
iki 6 skyriaus. Tel. 708-301-4439
(Rasa Poskočimienė).

�Lietuvos vaikų globos būrelio
„Saulutė” susirinkimas vyks trečia -
die nį, rugsėjo 10 d., 10 val. ryto pas
Indrę Tijūnėlienę, 414 Freehauf St.,
Lemont, IL, tel. 630-243-6435. Kvie -
čiami visi norintys padėti vargingai
gyvenantiems Lietuvos vaikams.

�Šventės komiteto nariai ir
kun. Valdas Aušra kviečia Jus švęsti
darželio „Spindulėlis” sukaktį. Rug -
sėjo 20 d. 5 val. p. p. Ziono bažnyčios
salėje susirinksime į ,,Spindulėlio” 5-
ąjį gimtadienį. Tai tiesa – mes gyvuo-
jame jau penkerius metus!!! Labai ge -
ra proga švęsti kartu. Progra mo je

– „Spindulėlio” vaikučių ir šokių stu -
dijos „Dance Duo” atlikėjų pasi ro dy-
mas. Šventiniame valgiaraštyje – už -
kan  džiai, patiekalai iš kiaulienos ir
žuvies, ir, žinoma, garsusis kunigo
kugelis. Po pietų šventė dar nesi-
baigs, vyks šokiai ir gros muzika, ga -
lėsite dalyvauti loterijoje ir laimėti
pri zą. Lauksime  mūsų šventėje! Ne-
delskite apsispręsdami, salėje – tik
100 vietų. Mūsų tel.: 708-422-1433,
ad resas: 9000 S. Menard Ave., Oak
Lawn, IL, 60453.

�ASS Čikagos skyriaus metinė
šventė įvyks spalio 11 d. 6 val. v. Atei -
tininkų namuose. Programoje: iškil -
minga sueiga, meninė dalis ir vaka -
rienė. Laukiame gausaus narių ir
sve čių apsilankymo. Registracija tel.:
630-257-2558 (Jolanda).

�Pokalbiai bei pamokos lietu-
viškai kalbantiems suaugusiems
šiemet vėl vyks šeštadieniais nuo 9
val. r. iki 12 val. p. p. Dievo Motinos
parapijos patalpose, klasėje prie
scenos. Aptarsime XX ir XXI amžiaus
Lietuvos istorijos įvykius bei jų skir-
tingus vertinimus, to laikotarpio žy-
mesnius lietuvių literatūros kūrinius
ir lietuviams svarbias įvykius ak-
tualijas. Kas savaitę viena valanda
(9–10 arba 11–12, kaip dalyviai pagei-
daus) bus skirta lietuvių kalbos pa-
mokai. Pokalbiai ir pamokos prasidės
rugsėjo 20 d. Jeigu mėgstate pasida-
lyti mintimis arba norite išmokti tai-
syklingiau rašyti, atvykite. Galima
dalyvauti viso ryto programoje arba
tik vieną ar dvi valandas. Vadovė –
Vida Bučmienė. Tel. pasiteirauti:
216-481-0653. „Aušros” aukštesnio-
sios lituanistinės mokyklos lietuvių
kalbos, istorijos ir kultūros pa mokos
lietuviškai nekalbantiems ar ba silp-
nai kalbantiems suaugusiems bei pa-
augliams vyksta ten pat kas sekmadi-
enį nuo 11:15 val. r. iki 12:30 val. p. p.
Tik ką prasidėjo naujas kursas. Pri-
imami nauji mokiniai.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

,,Lietuvių dienose”, Frackville, PA
surengta paroda ,,Pirmoji banga”

Kaip žinia, XIX a. pabaigoje į
JAV atvyko pirmoji didesnė lietuvių
emigrantų banga, daugiausia genama
ekonominių bei politinių priežasčių.
Lietuvos M. Mažvydo nacionalinė
bib lioteka sukaupė nemažai šio laiko-
tarpio mūsų tautiečių rašytų laiškų,
lie tuviškų organizacijų steigimo ir
veik los dokumentų, išleistų knygų,
laik raščių, antspaudų, nuotraukų bei
kvitų, leidžiančių atkurti minėto
laik mečio vaizdą, pajusti pirmųjų
gausiau besikuriančių už Atlanto
lietuvių rūpesčius bei lūkesčius, sva -
jo nes ir viltis. „Pirmąja Banga” pa -
vadintos parodos eksponatai Jung -
tines Valstijas pasiekė LR generalinio
konsulato Čikagoje pastangomis ir
jau pabuvojo Balzeko lietuvių kultū-
ros muziejuje, LR generaliniame kon-
su late New York, Lietuvos ambasa-
dos laikinose patalpose Arlington,
VA. Kadangi dauguma „pirmosios
bangos” lietuvių emigrantų apsigy-
veno „angliakasių” regione Pennsyl-
vania valstijoje, Lietuvių Fondo
Plėtros ko mitetas nutarė šios paro-
dos eksponatus nugabenti į Frackvil-
le, PA, kur jau keli dešimtmečiai
organizuojamos kasmetinės „Lietu-
vių dienos” – se niau  siu laikomas, da-
bar Lietuvos Vy čių 144-osios kuopos

remiamas etninis festivalis, pasta-
ruoju metu pap rastai ruošiamas
„Schuylkill Mall” patalpose rugpjūčio
mėnesio viduryje. 

Bendradarbiaujant su Lietuvos
Respublikos ambasada Washington,
DC ir Lietuvos Vyčių 144-ąja kuopa,
tarpininkaujant vienam Lietuvių
Fon do Tarybos direktorių, Plėtros ir
Įgaliotinių komiteto nariui Laurynui
R. Misevičiui bei jo žmonai Eugenijai
„Pirmosios bangos”, paroda buvo
sėkmingai surengta 94-ųjų „Lietuvių
dienų” metu, š. m. rugpjūčio mėn.
16–17 dienomis. Parodos eksponatai
buvo išdėstyti prie pat įėjimo į spe-
cialiai šiai šventei lietuvių kilmės
„Schuylkill Mall” svečių bei ki ta-
taučių lankytojų dėmesiui suorga ni -
zuotą „Lietuvišką muziejų”. Per tre-
čiąjį rugpjūčio mėnesio savaitgalį
„Lie tuvių dienose” Frackville, PA
apsilankė ir šią parodą išvydo keli
tūkstančiai žmonių. Kitą mėnesį
„Pir moji banga” planuojama prista-
tyti Elizabeth, NJ apylinkių lietu -
viams. Norėdami gauti daugiau infor-
macijos kreipkitės į Lietuvių Fondą
(admin@lithfund.org) arba į Lau-
ry ną Misevičių el. paštu:

laurynas.misevicius@ubs.com
Lietuvių Fondo info

Jau 52 metus Čikagos Lietuvių opera kelia mūsų dvasią, į mūsų tautos
aruodą pila kultūrinį derlių, skleidžia grožį, vienija mus. Tai savitas meninis
junginys, kuris nuo gyvavimo pradžios sėkmingai tęsia spalvingą ir turiningą
kultūrinę tradiciją.

JAV LB Le  monto apylinkės valdyba rugsėjo 21 d., sekmadienį, 4 val.
p. p. maloniai kviečia į Čikagos Lietuvių ope ros pa ge rbimo vakarą, kuris vyks
Jau  nimo centro didžiojoje salėje, 5620 S. Cla remont Ave., Chicago. Susitiksite
su buvusiais ir dabartiniais Lie tuvių operos solistais ir atlikėjais.

Programoje: 
Va karą ves svečias iš Lietuvos, muzi kologas Vaclovas Juodpusis. Jis

apžvelgs Lietuvių operos veiklą.
Dalyvaus solistai: Danutė Stankaitytė, Jonas Vaznelis, Arnoldas Voke-

taitis, Audronė Gaižiūnienė, Algis Grigas, Vaclovas Momkus, Margarita Mom-
kienė, Julius Savrimas. Bus klausomasi jų archyvinių įrašų.

Dainuos solistai Nida Grigalavičiūtė, Linas Sprindys, Genovaitė Bigeny-
tė, Nijolė Penikaitė.

Operos choras atliks ištraukas iš G. Verdi operos ,,LaTaviata”. Jiems
talkins šokių grupė ,,Suktinis”.   

Bilietus galima įsigyti paskambinus Zitai Litvinienei tel. 630-243-8075,
taip pat – Lemonto misijos prieangyje sekmadieniais po šv. Mišių.

Renginio bilieto kaina 35 dol. (kokteiliai, vakarienė, programa, šokiai). 

Lemonto ir apylinkių gyventojai į renginį galės nuvykti autobusu, kuris
PLC išvyks 3 val. p. p. Autobuso bilieto kaina – 10 dol. asmeniui. Norintys
važiuoti autobusu prašomi kreiptis į R. Kroną  tel.: 630-968-0184.

Visi esate nuoširdžiai laukiami.
Rengėjai: Lemonto LB valdyba 

Lietuvių operos pagerbimo vakaras

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų
globos būrelis dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: Dona -
tas Tijūnėlis $70; Povilas ir Rūta Ki -

liai $200 a. a. Nijolės  Banienės at mi-
nimui. Labai ačiū. „Saulutė” (Sun-
light Orphan Aid), 414 Freehauf
St., Lemont, IL 60939, tel. (630)
243-7275 arba (630) 243-6435.

Amerikos Lietuvių tautinė sąjunga, atsidėkodama už „Drauge”
spausdintus skelbimus, paaukojo 50 dol. auką. Esame nuoširdžiai dėkingi
už paramą.


