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Švedijos laikraštyje –
susižavèjimas Vilniumi

Vilnius, rugsėjo 12 d. (Alfa.lt) –
Lietuvos užsienio reikalų ministras
Petras Vaitiekūnas rugsėjo 12 d. Ry-
goje su Latvijos ir Estijos užsienio rei-
kalų ministrais – Mariu Riekstins ir
Urmu Paeta – susitiko su NATO ge-
neraliniu sekretoriumi Jaap de Hoop
Scheffer, dalyvaujančiu NATO Part-
nerystės taikos labui (PfP) jūrų išmi-
navimo pratybose „Open Spirit 2008”.

Susitikime aptartas pasirengi-
mas neformaliam NATO gynybos mi-
nistrų susitikimui Londone ir Briu-
selyje vyksiančiam NATO užsienio
reikalų ministrų susitikimui, kuria-
me bus svarstomas NATO narystės
veiksmų plano suteikimo Gruzijai ir
Ukrainai klausimas.

Su NATO generaliniu sekretoriu-
mi trijų Baltijos šalių užsienio reikalų

ministrai aptarė svarbiausius NATO
darbotvarkės klausimus besikeičian-
čioje saugumo padėtyje – organizaci-
jos misijas ir operacijas, taip pat NA-
TO oro policijos misijos, saugančios
NATO oro erdvę virš Baltijos valsty-
bių, ateitį.

Susitikimo dalyviai kalbėjo apie
NATO ir Gruzijos santykius bei ap-
tarė NATO ir Rusijos santykius.

Vilnius, rugsėjo 12 d. (Lietu-
viams.com) – Viename didžiausių ir
populiariausių Švedijos dienraščių
„Svenska dagbladet” gausiai skaito-
mame sekmadienio (rugpjūčio 24 d.)

numeryje spausdinamas žurnalisto
Marcus Haraldsson straipsnis „Nuos-
tabus Vilnius”.

Neslėpdamas susižavėjimo Lie-
tuvos sostine, Nukelta į 6 psl.

Paminklas Gediminui, Vilniaus miesto įkūrėjui. Autorius: Vytautas Kašuba.
ELTOS nuotr.

,,Svarbu pripažinti religijos
svarbâ visuomenei”

Užsienio reikalû ministras susitiko su NATO vadovu

Paryžius, rugsėjo 12 d. (AFP/
BNS) – Popiežius Benediktas XVI
penktadienį pradėdamas viešnagę
Prancūzijoje sakė, jog itin svarbu iš-
saugoti Bažnyčios ir valstybės atsky-
rimą, bet lygiai taip pat svarbu pripa-
žinti religijos svarbą visuomenei.

,,Viena vertus, pagrindinis daly-
kas yra atkakliai laikytis politinių ir
religinių sričių atskyrimo”, – po susi-
tikimo su prezidentu Nicolas Sarkozy
sakė popiežius.

,,O kita vertus, lygiai taip pat
svarbu geriau suprasti nepakeičiamą
religijos vaidmenį ugdant sąžinę ir tą
indėlį, kurį ji gali įdėti, kuriant vi-
suomenėje pamatinį etinį susitari-
mą”, – sakė Benediktas XVI.

N. Sarkozy pernai sukėlė sujudi-
mą griežtai pasaulietiškoje Prancūzi-
joje, kai prabilo apie naujos formos
,,pozityvų sekuliarizmą”, kuris visuo-
meniniame gyvenime paliktų vietos
religijai, ir pripažino seną krikščio-
nišką šalies paveldą.

Nors katalikybė tebėra pagrindi-

nė Prancūzijos religija, šalyje taip pat
gyvena didelės musulmonų ir žydų
bendruomenės.

Vatikanas sveikino N. Sarkozy
raginimą suteikti religijai didesnį nei
vien privatus reikalas vaidmenį, bet
kelios organizacijos, daugiausia –

profesinės sąjungos ir kairieji, pla-
nuoja protestus.

N. Sarkozy dalyvaujant popiežiui
gynė savo nuostatą ir sakė, kad Pran-
cūzija ,,pripažįsta savo krikščioniš-
kas šaknis”. Pasak N. Sarkozy, dialo-
gas Nukelta į 6 psl.

Vilnius, rugsėjo 12 d. (BNS) – Į
Lietuvą atskrido popiežiaus Bene-
dikto XVI ypatingasis pasiuntinys
kardinolas Joachim Meisner. Jis ats-
tovaus Šventajam Tėvui Švč. Merge-
lės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400
metų iškilmėse sekmadienį.

Popiežiaus atstovas patikino, jog
Šventajam Tėvui yra labai svarbios
abi Švč. M. Marijos šventovės – ir Ši-
luva, ir Lurdas, dabar švenčiančios
Švč. M. Marijos apsireiškimo jubilie-
jus. Kard. J. Meisneris, senas Lietu-
vos bičiulis, yra papasakojęs Šventa-
jam Tėvui, kokia graži, jo žodžiais ta-
riant, šalis yra Lietuva, ir popiežius
išreiškė viltį kada nors ją pamatyti.

Atvykęs svečias prisiminė savo
viešnagę Lietuvoje 1982 m., kai gy-
veno, anot jo, sovietiniame viešbutyje
su daugybe sekimo aparatūros, ir at-
sisakė kvietimo aplankyti Vilniaus
arkikatedrą, nes ji tuomet buvo pa-
versta muziejumi. „Po aštuonerių
metų arkikatedra buvo sugrąžinta.
Taigi stebuklai įmanomi”, – sakė po-
piežiaus pasiuntinys, kalbėdamas
apie viltį, kad ir pats Šventasis Tė-
vas, kuris širdimi dalyvauja Šiluvos
Jubiliejuje, aplankys Lietuvos žmones.

Garbingąjį popiežiaus pasiuntinį
sutiko apaštališkasis nuncijus arki-
vyskupas Peter Stephan Zurbriggen,
Kauno arkivyskupijos augziliaras
vyskupas Jonas Ivanauskas, LVK ge-
neralinis sekretorius mons. Gintaras
Grušas, kiti asmenys. Kardinolas J.
Meisner aukojo šv. Mišias Vilniaus
Aušros Vartų koplyčioje.

Popiežių Benediktą XVI pasitiko Prancūzijos prezidentas Nicolas Sarkozy.
Lietuviams.com nuotr.

Šiluvos atlaiduose
dalyvaus popiežiaus
pasiuntinys
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skliausteliuose buvo ir lietuviškas ver-
timas.

Kokios išvados? Ateitininkų send-
raugių sąjunga jau yra aristokratijos-
biurokratijos stadijoje, tačiau atsakovai
norėtų ją matyti žydėjimo stadijoje.
Šioje stadijoje esant turėtų būti mažiau
bereikšmių diskusijų, o daugiau pras-
mingų, konkrečių darbų!

Sendraugiai
ateitininkai nori būti

žydėjimo stadijoje

Išeivijoje turime daug lietuviškų
organizacijų įvairiose vystymosi
stadijose. Dienraštis ,,Draugas”

kopia į pirmojo šimtmečio užbaigtuves.
Rako ir Dainavos stovyklos bei Jauni-
mo centras Čikagoje atšventė savo 50-
tuosius metus. JAV Lietuvių Bendruo-
menė prieš keletą metų paminėjo savo
50-metį, o Lietuvių Fondas artėja prie
auksinės sukakties jubiliejaus. Ateiti-
ninkija ruošiasi savo šimtmečio pami-

nėjimui, o Ateitininkų sendraugių są-
jungai 2007 m. sukako aštuoniasde-
šimt metų.

Kaip atskiri individai, taip ir orga-
nizacijos savo gyvenime pereina įvai-
rias vystymosi stadijas. Stiprybė, lydin-
ti organizacijos plėtrą vienoje stadijoje,
gali tapti našta kitoje stadijoje. Naujai
įsisteigusiai organizacijai su laiku rei-
kia pažaboti į visas puses trykštančią
iniciatyvą. Kartu, organizacijai, pasie-
kusiai biurokratinę vystymosi stadiją,
sunku atnaujinti ir atgauti turėtą pozi-
ciją visuomenėje.

Yra įvairių sociologinių organizaci-
jos vystymosi schemų ar modelių. Vieną
jų išvystė Ichak Adizes. Jo sistemoje yra
įmanomos septynios organizacinio vys-
tymosi stadijos. Organizacijos kūdi-
kystėje dėmesio centre yra organizaci-
jos steigėjas, apsuptas prijaučiančiųjų.
Pradžioje turima uždeganti mintis, o jai
įsižiebus susikuria sąjūdis. Po to vai-
kystės stadija, kuri pasižymi didele
energija. Visi pilni entuziazmo ir ener-
gijos iki išsekimo. Persitempusi organi-
zacija pereina į paauglystės stadiją,
kur pradedama rūpintis organizacijos
tikslais ir strategija. Įvedamos taisyklės
darbo našumui ir atskaitomybei. Po to
žydėjimo tarpsnis. Darbuotojai tebėra
entuziastingi, energingi ir vienas kitą
gerbiantys.

Su laiku pereinama į stabilią sta-
diją. Lėšų telkimas yra sėkmingas, o pa-
čios programos dar yra pastovios. Or-
ganizacijos vadovybė su pasididžiavimu

žvelgia į praeities pasiekimus, o ne į
ateities planus. Tvarkai įsisenėjus pa-
siekiama aristokratijos stadija. Dė-
mesys skiriamas patogumui, o lėšų su-
kėlimas tampa organizacijos prestižo
reikalu. Rūpinamasi ne kam dirbama,
bet kaip dirbama. Norint daugiau kon-
troliuoti, prieinama prie paskutiniosios
– biurokratinės – stadijos. Čia vis daž-
niau susiduriama su vidiniais nesutari-
mais bei įtarumu. Energija išliejama
kovojant tarp savų, o ne kovojant dėl
organizacijos tikslų įgyvendinimo. Ne-
atradus reikiamo recepto padėčiai iš-
gelbėti, organizacija pradeda merdėti.

Vadovaudamasi tomis septyniomis
organizacinio vystymosi stadijomis,
Holly Hall yra paruošusi apklausą. Ją
užpildžius gali išryškėti rūpimos orga-
nizacijos vystymosi stadija. Proga tą
apklausą paskleisti atsirado Ateitinin-
kų sendraugių stovykloje Dainavoje š.

m. rugpjūčio 2 d. Ramunė Kubiliūtė tą
anketą išdalino ryte, o jau po pietų
gauti atsakymai buvo patikrinti ir
suskaičiuoti. Pirminės išvados Ro-
mualdo Kriaučiūno buvo pristatytos
vėliau tą dieną vykusioje programoje,
kurią vedė ASS CV pirm. Janina
Udrienė.

Atsakovai buvo prašomi užpildyti
vieną iš dviejų paruoštų anketų, atsa-
kyti į 20 klausimų, susijusius su dviem
pagrindiniais klausimais: ,,Kokia yra
dabartinė Ateitininkų sendraugių są-
jungos padėtis” ir ,,Kokią idealią Ateiti-
ninkų sendraugių sąjungą įsivaizduo-
jate?” Buvo susilaukta 28 tinkamai
užpildytų apklausų. Dabartinės padė-
ties aptarime atsakovai pasidalino į dvi
grupes. Vieni sąjungą matė esant pa-
auglystės stadijoje, o kita, didesnė at-
sakovų grupė, ją manė esančią aristok-
ratijos-biurokratijos lygmenyje, kur
bijomasi rizikos, per daug laiko pralei-
džiama trynimuisi savo tarpe, kur rūpi-
namasi geru sugyvenimu labiau negu
rezultatais. Ši stadija aptartina padidėj-

usiu formalumu, akty-
vaus organizacinio gy-
venimo mažėjimu.

Šešiolika atsakovų
pasisakė, kokia turėtų
būti ideali Sendraugių
ateitininkų sąjunga. Jų
dauguma sąjungą no-
rėtų matyti žydėjimo
stadijoje. Ši stadija ap-
tartina entuziastingais,
energingais, vieni kitus
gerbiančiais darbuoto-
jais. Toje stadijoje orga-
nizacija sėkmingai sie-
kia savo tikslų įgyven-
dinimo. Savo pareigose
visi prisideda prie pro-
gramų sėkmės ir lėšų
telkimo.

Apklausos anketoje
buvo palikta vietos atsakovų pasta-
boms. Štai keletas jų: ,,Nežinau, ką
darote, ką turite daryti, ką norite dary-
ti ar ką norite atlikti. Nereikia daugiau
diskusijų. Veskite veiklą ir duokite už-
davinius visiems”. Kita pastaba: ,,Koks
tikslas yra šios anketos? Ideali sąjunga
būtų ta, kurios nariai susigyvena, kartu
dirba vienam tikslui, klauso kitų pasiū-
lymų ir atlieka paskirtus darbus. Mūsų
organizacijoje yra per daug diskusijų ir
per mažai konkrečių darbų atlikimo.”
,,Vis reikia pakartoti ŠAAT tikslus ir ką
bando atsiekti. Ar padeda studentams?
Ar leidžia knygas? Koks jų pagrindinis
darbas?” ,,Ši anketa visai netinka ASS
veiklos įvertinimui. Nesusipratimas!”
Buvo pora kritiškų pasisakymų dėl
pačios apklausos kalbos: ,,Vartokime
gimtąją kalbą!” Iš tikrųjų, siekiant
nepakeisti prasmės, pati apklausa buvo
originaliai pateikta angliškai, bet

Iõ Ateitininkû gyvenimo
Medñiagâ siûsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org
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Romualdas Kriaučiūnas

Janina Udrienė ir Gražina Kriaučiūnienė rodo apklausos rezultatus Sendraugių stovyk-
loje Dainavoje. Ramunės Kubiliūtės nuotr.

ČIKAGOS SENDRAUGIŲ
SUSIRINKIMAS
PASKAITA VAKARONĖ

Šeštadienį, rugsėjo 27 d.,
Ateitininkų namuose, Lemonte

6:30-7:30 val. v. Susirinkimas

7:30-8:30 val. v.Paskaita:
Tadas Birutis ves pokalbį, tema
,,Paukščiai 101” (kitą dieną gal
net surengs paukščių stebėjimo
iškylą — smulkmenos bus
praneštos vėliau)

8:30-10:30 val. v. Laisvas
pabendravimas.

VISI KVIEČIAMI!

Diskusijos Sendraugių stovykloje Dainavoje. Iš k: Daina Čyvienė, Lionė Kazlauskienė, Andrius Anužis
ir Darius Polikaitis. Ramunės Kubiliūtės nuotr.

Sužydėjo sendraugių stovykloje — iš k:
Sabyna Kašelionytė-Sandoval, Gintarė
Daulytė ir Marija Čyvaitė.

Dainos Čyvienės nuotr.
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Junkimės į puotą!

STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Paprastai visi žmonės jau iš anksto ruošiasi švęsti kokią nors
sukaktį, šventę ar išimtinės progos linksmą įvykį. O linksmumas,
sakoma, yra sąžinės žiedas! Kiti gi, ypač pasaulio poetai, links-

mumą vertina kaip dorybių motiną. Tačiau pilkasis gyvenimas, tarsi pirš-
tu durdamas, rodo, jog linksmas tik tas, kas įstengia kitam ką nors duoti.
O va, anot daktarų, linksma širdimi būtybė gyvena ilgiau ir geriau nei
surūgėlis. Tad ir mes naudokimės jų geru receptu – linksmai pradėkime
ruoštis ypatingai šventei – „Draugo” šimtmečio gimtadienio išvakarėse
rengiamam šauniam pokyliui!

Po Antrojo pasaulinio karo į Čikagą sugužėjo būriai Lietuvos inte-
ligentijos bei intelektualų. Čia rastas 36 m. amžiaus dienraštis „Draugas”
pasipildė naujais gabiais bei žinomais rašytojais, poetais, žurnalistais,
daktarų (PhD) laipsnius turinčiais redaktoriais, o administracija – žva-
liais veikliais darbuotojais, kurių vienas pasiaukojančiai važinėdamas po
Šiaurės Ameriką ir Kanadą ieškojo „Draugui” naujų prenumeratorių ir jų
daug surinko. O pats „Draugas” praturtėjo nuostabiai puikiais laikraš-
tininkais–bendradarbiais. Tai buvo tikras „Draugo” klestėjimo ir žydėji-
mo laikotarpis! Profesionalai žurnalistai pavertė „Draugą” pačiu įdo-
miausiu, rimčiausiu dienraščiu, vadovaudamiesi savo jau gerai patirta ir
įgyvendinta etika, kurią ryškiai išdėstė mūsų filosofas ir pedagogas, tau-
tos ideologas, laisvos Lietuvos paskutinis VDU rektorius Stasys Šalkaus-
kis: „Žinokime, jog spausdintas tautos žodis yra tautos išraiška, pagal
kurią yra vertinama visa tauta, ir jog ta išraiška kartu yra kasdieninis
tautos penas, nuo kurio priklauso jos moralinė ir net fizinė sveikata.
Teesie mums spausdintas žodis šventas ir tegul niekas nedrįsta jo netin-
kamai pareikšti be atsakomybės jausmo.”

Anais laikais tradiciškai buvo rengiamas kasmetinis iškilmingas
„Draugo” pokylis. Gražioje, milžiniškais kristalo sietynais puošnioje
„Martinique” salėje, talpinančioje 800 svečių, o jų sueidavo per 500, lauk-
davo aukšto lygio programa, dažniausiai atliekama Lietuvių operos so-
listų, puiki vakarienė (jautienos kepsnys ir žuvis su visais gėrimais), o
šokių aikštelėje vos sutilpdavo šokantieji, smagios muzikos garsų (net
dainininkui pritariant) lydimi! Geri tai buvo „auksiniai” laikai!

Na, ir šiemet tokia šventė yra ruošiama. Ir ne bet kokia! Kas gi
įstengtų taip pasigirti? „Tik” 99 metų „Draugas” – žvalus, taiklus, visa-
pusiškas, kasdien nešantis mums žinias iš viso pasaulio, o, svarbiausia –
iš laisvos, niekad nepamirštamos mūsų tėvynės, visada naujai, jaunat-
viškai atgimęs... Ir dabar kai viena diena šalta, kaip nedora pamotė, o kita
šilta, kaip dosni krikštamotė, rudeniui čia pat atsibeldžiant, jau pats
laikas guviai sukrusti!

Gerokai anksčiau darbščioji bitelė Marija Remienė pradėjo organi-
zuoti be jokio komiteto (Birutė Pūkelevičiūtė sakydavo: „Nori, kad nepa-
sisektų renginys – sukviesk kuo didžiausią komitetą!”) pokylį Willow
Brook lietuvių savininkų Birutės ir Gedimino Jodwalių salėje, kuris įvyks
spalio 25 d., šeštadienį. Jai į talką platinti bilietus atskubėjo visuome-
nininkė, filantropė (kartu su savo šviesios atminties vyru dr. Leonu) Irena
Kriaučeliūnienė. Garbės svečiu sutiko būti Kauno arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius, SJ. Programoje – mūsų operos solistai, lietuvaičiai šokėjai –
tautinių šokių grupės „Suktinis” jauni naujieji ateiviai, populiarūs bei
publikos mėgiami, su nauja vadovų Salomėjos ir Vidmanto Strižigauskų
programa.

Puotos metu bus įteiktos 2 „Draugo” romano konkurso premijos, ku-
rių mecenatai–filantropai yra Gražina (Gudaitytė) ir Jim Liautaud, „Lie-
tuvos Vaikų vilties” didieji geradariai bei globėjai. Kas Laureatai? Tai
pokylio staigmena. Puotos metu traukiama loterija praturtins vieną rė-
mėją 500 dol., o kitus 3 – kiek mažesne suma. Gros svajinga muzika svečių
nuotaikai pakelti ir šokių sūkury kojas pamiklinti!

Jau 25 stalus užpildė organizacijos ir pavieniai asmenys. Pavyzdingoji
Cicero apylinkė, mažytė, bet ak, kokia gaji lietuviška salelė, paėmė 2
stalus. Kitos pirmosios kregždės: LB Lemonte, PLC, Matulaičio misija,
Lietuvos Dukterų draugija – atplasnojo į pagalbą „Draugui”. Kitų orga-
nizacijų dar laukiama. Ogi už organizacijų renginių pranešimus, žinutes,
straipsnius, nuotraukas, veiklos reportažus „Draugas” neima nė cento,
todėl prašo tokiu būdu sykį per metus paremti lietuvišką žodį.

Tad „Draugas” kviečia verslininkus, profesionalus: advokatus, dak-
tarus, statybininkus, fondus bei kitus – jungtis į šaunią puotą – lietuvišką
spaudą išlaikyti ir save pačius pareklamuoti.

O juk tikroji artimo meilė, o ypač Tėvynės, Tautos, savos spaudos, tas
dangiškas kvėpavimas rojaus oru – reiškiasi darbais!

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  

ŠV. PAULIUS – KRISTAUS
JĖZAUS APAŠTALAS

Trečiadienio rytą iš Castel Gan-
dolfo atvykęs į Vatikaną popiežius
Benediktas XVI toliau tęsė kateche-
zių ciklą apie šv. Paulių. Ši kartą be-
veik dešimčiai tūkstančių maldi-
ninkų, susirinkusių Pauliaus VI salė-
je, Popiežius kalbėjo apie šv. Paulių
kaip apaštalą.

Po susitikimo su prisikėlusiu
Kristumi, Paulius nebegalėjo toliau
gyventi kaip pirma. Dabar jis jautėsi
Viešpaties įpareigotas skelbti Evan-
geliją kaip apaštalas. Skaitydami
Evangeliją paprastai apaštalus suly-
giname su Dvylika mokinių, kurie
lydėjo Jėzų ir klausėsi jo mokymo.
Tačiau save Paulius taip pat laiko
apaštalu. Žinoma, Paulius moka ats-
kirti save nuo Dvylikos, anksčiau už
jį pašauktus apaštalus.

Taigi, Paulius vartojo apaštalo
sąvoką, kuri buvo platesnė nei ta,
kurią mums pateikia Apaštalų dar-
bai. Pirmajame laiške korintiečiams
Paulius aiškiai išskiria dvi grupes:
tarp Dvylikos ir visų kitų apaštalų.
Tame pačiame laiške jis save vadina
pačiu mažiausiu iš apaštalų ir laiko
nevertu vadintis apaštalu, nes per-
sekiojo Dievo Bažnyčią.

Šv. Paulius laiškuose pateikia tris
pagrindines apaštalo savybes. Pir-
moji savybė – būti regėjusiam mūsų
Viešpatį Jėzų (plg. 1 Kor 9,1), tai yra,
patirti susitikimą, kuris nulemia visą
gyvenimą. Lygiai taip pat ir laiške
galatams (plg. 1,15-16) rašo, jog buvo
pašauktas, pasirinktas, kad pa-
skelbtų Evangeliją pagonims. Apaš-
talu pats žmogus negali pasidaryti,
juo gali padaryti tik Viešpats. Ne vel-
tui Paulius sako esantis „pašauktasis
apaštalas” (Rom 1,1), tai yra, „pa-
šauktasis apaštalu ne žmonių ir ne
per žmogų, bet paties Jėzaus Kris-
taus ir jį prikėlusio iš numirusių
Dievo Tėvo” (Gal 1,1).

Antra savybė – būti pasiųstiems.
Graikiškas terminas ,,apostolos” reiš-
kia „pasiųstasis, siuntimas”. Tad
apaštalas turi veikti kaip pasiųstasis
ir atstovauti siuntėjui. Todėl Paulius
save apibūdina kaip „Kristaus Jėzaus
apaštalą” (1 Kor 1,1). Pilnai atsida-
vęs tarnystei save net pavadina „Jė-
zaus Kristaus tarnu” (Rom 1,1).

Trečia apaštalo savybė – Evan-
gelijos skelbimas. Apaštalo titulas
nėra garbės titulas, jis apima visą
žmogaus egzistenciją. Todėl nekelia

nuostabos Chrizostomo palyginimas:
kaip ugnis prisiliesdama prie įvairių
medžiagų dar labiau sustiprėja, taip
ir Pauliaus žodžiai laimėdavo visus
tuos, kuriuos sutikdavo, ir jie dar
labiau maitindavo šią dvasinę ugnį.
Taigi, šv. Paulius gerai išryškina, jog
tikrojo apaštalo savybė yra tam
tikras Evangelijos ir evangelizuotojo
sutapimas. Nė vienas kaip Paulius
neatskleidė, jog Kristaus kryžiaus
skelbimas kitiems atrodo kaip papik-
tinimas ir kvailystė (1 Kor 1,23).
Daugelis to nesupranta ir atmeta. Tai
vyko tada, tai vyksta ir šiandien.
Paulius korintiečiams rašo: „Man
atrodo, kad Dievas mums, apašta-
lams, paskyrė paskučiausią vietą,
tarsi nuteistiesiems myriop. Mes
pasidarėme reginys pasauliui, ange-
lams ir žmonėms. Mes kvaili dėl
Kristaus, o jūs išmintingi Kristuje.
Mes silpni, o jūs stiprūs; jūs gerbiami,
o mes niekais laikomi. Iki šios valan-
dos badaujame ir trokštame, esame
nuogi ir mušami, esame be pastogės
ir vargstame, darbuodamiesi savo
rankomis. Keikiami mes laiminame,
persekiojami ištveriame, piktžodžiau-
jami – maloniai atsakome. Iki šiol
esame laikomi pasaulio sąšlavomis,
visų atmatomis.” (1 Kor 4,9-13). Ta-
čiau visas kančias nustelbia džiaugs-
mas būti Dievo laiminimo ir Evan-
gelijos malonės nešėju – tai šv. Pau-
liaus apaštalo gyvenimo pristatymas.

Beje, Paulius priima savo laik-
mečio stoikų filosofijos pastovumo
nuolatiniuose sunkumuose idėją.
Tačiau šią grynai humanistinę per-
spektyvą jis peržengia, įvesdamas
Dievo ir Jėzaus meilę. Apaštalą
Paulių lydi tikrumas ir džiaugsmas,
kad įvairiausiose gyvenimo situaci-
jose niekas negali atskirti nuo Dievo
meilės. Ši meilė yra tikras žmogaus
gyvenimo turtas.

Matome, kaip šv. Paulius buvo
atsidavęs Evangelijai su visa savo
egzistencija. Savo tarnystę ištikimai
vykdė su džiaugsmu, kad vienaip ar
kitaip bent kai kuriuos išgelbėtų (plg.
1 Kor 9,22). Bažnyčių atžvilgiu Pau-
lius sakė: „Mes gi neviešpataujame
jūsų tikėjimui, bet prisidedame prie
jūsų džiaugsmo” (2 Kor 1,24). Ši
apaštalinė misija išlieka visais laikais
– būti tikro džiaugsmo bendradar-
biais. 

„Vatikano radijas”
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Abiejų JAV politinių partijų pag-
rindiniai priešrinkiminiai suvažiavi-
mai (conventions) man daugiau pri-
mena cirkus nei suvažiavimus, ku-
riuose būtų tikrai renkamas kandi-
datas į prezidentus ir vicepreziden-
tus, nustatomos partijos veiklos gai-
rės ir t.t. Iš tikro, partijos kandidatas
į prezidentus išryškėja pirminiuose
rinkimuose išsijojant kitus kandida-
tuojančius. Tas sijojimas kartais bū-
na gana piktokas, nevengiant vienas
kito vanojimų, net ir pasitarnaujan-
čių kitai partijai. Ypač piktokos grum-
tynės vyko tarp likusių pagrindinių
demokratų partijos kandidatų Hilla-
ry Clinton ir Barack Obama. Būda-
mas Lietuvoje ne kartą girdėjau, kad
Amerikoje nėra tikros demokratijos,
nes ten prezidentais tegali tapti tik
milijonieriai, kuriuos partijas val-
dančios grupės įperša rinkėjams ir
pastarieji neturi kito pasirinkimo.
Veltui aš aiškindavau, kad pavyzdžiui
nei H. Truman, nei R. Nixon, nei B.
Clinton nebuvo turtuoliai ir vis tiek
tapo prezidentais. Pastarasis tik išė-
jęs iš prezidentūros praturtėjo su
žmona tapusia senatore, yra tiesiog
pasakiškai atlyginamas už savo kal-
bas ir abu už savo knygas. 

Jau prieš Hillary Clinton išei-
nant į pirminių rinkimų areną buvo
aišku, kad ji kandidatuos į preziden-
tus ir kad ji demokratų partijos šulų
bus remiama. Ir buvo remiama, kol
partijos vadai nepajuto, kokį pasise-
kimą turi Barack Obama didžiojo-
je žiniasklaidoje, akademiniuose
sluoksniuose, Hollywood ir muzikos
žvaigždžių pasauly, tarp jaunimo, ir
perėjo į iki tol mažai žinomo jauno
senatoriaus pusę. Ir taip po mėne-
siais trukusios aršios kovos, renkant
balsus, laimėjo Obama, daugumai
delegatų pasisakius už jį. Įdomu,
kaip Amerikos politikieriai sugeba
„užmiršti” tarpusavio kovas, net vie-
nas kito žeminimus ir savosios parti-
jos ir savo tolimesnės karjeros labui
pajėgia susivienyti. Sekdamas tele-
vizijoje demokratų partijos suvažia-
vimą mąsčiau, ką apie šį kraštą
galvotų kas nors, sakykim, iš Marso
ar kitos planetos užklydęs į šio
suvažiavimo salę. O galvotų, kad šį
kraštą valdo kažkoks tironas, vardu
G. W. Bush su savo padėjėju D. Chen-
ney. Krašte siaučia didžiausia bedar-
bystė, nes įmonės iškeliavo į užsienį,
iš žmonių atimami jų sunkiu darbu
įsigyti namai, milijonai vaikų eina
gulti alkani, milijonai neturi lėšų nei
gydymuisi, nei vaistams, telefoniniai
pokalbiai sekami, jauni vyrai išsiųsti
okupuoti kitus kraštus, kuo piktinasi
visas pasaulis... Bet tarp baltų plast-
masinių graikiško stiliaus kolonų jis

išvysta jauną juodaodį, kuris pasiry-
žęs gelbėti šį kraštą. Jo ugningos kal-
bos klausosi daugiatūkstantinė minia
salėje ir beveik 40 milijonų televizijo-
je. Daugelio žmonių akyse ašaros. Jie
braukia jas nuo skruostų, kai iš jo iš-
girsta apie restorano padavėją,
dirbančią už minimalų atlyginimą, ir
jos sergančius vaikus. Jie braukia
nuo skruostų džiaugsmo ašaras išgir-
dę, koks nuostabus jų laukia jam ry-
tojus perėmus valdžią. Ginklus jiems
bus leidžiama turėti, išskyrus AK-47
automatus. Minimalus atlyginimas
bus ženkliai padidintas, taip pat ir
mokytojų atlyginimai. Visiems bus
prieinama sveikatos apsauga, jų
vaikams – pasaulinio lygio išsimok-
slinimas. Niekas iš žmonių namų
neatiminės, įmonės turės atsižvelgti
ir sudaryti palankesnes sąlygas ser-
gantiems ir šeimyninių problemų
turintiems darbininkams, 95 proc.
dirbančiųjų bus sumažinti mokes-
čiai. Ginkluotosios pajėgos bus pert-
varkytos ir sustiprintos. O už visa tai
mokės Amerikos turtingieji ir Ame-
rikos bendrovės, ypač tos, kurios
iškelia savo įmones į kitus kraštus.
Po dešimties metų Amerika bus
nepriklausoma nuo užsienio energi-
jos importo ir savarankiška. Ji vėl
atgausianti moralinį autoritetą pa-
saulyje.

Kodėl man prireikė į demokratų
partijos suvažiavimą žvelgti „Marso
atvykėlio” akimis? Nejaugi senatvėje
tapau bejausmiu ciniku ir su pašaipa
galiu žvelgti į ugningai kalbantį ir į iš
liūdesio ar iš džiaugsmo ašarojančius
jo klausytojus? Visiškai suprantu,
kad joks kandidatas rinkimų nelai-
mės, jei jis nežadės neįmanomų da-
lykų. O kad pažadai dar daugiau vi-
liotų, jis turi įtikinti rinkėją, kad šis
tikrai skursta, kad yra išnaudojamas
ir kad visas kraštas rieda bedugnėn,
ir jis, tik jis, jei bus išrinktas, nuo
viso to išgelbės. Kiekvienam žmogui,
net ir šį tą gyvenime pasiekusiam,
norisi išgirsti, kad jis galėjo daugiau
pasiekti ir būti labiau įvertintas, jei
ne tas ar tas. O „tas” gali būti daug
kas, bet ypač valdžia. Taigi, kandi-
datuojantys ir valdžios trokštantieji
ant šito „rags to riches” arkliuko ir
joja. Bet ar jie patys tuo  tiki? Ar, pa-
vyzdžiui, Obama tikrai tiki tuo,  ką jis
sako? Juk politikierių kalbos daž-
niausia specialistų, partijos ideologų
yra parašytos, vis dėlto vis tiek yra
menas jas skaityti ir perduoti klausy-
tojams. O Obama turi retų gabumų
tai padaryti. Štai kaip apie jo kalbas
rašo žinomas televizijos žurnalistas
Chris Matthews: „Jausmas, kurį dau-
guma žmonių, klausančių kalbančio
Barack Obama, pajunta, noriu pasa-
kyti, pajuntu ir aš. Pajuntu tokį jau-
dulį kylant mano kojomis. Šiaip,
nedažnai tai man nutinka.” (The
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feeling most people get when they
hear a Barack Obama speech, I mean,
I get, I felt this thrill go up my leg. I
mean, I don't have that too often.) Ir
taip rašo žurnalistas, kurio televizijos
programa „Hardball with Chris Mat-
thews” pasižymi  agresyviu, įžeidi-
nėjimų nevengiančiu  stiliumi, bet
apie Obama – jis lyg ėriukas virpan-
čiomis kinkomis.

Didžioji Amerikos žiniasklaida,
nors ir laisva ir valdžios nevaržoma,
niekada nepasižymėjo objektyvumu.
Ji nuo visuomenės slėpė prezidento
D. Roosevelt invalidumą, slėpė prezi-
dento J. Kennedy išdaigas su moteri-
mis, bet iki smulkmenų mėgavosi to-
kiais pat prezidento B. Clinton veiks-
mais. Tačiau šitokio spaudos palan-
kumo ir tiesiog garbinimo bei nepa-
lankių faktų apie Obama nutylėjimo
nepatyrė joks kandidatas į Amerikos
prezidentus. Tą spaudos vienašališ-
kumą patyrėme ir mes, lietuviai. Per
pusšimtį metų retai mūsų laiškai, ra-
šiniai okupuotos Lietuvos reikalais
rasdavo vietos Amerikos spaudoje,
nors apie žydų persekiojimus sovieti-
joje netrūko aprašymų. Net dau-
giatūkstantinė lietuvių eisena prieš
sovietinį okupantą New York  gatvė-
mis taip  pat nesusilaukė didesnio dė-
mesio Amerikos spaudoje. Ledus į
spaudą šiek tiek pralaužė Simo Ku-
dirkos šuolis nuo sovietinio laivo ir
tik Lietuvai laisvinantis iš sovietinės
imperijos Lietuvos vardas atsidūrė
pirmuose didžiųjų laikraščių pusla-
piuose. Neseniai gavau laišką iš seno-
sios emigracijos lietuvio, kuris rašo
apie internete E-Bay puslapiuose
pasirodžiusią mūsų trispalvę su už-
rašu: „Lithuania for Obama 08” Jis
rašo: „Stebina, ką galima rasti inter-
nete. Parodo, kokioje desperacijoje
yra demokratai. Nemanau, kad jie
gavo daugumos lietuvių balsus nuo to
laiko, kai FDR pardavė Lietuvą 1945
metais Yalta. Nepaisant to, gal tai
liks ateity, kaip kolektorių rinki-
nys.” 

Nors retai einu gulti prieš vidur-
naktį, bet kartais pabundu apie tre-

čią, ketvirtą valandą. Mėgstu įsi-
jungti radiją, kur per AM bangas
išgirstu įvairiausių keistenybių. Ne
kartą girdėjau, kad vykstančios gam-
tos nelaimės pasaulyje yra sukeltos
prez. G. W. Bush. Jis taip pat su
Izraelio slaptosiomis tarnybomis sus-
progdinęs NY dangoraižius. O per
juodųjų radijo programas dar tebe-
barbinama, kad Bush įsakymu buvo
susprogdintos New Orleans miestą
saugančios užtvankos, siekiant su-
naikinti mieste vyraujančius juoduo-
sius, o į Afriką iš Amerikos siunčiami
nuo AIDS viruso vaistai yra užkrėsti
dar pavojingesnėmis AIDS bakteri-
jomis. Keista, kad žmogaus kvailu-
mui ar sąmoningam žmonių mulki-
nimui nėra ribų. Ir taip naktį po
demokratų partijos suvažiavimo įsi-
jungiau radiją ir vadinamoje „Coast
to Coast” programoje išgirdau pasi-
kalbėjimą su kažkokiu UFO (Uni-
dentified flying object), kitaip ta-
riant, skraidančių lėkščių ekspertu.
Anot jo, demokratų partijos suva-
žiavimo metu labai aktyviai tos
lėkštės skraidė virš Denver miesto.
Vienas iš klausytojų paskambinęs
klausė, kaip tai galėjo įvykti, nes
kažkiek mylių spinduliu virš suva-
žiavimo salės skraidymas buvo griež-
tai uždraustas ir saugomas. Eksper-
tas atsakė, kad prezidentas G. W.
Bush, susitaręs su skraidančių lėkš-
čių įgulomis, įsakė karinei aviacijai jų
neliesti... 

Internete E-Bay parduodamas lip-
dukas.

JAV spaudos vienašališkumą patyrėme ir
mes, lietuviai. Per pusšimtį metų retai mūsų
laiškai, rašiniai okupuotos Lietuvos reikalais
rasdavo vietos Amerikos spaudoje, nors apie
žydų persekiojimus sovietijoje netrūko apra-
šymų. 

Demokratų partijos suvažiavimo metu lėkštės neskraidė virš Denver mies-
to. 
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LR gen. konsulė S. Aniulienė:
,,Pirmiausia norėčiau įsiklausyti”

Jau daugiau kaip mėnuo Čikago-
je dirba nauja Lietuvos Respublikos
generalinė konsulė Skaistė Aniu-
lienė. Siūlome mūsų skaitytojams
Laimos Apanavičienės pokalbį su ja.

– Kaip sekėsi įsikurti? 
– Dėkui, gerai. Atvažiuoti sekėsi

gerai, kelionė neprailgo, įsikūrėme
taip pat gerai.

– Kiek žinau, Lietuvoje esate
viena pirmųjų po Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo pra-
dėjusi dirbti diplomatinėje tar-
nyboje.

– Į Užsienio reikalų ministeriją
atėjau dirbti 1991 metais.

– Kaip sugalvojote pasukti
tokiu moteriai netradiciniu ke-
liu?

– Provokacija, išjunkite, prašau,
mikrofoną (juokiasi). Prisimenate tą
dvasią, kuri vyravo 1991 metais? Tik-
riausiai tuo viskas paaiškinama. La-
bai norėjosi būti ten, kur reikėjo. 

– O ką  Jūs esate baigusi?
– Aš baigiau Vilniaus universite-

tą, anglų kalbos specialybę. Prieš
ateidama dirbti į Užsienio reikalų
ministeriją dirbau bendroje Lietuvos-
Didžiosios Britanijos įmonėje vertėja.
Man ministerijoje įsidarbinti truputį
padėjo ir ,,gyva” anglų kalba (teko
vartoti ją kiekvieną dieną). Tuomet
Lietuvoje dar ne itin daug žmonių
galėjo laisvai susikalbėti angliškai.

– Pataikėte ,,ant bangos”, kai
Lietuvai reikėjo daug naujų spe-
cialistų?

– Banga – ne banga, bet toks bu-
vo laikmetis, kai atsivėrė labai dide-
lės galimybės ir buvo gausus pa-
sirinkimas.

– Kokia žemė užaugino būsi-
mą konsulę?

– Užaugino mane Vilnius. Esu
gimusi Klaipėdoje, tačiau dar mažą
mane tėveliai atsivežė į Vilnių. Vil-
niuje baigiau Salomėjos Nėries mo-
kyklą, vėliau – universitetą.

– Atėjusi dirbti į Užsienio
reikalų ministeriją, aišku, iš
karto nepradėjote dirbti diplo-
matinio darbo?

– Pradžioje dirbau protokolo
skyriuje. Vėliau prasidėjo įvairiausi
kursai, stažuotės. Reikėjo daug mo-
kytis ir patiems. Tada Lietuvoje dar
neturėjome institutų ar universitetų,
kurios rengtų diplomatus. 

– Jūsų kelias į diplomatiją
ėjo per savąjį patyrimą?

– Tai tikrai buvo daugiau prakti-
ka, kolegų pagalba, labai didelis pa-
čios noras daug skaityti, studijuoti.
Be abejo, daug padėjo ir įvairiausių
kursų lankymas.

– Ar nebaisu buvo pirmą
kartą išvažiuoti į užsienį atsto-
vauti Lietuvai?

– Gal tai ne taip garsiai vadinosi.
Iš pradžių važiuodavome į tam tikrą
konsulatą ar atstovybę dirbti kasdie-
ninius, paprastus darbus. Ambasa-
dorius atstovavo Lietuvai, o mes, am-
basados darbuotojai, dirbdavome sa-
vo darbus. Tad nebuvo tokio suvoki-

mo, kad aš važiuoju ,,atstovauti”. Aš
važiuoju dirbti tam tikrą darbą. 

– Kylant karjeros laiptais,
kokia buvo Jūsų pirma ,,rimta”
pakopa?

– Negalėčiau net pasakyti, kuri
buvo pirma rimta, visos jos buvo rim-
tos. Reikėjo daryti įvairius darbus,
visi jie buvo gera mokykla, tad kaž-
kokio laiptelio negalėčiau išskirti.

– Ar buvote buvusi Ameriko-
je? Ar žinojote apie čia gyvenan-
čią lietuvių bendruomenę?

– Esu buvusi jaunųjų diplomatų
stažuotėje Amerikoje, Valstybės de-
partamente. Tačiau tada nebuvau su-
sitikusi nei su Lietuvių Bendruome-
ne, nei su jos atstovais. Tiesa, jau ta-
da žinojau, kad JAV gyvena daug lie-
tuvių, tačiau neįsivaizdavau, kad taip
išvystyta lietuviška veikla.

– Kaip Jums patiko Čikaga?
– Labai gražus miestas, priešin-

gai susidariusiam stereotipui – tai
žalias, gražios architektūros miestas.
Nuostabūs gėlynai kai kuriose vie-
tose man primena Druskininkus.

– Jūs daugiau nei mėnuo
gyvenate Čikagoje (eiti pareigas
gen. konsulė pradėjo nuo 2008 m.
rugpjūčio 4 d. – L. A.), kokiuose
renginiuose teko pabuvoti ar su-
sitikote su LB atstovais?

– Šį savaitgalį buvau St. Ignatius
College Prep School, kur vyko Bal-
tijos jėzuitų plėtros tarybos surengta
paroda „Lietuvos jėzuitų provincijai –
400 metų”, buvau nuvykusi į Le-
montą, apžiūrėjau Pasaulio lietuvių
centrą, Balzeko lietuvių kultūros
muziejų. Tai tokios pirmosios pažin-
tys. Laukia susitikimai su Lietuvių
verslo taryba, teks pabuvoti Santa-
ros-Šviesos konferencijoje, pasidžiaug-
ti mokslo metų atidarymu Čikagos
lituanistinėje mokykloje, aptarti to-
lesnius darbus Čikagos miesto kul-
tūros centre ir Susigiminiavusių
miestų (Sister Cities) biure. Pasižiū-
rėjus į tvarkaraštį, atrodo, kad čia
vyksta labai daug visokiausių ren-
ginių, kiekvienas savaitgalis užimtas.

– Neslėpsiu, džiugu šiose pa-
reigose matyti moterį. Puikiai
suprantu – šalia visų pareigų,
didelių darbų mes turime šei-
mas, kurioms taip pat reikia mū-
sų. Kaip Jūs suspėjate? Gal

turite kokią paslaptį ,,kaip dieną
pailginti”?

– Paslapčių  neturiu ir spėju sun-
kiai. Bet stengiuosi ir toliau bandysiu
nepasiduoti.

– Konsulas privalo atlikti
daug protokolinių darbų, tačiau
ne mažiau svarbi ir neprotoko-
linė veikla. Ar turite numačiusi
sritį, kurioje žadate daugiausia
nuveikti?  

– Aš manau, kad labiausiai rei-
kėtų atsiliepti į Lietuvių Bendruo-
menės poreikius. Tiesiog įsiklausyti į
žmones, ko jiems labiausiai reikia.
Mano, kaip konsulės, pareigos ir yra
tam, kad galėčiau padėti įgyvendinti
čia esančiai bendruomenei jų siekius.
Tai vienas iš svarbiausių  dalykų. Pir-
miausia, norėčiau įsiklausyti. Dar per
trumpas mano buvimo laikas, tad dar
nesu pajutusi, ko iš tikrųjų žmonėms
labiausiai norėtųsi.

– Jūsų pirmtakas Arvydas
Daunoravičius Jus supažindino
su tuo, kas čia vyksta?

– Taip jis papasakojo apie ben-
druomenę. Taip pat papasakojo ir
apie savo darbus – jis labai norėjo,
kad mūsų tautos kultūra būtų labiau
pristatyta amerikiečiams, kad mes
neužsidarytume siaurame ratelyje.
Tai iš tiesų gražus dalykas.

– Šis klausimas gal jau vi-
siems įgrisęs, bet ką Jūs manote
dvigubos pilietybės klausimu?

– Nenorėčiau vertinti, kas teisus,
kas ne, bet teisi yra mūsų Konstitu-

cija – ji yra tokia, kokią mes patys ją
priėmėme ir reikia jos laikytis. 

– Artėja rinkimai į Lietuvos
Seimą. Kaip jie vyks Čikagos
konsulate?

– Jau dabar užsiregistravo per
1,600 rinkėjų, norinčių balsuoti paš-
tu. Norėdami, kad rinkimai praeitų
kuo sklandžiau, raginame piliečius
balsuoti paštu. Balsavimui paštu
užsiregistravę rinkėjai rinkimų doku-
mentus – rinkėjo pažymėjimus, biu-
letenius, kitą informaciją – gaus jų
nurodytu adresu. Tie, kas nepagei-
dauja balsuoti paštu, galės balsuoti
atvykę į konsulatą. Norint sutaupyti
laiko, raginame registruotis ir keti-
nančius balsuoti konsulate – taip iš
anksto galėsime paruošti rinkėjų
pažymėjimus, papildyti sąrašus. Ga-
lima bus balsuoti ir be išankstinės
registracijos, tačiau tada teks kiek
palaukti, kol bus tikrinami rinkėjų
sąrašai, išrašomas rinkėjo pažymėji-
mas. Siūlome apsilankyti mūsų kon-
sulato tinklalapyje adresu www.kon-
sulatas.org, kur galima rasti išsa-
mią informaciją apie rinkimus, regis-
tracijos anketą, kitos su rinkimais
susijusios informacijos. Jei lieka
klausimų, prašytume skambinti
mums tel.: 312-397-0382 – pasi-
stengsime atsakyti.

– Trumpai papasakokite apie
savo šeimą.

– Vyras Rimvydas – verslininkas,
dirba turizmo srityje, daug važinėja
tarnybiniais reikalais. Dabar dar
daugiau važinės (juokiasi). Auginame
du vaikučius: sūnų Arą ir dukrą
Altėją.

– Gal turite kokį pomėgį,
sakysime, mėgstate žuvauti?

– Mėgstu žuvauti. Bet tam dabar
nelieka laiko, nes naujas darbas ir
dar maži vaikučiai atima visą laiką.
Tad dabar žuvelės tegu plaukioja
(juokiasi).

– Gal turite palinkėjimų mū-
sų skaitytojams?

– Pats didžiausias palinkėjimas
sau pačiai ir skaitytojams būtų – šil-
tas ir nuoširdus bendravimas, kad
nebūtume susipriešinę ar oficialūs,
bet tiesiog kartu dirbtume.

– Palinkėsim, kad Čikaga
Jums būtų gera, visada žydin-
ti. 

Nuo š. m. rugpjūčio 4 dienos
Lietuvos Respublikos generalinės
konsulės pareigas Čikagoje pra-
dėjo eiti Skaistė Aniulienė. Ji pa-
keitė kadenciją baigusį kolegą
Arvydą Daunoravičių.  S. Aniulienė
Lietuvos Respublikos diplomatinė-
je tarnyboje dirba nuo 1991 metų.
Pastaraisiais metais ji dirbo Lie-
tuvos Respublikos Užsienio reikalų
ministerijos Personalo skyriaus
vedėja (2005–2008), šios ministeri-
jos Europos šalių departamento
patarėja (2004–2005), o 2002–2004
metais – Lietuvos Respublikos am-
basados Didžiosios Britanijos ir
Šiaurės Airijos Karalystėje ministre
patarėja. Diplomatinis rangas –
ministrė patarėja (2001).

LR generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė (pirma iš dešinės) Bal-
tijos jėzuitų plėtros tarybos surengtoje parodoje „Lietuvos jėzuitų provin-
cijai – 400 metų”.       Mindaugo Vyganto nuotr.
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JAV suteiks finansinê�
paramâ� Lietuvai 

,,Svarbu pripažinti religijos 
svarbâ visuomenei”

Prasideda Seimo rinkimû�
agitacijos laikotarpis

Vilnius, rugsėjo 12 d. (Alfa.lt) –
Lietuvoje prasidėjo oficialus rinkimų
agitacijos laikotarpis. Pagal Seimo
rinkimų įstatymą likus ne mažiau
kaip 30 dienų iki Seimo rinkimų, Vy-
riausioji rinkimų komisija (VRK)
„Valstybės žiniose” paskelbia rinki-
muose dalyvaujančių partijų ir koali-
cijų kandidatų sąrašus bei vienman-
datėse apygardose iškeltus kandida-
tus. Tuomet prasideda rinkimų agi-
tacijos kampanija.

Per šį laikotarpį kandidatams,
vadovaujantis lygiateisiškumo pag-
rindais, suteikiama teisė nemokamai
agituoti už valstybės pinigus radijo ir
televizijos laidose. Kuriose žiniasklai-
dos priemonėse tai galima daryti,
VRK nustato iš anksto. Šiemet pirmą
kartą partijos ir kandidatai agitacijai
per radiją ir televiziją negali naudoti
vaidybinių filmukų. Iš gatvių turėtų
dingti iki šiol ant pastatų, reklamos
stendų kabėję dideli politikų plaka-
tai. 

Rinkimų agitacijos laikas bai-

giasi likus 30 valandų iki rinkimų
pradžios. Agituoti draudžiama ir rin-
kimų dieną iki balsavimo pabaigos.
Tuo metu negali būti ir jokių vaizdi-
nių rinkimų agitacijos priemonių, iš-
skyrus tas, kurias išleido VRK. 

Seimo rinkimai vyks spalio 12 dieną.

Viesulas ,,Ike” kelia didžiulî� pavojû�  
Houston,  rugsėjo 12 d. (AFP-

BNS) – Šimtai tūkstančių žmonių pa-
liko ketvirtąjį didžiausią JAV miestą
Houston (Texas), pareigūnams pers-
pėjus, kad pasilikusiems kai kuriuose
pakrantės rajonuose ,,gresia neabe-
jotina mirtis” dėl artėjančio viesulo
,,Ike”.

,,Pakilus audros sukeltam pot-
vyniui bus užlietos visos gyvenvietės
ir tikriausiai ištisi pakrantės rajo-
nai”, – pranešė JAV Nacionalinis vie-
sulų centras. Numatoma, kad viesu-
las žemyną pasieks šeštadienį. Spė-
jama, kad audros sukelto potvynio
aukštis sieks 6,5 metro. Meteorologai
pranešė, kad ,,Ike”, kuris Karibų jū-
ros salose pareikalavo daugiau nei
100 žmonių gyvybių, atneš į pakran-
tę tikriausiai daugiau nei 190 km per
valandą stiprumo vėjus.

Patikslinti specialistų tyrimai pa-
rodė, kad viesulas smogs beveik tie-
siai Galveston miestui, o vėliau užg-
rius Houston, kuriame gyvena 2,2
mln. žmonių, o kartu su priemiesčiais
– 5,6 milijono.

Texas vicegubernatorius David
Dewhurst sakė, jog pradėtas masinis
gyventojų iškeldinimas. Houston pa-
reigūnai ketina nukreipti eismą greit-
keliais ir pranešė, kad prie svarbiau-
sių kelių bus įrengtos kilnojamos de-
galų stotelės.

Galveston miesto visuomenės in-
formavimo pareigūnė Alicia Cahill
sakė, kad Nacionalinio viesulų centro
pateikiami duomenys pagrindžia jos
nuogąstavimus. Centras pateikė duo-
menis apie 1900 m. Galveston mies-
tui smogusią ,,Didžiąją audrą” – dau-
giausiai aukų pareikalavusį viesulą
JAV istorijoje, per kurį žuvo mažiau-
siai 8 tūkst. žmonių.

Penktadienį Miami įsikūręs Na-
cionalinis viesulų centras pranešė,
kad stipriausi viesulo vėjo gūsiai sie-
kė 160 km per valandą, todėl ši audra
pagal penkių balų skalę priskirta 2-
ajai kategorijai. Centras pranešė, kad
,,Ike” tuo metu buvo už 545 km į
pietryčius nuo Galveston ir slinko į
šiaurės vakarus 19 km per valandą
greičiu.

Vilnius, rugsėjo 12 d. (ELTA) –
Jungtinių Valstijų vyriausybė suteiks
Lietuvai 826,5 tūkst. dolerių finan-
sinę paramą dėl suskystintų gamti-
nių dujų importo terminalo galimos
statybos Lietuvoje.

Terminalo galimybių studija, ku-
rią organizuos Ūkio ministerija, nag-
rinės tris galimas vietas jo statybai.
Pasirinkta vieta vėliau bus detaliai iš-
nagrinėta, kad būtų galima naudoti
tinkamiausias technologijas termina-
lo statybai.

Anot Ūkio ministerijos, toks tyri-
mas ypač svarbus užsitikrinti gali-
mus naujus energijos šaltinius ir su-
mažinti priklausomybę nuo vieninte-
lio gamtinių dujų tiekėjo – Rusijos su-

sivienijimo ,,Gazprom”.
Pasirašyti sutarties dėl JAV fi-

nansinės pagalbos į Lietuvą atvyks
JAV prekybos ir plėtros agentūros
(USTDA) direktorius L. W. Walther.

USTDA skatina ekonomikos
plėtrą ir palaiko JAV verslo interesus
besivystančių ir vidutinio ekonomi-
nio augimo šalyse. Agentūra suteikia
įvairaus pobūdžio techninę pagalbą ir
finansuoja investicinius tyrimus, mo-
kymus, dalykinius susitikimus ir vers-
lo seminarus, kurie skatina šiuolaiki-
nę ūkio plėtrą. Pirmenybę agentūra
teikia toms ekonomikos sritims, ku-
rioms JAV prekių ir paslaugų eks-
portas duoda naudos. 

Vilnius, rugsėjo 12 d. (Alfa.lt) –
Vilniuje vyksta penktasis mokslo fes-
tivalis „Erdvėlaivis Žemė 2008”,
truksiantis 9 dienas. Šiemet festiva-
lio organizatoriai kartu su žinomais
šalies mokslininkais kviečia įminti
lietuvio geno paslaptį, susipažinti su
naujausiais mokslo išradimais, daly-
vauti robotų varžybose ir fizikos ban-
dymų programoje.

Mokslo festivalio iškilminga ati-
darymo šventė prasidėjo mokslo lop-
šyje – Vilniaus universitete, kur buvo
pristatyta mokslo populiarinimo fil-
mo „Lietuvio genas” pirmoji dalis, o
po jos vyko mokslininkų diskusija
apie lietuvių genų ypatybes.

„Trijų dalių dokumentiniame fil-
me pasakojama mūsų protėvių atsira-
dimo istorija, atskleidžiami naujausi
mokslo metodai ir technologijos, ku-
rios padeda patikslinti istorinius fak-
tus bei spėliones ir nustatyti būsimas
ligas, jų keliamus pavojus”, – sako
Rolandas Maskoliūnas, renginį orga-
nizuojančios VŠĮ „Mokslas ir inovaci-
jos visuomenei” direktorius.

Genetikos temoms festivalio or-
ganizatoriai šiais metais skiria didelį
dėmesį. Į nemokamas paskaitas ir

ekskursijas užsiregistravę festivalio
dalyviai sužinos apie naujausias žmo-
gaus genų tyrimų technologijas, ku-
rios netolimoje ateityje mediciną pa-
vers labiau pritaikyta kiekvienam li-
goniui, pamatys, kaip laboratorijose
kuriamos molekulinės priemonės
ateities medicinai, galės akis į akį su-
sidurti su mikrobais žudikais ir juos
įveikti.

Festivalis visus mokslui ir jo nau-
jovėms neabejingus žmones sukvies
ne tik į Vilniaus ir Kauno universite-
tų sales bei laboratorijas, bet ir į
miestų aikštes.

Rugsėjo 13 d. Vilniaus Savival-
dybės aikštėje moksleiviai dalyvaus
robotų varžybose, žiūrovams taip pat
bus rodomi įdomūs fizikos bandymai.
Rugsėjo 20 d. Kauno Vienybės aikštė-
je rengiama mokslo šventė, kurioje
bus atliekami įspūdingi fizikos ban-
dymai: bus rodoma, kaip sumažinti
monetą, kuriami dirbtiniai žaibai.

„Labai džiugu, kad festivalio or-
ganizatoriai šiemet didelį dėmesį ski-
ria ir šiandienos pažangaus verslo
atstovams, ir ateinančiai verslininkų
kartai – moksleiviams” – pažymėjo
Ūkio ministras Vytas Navickas.

Švedijos laikraštyje –
susižavèjimas Vilniumi

Lietuvoje vyksta penktasis 
mokslo festivalis 

Atkelta iš 1 psl.                 su
reli-gijomis yra demokratijos atžvil-
giu teisėtas ir sekuliarizmo atžvilgiu
pa-garbus.

,,Būtų beprotybė atimti jas iš sa-
vęs, paprasčiausiai kaltė kultūrai ir
minčiai. Štai kodėl paraginau laikytis
pozityvaus sekuliarizmo”, – sakė jis.

Savo ruožtu milijardo pasaulio
katalikų dvasinis vadovas tiesiogiai
paminėjo N. Sarkozy atnaujintą se-
kuliarizmo sampratą, kuri prancū-
ziškai vadinasi ,,laicite”.

,,Šiuo metu, kai ir toliau vis daž-
niau susikerta kultūrų keliai, esu
tvirtai įsitikinęs, kad būtinas naujas
tikrosios ‘laicite’ prasmės ir svarbos
apmąstymas”, – sakė jis.

Popiežiaus viešnagė griežtai pa-
saulietiškoje Prancūzijoje truks ke-
turias dienas. Po šeštadienį Pary-
žiaus centre įvyksiančių šv. Mišių po
atviru dangumi popiežius nuskris į
Prancūzijos pietvakariuose esantį
Lurdą – vieną labiausiai pasaulio ka-
talikų lankomų vietų.

Atkelta iš 1 psl.            straip-
snio autorius apgailestauja, kad
švedai kol kas dar nespėjo atrasti
Vilniaus. Pa-sak M. Haraldsson,
Švedija buvo pirmoji užsienio valsty-
bė, iškart po ne-priklausomybės
atkūrimo 1991 me-tais atidariusi
savo ambasadą Lietu-voje. Dabar
atėjo metas švedų turistams keliauti
savo šalies diplomatų takais.

Straipsnyje „Nuostabus Vilnius”
mūsų sostinės architektūra, aplinka
ir patrauklumas lyginami su Italija ir
kitais vidurio bei pietų Europos mies-
tais. Švedų žurnalistas pateikia gau-
sios informacijos apie lankytinas Vil-
niaus vietas. Ypatingo dėmesio susi-
laukė Šv. Onos bažnyčia ir Katedros
varpinė. Kaip ir daugeliui užsienio
svečių, M. Haraldsson didelį įspūdį
paliko Užupis, tad straipsnyje patei-
kiama jo istorija. Taip pat pristatomi
projekto „Vilnius – Europos kultūros
sostinė 2009” gausa ir įvairove vilio-
siantys renginiai.

Švedų žurnalistas straipsnyje gi-
ria lietuvišką virtuvę, pasakoja apie
Vilniaus restoranus. Skaitytojams
autorius pateikia informacijos, kaip
pasiekti Lietuvą iš Švedijos, ką verta
aplankyti aplink Vilnių. Prie siūlomų
pamatyti vietų autorius mini Trakus
ir Europos parką. Straipsnyje taip
pat pateikiama pasiūlymų, kur gali-
ma daugiau sužinoti apie mūsų šalį.

Kaip ypač patogus informacijos šalti-
nis minimas Valstybinio turizmo de-
partamento parengtas tinklalapis
švedų kalba www.litauen.se.

Po įkvepiančio M. Haraldsson
straipsnio „Svenska dagbladet” aki-
vaizdžiai išaugo švedų susidomėjimas
mūsų šalimi. Pasak Lietuvos Turiz-
mo informacijos centro (TIC) Hel-
sinkyje direktorės Rasos Šlivinskai-
tės, „pasirodžius straipsniui, iškart
žymiai išaugo lankytojų skaičius tink-
lalapyje, švedų kalba pristatančiame
Lietuvos turizmo galimybes”. 

TIC Helsinkyje, dirbančio su vi-
sos Skandinavijos turizmo rinka, va-
dovė džiaugiasi, kad padaugėjo skam-
bučių ir elektroninių laiškų švedų,
ketinančių keliauti į Lietuvą. „Krei-
piasi ne tik pavieniai keliautojai, pa-
vyko sužadinti ir kelionių agentūrų
susidomėjimą. Jau pradėti rengti
nauji šio rudens kelionių į Vilnių pa-
siūlymai. Beje, mūsų centras planuo-
ja ir reklaminę kampaniją Švedijos
spaudoje”, – dalijosi planais R. Šli-
vinskaitė.

Statistikos departamento duo-
menimis, 2006 ir 2007 m. Lietuvoje
apgyvendinimo įstaigose buvo apsis-
tojęs vienodas skaičius turistų iš Šve-
dijos – 23 tūkst. Tad dabar tikėtinas
švedų turistų srauto augimas yra itin
džiuginantis.
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Çeslovas Iškauskas 
Geopolitika.lt

JAV karo laivai – į Juodąją jūrą, o
Rusijos – prie Venesuelos krantų. To-
kiais grasinamais ženklais šį rudenį
keičiasi dvi didžiosios valstybės, ku-
rių santykiuose jaučiamas šaltukas.
Jis ypač padvelkė po to, kai Rusija
rugpjūtį įvykdė agresijos išpuolį Kau-
kaze. Vakaruose prakalbo apie atsi-
naujinusį šaltąjį karą. Atrodo, tai ne
kas kita, kaip geopolitinių įtakos zo-
nų dalijimosi tąsa.

H. Chavez kviečia į svečius…

Apie artėjančias Rusijos ir Vene-
suelos laivynų pratybas ir jų tvarka-
raštį pranešė pats Venesuelos prezi-
dentas Hugo Chavez. Pratybos su-
tampa su Rusijos planais stiprinti sa-
vo buvimą tarptautiniuose vandeny-
se. Anksčiau Rusija atnaujino toli-
mųjų skrydžių karo lėktuvų budėji-
mą įvairiuose pasaulio rajonuose.

Venesuelos laivyno pareigūnai
pranešė, kad lapkričio 10–14 dieno-
mis Vakarų Atlanto vandenyse kari-
nėse pratybose dalyvaus keturi Rusi-
jos karo laivai ir neskelbiamas skai-
čius Venesuelos raketinių fregatų,
budinčių ir povandeninių laivų bei
lėktuvų.

Tuo pat metu pietinėje žemyno
pusėje lapkričio 2–14 dienomis vyks
„Pietų Kryžiaus” (Lotynų Amerikos
šalių karinis susivienijimas) karinės
pratybos, kuriose dalyvaus Nyderlan-
dų, Prancūzijos ir Brazilijos laivynai.
„Rusija yra strateginė Venesuelos
partnerė, ir mes darysime viską, kas
mūsų galioje, kad užtikrintume artė-
jančių karinių pratybų sėkmę”, –
tvirtino H. Chavez.

Pratybose ketina dalyvauti ke-
turi Rusijos laivai – sunkusis atomi-
nis raketinis karo laivas „Petras Di-
dysis”, priešlaivinis „Admirolas Ča-
banenko”, gelbėjimo laivas „Nikolaj
Čikin” ir didelis jūrų naftovežis „Ivan
Bubnov”. Pratybų grupę sudarys
apie 1,000 karinių jūrų pajėgų karei-
vių ir jūreivių, be to, į pratybas vyks
Rusijos karinio jūrų laivyno kovos
lėktuvai, kurie įsikurs Venesuelos oro
uostuose.

„Jeigu Rusijos jūrų pratybos
vyks prie Venesuelos krantų – Atlan-
to vandenyne ar Karibų jūroje, tai jie
gali aplankyti Venesuelą, – rugpjūčio
31 d. kalbėdamas sekmadienio TV
programoje ‘Alio, prezidente’ kvietė
H. Chavez. – Jeigu Rusijos tolimajai
aviacijai prireiks nusileisti mūsų teri-
torijoje, jokių problemų nebus.”

Venesuelos karinių jūrų pajėgų
oficialusis atstovas kontradmirolas
Salvatore Cammarata Bastidos pa-
tikslino, kad vyks bendri Rusijos ir

Venesuelos kariniai jūrų mokymai,
kuriuose dalyvaus ir bolivariškosios
Venesuelos jūrų pajėgos – laivai, po-
vandeniniai laivai ir kovos lėktuvai.

Ir vieni, ir kiti piktinasi

Rusijos užsienio reikalų ministe-
rijos atstovas Andrej Nesterenka,
tarsi atskleisdamas šių bendrų praty-
bų prie JAV krantų tikslus, pareiškė,
kad „tokios pratybos yra įprastas
reiškinys pasaulinėje praktikoje, ir
jos nenukreiptos prieš trečiųjų šalių
interesus”. Kad tai yra atsakas į JAV
karinį aktyvumą Juodojoje jūroje, liu-
dija Rusijos prezidento Dmitrij Med-
vedev kiek anksčiau pasakyta štai to-
kia mintis: „Įdomu, kaip Jungtinės
Valstijos jaustųsi, jei mes savo laivais
išsiųstume humanitarinę pagalbą į
Karibų jūros baseino šalis, neseniai
nukentėjusias nuo pražūtingų
viesulų...”

Rusijos vadovas, kaip pranešė
BBCMundo.com iš Karakaso, Valsty-
bės tarybos posėdyje išreiškė nepasi-
tenkinimą dėl to, kad JAV karo laivai
į Gruziją atplukdė humanitarinės pa-
galbos krovinį.

Washington reakcija į būsimas
pratybas prie Amerikos krantų buvo
kandi. JAV valstybės departamentas
su pašaipa pasakė, kad „galbūt rusai
suras keletą laivų, kurie įveiktų tokį
atstumą”. Šioje pašaipoje slypi ir gra-
sinimas: jei Rusijos laivai įplauktų į
teritorinius JAV vandenis, jie būtų
sunaikinti. Karibų jūra yra labai
ankšta laivybos prasme, todėl karinės
pratybos joje grėstų ne tik regiono jū-
rų susisiekimui, bet ir aplinkinėms
valstybėms.

„Humanitarinė” parama
Gruzijai?

Per pastarąją savaitę į Juodosios
jūros teritoriją ir prie Gruzijos kran-

JAV ir Rusija dalijasi jùras ir vandenynus 
tų atplaukė mažiausiai trys Amerikos
karo laivai, kurie atgabeno ir huma-
nitarinį krovinį karo nusiaubtai Gru-
zijai.

Anksčiau Bosforo sąsiaurį kirto
JAV eskadrinis minininkas „USS Mc-
Fole”, Gruziją aplankė ir apsaugos
kateris „Dallas” (pastatytas 1966 m.,
turi pabūklų šaudyti iki 16 km atstu-
mu, kulkosvaidžių, taip pat sraigtas-
parnį). Dabar ten tebėra 6-ojo JAV
laivyno komandinis laivas „USS
Mount Whitney” („Blue Ridge” kla-

sės laivas, pastatytas 1971 m., pava-
dintas Whitney kalno Siera Nevadoje
vardu. Dalyvavo operacijose Atlanto,
Indijos vandenynuose, Viduržemio,
Karibų jūrose, o 1994 m. – prie Haičio
krantų.  Aprūpintas  patrankomis ir
kulkosvaidžiais. Ilgis – 189 m, greitis
– 23 mazgai). Atvykstant į pratybas
laukiama dar ir JAV fregatos „Tai-
lor”. Anksčiau suplanuotoms keturių
NATO fregatų pratyboms ruošiasi ir
po vieną Ispanijos, Vokietijos ir Len-
kijos laivą. Per tris pratybų savaites
bus įplaukiama į Bulgarijos ir Ru-
munijos uostus ir tikrinama laivų są-
veika.

Maskva prieš JAV pratybas

Washington neslepia, kad JAV
dalyvaus NATO pratybose, kurios,
kaip „Reuters” agentūrai pareiškė

organizacijos vyriausiojo štabo atsto-
vas Europoje Kevin McHale, „Juodo-
joje jūroje buvo suplanuotos seniai.
Maskva sudirgusi, kad į konfliktą
Kaukaze įsikišo NATO ir Jungtinės
Valstijos. Ji teigia, kad humanitari-
nės siuntos Gruzijai tėra tik priedan-
ga aiškiam spaudimui Kaukazo tau-
toms ir Rusijai. 

Rusijos Ginkluotųjų pajėgų gene-
ralinio štabo viršininko pavaduotojas
generolas pulkininkas Anatolij Nogo-
vicin pareiškė, kad NATO negali nuo-
lat didinti karinės grupuotės Juodo-
joje jūroje, nes to neleidžia dar 1936
m. Šveicarijoje pasirašyta sutartis dėl
karo laivų plaukimo per Turkijai
priklausančius Bosforo ir Dardanelų
sąsiaurius. Generalinio štabo vadovo
nuomone, šis dokumentas numato,
kad bendra Juodojoje jūroje vienu
metu esančių laivų keliamoji galia ne-
gali viršyti 45 tūkstančių tonų. Šalys,
kurios nori įplukdyti laivus į jūrą, tu-
ri pateikti paraišką Turkijai ne vėliau
kaip prieš 45 paras. O ir laivų buvimo
vandenyse laikas ribotas – 21 para,
teigė A. Nogovicin. Jis tvirtino, kad
Rusijos Juodosios jūros laivynas Se-
vastopolyje seka padėtį, prie Gruzijos
krantų buvusius savo laivus atšaukė į
Novorosijską, o raketinis laivas „Mosk-
va” pradėjo budėti Suchumyje. Per
krizę Kaukaze keletas karo laivų iš
Sevastopolio buvo išsiųsta prie Gru-
zijos krantų, o dėl to kilusį Kijevo ne-
pasitenkinimą Maskva pavadino ne-
vertu dėmesio.

***

Kaip rašo laikraštis „The Washin-
gton Post”, JAV viceprezidentas Dick
Cheney Tbilisyje mėgino padrąsinti
Michail Saakašvili režimą, žadėda-
mas skirti Gruzijai atkurti milijardą
dolerių ir teisindamas JAV karo laivų
įplaukimą į Juodąją jūrą. Šiaip ar
taip, akivaizdu, kad JAV ir Rusija tę-
sia geopolitines varžytuves, o Euro-
pos Sąjunga palikta prieš Maskvą lyg
vienas lauke karys. Washington ir
Maskva per Briuselio galvą grūmoja
viena kitai ir toliau dalijasi pasaulį į
įtakos zonas.

Straipsnyje panaudota informa-
cija iš „Wikipedia”.

Maskva sudirgusi, kad į konfliktą Kau-
kaze įsikišo NATO ir Jungtinės Valsti-
jos.                                    ELTOS nuotr.

JAV ir Rusija tęsia geopolitines varžytuves, o Europos Sąjunga palikta prieš Mask-
vą lyg vienas lauke karys.                                                                  ELTOS nuotr.
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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

AR VERTA ĮSIGYTI ,,PIGŲ”
SVEIKATOS DRAUDIMĄ?

Visi žinome, kad JAV sveikatos
apsaugos (ir apmokėjimo už šią ap-
saugą) sistema yra toli gražu neide-
ali. Milijonai žmonių, negalinčių sau
leisti įsigyti brangaus privačių kom-
panijų siūlomo draudimo, negali
gauti jiems būtinų sveikatos priežiū-
ros paslaugų, o rimtai susirgę, nere-
tai yra priversti skelbti bankrotą,
nepajėgdami susimokėti už gydymą
iš savo kišenės. Nenuostabu, kad
sveikatos apsaugos sistemos reforma
yra viena pagrindinių kandidatų į
JAV prezidento postą gvildenamų
temų,  ir net gali tapti lemiama lap-
kričio mėnesio rinkimuose. 

Tai – viena medalio pusė. Kita
vertus, laikraščiuose, televizijos ekra-
nuose bei internete neretai pasirodo
reklamos, kviečiančios įsigyti pigų,
dažnai nė šimto dolerių mėnesinės
įmokos sumos vienam asmeniui ne-
siekiantį sveikatos draudimą (kai pa-
prastai apmokamų paslaugų atžvil-
giu bent kiek priimtinas privatus
sveikatos draudimas kainuoja ma-
žiausiai penkis–septynis kartus bran-
giau). Maža to, didėjant medicininių
paslaugų kainoms, draudimo kaštai
nuolat auga. Tad ar realu tikėtis, kad
pigus draudimas nurodys išeitį iš
sunkios finansinės padėties? 

Ko gero, ne. ,,Better Business
Bureau” ir kitos vartotojų teisių gy-
nimo organizacijos gauna begales
skundų apie tai, kad ,,pigų” drau-
dimą parduodančios kompanijos su-
sirenka pinigus iš klientų, o atėjus
laikui mokėti už naudojimąsi medi-
cininėmis paslaugomis nieko nesu-
moka tų paslaugų tiekėjams. Jų
klientai, tarp kurių daug nedideles
pajamas turinčių žmonių, negau-
nančių draudimo lengvatų iš darb-
davio ar smulkių verslininkų, lieka ir
be draudimo, ir su krūva neapmo-
kėtų sąskaitų. 

Manoma, kad tokios apgavystės
yra vykdomos pasitelkiant kiek gali-
ma daugiau vietinių draudimo agen-
tų, kurie įtikinami, jog draudimo
polisai yra reguliuojami federalinių, o
ne valstybės įstatymų (kas, be abejo,
yra netiesa). Klientai užkimba ant
kabliuko, kadangi polisas siūlo dau-
giau lengvatų nei kiti privatūs
draudimo planai, ir tuo pat metu yra
kur kas pigesnė alternatyva. Be to,
skirtingai nei kiti planai, šis nerei-
kalauja jokių kliento sveikatos duo-
menų patikrinimo – taip siekiant pri-
traukti kiek galima daugiau kilentų

ir surinkti iš jų pinigus. Pradžioje
apgavikai netgi sumoka kai kurias
klientų sąskaitas, tačiau ilgainiui ima
išsisukinėti, atidėlioti mokėjimo datą,
kol galiausiai nustoja mokėti iš viso. 

Be abejo, ne visi pigūs draudimo
polisai yra būtinai apgaulingi. Tačiau
sutikite, jog mokėdami nedideles
įmokas greičiausiai negalėsite tikėtis,
kad draudimas padengs visas ar bent
jau daugumą gydymo išlaidų. Pag-
rindiniai draudimo verslo principai
(galima bendra išmokų rizika privalo
neviršyti bendros įmokų sumos) nu-
stato pigiems draudimo polisams
dideles priemokas (,,deductible”). Be
to, jie paprastai apima tik būtiniau-
sias medicinines paslaugas, ir yra
siūlomi tik klientams, neturintiems
rimtų sveikatos problemų ar padidin-
tos rizikos susirgti (dėl žalingų
įpročių ir pan.). Todėl jei už minima-
lią kainą jums siūloma tiek lengvatų,
kiek jūsų pažįstami negauna, mokė-
dami penkis kartus didesnes įmokas,
tikriausiai yra pagrindo įtarti apga-
vystę. 

Jei abejojate dėl siūlomo poliso ar
dėl paties draudimo agento kompe-
tencijos, vertėtų pasitikrinti, ar jis/ji
turi draudiko pažymėjimą ir ar siūlo-
mas produktas yra teisėtas  jūsų val-
stijoje (tai galima sužinoti valstijos
draudimo departamente arba krei-
piantis į vietinį ,,Better Business Bu-
reau”). Jei agentas/ė tvirtina, kad
jis/ji neprivalo turėti pažymėjimo, nes
siūlomas draudimo polisas atseit yra
nereguliuojamas valstijos įstatymų
(pvz., vadinamieji ,,profsąjungų” pla-
nai), nė neabejokite, kad esate apgau-
dinėjami. Profsąjungų planai (ERISA
ar kt.) yra skirti išimtinai tų profsą-
jungų nariams ir nėra pardavinėjami
draudimo agentų. Be to, bet kuris po-
lisas turi turėti savo draudėją, t. y.,
kompaniją, kuri realiai vykdo poliso
sąlygas (reguliuoja išmokas ir kt.).
Prieš įsigydami polisą, būtinai išsiaiš-
kinkite, ar nurodomas jame draudė-
jas yra realus ir turi tinkamus doku-
mentus. Jei įtariate apgavystę, apie
ją galite pranešti valstijos draudimo
departamentui, vartotojų teisių gyni-
mo tarnyboms bei nacionalinei Drau-
dimo komisijos tarnybai (Office of the
Insurance Commission) nemokamu
tel. 800-562-6900.

Pagal ,,Better Business Bureau”
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

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

Kryñiañodñio Draugas Nr. 042 atsakymai
Vertikaliai:
2. Amen. 3. Vrangelis. 5. Pavasario. 6. Haga. 7. Sezonas. 8. Kanarai. 10.

Grota. 12. Šešupė. 14. Koksas. 16. Bestseleris. 17. Patriarchas. 21. Mioma. 23.
Cedra. 26. Klevas. 27. Kadencija. 28. Vakansija. 29. Pirtis. 31. Zefyras. 33.
Nuokana. 34. Obels. 38. ANBO. 40. Čilė.

Horizontaliai:
1. Kakava. 4. Epocha. 9. Legenda. 11. Vargšas. 13. „Norma”. 15. Eros. 18.

Pano. 19. Repertuaras. 20. Pusmetris. 22. Vibracija. 24. Romeo. 25. Malda. 30.
Lazaretas. 32. Barchanai. 35. Ciferblatas. 36. Avys. 37. „Akai”. 39. Colis. 41.
Jaunoji. 42. Indiana. 43. Golfas. 44. Laimės.

Kryžiažodžio atsakymas: Viršesnysis rangas.

,,Draugo” šimtmečiui artėjant,,Draugo” šimtmečiui artėjant

Oi tie 1921-ieji metai!
North Sides veikėjo laiškas

iš Lietuvos

Gerai northsidiečiams žinomas
p. B. Trečiokas, darbavęsis čia dėl tė-
vynės, kuris išvažiavo Lietuvon, jau
atrašė laišką p. A. Bacevičiui. Tarpe
kitko rašo, kad laimingai parkeliavo
tėvynėn. Kelionė ėmė 15 dienų ir bu-
vo nebloga. Rašo, kad Vokiečiai su
Lietuviais labai mandagiai apseina ir
gražiai patarnauja. Perspėjo, kad nie-
kas nevažiuotų pro Lenkų žemę, nes
jie keleivius labai apiplėšia. Vokiečiai,
rašo, taipgi nekenčia Lenkų, kaip
kokio pikto.

Einant per Lietuvos rubežių,
rašo, nieko nereikėjo mokėti. Dėžes
atidarėme, bet nežiurėjo, kas jose
yra.

Labai linksma ir malonu yra,
kada pamatai Lietuvos kariuomenę ir
šaulius. Šauliai daboja, kad Lenkai
neeitų į Lietuvą ir nieko nevežtų iš
jos, pav. gyvulių, javų; kad niekas
nevarytų degtinės ir t. t. Mano brolis
veikia. Jis sugavo daug Lenkų, kurie
buvo atėję kaipo šnipai. Aš ir prisira-
šiau prie šaulių. Turiu šautuvą ir
vakarais einu mokyties muštro. Tai
pirmutinis mano užsiėmimas. Drą-
siai sakau, kad nebus vietos Lenkams
Lietuvoje.

Lietuvoje visko yra; duonos už -
tektinai. Visi važiuokite, o bus gerai.

Br. Trečiokas
Vasario 14 d. 1921 m.

Perdaug svogunų, žmones
mažai jų vartoja

Washington. Kovo 31. – Žem dir-
bystės departamentas ragina gy ven -
tojus vartoti daugiau svogunų. Per-
niai svogunai labai užderėjo. Ne tu-
rima kur jų dėti. Daugybė naiki-
nasi.

Naujas Kansas City
Vyskupas

Kansas City, Mo., Kovo 31. – Vie -
tos vyskupijos vyskupu vakar mieste
Concordia buvo konsekruotas vysku -
pijos generalis vikaras, kun. Francis
J. Tief.

Šalčiai praėjo

Washington, Kovo 31. – Buvusieji
Velykomis šalčiai, siautę rytinėse ir
vidurinėse valstijose, jau praėjo. Bet
paskui save paliko didžius nuostolius
daržuose, soduose ir laukuose.

Kovo 31 d. 1921 m.

Žaislų tragedija

Kotrina Rusoniutė buvo suma-
niusi eiti už  Edvardo Sabonio, bet jos
tėvai nuo to draudė ir pagal jų lin-
kėjimą padavė ant užsakų su Pranu
Morkunu. Vasario 2 d. jau jaunimas
rinkosi ant vestuviu, kai štai pirm
jaunikio atvyksta E. Sabonis ir pa-
klausė Katriutės, kas tai yra. Ji at-
sakė, kaip yra ir kad jau viskas pa-
baigta. Sabonis nubalo, paprašė van-
dens. Išgėrė. Jam daugiau atnešė.
Tuomet  Sabonis atsisveikino su ja ir
šovė kakton. Kotrina parkrito ir tuo-
jaus pasimirė. Sabonis ketvirtoje
dienoje nuėjo ir pasidavė Kašedorių
milicijai. Prie ko veda stoka tvirto
tikėjimo. Tikintysis ieškotų surami-
nimą pas Dievą ir tikrai butų radęs.

Gegužės 3 d. 1921 m.

Grįžtantiems Lietuvon

Ar pasai – pasportai reikalingi?

Daug laiškų tenka gauti nuo
gerb. ,,Draugo” skaitytojų norinčių
grįžti tėvynėn kur klausiama ar
reikalingi išvažiuojant iš Amerikos
pasai – pasportai. Neturėdami užtek-
tinai laiko atsakyti kiekvienam atski-
rai, šiuomi atsakome.

Amerikos laikraščiai, o taip pat ir
Lietuvių Amerikoje einą laikraščiai,
paskelbė naują Suv. Valstijų įstatymą,
kuriuomi naikinama karo metu
buvusioji tvarka – vizuoti pasus, tai
yra gauti ypatingą pažymėjimą, kad
tam ar kitam leidžiama išvažiuoti
Euro pon.

Šiandien Amerika pasų nevizuo-
ja, bet pasai vis tik reikalingi. Va -
žiuojant iš Amerikos nereikia už vizą
mokėti $10, tečiaus norint įvažiuoti
Lietuvon reikia gauti vizos pas visus
Konsulus per kurių žemes važiuoja-
ma. Pavyzdin kas plaukia linija  Ame-
rika, Anglija, Prancuzija, privalo gau-
ti vizą nuo Anglijos, Prancuzijos Kon-
sulo; gi kadangi iš Prancuzijos va-
žiuos per Belgiją, ne Šveicariją, o be
to per  Vokietiją, turi gauti vizas ir
nuo  Belgų ar Šveicarų, o taipat ir nuo
Vokiečių Konsulų. Jeigu  kas važiuoja
linija Amerika – Holandija, tuomet
turi gauti Holandų, Vokiečių vizas, ir
panašiai. Reiškia tik Amerikos viza
nereikalinga, bet kadangi kitos vizos
dedamos ant pasų, Amerikos pasas
butinai reikalingas.

Tiesa, turint vizą pirmos šalies, į
kurią įvažiuoja, galima gauti joje kitų
pravažiuojamų kraštų vizas, bet ge-
riausiai čia visas reikalingas vizas įsi-
gyti, nes tuomet nereikia sutrukti
kelionėje, galima išvengti bereikalin -
gų pragyvenimo išlaidų.

Važiuojant Lietuvon, žinoma bu-
tinai reikia gauti Lietuvos Atsto vybės
vizą, nes be jos neįvažiuosi Lietuvon.

Seniaus važiuojant per Vokietiją
Lietuvon reikalinga buvo Lenkų viza
norint pervažiuoti taip vadinamą
„koridorių”. Dabar Lenkų vizų nerei -
kalinga.

Gegužės 6 d. 1921 m.

* * *
,,Draugo” kryžiažodį Nr. 041 teisingai išsprendė ir mums atsakymus at-

siuntė:
Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Jadvyga Savickas, Nashua, NH

* * *
,,Draugo” sudoku Nr. 4 teisingai išsprendė ir mums atsakymus atsiuntė: 
Ona Rušėnienė iš Palos Hills, IL 
K. S. M. iš Chicago, IL

Ačiū sprendėjams. Lauksime Jūsų atsakymų ir toliau. Visiems prime-
name, kad tiek sudoku, tiek kryžiažodžių atsakymus mums galima siųsti
paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el. paštu –
redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 
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,,Auska” – visiems valstybės poreikiams
LEONAS PELECKIS
KAKTAVIÇIUS
Specialiai ,,Draugui” 
iš Lietuvos

Kur Palangoje poilsiauja mūsų
valstybės pirmieji asmenys ir jų sve-
čiai, kur kartais susirenkama reikš-
mingiems tarptautiniams susitiki-
mams, žino nedažnas.  Lietuvos Res-
publikos valstybės reikmėms skirtas
viešbutis ,,Auska” gerokai nutolęs
nuo miesto ir pasislėpęs tarp pušų.
Žinoma, artimoje jūros kaimynystėje.

Prezidentas Valdas Adamkus vie-
nam kitam savaitgaliui čia atvyksta
ne tik pailsėti, bet ir padirbėti prie
dokumentų. 

Šie ir kiti apartamentai dabar
priklauso valstybės įmonei ,,Baltija”.
Šiam poilsio kompleksui daugiau
kaip 40 metų. Sovietmečiu jo darbuo-
tojams buvo lemta priimti ir aptar-
nauti ne tik Lietuvos SSR, bet ir pa-
čius aukščiausius Sovietų Sąjungos,
jos kompartijos, kai kurių užsienio
valstybių vadovus. Jiems saugoti bu-
vo pastatyti sargybos bokšteliai, juos
saugoję automatininkai buvo paval-
dūs šefams Maskvoje – KGB 9-ajai
valdybai.

Vėl nepriklausomos Lietuvos lai-
kais – kiti įpročiai ir kita aplinka. Au-
tomatininkų, žinoma, nebėra, kaip ir
jiems skirtų būdelių šalia Gedimino
gatvės kotedžų. Kaip praeities relik-
tas palikti tik sargybos bokšteliai ša-
lia ,,Auskos”. Tiesa, toji 23 hektarus
miško užimanti teritorija – uždara,
tačiau aukšti vartai skirti svečių sau-
gumui užtikrinti.

,,Auskos” istorija ir dabartis

Kaip papasakojo nuo 1991 m. va-
sario 1 d. ,,Baltijai” vadovaujantis Jo-
nas Juchnevičius, prieš tris dešimt-
mečius statytų apartamentų pirmuo-
ju ir pagrindiniu svečiu turėjo būti
SSKP CK generalinis sekretorius Le-
onid Brežnev. Statant valstybinius
poilsio namus, toji paslaptis buvo kaip
ir vieša, nes dar tuomet tarp žmonių
ji įgijo Brežnev vilos vardą. Tačiau čia
jam taip ir neteko apsilankyti.

Užtat kitos aukštosios Kremliaus
nomenklatūros netrūko –  pagal lie-
tuvio architekto projektą lietuvių
statybininkų sukurti patogumai buvo
labai mėgiami.

Šitie įspūdingi namai ant Baltijos
jūros kranto gan artimai susiję su pe-
restroikos pradžia. Jei tąkart, 1985

metų kovą, čia nebūtų ilsėjęsis SSKP
CK politbiuro narys, Leningrado
miesto kompartijos pirmasis sekreto-
rius Grigorij Romanov, apie kurį bu-
vo kalbama kaip apie realiausią kan-
didatą į genseko postą, dar neaišku,
kaip būtų pasisukę reikalai Krem-
liuje ir Sovietų Sąjungoje po tuome-
tinio vadovo Konstantin Černenka
mirties.

K. Černenka mirė dar nepasibai-
gus Romanov atostogoms. Kadangi
pastarasis buvo aršus komunistinių
pažiūrų veikėjas, ne evoliucijos šali-
ninkas, daryta viskas, kad iki Polit-
biuro posėdžio jis nespėtų sugrįžti į
Maskvą. Nors saulė žeme ritinėjosi,
neva dėl nepalankių oro sąlygų iš Pa-
langos pakilęs lėktuvas buvo nutup-
dytas Rygoje. Maskvą Romanov buvo
lemta pasiekti jau pasibaigus neeili-
niam CK plenumui, kuris genseku iš-
rinko Michail Gorbačiov, nulėmusį
Sovietų Sąjungos baigtį.

Su ,,Auskos” apartamentais su-
pažindinęs ,,Baltijos” direktorius
Juchnevičius, aprodydamas, kokią
aplinką pavyko sukurti jau šiais lai-
kais, papasakojo ir vieną kitą smulk-
meną iš sovietinės praeities. Kai ku-
rios jų labiau primena legendas nei
tikrovę, tačiau dėl daugelio abejonių
nėra – per daugelį metų po kruopely-
tę jos sudėliotos iš tuometinių vadovų
ir darbuotojų pasakojimų, iš to, ką čia
rado palangiškiai, subyrėjus Sovietų
Sąjungai.

Bene įdomiausia tai, kaip tie pas-
laptingieji apartamentai atrodė, išvy-
kus iš čia paskutiniams Kremliaus
svečiams ir sargybiniams. Viskas bu-
vo raudonos spalvos: užuolaidos, kili-
mai, lovatiesės, tapetai… Tiesa, pas-
tarieji kiek pamarginti žalia spalva.
Paveikslus išvykdami išsivežė, liko
tik kabliukai, vinys. Išvežė ir apie ba-
seiną su Lietuvos kontūrais (!) buvu-
sią specialiai austą kiliminę dangą.
Neliko ir jokios archyvinės medžiagos
apie šiuos namus.

Raudona spalva, matyt, neleisda-
vo užsimiršti, nes čia sukurti patogu-
mai nebuvo būdingi tarybiniams
žmonėms. Rūmai pastatyti kopose,
vos šimtas metrų iki jūros. Uždaras
pliažas. 250 kub. metrų talpos basei-
nas su pašildytu jūros vandeniu (to-
kio Palangoje ir dabar niekas daugiau
neturi), kuris ištisą parą filtruoja-
mas. Dar didesnis stebuklas – basei-
nas su gyvu jūros vandeniu, atkeliau-
jantis iš toli – dešimties metrų gylyje
vamzdynai nutiesti net pusantro

kilometro į jūrą. Beje, iš giliai ir labai
toli imamas vanduo dar pereina spe-
cialius rezervuarus. Svečiai iš Krem-
liaus mėgaudavosi pirtimi, sauna,
baru, įvairiais masažais (tokių povan-
deninio masažo vonių tada niekas dar
neturėjo, jos tebetarnauja ir šian-
dien). Čia buvo ir puiki kino salė bei
aparatūra su ypatingais foteliais, ku-
riuose galėtų tilpti bent trys žmonės
(jų į Maskvą neišsivežė). ,,Valgyk kiek
nori, vis tiek tilpsi”, – taip juokavo
palangiškiai, juos pamatę.

Ar iš tikrųjų čia atveždavo aukš-
tiesiems svečiams ir panelių, kaip ėjo
kalbos, kas bepatvirtins. Viskas buvo
užslaptinta. Gerai apgalvota ne tik
apsauga, bet ir įvairiausi ypatingo-
sios padėties variantai: visi rūmuose
esantys techniniai įrengimai buvo
dubliuoti.

Kaip teigia dabartiniai šių namų
šeimininkai, sovietinių laikų svečiai
jų jau neatpažintų. Visiškai nepasi-
keitė tik rūmų kieme stovinti skulp-
tūra, sukurta Vlado Vildžiūno. Tai –
saulėtekio deivė Auska. Daug teko
,,Baltijos” vadovams, pertvarkant
pastatą, įvykdant visus būtinus rei-
kalavimus, kol 2002 metais ,,Auskai”
buvo suteikta keturių žvaigždučių, o
2004 metais – penkių žvaigždučių
viešbučio kategorija. Ypač rūmams
pakenkė  akivaizdi klaida: 1989–1993
metais jie buvo atiduoti vaikų sveika-
tingumo centrui. Baltijiečiai juos pe-
rėmė nugyventus, nuniokotus, iš-
grobstytus.

,,Auskoje” jau nepriklausomybės
laikais atsirado priestatas, visų be iš-
imties svečių mėgstamas kampelis,
kurio autorystė priklauso  Juchnevi-
čiui. Čia dabar mėgstama pusryčiau-
ti, pavakaroti, pažiūrėti TV ar tiesiog
pasigėrėti vaizdu pro langą. Be to, ša-
lia – tropiniai augalai, japoniški kar-
piai, kitos grožybės. Kai vyksta rengi-
niai, atidaromos beveik nepastebimos
durys, taip sukuriama didelė, graži
erdvė. Bendroms patalpoms tarnauja
ir muzikinė svetainė. Joje muzikuoja-
ma, koncertuojama, šokama, puošia-
ma kalėdinė eglutė ar geriama kava.
Dar vienas privalumas – per labai
trumpą laiką toji patalpa  lengvai pa-
verčiama svarbiam vyriausybiniam
posėdžiui ar spaudos konferencijai
pritaikyta patalpa. Taip, kaip reika-
lauja protokolas.

Galerijos vardą turinčioje patal-
poje pirmiausia krinta į akis didelis
ąžuolinis stalas, nors, žinoma, tuoj
suvoki, kad didžiausias jos turtas –
paveikslų ekspozicija. Pačių žymiau-
sių Lietuvos dailininkų kūriniai ne
tik čia, ,,Auskoje”, bet ir kituose
,,Baltijos” apartamentuose atsirado
jau šiais, nepriklausomos Lietuvos
laikais Juchnevičiaus organizuojamų
plenerų dėka. Paveikslų – per tris
šimtus. Galerijos ir pirmosios kolek-
cijos atidarymas sutapo su didžiųjų
remontų pabaiga. Tuomet, 1998-ai-
siais, Lietuvoje po ilgų dešimtmečių
vyko brolių pranciškonų kapitula.
Juchnevičiaus prašymu pranciškonų
vyresnysis brolis Benediktas bei kiti
vienuoliai, tarp kurių buvo ir vysku-
pas Paulius Antanas Baltakis, išvarė
iš rūmų piktąsias dvasias. ,,Auskos”
žmonėms tas vakaras ypač įsiminė
ypatingo grožio dainomis. Skambėjo
senieji rusų romansai, populiarios ir
dar negirdėtos italų melodijos. Už
didžiausių išmatavimų paveikslų
kitoje sienos pusėje yra vertėjų kabi-
nos. Paveikslus nuėmus atsiveria
nedideli langeliai, sujungtos dvi salės
tampa didžiąja konferencijų sale,
talpinančia 80 žmonių. Beje, dabar
,,Auskoje” vienos vyraujančios spal-
vos nėra. Tačiau daug kur yra  smėlio
atspalviai, pastelinės spalvos. 

Naujų laikų naujienos, susijusios
su pašildytu jūros vandeniu: medi-
nius langus pakeitė stiklo paketai,
kurie estetiškesni. Atsirado daug gy-
vų gėlių. Aplinką labai puošia 34 ori-
ginalūs vario šviestuvai – Vilniaus
dailės kombinato meistrų darbas.
Vilnonės kiliminės dangos (Lentvario
gamybos) –          Nukelta į 13 psl.

,,Auska”.

Viešbučio ,,Auska” paveikslų galerija bei konferencijų salė.
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Lietuvos regionû margumynai

Rugsėjo 10 d. ministrų kabine-
tas, atsižvelgdamas į Ūkio ministeri-
jos ir Valstybinio turizmo departa-
mento prie Ūkio ministerijos siū-
lymą, nutarė suteikti Zarasų miestui
kurortinės teritorijos statusą.

Kurortinės teritorijos statuso
suteikimas Zarasų miestui turės
įtakos investicijų pritraukimui į
kurortinę teritoriją, kultūrinio turiz-
mo, aktyvaus poilsio, pramogų, pas-
laugų įvairovės didėjimui bei esamų
turizmo paslaugų kokybės gerini-
mui. Bus siekiama panaudoti esa-
mus gamtinius išteklius, didinti jų
pritaikomumą sveikatinimo srityje.
Taip pat bus kuriamos naujos darbo
vietos, vietos gyventojai bus orien-
tuojami teikti kokybiškas tradicines
ir naujas turizmo paslaugas, persi-
kvalifikuoti.

Zarasų miestas pasižymi labai
vaizdingu kraštovaizdžiu, sutvarky-
ta poilsiui skirta aplinka ir sveikatai
palankiu mikroklimatu. Miestas išsi-
dėstęs ežerų apsuptoje kalvotoje vie-
toje. Zarasuose, kaip pažintinio ir

aktyvaus turizmo bei poilsio gamtoje
rekreaciniame areale, yra teikiamos
kurortinio bei aktyvaus poilsio pas-
laugos ne tik vasarą, bet ir žiemą.

Įvairių rūšių turizmui ir rekrea-
cijai tinkančių gamtinių išteklių
pagrindą Zarasuose sudaro gamti-
niai ir kai kurie antropogeninės kil-
mės ar tik antropogenizuoti krašto-
vaizdžio elementai (parkai ir pan.)
bei jų deriniai: želdiniai, vandens
telkiniai, estetiškai vertingi krašto-
vaizdžio kompleksai, kuriuos for-
muoja skirtingo raiškumo minėtų
kraštovaizdžio dalių deriniai. Zara-
suose veikia dviejų žvaigždučių sto-
vyklavietė „Zarasai”, yra kitų apgy-
vendinimo įstaigų, restoranų ir ka-
vinių.

Šiuo metu kurorto statusą turi
Birštonas, Druskininkai, Neringa ir
Palanga. Kurortinės teritorijos sta-
tusas suteiktas Anykščiams bei
Ignalinos miestui, Strigailiškio ir
Palūšės kaimų dalių teritorijai. Ku-
rortinės teritorijos statuso dar siekia
Trakai.                    Bernardinai.lt

Mudu stipriai įsikibome vienas į
kitą. Pavargome, bet buvo verta iš
viršaus pamatyti visus Atėnus, taip
pat matėsi keletas ir moderniškų pas-
tatų. Nepamirštami vaizdai. Aplan-
kėme Agorą, kur šv. Paulius daug dis-
kutavo su skeptikais klausytojais,
bandydamas juos įtikinti dėl Kristaus
mokslo. Gerokai pavargę grįžome į
viešbutį papietauti ir pailsėti.

Iš ryto vėl mūsų laukė autobu-
sas. Važiavome į Piraeus uostą, iš kur
išplaukėme į Turkiją ir į Graikijos sa-
las. Laivas nedidelis, talpina 500 ke-
leivių iš visų pasaulio kraštų. Ga-
vome gražią kajutę su langu į jūrą.
Buvau labai laiminga galėdama pa-
matyti jūrą. Vakarienė buvo oficiali,
tad buvo pageidaujama gražiai apsi-
rengti, tačiau ne visi taip elgėsi. Buvo
įdomu sutikti įvairių žmonių. Kartą
vakarieniavome su porele iš Hong
Kong, kuri šventė savo povestuvinę
kelionę. Kitą vakarą susitikome su
keleiviais iš Kazachstano. Laive
plaukė labai daug japonų, bet mums
neteko su jais pabendrauti.

Pirmas sustojimas buvo Myko-
nos sala ir miestelis. Labai malonus
miestelis, pilnas mažų parduotuvėlių
su įdomiais niekučiais ir užkandžiais.
Visur prisodinta gėlių, grojo maloni
muzika. Ant kalno stovėjo eilė vėjo
malūnų, kurie seniau maldavo įvai-
rius grūdus. Tarp visokių vandenyno
paukščių matėme kelis rausvus, labai
mielus pelikanus, beveik galėjai pri-
eiti ir paglostyti juos. Išvaikščiojome
visą miestelį ir pavakare, gerokai pa-
vargę, grįžome į laivą, kuris per naktį
nuplukdė mus į Kusadasį, Turkiją.

Ryte iš uosto autobusu nuvažia-
vome į Ephesus, kur yra įsikūrusi
labai garsi Artemis šventovė. Mus
pasitiko naujas gidas, žinoma, tur-
kas, pavarde Buraca. Aš su juo susi-
pažinau pasakydama jam, kad mano
tėtės pavardė buvo Buračas ir mudu,
ko gero, giminės.     

Senais Ephesus laikais buvo di-
dingas miestas, su didžiausia biblio-
teka ir didžiuliu teatru. Jame tokia

gera akustika, kad dar ir dabar va-
sarą teatras yra naudojamas. Kurį
laiką Ephesijuje gyveno šv. Jonas ir
yra sakoma, kad jo prižiūrima ten gy-
veno ir Mergelė Marija. Aplankėme ir
vadinamą Marijos namą. Einant į au-
tobusą pastebėjau gulintį kupranu-
garį. Man jie visados labai patikdavo,
tad norėjau ant jo užlipti. Jo savinin-
kas turėjo ir kopėčias, padedančias
užlipti ant jo nugaros. Kupranugaris
buvo toks sutingęs, kad jokiu būdu
nenorėjo atsistoti, todėl nors prisi-
glaudusi prie jo nusifotografavau.   

Prieš atsisveikindamas mūsų
turkas gidas parodė turkiškų kilimų
audyklą ir parduotuvę. Visa tai pa-
mačiusi supratau, kodėl jie tokie
brangūs, nes jų gamyba yra labai lėta
ir smulkmeniškas darbas. Užtrunka
mėnesį ar daugiau išausti vieną ki-
limą. Tik išvažiavus iš Ephesus
užėjome į šv. Jono Baziliką, kuri buvo
pastatyta virš jo kapo šeštame šimt-
metyje. Pakeliui atgal į laivą susto-
jome apžiūrėti žymiosios Artemis
(Dianos) šventovės griuvėsius.

Grįžę į laivą, išplaukėme į Pat-
mos salą, kuri yra laikoma beveik
šventa. Po ištrėmimo iš Ephesus, šv.
Jonas atvyko į šią salą ir pasislėpęs
uoloje parašė Apreiškimo knygą. Toje
uoloje jis girdėjo Dievo balsą ir buvo
priblokštas, kai jam pasirodė pats
Kristus. Netoliese pastatytas šv. Jono
Evangelisto vienuolynas. Buvo keis-
ta, nes neleido nieko fotografuoti. Ap-
lankę visas šventas vietas, vakare su-
grįžom į savo laivą ir per naktį nu-
plaukėm į Heraklion uostą Crete sa-
loje. Aplankėme karaliaus Mino rū-
mus, kurie buvo labai gražiai papuoš-
ti gražiomis freskomis ir apsaugos
skydais. Bevaikščiojant po senienas
išgirdau žmones kalbant lietuviškai.
Žinoma, tuojau prisistačiau ir pak-
lausiau, iš kur jie? Buvau maloniai
nustebinta, nes jie buvo iš mano gim-
tinės Šiaulių. Pasidalinę Graikijos
įspūdžiais išsiskyrėm.

Svajonės apie Graikiją išsipildė
GENĖ VASAITIENĖ

Nr. 2

Tęsinį skaitykite kitame šeštadienio
numeryje.

Straipsnio autorė ant kupranugario Ephesijuje.

Zarasams suteiktas kurortinės 
teritorijos statusas

Vienuolynas taps turizmo centru    

Marijampolės savivaldybės tary-
ba kartu su Marijonų vienuolynu nu-
tarė steigti viešąją įstaigą – Marijam-
polės kultūros ir istorinio paveldo
centrą.

Įsteigus centrą, Marijampolės
Marijonų vienuolynas galės teikti
paraišką įgyvendinti projektą „Mari-
jampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazi-
likos ir Marijonų vienuolyno pritaiky-
mas turizmo reikmėms”. Jo autoriai
iš nacionalinės turizmo plėtros 2007–
2013 m. programos pretenduoja gauti

10 mln. litų paramą.
Pagal šį projektą vienuolyno

patalpose būtų įsteigtas Palaimintojo
Jurgio Matulaičio muziejus ir moksli-
nis tyrimų centras, sakralinio meno
galerija, populiarinamas bazilikos ir
vienuolyno pastatų ansamblis.  Ma-
rijampolės bazilika, kurioje ilsisi
Marijonų vienuolyno atkūrėjo palai-
mintojo Jurgio Matulaičio palaikai,
yra pripažinta vienu iš popiežiaus
Jono Pauliaus II piligrimų kelio
sakralinės reikšmės objektų.

Šiauliai švenčia 772-ąjį miesto gimtadienį
Šiauliai švenčia 772-ąjį gimta-

dienį. Ši data siejama su pirmuoju
miesto paminėjimu 1236 metais Li-
vonijos kronikose, aprašančiose Sau-
lės mūšį.

Miesto gimtadienio renginiai
prasidėjo rugsėjo 12 d. Tradiciškai ta
proga išrinkti miesto garbės piliečiai.

Šiais metais jais tapo Šiaulių univer-
siteto Gamtos muziejaus darbuotojas
Stasys Gliaudys, buvęs miesto meras,
bankininkas Arvydas Salda ir JAV
Omaha ir Šiaulių miestų draugystės
sumanytoja Nellie Sudavičius-Mac-
Callum.

LRT

Šiauliuose per metus tikimasi 
pastatyti naują bažnyčią

Šiauliuose, pietinėje miesto daly-
je, pradėta statyti bažnyčia. 10 mili-
jonų litų vertės maldos namus tiki-
masi pastatyti per metus. 

Švenčiausios Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčia iškils
Lyros ir Gegužių gatvių sankryžoje,
buvusioje BMX trasos vietoje, bemaž
100 arų teritorijoje. Bažnyčios pas-
tatas primins du maldai suglaustus
delnus. Visą bažnyčios ansamblį
sudarys 400 kvadratinių metrų kle-
bonija, šiek tiek didesnio ploto para-

pijos namai, dvi automobilių stovėji-
mo aikštelės ir erdvus šventorius.

Daugiau nei tūkstančio kvadra-
tinių metrų ploto bažnyčioje vienu
metu galės melstis per 700 mal-
dininkų. Statybininkai tikisi Šven-
čiausiosios Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo bažnyčią pastatyti iki
kitų metų rugsėjo.

Šiuo metu pietinės miesto dalies
tikintieji meldžiasi laikinuose maldos
namuose.

LRT
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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

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

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

Patyręs meistras kokybiškai 
atnaujina ir naujai įrengia virtuves,

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

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

PERKA
Wanted to purchase.  A used (or new) manual typewriter having the

Lithuanian alphabet. Am interested in small portable typewriters only. Will
pay shipping. Please respond in English, German, or French to Dr. A. R.
Diebold, 2140 E. Third  St., Tucson, AZ 85719
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MÙSÛ ÕEIMOSE �
Auksinis vestuvių

jubiliejus
ALDONA VALAŠKEVIÇIENÈ

Rugpjūčio 10 d.  gausus būrys
šventiškai pasipuošusių svečių rin-
kosi į Mary Immaculate katalikų
šventovę. Čia vyko iškilmingos Ed-
mundo ir Gražinos Petrauskų pa-
dėkos Mišios, jų sutuoktinio gyveni-
mo 50-ųjų metinių proga. Šv. Mišias
atnašavo ir specialias santuokos su-
kaktuvių apeigas pravedė prel. J.
Staškevičius ir kun. J. Šileika, OFM.
Šia iškilminga proga sukaktuvininkai
buvo palaiminti ir jiems įteiktos sim-
bolinės kryžiumi vainikuotos lazde-
lės, kuriomis galės senatvėje pasi-
remti, semdamiesi jėgų iš Išganytojo
kryžiaus. Ši auksinė sukaktis beveik
sutapo su prieš 50 m. rugpjūčio 9 d.
aukso žiedus sumainiusių jaunave-
džių vestuvių diena. Santuokos sak-

ramentą jauniesiems tuomet suteikė
kun. Juozas Danielius  Londone, Šv.
Petro katedroje.

Jaunoji – Gražina Narakaitė – ki-
lusi iš Kauno, o jaunasis Edmundas –
iš Raseinių. Dar paaugliais būdami,
karo audrų blaškomi, turėjo palikti
mylimą Lietuvą ir praeiti sunkų  pa-
bėgėlio kelią. Po ketverių metų,
praleistų lietuvių išvietintojų-pabė-
gėlių stovyklose Vokietijoje, Bavari-
joje, kiek pramokę anglų kalbos, 1949
m. jie atvyko  į Kanadą.  Čia mokslo
tęsimas ir įsikūrimas nebuvo lengvi.

Pabėgėlių lietuviško jaunimo už
Lietuvos ribų dideliame susibūrime
Švabijos Gmuende ir skautų stovyk-
lose jaunuoliai susitikdavo tik aki-
mirkai. Artimiau abu susidraugavo
Gražinai atvykus iš Chatham uršu-
liečių mokyklos ir įstojus į Londono

Central Collegiate gimnaziją, kur jau
mokėsi Edmundas. Šią gimnaziją abu
sėkmingai pamečiui baigė. 1954 m.
Edmundas UWO įgijo bakalauro
diplomą ir tuoj pat gavo darbą
,,London Life Ins. Co.” Čia sėkmingai
išdirbo 36 metus. Gražina 1956 m.
aukso medaliu baigė  UWO ir įgijo
bakalauro, vėliau magistro diplomą.
Gražina, Toronte baigusi College of
Education, tapo vidurinio mokslo
mokytoja. Jaunoji pora sulaukė duk-
relių Kristinos ir Evelinos. Joms
gimus Gražina daugiau laiko skyrė jų
priežiūrai. Dukroms paaugus, Graži-
na sugrįžo į Medway gimnaziją, Ar-
voje, šalia Londono, kur dėstė anglų
ir lotynų kalbas 15 metų. Gražina
mokė vaikus  ir Londono L. Eimanto
lituanistinėje mokykloje. 

Abu sutuoktiniai nuo pat 1949
m. dalyvavo ir dalyvauja išeivijos
KLB ir PLB  veikloje: tiek kultūrinė-
je, tiek visuomeninėje. Tik jų pas-
tangų dėka dalis ,,Pašvaistės” choro
dainininkų pasirengė ir atstovavo
buvusiam stipriam chorui ir Kanados
Lodonui ypatingai pasisekusioje 8-oje
Dainų šventėje Čikagoje 2006 m.
(dainavusieji, šventės vadovės muz.
Ritos Kliorienės buvo praminti ,,Lon-
dono narsuoliais’’).

Po iškilmingų šv. Mišių Auksinio
vestuvių jubiliejaus šventė toliau
vyko  gražioje parko aplinkoje – Elsie
Perrin Williams viloje. Nors šiltas ir
netikėtas vasaros lietus kai kuriuos
svečius staiga  permerkė iki siūlelio,
bet nė kiek nesumažino šventinės
nuotaikos. Į pobūvį susirinko per 80
dalyvių – šeimos narių bei draugų, ne
tik iš Kanados, bet ir iš Amerikos,
Lenkijos. Vyriausia viešnia buvo
Edmundo krikšto mama ir teta (tėvo
sesuo) Stefanija Kalvaitienė, peržen-
gusi 96 m., o jauniausia viešnelė
teturėjo vos 20 dienų. Šventėje daly-
vavo ir vyriausias pabrolys su pa-
merge – Arvydas Gudelis su žmona
Regina – Gražinos seserimi ir Aldona
Juodagalvytė-Pocienė. Trūko dar
trijų santuokos liudininkų. 

Sukaktuvininkus nuoširdžiai pa-
sveikino  ir maldą tarė kun. J. Šileika,

OFM. Auksiniai jaunavedžiai su
meile ir nuoširdumu dėkojo juos
sveikinusiems dalyviams ir vienas
kitam už sėkmingai nueitą bendrą
gyvenimo kalią. Dukros dalijosi
vaikystės prisiminimais. Londono
Lietuvių Bendruomenės valdybos
vardu  sukaktuvininkus sveikino St.
Keras, o ,,Pašvaistės” choro  vardu –
A. Švilpa.  Buvo sugiedota ,,Ilgiausių
metų”. Vaišių stalai ir salė buvo
išradingai dekoruoti, maistas skanus
ir įvairus. Lietuviškas  šakotis  pui-
kavosi tarp saldumynų.

Dalia Mitalienė sukaktuvinin-
kams paruošė staigmeną – surinko
daugybę šeimos ir kitų londonie-
čių nuotraukų, jas ,,įvilko” į skirtin-
gus rūbus, egzotiškas vietoves, su
humoru aptartas situacijas ir sumon-
tavo įdomų lankstinuką-fotoramą,
kuris Auksiniams jaunavedžiams
ilgam primins šios gražios šventės
akimirkas. 

Šventė užsitęsė iki vėlumos,
nesinorėjo skirstytis. Sukaktuvinin-
kų  pageidavimu, vietoje dovanų buvo
suaukota: KLB Londono Lietuvių
Bendruomenei –  500 Can/US dol. ir
Šiluvos M. Marijos bendrijai Londone
–  1,100. C dol.  Aukų gavėjai dėkingi
už gautas aukas ir linki jubiliatams
dar daug gražių gyvenimo metų!

Edmundas ir Gražina Petrauskai

Edmundo ir Gražinos Petrauskų auksinės sukakties pokylio akimirka.

Atkelta iš 10 psl.  žalio atspalvio.
Į masažo kabinetus (yra  povandeni-
nis ir sausas masažas) kviečiama spe-
cialistė iš ,,Vyturio” reabilitacijos
centro, plačiai žinomo ,,Baltijos”
padalinio. Priešpirtyje – paveikslas,
kuriame trys nuogos merginos. Kaž-
kada jis kabojo ,,Žilvine” – vienoje iš
Gedimino gatvėje esančių vyriausy-
binių vilų, atsiradusių dar komparti-
jos pirmojo sekretoriaus Antano
Sniečkaus laikais. Pasakojama, jog tą
paveikslą labai mėgę aukštieji soviet-
mečio laikų svečiai iš Maskvos, taip
pat ir vilniškiai. Lentynose – tvar-
kingai sudėti rankšluosčiai, įvairios
smulkmenos. Viskas apgalvota.

Negali neatkreipti dėmesio į pilk-
švo marmuro sienas ir nepaprastai
aukštas, trijų metrų ąžuolines duris.
,,Tai yra vienintelis namas, kur aš ga-
liu kaip žmogus vaikščiot”,  yra pasa-
kęs krepšininkas Arvydas Sabonis. Iš
tolo šviečia baseinėlio su gyvu jūros
vandeniu sienos, – žėrutis. Aplink –
originalūs, net unikalūs vitražai.
Ypatingo grožio ir dekoratyviniai
židiniai bei židinių įrankiai. Mes –
patalpoje, kur 1994 metais pirmą
sykį istorijoje buvo susitikę trijų
Baltijos valstybių prezidentai Algir-
das Mykolas Brazauskas, Lenart
Meri, Guntis Ulmanis. Susitikimas
pakartotas 1997 metais. Pastarajame
aptarta Baltijos šalių integracija į

Europos Sąjungą, stojimas į NATO,
čia pasirašytas istorinis komunikatas
– vienas svarbiausių Baltijos valsty-
bių vadovų pasirašytų dokumentų.
Visur – didelė ištaiga. Šioje svetainėje
virš židinio puikuojasi angeliukai.
Neatpažįstamai pasikeitusi konferen-
cijų salė. Nebėra ne tik didžiųjų
fotelių ir sovietinių laikų aparatūros,
viskas – šiuolaikiška. Čia yra sveči-
avęsi daug garsenybių: Lenkijos,
Kazachstano, Ukrainos, Armėnijos,
Mongolijos, Kinijos ir kitų šalių
vadovai, Danijos princas, sosto įpėdi-
nis Frederik, net skandalingai pa-
garsėjęs, dabar nuteistas Rusijos ver-
slininkas Michail Chodorkovskij.
Anot  Juchnevičiaus, ,,Auska” nėra
skirta vien prezidento, premjero ar
Seimo pirmininko poilsiui, o visos
Lietuvos valstybės reikmėms. Iš įsi-
mintiniausių – septyniolikos Bal-
tijos šalių ministrų tradicinė konfe-
rencija, daug dvišalių ir trišalių susi-
tikimų čia darė prezidentai ir prem-
jerai. 

Iš pastaruoju metu čia įvykusių
susitikimų bene pats rimčiausias
spaudoje neaprašytas aštuonių Balti-
jos valstybių gynybos ministrų pasi-
tarimas.  Be kita ko, čia dirbantys
privalo gerai išmanyti ir protokolo
subtilybes.

,,Auskoje” – 10 apartamentų, la-
biausiai vienas nuo kito besiskirian-

čių spalvomis – sienų, gobelenų, kili-
minės dangos, užuolaidų. Tie 60 kv.
metrų kambariai – netaisyklingos
formos. Vienų langai į kiemo, kitų – į
jūros pusę. Ir lovos, ir kiti baldai da-
ryti pagal specialius užsakymus. Pa-
talpose – tik tai, kas būtiniausia. Ži-
noma, sienas puošia originalūs pa-
veikslai. Didelėse vonių patalpose –
šildomos grindys. Prie kiekvieno mie-
gamojo – svetainė. Yra čia ir ypatin-
gasis kabinetas, įrengtas dar soviet-
mečiu, tačiau iš anų laikų likęs tik
patogus, dailus, gerai nuteikiantis
darbui stalas. Dabar ant jo – LR pre-
zidento vėliava. Šis kabinetas skirtas
ir premjerui bei Seimo pirmininkui.

Nuo V. Adamkaus mėgstamų aparta-
mentų vos keli žingsniai.

,,Dabar ‘Auska’ visada užimta.
Problemų su ‘Auska’ buvo, kol nebu-
vom jos sutvarkę, – pasakoja ‘Bal-
tijos’ direktorius Juchnevičius. –
Esame pertvarkę šilumos ūkį, stogus,
apartamentus. Nors pertvarkymams
galo nėra. Atrodo, viskas lyg ir labai
gerai, bet atsiranda vis šiuolaikiš-
kesnių dalykų. Penkios žvaigždutės ir
‘Auskos’ paskirtis įpareigoja žengti į
koją su gyvenimu.” Už Respublikos
prezidento poilsį ,,Auskoje” sumoka-
ma iš valstybės biudžeto. Tik tuomet,
kai nėra valstybinės reikšmės prie-
monių ar aukštų svečių, ,,Auskos”
apartamentai gali būti išnuomoti
tarptautinėms konferencijoms ar
turtingiems poilsiautojams.

,,Auska” – visiems valstybės poreikiams

Istorinė ,,Auskos” svetainė.
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DAR VIENAS ,,SANTAROS” 
ŽURNALO NUMERIS

2009-siais žurnalas minės savo gyvavimo 20-metį

EDVARDAS ŠULAITIS

Aptardami ,,Santaros” kultūros
žurnalo 52-ąjį numerį, išleistą 2008
m. pavasarį, rašėme, kad jo vyr.
redaktoriui Romualdui Norkui to
numerio pristatymo renginyje Vil -
niuje Lietuvos žurnalistų sąjungos
pirmininkas Dainius Radzevičius
įteikė medalį „Už nuopelnus Lietu -
vos žurnalistikai”.

Neseniai iš šio žurnalo vyr. re -
daktoriaus gavome naują 53-iąjį nu-
merį, paženkliną 2008 m. vasaros
data. Jis, kaip ir ankstesnieji, yra ver-
tas išskirtinio dėmesio, nes tai turbūt
vienintelis Lietuvoje tokio pobūdžio
leidinys. Jo kūrybinis kredo skamba
taip: ,,Tenutolsta visoks riksmas ir
pyktis”.

Vyr. redaktorius R. Norkus,  ilgus
metus gyvenęs Kaune, ne taip se niai
persikėlė gyventi į Vilnių. Kartu su
savimi iš Kauno atsivežė ir ,,Santa-
rą”. Siųsdamas mums žurna lą kartu
pridėjo ir laiškutį. Jame  pažymi, kad
2009-siais žurnalas minės savo gyva-
vimo 20-metį. Ta proga atskiru lei-
diniu no rėtų išleisti geriau sių žur-
nale spausdintų straipsnių rinkinį.
„Tai būtų tarsi ataskaita, koks buvo
pasirinktas kelias ir ar jis pasitvirti-
no”, – rašo jis.

Naujasis numeris turi 128 kny-
ginio formato puslapius, pilnus įdo -
mių ir įvairių rašinių bei daug vaizdi -
nės medžiagos – fotografijų, meno
kūrinių reprodukcijų. Dauguma
straipsnių nėra ilgi, bet informa -
tyvūs, o nuotraukos ne vien tik me -
ninės, bet yra ir reportažinės.

Randame ir čikagiečio 
A. Kezio nuotraukų

Šiame numeryje spausdinamos
ir čikagiečio fotomenininko Algiman -
to Kezio, kurio darbai puošė jau ne
vieną ankstesnį „Santaros” sąsiuvinį,
meniškos nuotraukos.

Naujausiame numeryje rašoma
apie filmų režisierių Vytautą Žalake-
vičių, ilgametį Lietuvos dailės muzie-
jaus direktorių Romualdą Budrį, lite -
ratūros kritiką prof. Vytautą Kubilių.

Žurnale plačiai pristatomas Pa -
ry žiuje gyvenantis dailininkas Petras
Gailius, kurio darbų reprodukcijas
ma tome žurnalo puslapiuose. Yra
rašoma apie grafus Zubovus, atsi -
sveikinama su amžinybėn iškeliavu-
siu solistu Sergejumi Larinu. Taip
pat pateikiama Roberto Keturakio
nau jos poezijos pavyzdžių.

Paminėjome tik dalį žurnalo
turinio, nes viskam apžvelgti reikėtų
skirti daug vietos. Beje, žurnalo vir -
šelyje vėl matome asmenį iš ,,Kul -
tūros aristokratų” galerijos. Šį kartą
iš viršelio žvelgia gegužės mėnesį su
mumis amžinai atsisveikinęs akto-
rius Pra nas Piaulokas (nuotrauka
Romualdo Lukštinsko).

„Santaros” tiražas – 500 egz.,
spausdina „Petro ofsetas” Vilniuje.
Spauda ir išvaizda tikrai puiki. Žur-
nalo adresas – Žygimantų g. 10 – 6,
LT-01102, Vilnius, Lietuva. Žurnalo
konsultacinėje kolegijoje randame
žymių asmenų pavardžių. Tarp jų:
Valdas Adamkus, Algirdas Gaižutis,
Giedrius Kuprevičius, Vytautas Mar -
tinkus, Laimonas Tapinas, Sta sys
Vaitiekūnas ir kt.

Iškalbingas vyr. redaktoriaus
,,Post scriptum”.

Pabaigai norisi pacituoti žurnalo
vyr. redaktoriaus tik r. n. raidėmis
pasirašytas mintis eiliuota forma:
,,Nesavas savame ringe”:

Ak, tas šauksmas, riksmas 
kvaitulingas,

Ta beprotiška aistra, užplūdusi
minias...

Stoviu vienas. Ryškios šviesos.  
Tuščias ringas.

Laukiu.
Kas gi pirmas piršinę įmes.
Riterių laikai, žinau, tik foliantų
Įkyri, ir išdidžiai naivoka 

puošmena.
(Krenta...
Ak, kaip elegantiškai jis krenta...
Ir vualin elegantiškai pasislepia

dama)
Tie laikai, deja, tik atsiminimų
Ir išblukusių aistrų žaisminga 

praeitis
Nyksta riteriai – likimo mimai,
O su jais ir elegantiška lemtis.

Parodoje „Lietuvos dailė” —
daugiau nei šimto autorių

darbai
„Lietuvos dailė” – tai kas dvejus

metus organizuojama Lietuvos šiuo-
laikinio meno apžvalginė paroda. Šių
metų parodoje, skirtoje vien foto -
grafijai, dalyvauja net per 100 auto -
rių. Ją sudaro 8 dalys (6 kuratoriniai
ir 2 asmeniniai projektai), kuriose
apžvelgiami skirtingi laikotarpiai,
kartos, žanrai ir įvairiapusiški šiuo -
lai kinio meno santykiai su fotografi-
jos medija.

Legendinio žurnalo „Nemunas”
fotoredaktoriaus Romualdo Rakaus -
ko sudaryta paroda „Auksinis ‘Ne -
muno’ dešimtmetis 1967–1977” pris-
tato Lietuvos meninės fotografijos
pradžią – ryškiausius autorius, la -
biau siai atmintyje įstrigusius pavie-
nius darbus iš šio leidinio fotopusla -
pių, ir, žinoma, žurnalo emblema ta -
pusius fotografinius aktus.

Meno istorikė Margarita Matuly -
tė siūlo išmėginti kai kurių fotografi-
jos istorijos schemų stabilumą ir pa -
ro dai „Testas: 11 vs 1” atrinko vie -
nuo likos menininkų darbus, sukur-
tus nuo XX amžiaus vidurio iki šių
dienų – net labai gerai žinomi auto -
riai prisistato su niekada nerodytais
darbais ir atskleidžia netikėtas savo
kūrybos puses.

Šių dienų istorijos pasakojamos
Lietuvos spaudos fotografijos klubo
vadovo Jono Staselio sudarytoje pa-
rodoje ,,Aistra miestui” – čia pristato-
mi geriausi spaudos fotografų doku-
mentiniai kadrai, nebūtinai patekę į
žiniasklaidos puslapius.

Su reklamine fotografija, užtvin-
džiusia miestus, diskutuoja parodos
„Vilniaus metro” autoriai – kurato-
rius Valdas Ozarinskas joje dalyvauti

pakvietė fotografijos mėgėjus, ku -
riems pasiūlė sukurti reklamą sau
patiems.

Jaunieji menininkai kviečia
apmąstyti šiuolaikinę reginių kultūrą
ir vaizdų infliaciją. Kuratorių Julijos
Fominos ir Valentino Klimašausko
sudaryta parodos dalis „Kai vaizdas
tampa pokalbiu” – tai erdvė ne tik
jaunųjų autorių sukurtiems ar
surastiems vaizdiniams, bet ir
pokalbiams, filmų peržiūroms ir
kitiems įvykiams.

Mirjam Wirz kuruotą parodos
dalį „Gatvės fotografija” sudaro trys
dalys: 3-iasis laikraščio ,,Flash Ins -
titut” numeris, įkvėptas detektyvinių
žanrų, gatvės fotografijos ir ,,film
noir” tradicijų, vis kitoje miesto vie -
toje vykstantis ,,Flash” baras, kuris
kviečia išnaudoti žinomas erdves
neįprastu būdu, ir gatvės vaidinimai.

Greta grupinių parodų, parodoje
rodomi ir du asmeniniai projektai.
Dainiaus Liškevičiaus fotoinstaliacija
„Rentgenas” susideda iš daugybės
vaizdų, kurie keletą metų buvo
fotografuojami jo bute visiškoje tam-
soje, naudojant fotoaparato blykstę –
privačios erdvės fotografijų rinkinys,
tapęs nesąmoningu dienoraščiu.

Artūro Railos tęstinio projekto
„Žemės galia” parodoje fotografija
yra tik viena iš sudeda mųjų dalių:
milžiniški fotopaveikslai, atsiradę
bendradarbiaujant su Lie tuvos baltų-
pagonių bendruo me ne, specialiai su-
darytas Vilniaus miesto geonerge-
tinių žemės galios srau tų žemėlapis,
koncertas, paskai tos.

Alfa.lt

Mirjam Wirz nuotrauka iš ciklo ,,Gatvės fotografija”.

Pasibaigė Santaros–Šviesos 55-asis suvažiavimas, kuris vyko rugsėjo
5–7 dienomis Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
Suvažiavime buvo išklausyta nemažai paskaitų, diskutuota apie lietuvių
kalbą Amerikoje, žiūrėti kino filmai, vyko literatūrinis vakaras, kuriame
dalyvavo rašytojai Liūnė Sutema, Diana Šarakauskaitė, Eglė Juodvalkė,
David Burgess ir muzikinis vakaras su Martynu Švėgžda von Bekker.

Grupė Santaros–Šviesos dalyvių (iš kairės): Vytautas Vepštas, prof.
Giedrius Subačius, prof. Egidijus Aleksandravičius, prof. Gražina Slavėnie-
nė, David Burgess ir Daiva Litvinskaitė.   Laimos Apanavičienės nuotr.

Danute Moors, gyvenanti Glendale, CA, kartu su metinės prenu-
meratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” 50 dol. auką. Nuoširdus ačiū.

Audrone M. Karalius, gyvenanti Western Springs, IL, pratęsė
kasmetinę „Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką.
Esame labai dėkingi.

Elena Reklaitis, gyvenanti Orland Park, IL, grąžindama „Drau-
go” pokylio loterijos bilietėlių šakneles, atsiuntė papildomą 50 dol. auką
„Draugui”. Nuoširdžiai ačiū.

Vytautas Petrulis, gyvenantis Commerce Twp, MI, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. auką. Dėkojame Jums, kad
mus skaitote ir dosniai remiate.
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*Moteris ieško darbo prižiūrėti senelius.
Gali išleisti atostogų, pakeisti bet kurią
savaitės dieną. Siūlyti ir kitus variantus.
Vairuoja automobilį. Anglų kalba buitinė.
Tel. 708-833-0417.

* Legalus vyras, turintis automobilį,
ieško darbo prižiūrėti senelius. Gali gy-
venti kartu. Tel. 773-577-6811.

* Moteris gali padėti šeštadieniais Oak
Lawn ar aplinkiniuose rajonuose. Tel.
708-220-3202.

* Moteris ieško senelių priežiūros darbo
nuo 1 val. p.p. iki 5 val.p.p. Tel. 708-691-
8650. 

* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevairuoja,
minimali anglų kalba. Tel. 630-552-4169.

* Pagyvenusi moteris, turinti legalius
dokumentus, rekomendacijas, automobilį,
pirktų gerai apmokamą darbą prižiūrėti
senelius pietiniuose rajonuose. Tel. 630-
323-2785.

* Moteris ieško darbo su grįžimu namo.

Žalia korta, rekomendacijos, anglų kalba,
automobilis. Tel. 708-289-9767.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Anglų kalba, nevairuoja,
patirtis, rekomendacijos. Tel. 773-954-
5223.

* 57 m. moteris, turinti medicininį išsi-
lavinimą, ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo. Patirtis, vairuoja automobilį,
Amerikos pilietė, darbšti, sąžininga. Gali
dirbti ir gyventi kartu Čikagoje arba prie-
miesčiuose. Tel. 773-330-0092.

* Siūlykite darbą antradienį, ketvirta-
dienį ir naktimis. Tel. 630-706-1188.

* Galiu padovanoti žaismingą jauną
kiaunę. Tel. 630-706-1188.

* Moteris ieško pastovaus žmonių prie-
žiūros darbo su grįžimu namo. Gali išleisti
atostogų, pakeisti darbo dienomis, gali
dirbti nepilną darbo dieną ar nepilną
savaitę. Buitinė anglų kalba, automobilis,
geros rekomendacijos. Siūlyti įvairius
variantus. Gali valyti namus. Tel. 708-
528-5330.

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

Apsilankykite www.draugas.org

LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose 

Çikagos miesto 
apylinkèse ir priemiesçiuose. 

Patarnavimas 24 val.

• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois
(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

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”

Kas kiečiausias mūsų planetoje?
Mūsų planetoje kiečiausias daik-

tas yra krištolinis deimantas (lot.
diamas; gr.: adamas, adamentos;
pranc. diamant).

Išplautus upių deimantus ran-
dame Australijoje, Burneo ir Indijos
kraštuose. Jie yra kiečiausi. Minkš-
tesnius deimantus randame pietų
Afrikos kasyklose. Romėnams dei-
mantas jau buvo žinomas.

Rusijos carienė Katerina II 1772
metais iš Indijos nusipirko 195 ka-
ratų deimantą. Gal nusipirko oku-
puotos Lietuvos iždo pinigais?!

Dažniausia, deimantai yra be -
spalviai, bet pasitaiko žalsvų, gelsvų,
rusvų, rausvų ir net juodų. Kiekviena
deimanto briauna skleidžia skirtin-
gos spalvos spindulius.

Deimanto tikrumą galima pa -
tikrinti X spinduliais arba brėžiant
juo stiklą, nes deimantas stiklą įbrė -
žia. Tikras deimantas Rentgeno spin-
dulių nepraleidžia.

Esant 850 C temperatūrai dei -
mantas sudega nepalikdamas pelenų.

Be oro voltos lauke deimantas virsta
gra fitu. Panašiai kaip gintaras, trina-
mas deimantas įsielektrina teigiamai.
Dei mantas, nušlifuotas piramidės
for ma, tampa briliantu.

Deimantai yra vartojami tech-
nikoje, pvz., stiklo pjaustymui, uolų
grąžtams.

Deimanto vertė priklauso nuo jo
dydžio, kuris išreiškiamas karatais:
vienas karatas yra lygus 0,5 gr. 1934
metais Afrikos Premier kasykloje ir
1936 metais Brazilijoje buvo rasti
720,6 karatų deimantai. Esą, pats
gražiausias briliantas yra Paryžiuje,
jis sveria 136 karatus.

JAV turi 254 karatų deimantą, o
Portugalija 1,680 karatų deimantą.

1905 metais Afrikos kasykloje
buvo rastas pats didžiausias, kumščio
dydžio, 3,106 karatų deimantas. Jį
Transvalio vyriausybė padovanojo
Anglijos karaliui. Anuomet jo kaina
buvo apie 15 milijonų dolerių.

Visi didieji deimantai buvo su-
skaldyti į mažesnius.

Įdomybės
Parengė Eugenius Gerulis

Ar meilė glūdi širdyje?
Žmonija yra linkusi į širdį žvelg -

ti poetiškai. Kai numiršta brangus
asmuo, žmonės sako, kad „sopa
širdis”.

Visai neseniai lietuvių spauda
rašė, kad V. Adamkui dėl dvigubos
pilietybės atėmimo iš užsienio lietu-
vių „skaudėjo širdį”. („Amerikos lie -
tuvis”, 2008 m. liepos 19 d.).

Jonas Jablonskis meilę irgi rišo
su širdimi: „Taip darė jis iš meilės, iš
širdies.”

Bernužėlis į savo mylimąją krei-
 pia si: „Mano širduže!”

Esą, „Širdies meilė yra geriau-
sia mokytoja” – rašoma 1966 metų
„Lie tuvių kalbos žodyno” 7-to tomo
1011 puslapyje.

Dailininkai piešia Kristų, kur Jo

širdis spinduliuoja meile.
Nupiešta širdis – tai ne aistros,

tai meilės simbolis.
Tai vis tėra liaudies poetiškos

apraiškos.
Prieš 50 metų, kai studijavau

mediciną, kartą profesorius pasakė,
kad „širdis neatlieka jokios kitos
funkcijos, nes ji tėra tik kraujo pom -
pa, tik kraują varantis organas”.

Apie tai yra kalbėjęs ir Kristus,
Jis, prisitaikydamas prie liaudies
papročio, savo sakinio pradžioje meilę
irgi siejo su širdimi, bet tą sakinį
užbaigė – Dievą privalome mylėti
protu! (Mt 22:35–40).

Kaip matome, iš tiesų meilė glūdi
ne kraujo pompoje..., bet žmogaus
smegenyse!
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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

�Jaunimo centro kavinė rugsėjo
14 d. nedirbs, nes Jėzuitų koplyčioje
nebus sekmadieninių šv. Mišių. Visi
kviečiami į Švč. Mergelės Marijos Gi  -
mimo parapijos bažnyčią, 6812 South
Washtenaw Ave., Chi ca go, IL 60629,
kur 10:30 val. r. bus aukojamos Padė -
kos Mišios Šiluvos Marijos 400 metų
jubiliejaus proga. Po Mišių – procesi-
ja, ku riai vadovaus kardinolas Fran -
cis Geor ge, OMI. 

�Nuo rugsėjo 21 d. Jaunimo cen -
t ro kavinėje sekmadieniais po šv. Mi -
šių Jėzuitų koplyčioje ,,Kuni gai kš čių
užeiga” vaišins karštais pietumis.

�Keturių Andrew High School
mokytojų – Jeanne Krapauskas, Ste -
phen Moss, David Carroll and Dan
McCabe – meno darbų paroda iki rug-
sėjo 30 d. vyksta The Vogt Visual Arts
Center (kvartalas į rytus nuo Oak Park
Ave., 174-oje gatvėje, Tinley Park).
Žiūrovai parodoje pamatys Jeanne
Krapauskas nuotraukas, batikos dar-
bus bei jos darytus laikrodžius.  

�Iki spalio mėn. pabaigos And -
rew mokyklos dailės mokytojos Jean-
ne Krapauskas fotografijos paroda
vyks Orland Park Library, 14921 S.
Ravinia Ave., Orland Park, IL 60462.
Susitikimas su ja vyks spalio 3 d. 7
val. v. Tel. pasiteiravimui: (708) 428-
5100

�Susitikimas su nauja LR gene -
ra line konsule Skaiste Aniuliene bus
sekmadienį, spalio 5 d., po 11 val. šv.
Mišių, t. y. 12:30 val. p.p. Pasaulio
lietuvių centro didžiojoje salėje. Į
„Atviro žodžio” forumą visus malo-
niai kviečia „Saulutė”, Lietuvos vai-
kų globos būrelis.

�Lietuvių operos choro narių
dėmesiui! Choro repeticijos vyks
Ateitininkų namuose, 12690 Ar cher
Ave., Lemont, IL. Repetuosime penk-
tadieniais 7:30 val. v. Kviečiame prisi-
jungti naujus narius, norinčius dai-
nuoti Lietuvių operoje.

�90 metų sukaktį švenčiančios
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Pra-
sidėjimo vargdienių seserų vienuoli-
jos metiniai pietūs vyks 2008 m.
spalio 12 d., sekmadienį, Pasaulio
lietuvių centre, 14911 127th St., Le-
mont, IL. 11 val. r. šv. Mišios, 12:30
val. p. p.– pietūs. Kviečiame dalyvau-
ti.  Tel. pasiteiravimui: 773-585-3570
(Valerija Čepaitienė).

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

,,DRAUGO” 99-ŲJŲ METŲ SUKAKTIES POKYLIS 
ĮVYKS SPALIO 25 D., ŠEŠTADIENĮ, 
WILLOWBROOK POKYLIŲ SALĖJE 

Pokylyje dalyvaus garbės svečias 
Kauno metropolitas arkivyskupas 

Sigitas Tamkevičius, SJ

6 val. v. – kokteiliai
7 val. v. – vakarienė

Bilietus į pokylį galima įsigyti ,,Draugo” administracijoje, 4545 West
63rd Street, Chicago, IL 60629. Tel.: 773-585-9500.

�Visus kviečiame į Pasaulio lie -
tuvių centro organizuojamą Golfo
dieną, kuri, sekmadienį, rugsėjo 14
d., 1 val. p. p. bus Old Oak Country
Club golfo aikštyne (143-ia ir Parker
Rd. san kryžoje, Homer Glen). No-
rinčius da lyvauti prašome skambinti
Linui Gy liui tel. 630-674-5414.

Zenonas Prūsas, gyvenantis Chillicothe, OH, mums rašo:
„Gerb. ’Draugo’ redakcija, kadangi gana greit švęsite 100 metų
’Draugo’ jubiliejų, siunčiu 1,000 dolerių kaip pensininko duoklę –
po 10 dol. už kiekvienus metus”. Nuoširdžiai dėkojame Zenonui
Prūsui už šią dosnią auką. 

Tautinių šokių grupės ,,Suktinis”
vadovai Salomėja ir Vidmantas
Strižigauskai.           
Marijos Remienės nuotr.

• „Lietuvos Našlaičių globos
komitetas” rugpjūčio mėn. yra ga-
vęs šias aukas paremti našlaičius:
$1,400 Mary Jablonskis, Westches-
ter, IL. $1,000 C. J. Rubis, Frederick,
MD. $450 Genie Irene Juodikis,
Chicago Ridge, IL. $300 Rimantas
Vaitkus, Paradise Valley, AZ; Laima
Milaitis, Oak Lawn, IL. $250 Joyce-
Ellen D. Kaseta, Norwood, MA. $240
Jonas Kova,  Rocky Hill, CT. $175
Florence   Strouphauer, Pine Grove,
PA. $155 William J. Kizevich, Bar-
lett, TN. $150 J. Skurdenis, Bronx-
ville, NY; Ramūnas J. Grinius, Wes-
ford, MA; Gil S. Girdauskas, Wau-
toma, WI;  Edmund Vasiliauskas,
Hinsdale, IL; Nijolė Užubalis,  Chi-
cago, IL; Joanne Antanavage, Phi-
ladelphia, PA;  Veronika Pleskus, St.
Pete Beach, FL. $100 T. Stomma;
Vytas Svalbonas, Red Lion, PA; Rose-
marie R. Green, South Bend, IN. $65
Paul Rudack, Carver, MA. $50 Mary

Mitchell, Livonia, MI; Albert Miku-
tis, Philadel phia, PA; Tina Hamilton,
Princeton, NJ. $40 Leona Sawka,
Windsor, CT. $30 Vaida Trimakas,
Westlake, OH;  Donald Waitkus, Le-
dyart, CT. $25 Elizabeth Ann Liu-
dzius, New Britain,  CT; Arthurt J.
Sagevick, Staten Island, NY. $10
Andrew  S. Poskus, North Wey-
mouth, MA.

Almos fondui:
a. a. Jadvygos Cizikaitės-

Gruodienės paskutinės valios išpil-
dymas – surinktos aukos $300;

a. a. Jadvygos  Gruodienės at-
minimui pagerbti – $100 aukojo Dei-
vė ir Jonas Butvila.

Jūsų nuoširdžios aukos yra labai
vertinamos! Lietuvos Našlaičių
globos komitetas (Lithuanian
Orphan  Care, Inc.), 2711 West
71st  St., Chicago, IL 60629. Tel.
773-476-2655. Fed.  Tax ID #36-
4124191

Meninę programą atliks
tautinių šokių grupė

,,Suktinis”. 
Vadovai –

Salomėja ir Vidmantas
Strižigauskai


