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,,Google” nusitaikè î Lietuvos
valdžios dokumentû saugojimâ

Vilnius, rugsėjo 19 d. (ELTA) –
Savaitgalį Latvijoje, Rėzeknėje, ren-
giamas trečiasis Lietuvos ir Latvijos
forumo suvažiavimas. Suvažiavime
Lietuvos ir Latvijos istorikai, kultū-
ros atstovai, žurnalistai ir diplomatai
nagrinės istorijos klausimus, disku-
tuos kultūros ir įvaizdžio klausimais,
aptars glaudesnio žiniasklaidos bend-
radarbiavimo galimybes. Bus prista-

tyti naujausi lietuvių ir latvių litera-
tūros kūriniai.

Baltų vienybės diena nuo 2000
m. Lietuvos ir Latvijos parlamentų
sprendimu švenčiama kasmet rugsėjo
22 d. Baltų vienybės diena pažymi la-
bai svarbią datą – 1236 m. įvykusį
Saulės mūšį, kuriame baltų gentys
sutelktomis pastangomis nugalėjo la-
bai pavojingą priešą – Livonijos ordi-

no riterius. Mūšis įrodė baltų vieny-
bės galią ir svarbą, paskatino valsty-
bingumo raidą, padėdamas pamatus
Mindaugo karalystei.

Lietuva susivienijo, pateikdama
paraišką tapti Europos šalių šeimos
nare. Tačiau tą teisę teko dar ne kar-
tą įrodinėti nuožmiose kovose tiek su
vakarų galybėmis, tiek su rytų kai-
mynais.

Vilnius, rugsėjo 19 d. (BNS) –
JAV kapitalo interneto paieškos mil-
žinę ,,Google” domina Lietuvos val-
džios įstaigų dokumentų saugojimas
bendrovės administruojamose atski-
rose tarnybinėse stotyse.

,,Google” atstovai, susitikę su
Lietuvos Informacinės visuomenės
plėtros komiteto vadovybe, pažadėjo
pateikti tokio bendradarbiavimo pa-
vyzdžius užsienio šalyse.

Komiteto vadovas Aurimas Ma-
tulis teigė negalintis pasakyti, ar
,,Google” pateiks žadėtą informaciją
ir kada tai padarys. Anot jo, viena iš
kliūčių ,,Google” pasiūlytam bendra-
darbiavimui – Lietuvos teisės aktų
saugojimo sistema.

Susitikime su Informacinės vi-
suomenės plėtros komiteto vadovybe
dalyvavo ,,Google” pardavimų vado-
vas Šiaurės regionui Jesper Ritsmer
Stormholt.

A. Matulis teigė, kad ,,Google”
siūlomu principu valdžios įstaigos do-
kumentus saugo JAV. Kokia patirtis
Europoje – bus aiškinamasi. Komite-
to vadovo teigimu, panašias paslau-
gas siūlo ir tarptautinė informacijos
technologijų bendrovė ,,Microsoft”.

,,Google” priklauso viena populiariau-
sių pasaulyje to paties pavadinimo in-
terneto paieškos sistema. ELTOS nuotr.

Valstybiniais apdovanojimais
pagerbti žydû gelbètojai

Baltû vienybès dienâ pasitinkant

Vilnius, rugsėjo 19 d. (BNS) –
Lietuvos žydų genocido dienos minė-
jimo proga prezidentas Valdas Adam-
kus Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi
apdovanojo 55 žmones, kurie per
Antrąjį pasaulinį karą gelbėjo žydus.
Dauguma – 45 žydų gelbėtojai – apdo-
vanoti po mirties.

,,Jūs buvote ir esate Lietuvos
moralinis veidas”, – įteikdamas apdo-
vanojimus žydų gelbėtojams ar jų ar-
timiesiems sakė V. Adamkus. Jis pab-
rėžė, kad ,,šiandien prisimename
tuos teisuolius, kurie net ir didžiau-
sios grėsmės akivaizdoje nesibaimin-
dami stojo į tiesos, žmogaus gyvybės
ir orumo gynėjų gretas”.

Prezidentas apgailestavo, kad bė-
gant metams skaudžių įvykių atmini-
mas blėsta ir pabrėžė būtinybę atei-
ties kartoms išsaugoti tą tragišką pa-
likimą, kuris neleistų abejingai žvelg-
ti į Holokaustą.

Iš 55 apdovanotųjų 18 žmonių
gelbėjo ir padėjo vienai žydų šeimai –
Veisiejų vaistininkui Sauliui Kuk-
lianskiui ir trims jo vaikams. Nuo

Antrojo pasaulinio karo pradžios
Kuklianskių šeima nuo mirties įvai-
riose vietovėse slapstėsi maždaug 34
mėnesius. S. Kuklianskio šeimai išsi-
gelbėti padėjo Veisiejų, Katkiškės,
Gardino gyventojai. Anot prezidento,
tai liudija, kad Lietuvos piliečių žydų

gelbėjimas buvo ,,ne pavienių asme-
nų žygdarbis, bet daugelio teisuolių
sutelktos pastangos”.

Atkūrus Lietuvos nepriklauso-
mybę, iki šios dienos Žūvančiųjų gel-
bėjimo kryžiumi iš viso apdovanoti
935 žmonės.

Vilnius, rugsėjo 19 d. (BNS) –
Vilniuje viešintis Tarptautinės teisės
vystymo organizacijos (TTVO) gene-
ralinis direktorius William T. Loris
pakvietė Lietuvą tapti šios organiza-
cijos nare. Tokį kvietimą TTVO va-
dovas išsakė susitikęs su teisingumo
ministru Petru Baguška, atkreipda-
mas dėmesį į lietuvių teisininkų pa-
tirtį, kurią jie galėtų veiksmingiau
perteikti besivystančioms šalims.

Susitikime W. T. Loris supažindi-
no ministrą su organizacijos veikla,
pristatė jos tikslus bei siekius. Susi-
tikimo dalyviai pažymėjo, kad nors
Lietuva dar nėra tapusi šios organi-
zacijos nare, tačiau įvairiomis formo-
mis ji su teisininkų organizacija ben-
dradarbiauja nuo 1990 m.Į Prezidentūrą atvyko ir apdovanojimą atsiėmė viena vyriausių žydų gelbėtojų –

102 metų Marė Sasnauskienė. Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.

Lietuva kvieçiama
pasidalinti teisine
patirtimi

Klaipèdoje susirinko
pasaulio kardiologai

Vilnius, rugsėjo 19 d. (BNS) –
Klaipėdoje vykstančiame tarptauti-
niame kardiologų kongrese gydytojai
aptaria, kaip gydyti širdies ritmo
sutrikimą.

Vienas renginio organizatorių
profesorius Algimantas Kirkutis sa-
ko, kad pastaruoju metu sergančiųjų
kraujagyslių ligomis mažėja, tačiau
širdies ritmo sutrikimo susirgimų
sparčiai daugėja.

Klaipėdoje vykstančiame rengi-
nyje dalyvauja gydytojai iš Rytų ir
Vakarų šalių. Jie aptaria, kaip geriau
gydyti širdies ritmo sutrikimus. Ren-
ginyje pirmąkart dalyvauti pakviesti
ir slaugytojai.
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Šv. Pauliaus metai
ateitininkijoje

Mieli ateitininkai, mielos ateitininkės,

Pradedame naujus mokslo metus, kurie mums žada ir
daug naujų galimybių, ir tuo pat metu daug naujų iššūkių bei
išbandymų. Siekime, kad 2008/2009 mokslo/akademiniai
metai, sutampantys su šv. Pauliaus metais, taptų mūsų augi-
mo, stiprėjimo, didesnės vienybės, veržlios kūrybos, drąsių ir
kūrybingų projektų metais. Pasistenkime kiekvienas per šiuos
metus įgyvendinti savyje ir mūsų organizacijoje tai, ko iš mū-
sų tikisi ir kuo tapti mums linki mūsų Kūrėjas.

Tęsdama tradiciją Ateitininkų federacijos valdyba skelbia
metų temą. Šiuos metus Šventasis Tėvas Benediktas XVI
paskelbė šventojo apaštalo Pauliaus metais. Ateitininkų fe-
deracijos valdybos įsitikinimu, ateitininkams, kurių vienas
šventųjų globėjų yra apaštalas Paulius, ypač dera vienijantis
su visuotine Bažnyčia metų temos centrine ašimi pasirinkti
Tautų apaštalo šv. Pauliaus asmenybę. Kaip vedamąją šv.
Apaštalo Pauliaus metų temos mintį valdyba siūlo šv.
Pauliaus laiško Timotiejui ištrauką: „Dievas juk davė mums
ne baimės dvasią, bet galybės, meilės ir savęs valdymo dvasią”
(2 Tim 1, 7). Apmąstydami šiuos apaštalo žodžius, siekime
įgyvendinti mūsų šūkį ,,Visa atnaujinti Kristuje” ne baikščiai
pasislėpę nuo mus supančio pasaulio ar užsisklendę tik savo
draugų būrelyje, bet drąsiai ir atvirai su pasitikėjimu, veiklia
meile ir kūrybiniu veržlumu veikdami savo mokyklose, para-
pijose, bendruomenėse, universitetuose, viešoje erdvėje.

Ateitininkų federacijos valdyba šv. Pauliaus metais ragi-
na visus ateitininkus ypatingas pastangas ir dėmesį skirti:

• Ateitininkų bendrystės kuopose ir visoje orga-
nizacijoje sustiprinimui. Stiprinkime ir palaikykime vieni
kitus, kad ateitininkija mums visiems taptų tikra Kelio ben-
druomene, kurioje galėtume vieni kitiems padėdami ir
papildydami vieni kitų talentus siekti proto, dvasios ir kūno
tobulumo.

• Tikėjimo pažinimui. Pažinkime savo tikėjimą, kad
kiekvienam klausiančiam galėtume įtikinamai paaiškinti apie
mūsų Vilties priežastį (plg. 1Pt3, 15) ir semdamiesi įkvėpimo
iš šventojo apaštalo Pauliaus turėtume drąsos skleisti
tikėjimą bei krikščioniškąsias vertybes.

• Ateitininkijos istorijos pažinimui. Besirengdami
ateitininkijos 100-mečiui pažinkime savo organizacijos istori-
ją, kad tvirčiau atsiremtume į savo garbingas šaknis ir iš
mūsų pirmtakų darbų pasisemtume išminties, įkvėpimo bei
drąsos dabarties veiklai.

GARBĖ KRISTUI!
Vygantas Malinauskas

Ateitininkų federacijos pirmininkas

Iõ Ateitininkû gyvenimo
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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 — detalės bus praneštos
vėliau)

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

VISI KVIEČIAMI!

„Dievas juk davė mums ne baimės dvasią,
bet galybės, meilės ir savęs valdymo dvasią”

Rinkimai į ŠAA Tarybą
2009 metais bus renkama nauja

Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba
(ŠAAT). Kviečiame kandidatuoti ar
kitus siūlyti. ŠAA Tarybos nariu gali
būti renkamas kiekvienas ateiti-
ninkas, sulaukęs aštuoniolikos metų
ir išbuvęs ateitininku ne mažiau kaip
penkerius metus. Tarybos narys gali
eiti ir kitas pareigas ateitininkų
organizacijoje. ŠAA Tarybos nario
kadencija yra treji metai.

Kandidatavimo anketas rasite
tinklalapyje http://ateitis.org/
musu/?p=182 Daugiau informacijos
suteiks ŠAAT nominacijų komisijos
narė Loreta Grybauskienė tel: (708)
349-7426,
el. paštas: Vlasr@aol.com

Belskit ir bus atidaryta,
prašykit ir bus duota…

Ateitininkų vienetai ir valdybos,
užsibrėžę vykdyti reikšmingus dar-
bus, bet neturintys lėšų jų įgyvendi-
nimui gali prašyti paramos iš Atei-
tininkų šalpos fondo. Parama
skirstoma dukart per metus. Rudens
terminas yra š. m. lapkričio 1 d.

Prašymus pateikti AŠF pirmi-
ninkui Vyteniui Damušiui paštu
6010 Jody Lane, Tinley Park, IL
60477. tel. 708-532-6591 arba el.
paštu: Vytenis2@yahoo.com. Pra-
šymo anketas ir daugiau informa-
cijos rasite ateitininkų tinklalapyje
www.ateitis.org pasrinkę ,,Atei-
tininkų šalpos fondo” nuorodą.

Julija Petraitytė ir Jonas Čyvas neša Čikagos moksleivių atei-
tininkų vėliavą rugsėjo 14 d. Šiluvos Marijos procesijoje Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijoje. Jono Kuprio nuotr.

Šv. Pauliaus atsivertimas pakeliui į Damaską. Caravaggio 1600 m.

,,Ateities” redakcija laukia iš išei-
vijos ateitininkų straipsnių, nuotrau-
kų, veiklos aprašymų. Malonėkite siųs-
ti savo kūrinius ,,Ateičiai” el. pašto
adresu: zurnalas@ateitis.lt

Kviečiame užsiprenumeruoti
Dar negaunate ,,Ateities”? Pre-

numeratos kaina tik 32 JAV dol. Savo
užsakymus siųskite: Laurai Lapšytei,
2444 9th Street, Apt. 1, Boulder, CO
80304. El. p. lapsyte@ yahoo.com

Ieškomi mecenatai
Anot redaktorės Redos Sopranai-

tės, ,,Ateities” žurnalo neįstengia už-
siprenumeruoti visos Lietuvos atei-
tininkų kuopos. ,,Kviečiame užsienio
lietuvius būti ‘Ateities’ mecenatais”,
skatina redaktorė. ,,Užprenumeruokite
‘Ateitį’ kuopai, veikiančiai jūsų gimti-
nėje, arba kitoje jums mieloje vietovė-
je.” Prašome susisiekti su ,,Ateities”
redakcija, el. paštu zurnalas@ateitis.lt apie
galimybes dovanoti ,,Ateitį”.

Remkime ,,Ateitį”
savo mintimis ir aukomis
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POPIEŽIUS PASAKOJO APIE
SAVO KELIONĘ Į PRANCŪZIJĄ

Trečiadienio rytą popiežius Be-
nediktas XVI kelioms valandos par-
vyko iš Castel Gandolfo į Vatikaną ir
trečiadienio bendrojoje audiencijoje
susitiko su maldininkais. Kaip įpras-
ta po apaštališkųjų kelionių, šio
trečiadienio bendrosios audiencijos
dalyviams popiežius pasakojo apie
prieš porą dienų pasibaigusią savo
kelionę į Prancūziją.

Kelionė prasidėjo Paryžiuje, kur
simboliškai susitikau su visa pran-
cūzų tauta, – sakė popiežius, – pager-
biau tą mylimą tautą, kurios civi-
lizacijos kūrime Bažnyčia dalyvavo
jau nuo II amžiaus. Įdomu, kad bū-
tent šiame kontekste subrendo bū-
tinumas atskirti politikos ir religijos
sferas, pagal garsų Jėzaus posakį:
„Atiduokite ciesoriui, kas ciesoriaus,
o Dievui, kas Dievo.” Ant romėniškų
monetų būdavo iškaltas imperato-
riaus atvaizdas ir dėl to monetos jam
priklausė. Tuo tarpu žmogaus širdyje
yra įspaustas Kūrėjo ir mūsų gyveni-
mo Viešpaties atvaizdas. Dėl to ir
sveikas pasaulietiškumas negali neig-
ti dvasinės sferos, bet privalo pripa-
žinti, kad būtent ji, Kūrėjo išminčiai
paklūstančios žmogaus sąžinės dėka,
yra mūsų laisvės ir pasaulietiškų
reikalų autonomijos užtikrinimas.

Kalbėdamas apie Paryžiuje vy-
kusį susitikimą su kultūros žmonė-
mis, popiežius priminė, kad susitiki-
mas vyko Bernardinų kolegijoje – XII
amžiaus pastate, buvusiame cistersų
vienuolyne, kuriame pernai miręs
kardinolas Jean Marie Lustiger įkūrė
dialogo centrą. Šiame centre popie-
žius pasakė gana ilgą kalbą apie Va-
karų teologijos pradžią ir Europos
kultūros šaknis. Mūsų kultūra gimė
iš Dievo ieškojimo, – sakė popiežius, –
dėl to Dievo ieškojimas ir šiandien
turėtų būti kiekvienos tikros kultū-
ros pamatas.

Toliau savo kalboje trečiadienio
rytą popiežius paminėjo Paryžiaus
katedroje drauge su kunigais, vienuo-
liais ir seminaristais kalbėtus Miš-
parus bei po Mišparų prie katedros
vykusį susitikimą su jaunimu. Pa-
minėjo taip pat apsilankymą penkias
mokslų akademijas vienijančiame
Prancūzijos institute. Esu vienos tų
akademijų narys, – kalbėjo popiežius,
– tad man buvo nepaprastai džiugu
susitikti su kolegomis. Galiausiai
paskutinis kelionės Paryžiuje įvykis
buvo Mišios aikštėje prie Invalidų

bažnyčios. Pasak popiežiaus, jis
Apaštalo Pauliaus žodžiais ragino
Paryžiaus ir visos Prancūzijos gyven-
tojus ieškoti gyvojo Dievo, kuris
Eucharistijoje esančiame Jėzuje pa-
rodė mums savo veidą ir paragino
mus taip mylėti žmones, kaip jis mus
mylėjo.

Paskui nukeliavęs į Lurdą Be-
nediktas XVI prisijungė prie tūks-
tančių tikinčiųjų, ėjo tuo pačiu
jubiliejiniu piligrimų keliu, vedančiu
per pagrindines šventosios Bernade-
tos gyvenimo vietas. Popiežius papa-
sakojo ir apie savo apsilankymą baž-
nyčioje, kurioje Mariją regėjusi šven-
toji buvo pakrikštyta, varganuose jos
gimtuosiuose namuose, Massabielle
grotoje, kur Marija net 18 kartų jai
apsireiškė, ir, galiausiai, koplyčioje,
kur Bernadeta priėmė Pirmąją Ko-
muniją. Popiežius taip pat paminėjo
dalyvavimą įspūdingoje vakaro proce-
sijoje su žvakėmis ir deglais. Lai-
mingu sutapimu, sekmadienį, kai
buvo aukojamos Marijos apsireiški-
mų 150-ųjų metinių Mišios, Bažny-
čios liturgijoje buvo minimas švento-
jo Kryžiaus išaukštinimas. Kryžius
yra iškalbingiausias vilties ženklas,
bylojantis apie didžiausią meilę. Lur-
de, pirmos ir tobulos Viešpaties

Kryžiaus liudytojos Marijos mokyklo-
je, krikščionys išmoksta savo gyveni-
mo kryžiuose matyti šlovingą prisi-
kėlusio Viešpaties Kryžių. Sekmadie-
nio vakarą popiežius dalyvavo Eucha-
ristinėje procesijoje. O pirmadienį,
paskutinę savo kelionės dieną, Baž-
nyčios liturginiame kalendoriuje
minint Sopulingosios Mergelės Mari-
jos šventę, buvo aukojamos Mišios,
kuriose dalyvavo ligoniai. Kai ku-
riems iš jų popiežius suteikė Ligonių
sakramentą.

Šlovinkime Viešpatį, – ragino
popiežius trečiadienį sakytos kalbos
pabaigoje, – ir dėkokime jam už tai,
kad Marijos apsireiškimu šventajai
Bernadetai buvo sukurta šita nepa-
prasta vieta, kurioje žmonės gali
sutikti gydančią Dievo meilę. Lurde
apsireiškusi Mergelė mums sako, jog
pasaulis yra mūsų piligrimystės į
Dangų, mūsų amžiną tėvynę vieta.
Visi esame piligrimai ir visiems mums
reikia Motinos, kuri mus vestų. Jos
šypsena mums kviečia drąsiai eiti
pirmyn ir tvirtai tikėti, kad Dievas
yra geras, kad Dievas yra meilė.

,,Vatikano radijas”

,,Ū! A! Šiluva!”

DALIA CIDZIKAITÈ

„Mes a-tei-nam! Ū! A! Ši-lu-va!“ — tokiu šūkiu rugsėjo 7 d., sekma-
dienį, į Šiluvos miestelį įžygiavo kone tūkstantį siekianti jaunimo eisena.
Iš visos Lietuvos parapijų susirinkę jauni žmonės savo tradicinę, jau šeš-
tąją piligriminę kelionę į Šiluvą ir Šiluvos atlaidus pradėjo nuo Kryžių
kalno. Šiais metais jie buvo jubiliejinių Šiluvos atlaidų — Švč. Mergelės
Marijos 400 metų apsireiškimo Šiluvoje — dalis. Visas tris dienas kiek-
vienais metais dalyvių skaičiumi vis gausėjančiai jaunimo eisenai šiemet
nepailstamai vadovavo ir ją vedė Šiaulių vyskupas ir Lietuvos kariuo-
menės ordinaras Eugenijus Bartulis.

Šiame piligriminiame žygyje dalyvavo jaunieji šauliai, skautai, atei-
tininkai, pranciškoniškasis jaunimas, vienuoliai ir vienuolės, vyskupijų
jaunimo centrų ir parapijų jaunimas, Lietuvos kariai ir kiti. Susirinko iš
visos Lietuvos: Šiaulių, Kauno, Vilniaus, Marijampolės, Panevėžio, Klai-
pėdos ir kitų regionų. Dalyvavo ir nemaža grupė Lenkijos lietuvaičių. Tad
jaunimo žygis pamažu tampa tarptautiniu. 

Nuo tos dienos į Šiluvą kiekvieną dieną plaukė minios žmonių. Tą
dieną, kai lankiausi Šiluvoje, buvo skelbiama, jog į nedidelį, bet tikrai ste-
buklingą Lietuvos miestelį susirinko apie 5 tūkstančiai tikinčiųjų. Tą sek-
madienį buvo ne tik laikomos šv. Mišios už lietuvių jaunimą, bet ir iškil-
mingai atidengta bronzinė Jono Pauliaus II skulptūra. Prieš porą dienų
internetinėje svetainėje Bernardinai.lt pasirodžiusiame pokalbyje su
arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi, SJ, Kauno arkivyskupas išreiškė viltį,
jog ir pasibaigus Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų
jubiliejaus iškilmėms, Šiluva išliks traukos centru. 

Net neabejoju, jog po skulptūros popiežiui Jonui Pauliui II atidengi-
mo, nuo šiol Šiluvos miestelis tikinčiuosius trauks ne tik aplankyti 1608
m. Šiluvoje įvykusio Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo — pirmojo jos
pasirodymo Europoje, bet ir lenkų skulptoriaus Czeslaw Dzwigaj sukurtos
skulptūros popiežiui. Ji jau gavo savotišką žurnalistų krikštą. Anot jų,
lietuviškasis arba šiluviškis Jonas Paulius II (popiežiaus skulptūrų yra ir
daugiau – minėtas lenkų skulptorius yra sukūręs ne vieną paminklą jam)
tarsi bėga iš koplyčios, skuba pas savo tikinčiuosius. 

Rugsėjo 6 d. prasidėjusi visų lietuvių katalikų šventė Šiluvoje tęsėsi
iki rugsėjo 15 d. Kiekviena Šiluvos atlaidų diena buvo skiriama vis kitai
grupei: jaunimui, ligoniams, kunigams, šeimoms. Išeivijos atstovų buvo
laukiama paskutiniąją rugsėjo 15-osios dieną – Padėkos šventę, kai į Šilu-
vą rinkosi po visą pasaulį pasklidę lietuviai.

Švč. Mergelės Marijos 400 metų apsireiškimo piemenėliams jubiliejus
jau buvo paminėtas daugelyje Šiaurės Amerikos lietuviškų telkinių. Čia,
Čikagoje, iškilmės įvyko praėjusį sekmadienį, rugsėjo 14 d., Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Park. Bet tai tikrai dar ne pabaiga.
,,Draugo” redakciją pasiekia naujos žinios apie vis kitur švenčiamą Šilu-
vos jubiliejų. Šie metai ne tik Lietuvoje, bet ir išeivijoje iš tiesų tampa
Šiluvos metais.

Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejus, ofi-
cialiai jam jau pasibaigus, ,,Drauge” nesibaigia. Mes ir toliau spausdin-
sime straipsnius ir nuotraukas apie jubiliejaus šventimą įvairiuose lietu-
viškuose telkiniuose išeivijoje, o aplinkraštį ,,Šiluvos žinia”, kurį redaguo-
ja Čikagoje ilgą laiką studijavęs kun. Nerijus Šmerauskas ir kurio
rūpesčiu jį gauna visos lietuviškos parapijos tiek Lietuvoje, tiek ir užsieny-
je, dar kurį laiką matysite dienraščio puslapiuose. Jeigu turite kuo pasi-
dalinti iš šios šventės, siųskite medžiagą į redakciją (redakcija@drau-
gas.org; dalia.cidzikaite@gmail.com) arba N. Šmerauskui (nuostaba@
gmail.com).

Iš Šiluvos atgal į Vilnių mūsų automobilyje važiavę trys jauni piligri-
minio žygio keliauninkai, nors ir pavargę, noriai dalijosi savo trijų dienų
įspūdžiais. Nors vienas skundėsi nutrintomis kojomis, kitas – nelabai
patikusia kareiviška koše, visi trys sutarė, jog keliauti buvo verta, nes
susipažino su kitų parapijų jaunimu ir sutvirtino savo tikėjimą. O aš
išmokau dar vieną naują šūkį, kurį tarptautinio piligriminio žygio daly-
viai skandavo visas tris dienas eidami nuo Kryžiaus kalno iki Šiluvos:
,,There’s no better party like katalikų party!” (laisvas vertimas: „Nėra
geresnio pasibuvimo, kaip katalikų!”). 

Lurdo Madona – 1864 m. Occitan mieste (Prancūzija) pastatyta skulptūra.

Šiluvos atlaidai rugsėjo 7 d. Lietuvoje. Dalios Cidzikaitės nuotr.
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Amerikos politinės grumtynės
dėl prezidento kėdės labai primena
žaidimą šachmatais. Partijos ieško
silpnų vietų priešininko gretose,
stengiasi išnaudoti mažiausią kitos
pusės klaidelę ir tuo pačiu stiprinti
savo pozicijas. Demokratų suvažiavi-
mas ir Barack Obama ugninga kalba
jame, atrodė, galutinai paskelbė ša-
chą respublikonams, kad jie, praradę
daugumą Kongrese ir Senate, praras
ir Prezidentūrą. Bet taip, kaip šach-
matuose šachuojamą karalių gelbėja

karalienė, taip ir respublikonai sura-
do savo karalienę – Sarah Palin.
Niekas netikėjo, kad John McCain
savo viceprezidentu pasirinks moterį,
ypač taip mažai žinomą,  pagal gyven-
tojų skaičių labai mažos valstijos
gubernatorę ir dar penkių vaikų mo-
tiną. Šis pasirinkimas visiškai už-
temdė Obama kalbos atgarsius ir
visas spaudos ir visuomenės dėmesys
nukrypo į S. Palin. Klausančiųjų S.
Palin kalbos skaičius televizijoje vir-
šijo klausiusiųjų Obama kalbos de-
mokratų suvažiavime. Stebino ir per
televiziją matoma jos šeima. Ji pati
pripažino, kad tai nėra ideali ameri-
kiečių šeima: trys dukros, viena – kū-
dikio besilaukianti netekėjusi sep-
tyniolikmetė su būsimo vaikelio tėvu,
su negalia neseniai gimęs sūnelis,
kitas sūnus – karys, vykstąs į Iraką,
vyras, dirbantis naftos bendrovėje,
bet esantis darbininkų profesinės
(unijos) sąjungos narys. Savo kalboje
ji ne tik šmaikščiai atrėmė priekaiš-
tus dėl tariamo jos nepatyrimo, bet ir
nevengė aštrios kritikos su gera doze
humoro demokratų kandidatui, susi-
laukdama jai pritarančių suvažiavi-
mo salę drebinusių šauksmų ir plo-
jimų. S. Palin laikysena, puikiai pa-
sakyta kalba tiesiog įkvėpė ne tik su-
važiavime dalyvavusius respubliko-
nus, bet ir respublikonus visame
krašte. Net po to sekusi  McCain kal-
ba susilaukė daug didesnio dėmesio
nei buvo tikėtasi.

Nereikėjo ilgai laukti, kad į S. Pa-
lin atsisuktų visos demokratų ir ypač
jų kraštutinio kairiojo sparno patran-
kos. Taip, kaip šachmatų lentoje pės-
tininkai saugo savo karalių nuo prie-
šo karalienės, taip Obamos gerbėjai
puolė jį ginti juodindami  Palin. Šiais
laikais internetas yra forumas, kuria-
me telpa viskas, ko nei laikraščiai,
nei televizija netalpintų, tad tiek
respublikonai, tiek demokratai vieni
kitus vanoja tartum jie nebūtų to
paties krašto piliečiai. Tačiau šiuo
atveju demokratų puolimai peržengė
visas padorumo ribas. Paskelbta, kad
su Down sindromu gimęs Palin ber-
niukas yra ne jos, o jos dukters. Įdo-
mu, kad internete eina gandas, kad ji,
siekdama karjeros, slepianti savo
žydišką kilmę: jos senelis iš motinos
pusės – Schmuel Sheigam – yra Lie-
tuvos žydas, gimęs 1912 m. Vilka-
viškyje ir 1915 m. tėvų atvežtas į

Ameriką. Jų pavardė Ellis Island imi-
gracijos pareigūnų pakeista pagal
tarimą į airišką Sheeran. Aišku,
Obama nuo tokių savo „pėstininkų”
veiksmų atsiriboja, teigdamas, kad
asmeniškiems niekinimams rinki-
minėje agitacijoje ne vieta, tačiau į
Alaską  buvo nusiųsti keliolika  teisi-
ninkų ieškoti inkriminuojančios me-
džiagos apie Palin praeitį, jos šeimą ir
jos valdymo sėkmes ir nesėkmes,
ypač tas. Aišku, ne viskas, jai esant
gubernatore, buvo taip idealu, kaip
pradžioje skelbta, bet iki šiol nieko
nerasta, kas ženkliai kenktų jos kan-
didatūrai. 

Labai keisti Amerikos feminisčių
veiksmai. Galvotumei, kad jos viso-
mis keturiomis remtų moterį, sie-
kiančią viceprezidento posto, bet
kaipgi jos rems moterį, ne tik pasisa-
kančią prieš negimusiųjų žudymą,
bet ir atsisakiusią nutraukti nėštumą
žinant, kad vaikelis gims su negalia.
Negana to, pareiškusią, kad tai – jos
šeimai dovana ir išbandymas. Netrūks-
ta priekaištų, kad jai – penkių, ypač
mažų vaikų motinai – netiktų užimti
tokių aukštų ir sunkių pareigų, nes
nukentėtų šeima. Ir tie priekaištai
ateina iš to demokratų sluoksnio, ku-
ris nepripažįsta, kad šeima gali būti
sukurta tik su vyru ir moterimi.

* * *
Iki partijų suvažiavimų ir Palin

atsiradimo senatorius McCain ap-
klausose buvo gerokai atsilikęs nuo
Obama. Jis ne tik pasivijo demokratų
kandidatą, bet vienu kitu tašku ir
lenkia jį. Ir jeigu nei viena, nei kita
pusė nepadarys kokių nors liapsusų,
tai taip gali tęstis iki rinkimų, ir sun-
ku prognozuoti laimėtoją. Bet sąlygos
yra palankesnės demokratams laimė-
ti. Pirmiausia – žiniasklaida. Respub-
likonų priekaištai, kad Amerikos

APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIOAPMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIO
Kas laimės?

JUOZAS GAILA
gaila1@verizon.net

žiniasklaida nėra objektyvi ir atvirai
remia demokratus ir  Obama, nėra be
pagrindo. Labiausiai kaltinamas tele-
vizijos MSNBC kanalas, kuris pradė-
jęs prarasti žiūrovus, ėmėsi priemo-
nių taisyti savo reputaciją iš pareigų
pašalindamas du pagrindinius rinki-
mų kampanijos žinių žurnalistus.
Vienas iš jų Chris Matthews, besigy-
ręs, kad jam virpuliai eina kojomis
klausant Obama kalbos. Bet va, ABC
žurnalistas Charles Gibson pokalbyje
su Palin elgėsi ne kaip žurnalistas,
bet kaip tardytojas. Jo klausimai ne-
būtų per aštrūs, jei tokius pat būtų
uždavęs ir tokiu pat tonu ankstesnia-
me pokalbyje su Obama. Be to, Palin
nekandidatuoja į prezidentus. Taigi,
neabejotina, kad ir ateityje men-
kiausi respublikonų kandidatų liap-
susai bus spaudos ir televizijos iš-
pūsti iki begalybės. Bet didžiausias
demokratų „talkininkas” – tai pablo-
gėjusi krašto ekonominė padėtis.
Krašte jau įsigalėjusi nuomonė, kad
dėl namų, bankų, akcijų biržos krizės
ir net dėl padažnėjusių gamtos ne-
laimių kaltas prezidentas G. W. Bush,
o Obama tereikia tik McCain prisegti
Bush pasekėjo etiketę ir tuo jis rin-
kėjus išgąsdins, kad balsavimas už
respublikonų kandidatus bus tos kri-
zės tęsinys. Sunku žmogų, praran-
dantį namus, gal ir su katedros aukš-
čio lubomis, sunkiai sukrapštantį do-
lerį įsigyto visureigio (SUV) automo-
bilio paskolai ir benzinui, įtikinti,
kad jis dėl to pats kaltas. Kaltas, nes
nemokėjo suprasti, kad pakilus pas-
kolos nuošimčiams jis nepajėgs jos
mokėti. O kaip jam suprasti, jei val-
diškoje mokykloje mokytojai jo neiš-
mokė apskaičiuoti nuošimčių, o tėvai
– kaip gyventi pagal savo pajamas. 

* * *
Kas pasikeis Amerikoje laimėjus

vieniems ar kitiems? Sakykime, pre-
zidentu tampa Obama, kokių pokyčių
galima tikėtis ir kokia bus ta jo perša-
ma „change”? Tiek pažėręs pažadų,
turės vienaip ar kitaip jį rėmusius pa-
tenkinti. Demokratams turint daugu-
mą Kongrese ir Senate nebus jam
sunku gauti lėšų visoms jo išgalvo-

toms programoms ir programėlėms ir
apskritai valdžios biurokratijos didi-
nimui. Bet jei jis tikrai pasišaus visus
pažadus įgyvendinti, tai reikš tiesiog
užprogramuotą infliaciją, didėjantį
nedarbą ir didžiulį biudžeto deficitą.
Reikia tikėtis, kad jei jis laimės, pasi-
rinks kompetentingus patarėjus, ku-
rie supažindins jį su realybe, kitaip
tariant, grąžins iš padangių į žemę.
Taigi, drastiškų pokyčių kraštas ne-
susilauks.

Kas Amerikoje pasikeis laimėjus
McCain? Savo kalbą partijos suvažia-
vime jis baigė emociškai šaukdamas
„I will fight for you, I will fight...”. Iš
tikrųjų, jam to vadinamo „fight” tik-
rai reikės. Kraštas jau dabar yra pasi-
dalijęs į dvi labai priešingas stovyk-
las, o jam laimėjus tas pasidalijimas
ne tik nesumažės, bet tęsis ir taps dar
aštresnis. Demokratų partija yra pe-
rėjus į kairiųjų radikalų rankas,
kurie niekada nesutiks su pralai-
mėjimu. Vis dėlto,  McCain laimėjus
galima laukti daugiau pasikeitimų
krašte. Jis tikrai stengsis sumažinti
biurokratiją valdžioje, jis priešinsis
senatorių ir Kongreso narių išlaidu-
mui kuriant bevertes, šimtus mili-
jonų kainuojančias programas. Ta-
čiau kai kur jo ir Obama programos
sutampa. Jie abu nenoromis tęs sie-
nos su Meksika statymą, bet vengs
bet kokių griežtesnių veiksmų emi-
grantų iš Meksikos atžvilgiu. Abu
stengsis šiek tiek pažaboti įsigalėjusį
lobizmą, abu skirs daugiau lėšų gam-
tos apsaugai ir spaus įmones mažinti
taršą. Užsienio politikos atžvilgiu
abu gerokai skiriasi. McCain tęs
dabartinę užsienio politiką, o Obama
ieškos kompromisų. Vaikystę pralei-
dęs musulmonų aplinkoje, o Ame-
rikoje bendravęs su juodaodžiais,
antisemitiškai nusiteikusiais radi-
kalais, jis gal bus objektyvesnis žydų
ir palestiniečių konflikte ir užbaigs
dabartinės Amerikos valdžios veid-
mainišką politiką Izraelio ir arabų
pasaulio atžvilgiu. Apskritai paėmus,
besibaiminantys dėl drastiškų po-
kyčių Amerikoje neturėtų baimintis,
o belaukiantys tų pokyčių turėtų
apsiprasti, kad jų nesulauks. 

Besibaiminantys dėl drastiškų pokyčių Amerikoje
neturėtų baimintis, o belaukiantys tų pokyčių – turėtų
apsiprasti, kad jų nesulauks. 

Ellis Island. Internetu sklinda gandas, jog Palin protėviai Ellis Island pasikeitė žydišką pavardę į airišką.
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Dvi viešnagės Šv. Andriejaus parapijoje
Atvyksta kardinolas Rigali

švęsti Šiluvos sukaktį

Sekmadienį, spalio 12 dieną, Phi-
ladelphia lietuviai iškilmingai minės
Šv. Marijos 400 metų Šiluvoje apsi-
reiškimo sukaktį. Šv. Andriejaus lie-
tuvių parapijoje (N. 19-th ir Wallace
Streets) 10:30 val. r. lietuvių kalba
laikomas šv. Mišias koncelebruos Phi-
ladelphia arkivyskupas J.E. kardino-
las Justin Rigali. Kvietimas dalyvau-
ti Šiluvos sukakties iškilmėse yra
perduotas visiems Philadelphia ar-
kivyskupijos tikintiesiems. Klebonas
kun. Petras Burkauskas maloniai
kviečia Šv. Kazimiero ir Šv. Jurgio
lietuvių parapijų tikinčiuosius daly-
vauti neeiliniame Šiluvos sukakties
paminėjime. Ypač laukiami ir kvie-
čiami lietuvių kilmės kunigai ir se-
selės. 

Prieš 85-rius metus įkurta Šv.
Andriejaus parapija tik antrą kartą
savo istorijoje sulauks Philadelphia
arkivyskupijos vyskupo apsilankymo.
1999 m. švenčiant Šv. Andriejaus pa-
rapijos 75 metų jubiliejų, J.E. kardi-
nolas Anthony Bevelaqua buvo pir-
masis arkivyskupijos valdytojas, savo
apsilankymu pagerbęs lietuvių para-
piją savo apsilankymu.

Kleb. kun. P. Burkauskas ir para-
pijos komitetai sparčiai darbuojasi
laukdami arkivyskupo ir gausių ti-
kinčiųjų. Parapijos choras, vadovau-
jamas Ilonos Babinskienės, entuzias-
tingai repetuoja. Moterys klebono
pakviestos bažnyčioje dėvėti tauti-
nius drabužius. Remonto komitetas
(pirm. Dalia Jakienė) ypač sėkmingai
yra pasidarbavęs. Surengtas vajus
remontams iki šiol yra atnešęs dau-
giau nei 50,000 dol. aukų. Buvo su-
taisytas bažnyčios fasadas, iš pag-
rindų atnaujinta parapijos salė, ją
išdažant, atnaujinant grindis, pert-
varkant patogumų kambarius ir
atliekant pagerinimus virtuvėje. Po
iškilmingų šv. Mišių visi yra kviečia-
mi apsilankyti parapijos salėje, kur
vyks priėmimas ir bus proga susi-
pažinti ir pasikalbėti su kardinolu
Rigali. Taip pat galėsite pasigrožėti
jaukia parapijos sale.

Mūsų parapijų bažnyčias JAV iš-
laikysime tik jas lankydami, remda-
mi, svetimiesiems parodydami, jog
esame gausi tikinčiųjų bendruomenė.
Spalio 12 d. Šiluvos iškilmės bus pui-
ki proga pakartotinai parodyti lietu-
viškąjį identitetą arkivyskupijos va-
dovybei.

Kun. P. Burkauskas, sužinojęs,
kad Šiluvos sukakties dieną, rugsėjo
8-tąją, Marijos šventovėje, Washing-
ton, DC esančioje Šiluvos koplyčioje
nebus aukojamos šv. Mišios, suorga-
nizavo autobusu pilgriminę kelionę į
Washington. Dalyvavo Šv. Andriejaus
ir Šv. Kazimiero parapijiečiai, o Mi-
šiose Šiluvos Marijos koplyčioje prie
jų prisidėjo ir internetu sukviesti lie-
tuviai iš Washington, DC ir Balti-
more apylinkių.

Sulaukėme mielos viešnios 
iš Lietuvos

Nuo rugsėjo 12 d. mūsų apylinkė-
je savaitę vieši miela viešnia iš Lietu-
vos – žurnalistė Lina Vaitiekūnaitė.
Skaudūs likimo posūkiai ją padarė
brangią visoms Philadelphia lietuvių
kartoms ir bangoms. Ją prieš penke-

rius metus ištikusi nelaimė suartino,
padarė mus geresnius, labiau su-
prantančius ir atjaučiančius. O į Lie-
tuvą sveikti, baigti studijų ir gyventi
sugrįžusi Lina, nepaisant nuotolių,
išliko sava, artima, suprantanti už-
sienio lietuvių lūkesčius bei rūpes-
čius.

Š. m. kovo 16 d., Verbų sekmadie-
nį, Šv. Andriejaus lietuvių parapiją
formaliai aplankė Philadelphia arki-
vyskupijos vyskupas pagalbininkas
Robert Cistone. Jo apsilankymą tau-
tiečių gausiai užpildytoje bažnyčioje
aprašiau ,,,Drauge”. Ko neparašiau –
(tada dar nežinojau!) – tai apie Linos
iš Lietuvos vysk. Cistone pasiųstą
laišką, kuriame ji ypač gražiai atsilie-
pė apie Šv. Andriejaus parapijos lietu-
vius. Nors ir gerokai pavėluotai su
skaitytojais dalinuosi į lietuvių kalbą
išverstu Linos vyskupui rašyto laiško
tekstu.

Jūsų Ekselencija vyskupe
Joseph R. Cistone,

Esu mergina iš Lietuvos. Kadan-
gi pažįstu Šv. Andriejaus lietuvių pa-
rapijos bendruomenę ir su jos nariais
daugiausia bendrauju internetu, iš-
girdau, kad Jūs Verbų sekmadienį at-
našausite šv. Mišias Filadelfijoje. Gy-
venu Lietuvoje, todėl negaliu Jūsų iš-
vysti. Tačiau noriu su Jumis pasida-
linti įspūdžiais apie šios parapijos
lietuvių bendruomenę, kurią Jūs
lankote.

Visų pirma turiu prisistatyti ir
paaiškinti, kodėl pažįstu šiuos Ameri-
kos lietuvius. Prieš 5 metus buvau
studentė ir vasarą atvykau į JAV už-
sidirbti, kaip tai daro daug mažų ša-
lių jaunimo. Deja, mano norai dirbti
sudužo, nes patekau į avariją (dirbau
visai netoli Filadelfijos – Delawer
valstijoje). Situacija buvo labai su-
dėtinga – gydytojai turėjo labai mažai
vilties dėl mano gyvybės... Svetimame
krašte buvau viena, todėl viskas „pa-
kibo ant plauko”...

Tačiau prisimindama tą vasarą
džiaugiuos, jog įvyko stebuklas – man
pagalbos ranką ištiesė būrys žmonių.
Ir didelė jų dalis buvo iš Šv. Andrie-

jaus lietuvių parapijos. Iki šio įvykio
man jie buvo visai nepažįstami žmo-
nės – net nenutuokiau, kad jie yra.
Tačiau išgirdę apie studentės lietuvės
nelaimę jie suskubo ir man padėjo!
Būriais lankė mane ligoninėje, rūpi-
nosi, kad aš atsigaučiau ir sveikčiau.
O svarbiausia – visi telkėsi parapijoje
ir meldėsi – prašė Dievulio man padė-
ti. Jų maldos man buvo nuostabūs
vaistai.

Jų dėka dabar turiu savo globėją
– Tėvą Pijų. Esu be galo laiminga,
nes jų iniciatyva kunigas Petras
Burkauskas mane palaimino su Tėvo
Pijaus pirštine ir galiu drąsiai sa-
kyti, kad nuo tos akimirkos pradėjau
po truputį atsigauti – man ir atmintis
sugrįžo, ir mano elgesys tapo paaiški-
namas, suprantamas ir logiškas (per
avariją kraujas išsiliejęs į smegenis
daug ką man „sujaukė”). Todėl galė-
jau sugrįžti į Lietuvą ir pabaigti
gydytis.

Kaip minėjau, visų lietuvių mal-
dos man labai padėjo. Kiek dabar tu-
riu nuostabių atvirukų, kuriuose
užrašyti linkėjimai nuo daugelio lie-
tuvių. Jų visų man ir neteko pamaty-
ti, nes Šv. Andriejaus bažnyčioje ne-
turėjau jėgų apsilankyti. Tačiau joje
lankosi labai daug lietuvių. Tai ži-
nau, nes perskaitau gausybę skirtin-
gų padrąsinimų ir linkėjimų. Dabar
drąsiai sakau, kad nelaimė gali
atnešti ir laimę! Mano nelaimė su-
teikė galimybę pažinti gausybę nuos-
tabių žmonių, kurie telkėsi maldoje ir
prašė man pagalbos.

Dabar mes daugiausia bendrau-
jame laiškais. Juos išsiunčiu vienam
arba keliems lietuviams. Tačiau rašy-
dama laiškus visada kreipiuosi į visą
bendruomenę, nes žinau – mano laiš-
ką tas lietuvis atsineš sekmadienį į
Šv. Andriejaus bažnyčią ir perskaitys

visiems lietuviams.
Džiaugiuosi, kad Šv. Andriejaus

parapija telkia lietuvius ir padeda
jiems išlaikyti tvirtus tarpusavio ry-
šius – taip jie išlaiko tiek tikėjimą,
tiek lietuviškas tradicijas ir kultūrą,
nes po pamaldų susirenka ir švenčia
mūsų lietuviškas šventes. Dažnai mes
lietuviai, gyvenantys čia, Lietuvoje,
mokomės iš šių bendruomenių, nes
mes įpratę melstis indvidualiai ir po
pamaldų mūsų bendruomenės retai
taip aktyviai veikia, kaip mūsų tau-
tiečiai Amerikoje. Todėl tikiuosi, kad
man dar pavyks kada nors aplankyti
Šv. Andriejaus parapiją ir joje padė-
koti Dievui už galimybę toliau gyven-
ti ir iš bendruomenės pasisemti ben-
dradarbiavimo bei vieningos maldos.

Tikiu, kad šis Verbų sekmadienis
Jums paliks puikius įspūdžius, nes
šv. Mišias švęsite nuostabioje parapi-
joje.

Nuoširdžiai,
Lina Vaitiekūnaitė

Rugsėjo 14 d. Lina pirmą kartą
lankėsi Šv. Andriejaus parapijoje. Iš
sakyklos ją pasveikino klebonas kun.
P. Burkauskas. Po Mišių parapijos sa-
lėje ji papasakojo apie savo gyvenimą
jai sugrįžus į Lietuvą po nelaimės.
Išeivijos lietuvių sukauptų lėšų dėka
ji baigė mokslus magistro laipsniu,
įsidarbino Narkotikų prevencijos de-
partamente, dalyvavo pilgriminėse
kelionėse į šventas vietas, dėkodama
Dievui už jai grąžintą sveikatą. Lina
išreiškė gilią padėką Philadelphia lie-
tuviams, kurie jai yra tapę jos ange-
lais sargais, parapijai įteikdama an-
gelo sargo statulėlę ir kitas jos ir jos
mamos dėkingumo dovanas. 

Algimantas S. Gečys

PHILADELPHIA,PA

Lina Vaitiekūnaitė dėkoja Phila-
delphia ir apylinkių lietuviams, bet
ypatingai Šv. Andriejaus parapi-
jiečiams, už moralinę ir finansinę
paramą, gautą po prieš penkerius
metus ją ištikusios nelaimės. 

Rimo Gedeikos nuotr.

1999 metais švenčiant Šv. Andriejaus parapijos 75 metų jubiliejų (iš k. į d.):
a. a. msgr. Leonas Peck-Peciukevičius, tuometinis Philadelphia arkivysku-
pas kardinolas  Anthony J. Bevilaqua, Šv. Andriejaus lietuvių parapijos kle-
bonas kun. Petras Burkauskas.                                              Petro Vaškio nuotr.
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Lietuviai dalyvaus Europos
jaunûjû mokslininkû konkurse             

Lietuvai – perspèjimai iš Briuselio 

Çekija siùlo kurti komunizmo
ir naciû� aukû� muziejû�  

Vilnius, rugsėjo 19 d. (Alfa.lt) –
Čekija, nuo 2009 m. sausio stosianti
prie Europos Sąjungos (ES) vairo,
sieks įkurti naują įstaigą, kuri bus to-
talitarizmo tyrimų institutas ir tota-
litarinių režimų aukų muziejus. „Šis
institutas galėtų apimti visą totalita-
rinę pasaulio istoriją nuo Portugali-
jos, Graikijos iki Baltijos valstybių”,
– sakė Pavel Zacek, dirbantis Prahoje
įsikūrusiame Totalitarizmo studijų
institute.

Pristatydamas šį sumanymą vie-
šajame posėdyje Europos parlamente
P. Zacek pabrėžė, kad šio instituto
veikla apimtų visus totalitarinius re-
žimus, ne tik komunizmą. „Europa
neturi vieningos istorijos,” – sakė jis.

Visos Europos istoriją tiriančios
įstaigos steigimas yra dalis taip vadi-
namo Prahos pareiškimo dėl Europos
sąžinės ir komunizmo, kurį Čekijos

Senatas priėmė 2008 m. sausį. Do-
kumente skelbiama, kad tiek nacių,
tiek ir komunistų totalitariniai reži-
mai turi būti laikomi „didžiausiu XX
amžiaus blogiu”, o visi nusikaltimai,
kurie buvo įvykdyti komunistų, turi
būti pripažinti „nusikaltimais prieš
žmoniją”.

Vis dėlto vargu ar institutas iš-
vys dienos šviesą per Čekijos pirmi-
ninkavimo ES pusmetį, nors P. Zacek
viliasi, jog Lenkija ir Baltijos valsty-
bės, kai tik gaus teisę pirmininkauti
27 šalių sąjungai, irgi sieks įgyven-
dinti šį sumanymą.

Praha taip pat siūlo rugpjūčio 23
d. paskelbti nacių ir komunistų tota-
litarinių režimų aukų atminimo die-
na – lygiai taip, kaip kiekvieną sausio
27 d. žemynas mini holokausto aukų
atminimą.

Vilnius, rugsėjo 19 d. (Balsas.lt)
– Geresnių algų ieškantys STT (Spe-
cialiųjų tyrimų tarnybos) agentai ver-
žiasi į kitas tarnybas. STT vadovybė
pavaldinius bando sulaikyti premijo-
mis.

Šiemet trijų atlyginimų dydžio
premijas gavo 29 STT kovotojai su
korupcija. Iš viso tarnyboje dirba 216
pareigūnų.

„Gerai, kad atsirado lėšų parei-
gūnams skatinti. Dar 2002 m. Vy-
riausybė nustatė vienkartinės pinigi-
nės išmokos, kuri negali viršyti 100
proc. nustatytos algos, tvarką. Mūsų
darbas labai sunkus ir ne visi ištveria
alinančius krūvius. Juk nusikaltėliai
nedirba tik darbo valandomis”, – guo-
dėsi STT direktorius Žimantas Pace-
vičius.

Pasak jo, premijomis apdovanoja-
mi operatyviniai darbuotojai, ku-
riems tenka paromis sekti valdinin-
kus ir jų bendrininkus. „Darbo tempo

neišlaiko net atėjusieji pas mus iš po-
licijos. Po metų kitų jie grįžta atgal.
Dėl to tarnyboje nemaža darbuotojų
kaita ir darbuotojų stinga kiekvieno-
je valdyboje”, – teigė Ž. Pacevičius.

Šiemet nepaisant didelių atlygi-
nimų (į rankas pareigūnai gauna apie
4 tūkst. litų) iš STT savo noru išėjo
10 pareigūnų.

Tuo tarpu masiškai paliekančių
policijos operatyvininkų neįmanoma
paskatinti normaliomis premijomis.
Už išaiškintus nusikaltimus jie apdo-
vanojami padėkos raštais, ženkleliais,
vardinėmis dovanomis. Tik geriausiu
atveju – 300 litų premijomis. Pernai
iš 15 tūkst. policininkų paskatinti
1,085 pareigūnai. Iš jų tik maža dalis
gavo premijas.

Papildomais pinigais nedžiugina-
mi ir užikiteisminius tyrimus  atsa-
kingi prokurorai. Iš šalyje dirbančių
857 prokurorų šiais metais paskatin-
ta vos 12 prokurorų padėkos raštais.

Sugedo ñmones bauginusi
„Pragaro mašina” 

Vilnius, rugsėjo 19 d. (Alfa.lt) –
Mokslininkai, dirbę su didžiausiu pa-
saulyje dalelių greitintuvu (didžiuoju
hadronų kolaideriu – LHC), pranešė,
kad bandymas sustabdytas neribo-
tam laikui. „Pragaro mašina” žmonių
pavadintas įrenginys sugedo dėl elekt-
ros išlydžio, pranešė Europos bran-

duolinių tyrimų centras (CERN).
Įrenginys sustabdytas prabėgus

vos savaitei po jo paleidimo. Dalelių
greitintuvas veikti pradėjo rugsėjo 10
d. Pasak projekte dalyvaujančių moks-
lininkų, nėra aišku, kada bandymą
bus galima tęsti.

Dalelių greitintuvas įrengtas
Šveicarijoje, 27 km ilgio požeminiame
rato formos tunelyje. Greitintuve be-
veik šviesos greičiu įsukti protonų
srautai, skriejantys priešingomis
kryptimis, susidurs vieni su kitais, o
po susidūrimo mokslininkai ištirs
skeveldras, ieškodami naujų elemen-
tariųjų dalelių.

Skeptikai jau spėjo šį įrenginį pa-
vadinti „pragaro mašina”, nes bandy-
mo metu gali susidaryti mikrosko-
pinė juodoji skylė, kuri pamažu siurb-
dama aplinkinę materiją pražudys
Žemės rutulį. 

Pasaulio žiniasklaidos teigimu,
dalelių greitintuvas sugedo jau ant-
rąją bandymo dieną, tačiau moksli-
ninkai oficialų pranešimą apie gedi-
mą pateikė tik po savaitės. Tikimasi,
kad artimiausiomis savaitėmis didy-
sis dalelių greitintuvas bus įjungtas
ir vėl pradėtas ruošti bandymui jau
artimiausiomis savaitėmis.

Vilnius, rugsėjo 19 d. (ELTA) –
Europos Sąjungos (ES) jaunųjų moks-
lininkų konkurse Kopenhagoje bus
pristatyti keturi lietuvių darbai.

Pasak konkurso nacionalinės
vertinimo komisijos pirmininko, Fi-
zikos instituto vyriausiojo mokslo
darbuotojo dr. Vlado Vansevičiaus,
mokslininko kelias yra daugiau negu
profesija – tai gyvenimo būdas. 

,,Šiemet prasidės ES struktūri-
nių fondų lėšomis remiama 7 metų
trukmės programa, kurios tikslas –
pasiekti kiekvieną mokyklą, surasti
visus norinčius išbandyti save moks-
liniame darbe ir sudaryti palankiau-
sias sąlygas jaunųjų tyrėjų siekiams
ir svajonėms įgyvendinti”, – teigė V.
Vansevičius.

Kopenhagoje iškilmingai prasidė-
jusiame ES jaunųjų mokslininkų
konkurse varžysis apie 200 talentin-

giausių jaunųjų mokslininkų iš dau-
giau kaip 40 Europos šalių, taip pat –
Jungtinių Valstijų, Kinijos, Japonijos.
Šiais metais Europos jaunųjų moks-
lininkų konkursas švenčia savo dvi-
dešimtmetį. Šia proga organizuojamų
išskirtinių renginių dalyviai turės ga-
limybę susitikti su Nobelio premijos
laureatais, pasidalinti patirtimi, min-
timis su kolegomis.

Praėjusiais metais Ispanijoje vy-
kusiame konkurse dvi Vilniaus uni-
versiteto pirmakursės sulaukė tarp-
tautinio pripažinimo. Tiriamąjį darbą
chemijos srityje atlikusios merginos
vertinimo komisijos sprendimu sa-
vaitę galėjo stažuotis Prancūzijoje.
Mildai Jurėnaitei ir Rasai Briedytei
sėkmę atnešė dvejus metus trukęs
cinko dangų korozinių savybių tyri-
mas. 

Rugsėjo 10 d. pradėtas bandymas pa-
vadintas didžiausiu žmonijos istorijoje. 

Daugiakalbystei atsispirti padès
stipri gimtosios kalbos politika

STT agentai viliojami pinigais

Briuselis/Vilnius, rugsėjo 19 d.
(ELTA) – Europos Komisija nusp-
rendė pradėti pažeidimų tyrimo
veiksmus prieš Lietuvą ir Latviją dėl
galimai netinkamo ryšių tvarkymo.
Komisija mano, kad šiose šalyse už
telekomunikacijas atsakingos įstai-
gos atlieka darbus, kurie turėtų būti
priskirti priežiūros įstaigoms, o pas-
tariesiems trūksta nepriklausomu-
mo.

,,Nacionalinės valdymo įstaigos –
Europos Sąjungos (ES) telekomuni-
kacijų teisės pagrindas, todėl jos at-
lieka svarbų vaidmenį užtikrinant
nešališką mūsų bendrosios telekomu-
nikacijų rinkos valdymą”, – sakoma
už telekomunikacijas atsakingos Ko-

misijos narės Viviane Reding prane-
šime.

Pareigūnė pranešė, kad Lietuvai
ir Latvijai bus išsiųstas oficialus pra-
nešimas. Juo teiraujamasi, dėl kokių
priežasčių neįgyvendinami ES teisės
reikalavimai. Vėliau gali būti išsiųsta
pagrįsta nuomonė, kurioje jau nu-
matomas konkretus laikotarpis trū-
kumams ištaisyti. Neįvykdžius rei-
kalavimų, byla gali pasiekti Europos
Teisingumo Teismą, kurio sprendimo
nevykdymo atveju galima piniginė
bauda.

Lietuvoje už ryšius yra atsakinga
Susisiekimo ministerija, o ryšių
valdymą tvarko Ryšių reguliavimo
tarnyba. 

Vilnius, rugsėjo 19 d. (ELTA) –
Specialistai nuogąstauja, kad dėl ang-
lų kalbos skverbimosi Lietuvai gresia
daugiakalbystė, tačiau aukštų Euro-
pos Sąjungos (ES) pareigūnų nuomo-
ne, mūsų pasirinktas gimtosios kal-
bos politikos pobūdis yra veiksmin-
gas ir leis išsaugoti šį turtą.

,,Aiškiai suvokiama, kad lietuvių
kalbai gresia pavojus. Senoji gražioji
kalba – ant išnykimo ribos. Versle
daug netaisyklingų vardinių pavadi-
nimų, Valstybinė lietuvių kalbos ko-
misija (VLKK) sunkiai tvarkosi su
verslo rykliais”, – Seime surengtoje
spaudos konferencijoje sakė Seimo
narė Dalia Teišerskytė.

Spaudos konferencijoje dalyva-
vusi VLKK pirmininkė Irena Smeto-
nienė pažymėjo, kad iki šiol pagrindi-
nis dokumentas, tvarkęs kalbos poli-
tiką, buvo Valstybinės kalbos politi-
kos 2003–2008 m. gairės. Šiuo metu
yra parengtas naujos 2009–2013 m.
Valstybinės kalbos politikos gairės,
kuriose ypatingas dėmesys skiriamas
3 dalykų sanglaudai – kalbai, visuo-
menei ir mokyklai. Projektą ketina-
ma teikti Seimo Švietimo, mokslo ir
kultūros komitetui. Gaires tikimasi
priimti Seimo rudens sesijoje.

Buvusi švietimo ir mokslo minis-
trė Roma Žakaitienė spaudos konfe-
rencijoje iškėlė ypač svarbią proble-
mą – lietuvių kalbos mokymą tauti-
nių mažumų, lenkų bei rusų mokyk-
lose. Pasak jos, valstybė siūlo, kad to-

kios bendruomenės, be savo kalbos,
dar rinktųsi ir lietuvių kalbą, taip pat
daugiau dalykų dėstytų šia kalba.

Tuo tarpu konferencijoje dalyva-
vę kalbininkai mano, kad daugiakal-
bystės modelis Europoje – ateitis, o
dabartinė dvikalbystės padėtis Švei-
carijoje ir Švedijoje – puikus tai įro-
dantis pavyzdys.

,,Mokės ir anglų kalbą, ir savo iš-
laikys. Kalbos išlikimas – jau ne grės-
mė, o tikrovė”, – sakė Europos Tary-
bos Kalbų komiteto specialistas Eike
Thurmann.

Pasak Manheimo (Vokietija) uni-
versiteto profesoriaus Gerhard Sti-
ckel, pastebimas teritorinis daugia-
kalbiškumas ir socialinis daugiakal-
biškumas, kai šeimoje kalbama ke-
liomis kalbomis.

Pasak E. Thurmann, Europos
Taryba ir Kalbų komisija labai rūpi-
nasi, kad būtų išlaikyta kalbų įvairo-
vė, stengiasi, kad jos neišmirtų, o tų,
kuriomis mažiau kalbama, būtų mo-
koma.

,,Rezultatai rodo, kad kalbos po-
litika yra veiksminga ir sustiprina
lietuvių kalbos statusą. Lietuvos  pro-
gramos veikia ir užtikrina, kad kiek-
viena bendruomenė gali būti moko-
ma savo kalba. Tai yra geras pavyz-
dys”, – Lietuvos gimtosios kalbos po-
litiką apibendrino vyriausioji tyrimų
specialistė Bristolio (Didžioji Brita-
nija) universitete Gabrielle Hogan-
Brun. 
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Denis MacShane
Bernardinai.lt

Šiandien, kalbėdami apie Rusiją,
dažnai vadovaujamės savotiškomis
aksiomomis tapusiomis klišėmis – to-
kia pagrindinė britų parlamentaro
leiboristo, buvusio šios šalies Euro-
pos reikalų ministro Denis MacShane
straipsnio apie Rusiją mintis. Ar Ru-
siją galima laikyti jos konflikto su
Gruzija nugalėtoja? Ar po šį rudenį
įvyksiančių JAV prezidento rinkimų
galima tikėtis esminių pokyčių JAV ir
Rusijos santykiuose? Ar Europa yra
pajėgi atsverti agresyvią Rusijos už-
sienio politiką? D. MacShaine bando
atsakyti į šiuos ir kitus klausimus,
aptardamas 10 populiarių teiginių
(juos autorius vadina ,,mitais”) apie
Rusijos vykdomą politiką ir kitų tarp-
tautinės bendruomenės narių santykį
su šia šalimi.

Vargu ar šiandien Rusiją galime
apibūdinti tais pačiais epitetais, ku-
riuos jai kažkada priskyrė Winston
Churchill. Didysis anglų politikas sa-
vo laiku Rusiją įvardijo kaip „paslap-
tingą šalį”, „enigmą”, o mes šiandien
susiduriame su visai kitokiu šios ša-
lies veidu – veidu nacionalistės peštu-
kės, valdomos pasipūtusio vadovo.
Pradėdamas veiksmus prieš Gruziją –
siųsdamas į ją tankus, lėktuvus ir ka-
ro laivus – Rusijos ministras pirmi-
ninkas Vladimir Putin gerokai išgąs-
dino savo mažąją kaimynę. Tačiau
net ir tokie, regis, objektyviai Rusijos
galią įrodantys faktai neturėtų leisti
mums pamiršti, jog Rusija visais lai-
kais tiesiog genialiai gebėjo kurti mi-
tus apie save – pradedant Potiomkin
kaimų kūrimu XVIII a. ir baigiant
baimės, jog sovietai užkariaus visą
pasaulį, kurstymu po Antrojo pasau-
linio karo. Šiandien galime prisiminti
gausybę tokių mitų. Štai 10 jų, labiau-
siai atitinkančių šių dienų įvykius:

Mitas Nr. 1. Vladimir Putin yra
pagrindinis Rusijos – Gruzijos konf-
likto nugalėtojas. 

Taip, V. Putin sėkmingai parodė,
kas valdo Rusiją, dabartinį šalies pre-
zidentą D. Medvedev nustumdamas į
šešėlį. Taip pat akivaizdus faktas yra
tai, jog V. Putin pavyko gauti abiejų
Rusijos parlamento rūmų pritarimą
Rusijos kariuomenei įsiveržti į Gru-
ziją ir užimti tam tikras jos teritori-
jas. Tačiau negalima paneigti to, kad
šiais savo veiksmais V. Putin paska-
tino Europą susivienyti – susivienyti
po to, kai dėl George W. Bush vykdy-
tos politikos Senasis žemynas buvo
gerokai susiskaldęs. 2003 m. neeilinio
Europos viršūnių Tarybos susitikimo
metu Europos valstybių vadovai pa-
laikė skirtingas puses, o štai 2008 m.
jie su Prancūzijos prezidentu Nicolas
Sarkozy priešakyje parėmė nuostatą,
kurios Didžiosios Britanijos užsienio
reikalų sekretorius David Miliband
atsargiai laikėsi nuo pat pirmųjų
konflikto dienų. Šįkart V. Putin nepa-
laikė netgi jo ištikimoji sąjungininkė
Kinija – Beijing pasibaisėjo Rusijos
nepaisymu Jungtinių Tautų nusta-
tytų sienų.

Mitas Nr. 2. Iš naujo prasidėjo
Šaltasis karas.

Po Antrojo pasaulinio karo pa-
baigos prasidėjusio Šaltojo karo es-
minis bruožas buvo visame pasaulyje
vykusi kova tarp dviejų ideologinių
sistemų. Tuo tarpu Gruzijos konflik-
tas, priešingai, tokiais ideologiniais
prieštaravimais nepasižymėjo – abie-

jų konfliktuojančių pusių ekonomika
yra paremta kapitalistiniais pagrin-
dais. Būtent – Gruzija yra pasiryžusi
būti nedideliu „tarpžemyninio kapi-
talizmo filialu”, Pietų Osetija tapo
korumpuoto karinio kapitalizmo
skauduliu, o Rusijoje klesti naciona-
listiniais bruožais pasižymintis, vals-
tybės valdomas kapitalizmas, labai
parankus V. Putin kartos buvusiems
KGB funkcionieriams.

Mitas Nr. 3. Nuo 1989 m. Rusija
buvo žeminama tarptautinėje bend-
ruomenėje.

Iš tikrųjų nė vienas buvęs Vaka-
rų priešas nesusilaukė tiek palanku-
mo, kiek jo susilaukė Rusija. Rusija
tapo Didžiojo septyneto nare. Euro-
pos Taryba Rusijai atvėrė savo duris,
nepaisant to, kad Rusija atsisakė pri-
pažinti Europos žmogaus teisių teis-
mo jurisdikciją. Rusams yra svetin-
gas kiekvienas Europos miestas. Į
Rusiją pasipylė Vakarų investicijos.
Kai 2000 m. Rusijos prezidentu tapo
V. Putin, jį karštai pasveikino George
W. Bush, Tony Blair ir Gerhard
Schröder. Ne vienerius metus Vakarų
valstybių vadovai buvo iš esmės užsi-
merkę ir linkę „nepastebėti” paslap-
tingų Rusijos žurnalistų mirčių ar ru-
sų įvykdytų karo nusikaltimų Čečė-
nijoje. Tad ar galima tvirtinti, jog su
Rusija buvo nesiskaitoma?

Mitas Nr. 4. Vakarai atsisako
Rusiją laikyti lygiaverte partnere.

Iš tikrųjų pati Rusija nesielgia su
Vakarais kaip su sau lygiais. V. Putin
valdymo metu Rusija su savo kaimy-
nais turėjo daugybę žodinių, diplo-
matinių, kibernetinių ar prekybos
ginčų, parodančių, kad Rusija, kurios
ekonomika yra mažesnė nei Meksi-
kos ar Pietų Korėjos, vis dar neišmo-
ko pagrindinės pamokos, kuri yra es-
minė Europos Sąjungai (ES). Būtent
Rusija neįsisąmonina, jog su visomis
valstybėmis, kad ir koks erzinantis
būtų jų elgesys,  turi būti elgiamasi
pagarbiai. Sau reikalaudama lygaus
su kitomis valstybėmis statuso, Ru-
sija visiškai pamiršta, jog tokį statusą
turi ir Lenkija, Gruzija ar Estija.

Mitas Nr. 5. Vakarai siekia ap-
supti Rusiją.

Ar iš tikrųjų didžiulė, nuo Euro-
pos iki Japonijos ir Kinijos besidrie-
kianti valstybė gali būti apsupta? Pri-
siminkime, kad Rusija yra vienintelė
valstybė, gavusi teisę savo sostinę ap-
supti antibalistinėmis raketomis.
Taip, galbūt Lenkija ir trys Baltijos
valstybės ir nėra palankios Rusijai,
tačiau jos neketina pulti savo didžio-

10 mitû apie Rusijâ� sios kaimynės. Rusijos parlamentarai
dalyvauja NATO Generalinės Asamb-
lėjos susitikimuose, Rusijos generolai
turi stebėtojo statusą NATO būsti-
nėje Briuselyje. Tam, kad būtų pri-
imtos į NATO ir ES, Ukraina ir Gru-
zija turės nueiti ilgą kelią, tačiau, ki-
ta vertus, – kas galėtų paneigti nepri-
klausomų valstybių teisę stoti ar nes-
toti į tam tikras tarptautines organi-
zacijas? Tad šių valstybių narystės
tarpžemyninėse organizacijose sie-
kius vargu ar galime vertinti kaip są-
moningą bandymą apsupti Rusiją.

Mitas Nr. 6. Pietų Osetijos ir Ko-
sovo atvejai yra vienodi.

Prieš paskelbdami nepriklauso-
mybę, kosovarai siekė užsitikrinti tas
pačias teises, kokias turi ir kitos bu-
vusios Jugoslavijos tautos. Nepaisant
islamofobiškų Slobodan Miloševič
represijų, kosovarai tuo pat metu tai-
kiai kūrė savo pilietinę visuomenę,
kuriai galop pavyko išsivaduoti iš
Belgrado „prieglobsčio”. Balkanuose
Rusija iš tikrųjų nesibodėjo taikyti
dvejopų reikalavimų: dėjusi dideles
pastangas tam, kad Juodkalnijai, ku-
rioje šiandien gausiai cirkuliuoja Ru-
sijos pinigai ir knibždėte knibžda Ru-
sijos oligarchų, būtų suteikta neprik-
lausomybė, Rusija atsisakė pritarti
ES palaikytam vadinamajam „Ahti-
saari planui”, kuris buvo skirtas
tarptautiniam Kosovo statusui sut-
varkyti. Tada Rusija pasipriešino
tam, kad Kosovas taptų dar viena ne-
priklausoma buvusia Jugoslavijos
valstybe. Nuostatą, kad Rusija būtų

nekišusi rankų prie Gruzijos, jei Ko-
sovo nepriklausomybės klausimas
būtų buvęs atidėtas, palaiko iš tikrų-
jų mažai apžvalgininkų.

Mitas Nr. 7. Būsimasis JAV pre-
zidentas bus palankesnis Rusijai. 

Respublikonų kandidatas John
McCain yra pasakęs, jog žiūrėdamas į
V. Putin akis jis tematąs viena – rai-
des KGB. Demokratų kandidato B.
Obama bičiulis Joe Biden yra artimas
Michail Saakašvili draugas, o jei JAV
prezidento rinkimus laimėtų B. Oba-
ma, J. Biden neabejotinai turėtų daug
įtakos JAV užsienio politikai. Tad ne-
priklausomai nuo to, kas laimės rin-
kimus, JAV politika Rusijos atžvilgiu
neturėtų pakisti.

Mitas Nr. 8. Europa yra pasida-
lijusi.

Tai, jog Europos viršūnių Tary-
bos susitikimo metu buvo priimtas
vieningas sprendimas sustabdyti ES
derybas su Rusija dėl naujos partne-
rystės sutarties, buvo iš tikrųjų nus-
tebinęs šio susitikimo rezultatas. Vi-
sų Prancūzijos laikraščių – nuo kai-
riųjų „Libération” iki dešiniojo spar-
no „Figaro” – vedamųjų straipsnių
tonas buvo labai griežtas Rusijos ag-
resijos atžvilgiu. Susirūpinimą Rusi-
jos vykdoma agresija išreiškė nuosai-
kumu pasižyminčios nešališkos vals-
tybės – Švedija ir Suomija. Kaip vie-
ningos Europos balsas, išreiškęs pasi-
priešinimą Rusijai, drąsiai stojo Di-
džiosios Britanijos užsienio reikalų
ministras leiboristas David Mili-
band. Tiesa, kadaise JAV politinei
kairei buvęs palankus Italijos minist-
ras pirmininkas Silvio Berlusconi
bandė paremti V. Putin, tačiau nieko
nelaimėjo – kaip žinoma, ES reikaluo-
se S. Berlusconi nėra labai įtakingas. 

Mitas Nr. 9. Europa nieko nega-
li padaryti.

O, taip, ji gali! Štai Europos Ta-
rybos (ET) veikloje dalyvaujantys
parlamentarai paragino sustabdyti
Rusijos narystę šioje organizacijoje.
ET parlamentinė asamblėja ir NATO
parlamentinė asamblėja yra kontro-
liuojamos nacionalinių parlamentų, o
ne vyriausybių atstovų, tad šių orga-
nizacijų nariai tol ragins sustabdyti
Rusijos Dūmos narių veiklą jose, kol
Dūma vieningai balsuos už tai, kad
Gruzija, kuri taip pat yra tiek ET,
tiek NATO Parlamentinės Asamblė-
jos narė,               Nukelta į 11 psl.

Vargu ar šiandien Rusiją galime apibūdinti tais pačiais epitetais, kuriuos jai kaž-
kada priskyrė Winston Churchill.                                                   Balsas.lt 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

SOCIAL SECURITY NAUJIENOS:
KO TIKĖTIS 2009-AISIAIS?

Atėjus rudeniui, kaip ir kasmet,
darbo statistikos tarnyba (Labor Sta-
tistics Bureau) pateikė numatomus
socialinių išmokų rodiklius kitiems
metams. Nors duomenys dar nėra
galutiniai, rugpjūčio bei rugsėjo mė-
nesio rodikliai numato beveik 6 proc.
COLA (Cost of Living Adjustment)
bei CPI-W (Consumer Price Index for
Urban Wage Earners and Clerical
Workers arba CPI-W) indekso padidė-
jimą. Taigi, viena vertus, Social Secu-
rity gavėjų laukia gera naujiena: pen-
sinės išmokos kitąmet turėtų padi-
dėti maždaug 6 proc., t. y. viduti-
niškai jų mėnesinės pajamos išaugtų
apie 75 dol. Tai būtų didžiausias So-
cial Security išmokų padidinimas per
pastaruosius dvidešimt penkerius
metus. 

Palyginimui, 2008-aisiais metinis
COLA rodiklis tesiekė 2,3 proc., kurie
lėmė vidutinį Social Security išmokų
padidėjimą šiemet maždaug 24 dol.
per mėnesį. Taigi, atrodo, galima
džiaugtis. Tačiau taip pat vertėtų tu-
rėti omenyje, jog CPI-W atspindi ne
tik Social Security išmokų padidėjimą,
bet ir prekių bei paslaugų kainų inf-
liaciją, kuri per pastaruosius metus
ne tik nesumažėjo, tačiau nuolat au-
go. Šių metų rugpjūčio pabaigoje in-
fliacija JAV siekė 5,37 proc. (pagal In-
flationdata.com). Dėl tebesilaikančių
aukštų kuro ir maisto produktų kai-
nų bei lyg sniego lavina pasipylusių
Wall Street finansų rinkos bankrotų
beveik neabejojama, jog ji gali iki
Naujųjų metų dar padidėti. Tai nu-
jausdami Baltieji Rūmai šių metų vi-
duryje, svarstydami kitų metų biu-
džeto pakeitimus, 2009-ųjų Social Se-
curity išmokoms iš anksto nusprendė
papildomai skirti 47 milijardus dole-
rių. 

Taigi, COLA padidėjimas realiai
reiškia tik tai, jog geriausiu atveju
Social Security išmokų gavėjų pa-
jamos kitais metais nesumažės. Tiesą
pasakius, per pastaruosius porą metų
daugelis pagyvenusių žmonių, gau-
nančių pensijas, realiai turėjo kur kas
mažiau perkamosios galios nei anks-
čiau – jau vien dėl išaugusių sveika-
tos priežiūros paslaugų kainų, virši-
jančių bet kokius COLA ir CPI-W ro-

diklius. Šiemet, tiesa, toks spartus
medicininių paslaugų augimas nebe-
pastebimas, be to, visada galima pa-
siguosti bent tuo, kad Social Security,
skirtingai nei privatūs pensijų fondai,
vis dėlto suteikia išmokų gavėjams
bent šiokią tokią kompensaciją.

* * *
Sugrįžtant prie viename ankstes-

nių straipsnių minėtos problemos dėl
,,Medicare” kortelėse, kurias pacien-
tai privalo nuolat nešiotis, nurodomo
Social Security (SS) numerio, verta
paminėti, jog atsirado vilčių, kad ar-
timiausiu metu padėtis pasikeis. Šių
metų rugsėjo 17-tąją JAV Kongreso
svarstymui buvo pateiktas įstatymo,
draudžiančio naudoti SS numerius
,,Medicare” kortelėse, projektas, kurį
iniciavo senatoriai Dick Durbin (D-
IL), Jeff Bingaman (D-NM) and Herb
Kohl (D-WI). Vadinamojo ,,Social Se-
curity Number Protection Act” auto-
rių teigimu, per pastaruosius keletą
metų žymiai išaugus tapatybės va-
gystėms, nėra jokios prasmės rizi-
kuoti daugybės žmonių duomenimis.
Todėl CMS (Center for Medicare and
Medicaid Services) turėtų pasekti
kitų viešų bei privačių įstaigų pa-
vyzdžiu bei visiškai atsisakyti nau-
doti SS numerius. Problema, kaip tei-
giama, yra vienareikšmė ir gana leng-
vai išsprendžiama. 

Jei įstatymas būtų priimtas,
visos jau išduotos ,,Medicare” korte-
lės turėtų būti per penkerius metus
pakeistos naujomis, kuriose nebūtų
nei tiesiogiai, nei neapsaugotu elek-
troniu pavidalu registruojamas turė-
tojo SS numeris. Naujai klientams
išduodamose kortelėse SS numerio
nebebūtų iškart po įstatymo priėmi-
mo. Maža to, būtų reikalaujama, jog
SS numeris nebūtų nurodomas jokio-
je ,,Medicare/Medicaid” korespon-
dencijoje (išskyrus išimtinius atve-
jus), be to, priėmus įstatymą, būtų
kuriama nauja procedūrų sistema,
draudžianti rinkti ir saugoti ,,Medi-
care/Medicaid” klientų SS numerius,
kai tai nėra būtina. 

Pagal 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

Skelbimû skyriaus tel. 773-585-9500

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�
ÎVAIRÙS SKELBIMAI

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

* Lietuvos pajūryje Palangoje, par-
duodamas 15 arų žemės sklypas
namų statybai. Netoli jūros. Kaina
300,000 litų. Galima derėtis, jei bus
rimtas pirkėjas. Tel. Lietuvoje 460-
57057 arba 370-683-89406.

* Ieškau senų žmonių priežiūros

darbo. Patirtis, rekomendacijos. Tel.
773-440-3449.

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu. Patirtis,
rekomendacijos, automobilis. Tel.
773-507-7051.

* Vienas vyras nori išsinuomoti
,,basement” už $300. Tel. 773-416-
2832.
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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

Ginekologija

Margumynai

Dr. 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

Margumynai

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

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

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

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

Tel. 630-571-2630

Sudoku Nr. 5

Didžiojoje Britanijoje, Shropshi-
re, į gyvūnų pagalbos centrą atgaben-
tas itin retas, šviesios spalvos ežiu-
kas. Šviesios spalvos, bet ne albino-
sas, ežiukas atgabentas į pagalbos
centrą svėrė tik 110 gramų. Pagalbą
gyvūnėliui suteikę veterinarai pa-
lauks kol ežiukas pasieks optimalų
600 gramų svorį ir vėl paleis jį į lais-
vę.

„Kasmet pas mus atgabenama
apie 600 ežių, dažniausiai sužeistų
stambesnių gyvūnų, tačiau ežiukas-
blondinas pirmas šiame centre”, – sa-
kė pagalbos centro atstovas Andrew
Kelly. „Jie labai reti, todėl mums di-
delė garbė tokį blondiną turėti savo
centre. Labai stengiamės, kad šis mo-
teriškos lyties ežiukas kuo greičiau
atgautų reikiamą svorį ir visiškai
pagytų”, – teigė jis. „Šiuo metu ieš-
kome saugios aplinkos, kur galėtume
išleisti ežiuką jam pasveikus. Tiki-
mės, jog jis gebės prisitaikyti vėl”, –
pasakojo A. Kelly. Tačiau pasak jo,
ežiukas net ir paleistas į laisvę neliks

visiškai be priežiūros, mat veteri-
narai jį stebės.

Šios rūšies ežiai yra itin reti. Ta-
čiau genų nulemta spalva sukelia
daugiau pavojaus nei duoda naudos.
Ši neįprasta spalva labiau atkreipia
priešų, pavyzdžiui, lapių ar šunų,
dėmesį.

Didžiojoje Britanijoje rastas retas 
baltas ežiukas

EPA nuotr.

Italai priešinasi „anglitaliano“
Italijos kalbininkai ragina vartoti

mažiau anglų kalbos skolinių ir sau-
goti italų kalbą.

Įtakingas kultūros institutas
kviečia italus saugoti savo kalbą ir
priešintis anglų kalbos vartojimui
bendraujant italų kalba, praneša
BBC.  Dantės Alighieri draugija prašo
žmonių nevartoti sudarytų žodžių
junginių, kuriuose yra angliškų žo-
džių skolinių arba trumpinių. Tokią
anglų kalbos skolinių samplaiką su
italų kalba spėta praminti „Anglita-
liano”.

Draugija mini, kad rezultatai
parodė, jog italai tikisi daugiau pa-
garbos savo kalbai. Per keturis mėne-

sius draugija savo internetiniame
puslapyje apklausė lankytojus, iš
kurių 70 proc. buvo italai.

Ypač populiarūs Italijoje yra
anglų kalbos žodžiai ,,weekend” ir
,,OK”, dažniausiai vartojami nefor-
malioje aplinkoje. Keletas terminų
yra atėję iš verslo ir politikos sferų.

Vis dėlto italai yra pasidaliję į dvi
grupes. Vieni iš jų mano, kad vartoti
angliškus žodžius, kalbant itališkai,
nėra nieko blogo, o kiti šiam reiški-
niui prieštarauja.

„Tai yra tik globalizacijos padari-
nys”, – mano Alessandra, dirbanti
kelionių agentūroje Romoje.

LRT
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K. MALINAUSKAITĖ: ,,JEI MYLI TAI, KĄ DARAI –
TAI GALI SUTEIKTI DŽIAUGSMO IR KITIEMS”

LORETA TIMUKIENÈ

Dar pavasarį Roosevelt
University salėje vyko Chicago
College of Performing Arts sim-
foninio orkestro ir konservato-
rijos choro koncertas. Buvo at-
liekama Ludwig van Beethoven
IX-oji simfonija. Dar neprasi-
dėjus koncertui vartant progra-
mėlę akis užkliuvo už lietuviš-
kos pavardės, besipuikuojančios
tarp choristų. Koncerto pertrau-
kėlės metu susiradau jaunąją
dainininkę Kristiną Malinaus-
kaitę. Ji mielai sutiko papasa-
koti apie save, bet tai  pažadėjo
padaryti vėliau, kai baigsis
įtempti mokslai Chicago College
of Performing Arts. Po keleto
savaičių Kristina ištesėjo savo
pažadą. 

Kristina gimė Maskvoje. 1991
metais su tėvais grįžo į Lietuvą. Ap-
sigyveno Kaune. Vienerius metus
mokėsi Kauno vidurinėje dailės mo-
kykloje ir porą metų – Kauno ,,Vy-
turio” mokykloje, kur lankė sustip-
rintas muzikos pamokas. Šioje mo-
kykloje pradėjo dainuoti mokyklos
chore, taip pat mokytis groti pianinu. 

1996 metais Kristinos  šeima,
laimėjusi Žaliąją kortelę, atvyko į Ame-
riką. Pasak jos, tėvai norėjo pasima-
tyti su giminaičiais. Buvo galvojama
po poros metų grįžti į Lietuvą.

Amerikoje merginai teko dėl am-
žiaus ,,peršokti” klasę ir pradėti
mokslą penktoje klasėje. Kaip sako
Kristina, pradžioje buvo gana sunku
ir jai nelabai patiko mokytis: nauja
aplinka, vaikai skirtingi, daug rei-
kalavimų ir namų darbų. Merginos
teigimu, nors mokytojai buvo ir geri,
jie iš jos reikalavo tokių pačių re-
zultatų, kaip ir iš vietinių vaikų,
neatsižvelgdami į tai, kad Kristina
mokėsi kalba, kurios iki tol ne-
mokėjo. Vienintelis dalykas, kuris
Kristiną sulaikydavo nuo ašarų – tai
dainavimas mokyklos chore ir gro-
jimas pianinu koncertuose. 

Kartą mokykloje Kristina daly-
vavo pasirodyme, kur padainavo
,,Vyturio” mokyklos himną ir papa-
sakojo apie Lietuvą – tai buvo  pirmas
Kristinos solinis pasirodymas. 

Baigus penktą klasę vėl reikėjo
keisti mokyklą.  Junior High mokyk-
loje Kristina mokėsi nuo šeštos iki
aštuntos klasės. Iš pradžių toje mo-

kykloje nebuvo muzikinės progra-
mos, o merginai labai patiko muzika.
Tai sužinojusi ir supratusi padėtį
Kristinos English Second Language
(ESL) mokytoja pasiūlė ją į privatų
vaikų chorą. Kada merginą priėmė,
jai pasakė, kad už dalyvavimą chore
nereikės mokėti. Po kiek laiko pa-
aiškėjo, kad ESL mokytoja pati su-
mokėjo už visus pirmus Kristinos
mokslo metus. Ši mokytoja tapo vie-
na geriausių jaunosios dainininkės
šeimos draugių. 

Po aštuntos klasės Kristinos šei-
ma planavo grįžti į Lietuvą, bet mer-
gina pabandė  laimę ir įstojo į vieną
geriausių Amerikos meno ir muzikos
mokyklų – F. H. LaGuardia High
School of Music & Art and Perfor-
ming Arts. Ši mokykla dar yra va-
dinama The Fame School pagal filmą,
kuris yra sukurtas apie šią mokyklą
ir vadinasi ,,Fame”.  Šioje mokykloje
Kristina ketverius metus  mokėsi
muzikos su dainavimo pagrindais.
Baigusi The Fame School jaunoji
dainininkė studijas tęsė Chicago Col-
lege of Performing Arts at Roosevelt
University.

Turi praeiti laiko, kad
subręsčiau kaip dainininkė

Kaip sakė Kristina, ji anksčiau
nesusimąstydavo, kodėl pasirinko
muziką. Nuo mažens norėjo groti
smuiku. Tėveliams apie svajonę
smuikuoti prasitarė po to, kai išgirdo
smuikininko koncertą per televiziją.
Tuomet jai buvo dveji metukai, todėl
tėveliai galvojo, kad tai yra tik
trumpalaikė vaiko užgaida. Praėjus
keletui metų Kristina vis dar prašė
smuiko, bet būdama aštuonerių mer-
gaitė įsigeidė kai ko kito – pianino.
Močiutė suprato Kristinos norą ir
parūpino jai keletą pianino pamokų
,,Vyturio” mokykloje. Mokytoja pasa-
kė, kad mergaitė turi talentą, tada
močiutė ir nupirko  pianiną. Atke-
liavus į JAV, išskyrus penktos klasės
muzikos pamokas mokykloje, Kristi-
na neturėjo galimybės tobulinti savo
grojimo pianinu, tad mokėsi sava-
rankiškai. Pradėjo dainuoti privačia-
me chore ir mokytis groti klarnetu
septintoje klasėje (kai pagaliau atsi-
rado muzikos pamokos Junior High
mokykloje). 

Kaip sakė Kristina, ji daug kartų
svyravo į skirtingas muzikines puses
ir netgi galvojo apie kitas specialybes,

bet būdama dvyliktoje klasėje supra-
to, kad muzika yra jos dalis ir  ta
dalimi ji turinti pasidalinti su pa-
sauliu. 

Kristina gegužės mėnesį baigė
konservatorijos studijas, apsigynė
Music in Vocal Performance bakalau-
ro laipsnį ir įgijo gretutinę teatro spe-
cialybę. Ji studijavo klasikinį daina-
vimą, vaidybą, techninį teatrą ir
kitus muzikos dalykus: istoriją, teo-
riją. 

Mergina prisipažino, kad kartais
būna nelengva, ir teigė žinanti, kad
bandyti tapti žinoma dainininke yra
didelė loterija, bet kol kas esanti labai
patenkinta savo pasirinkimu. Jaunoji
dainininkė sako: ,,Kiekviena profe-
sija turi savo ypatybių ir sunkumų,
bet jei myli tai, ką darai – tai gali
suteikti džiaugsmo ir kitiems, kas
man be galo patinka.”  

Kristina pridūrė: ,,Balsui reikia
laiko, tad kol kas jaučiuosi kaip pu-
siau iškeptas sausainis – turi praeiti
dar keletas metų, kad subręsčiau
kaip dainininkė”.

Darbas kviečia į New York 

Kaip pasakojo Kristina, jų šeima,
atvykusi į JAV, pirmiausia apsistojo
New York. Ten mergina sutiko daug
gerų žmonių, kurie daug kuo pagel-
bėjo. Chicago, kur Kristinai teko
studijuoti, jaunajai dainininkei  taip
pat patinka. Čia nuo seno gyvena
Kristinos močiutės artimi giminės,
tačiau ją vis dėlto labiau traukia
grįžti į New York.  

Dabar Kristina svarsto, kur jai
įsikurti. Pasiūlymų turi daug, norų
taip pat netrūksta, bet kadangi
dainininko gyvenimas, jos teigimu,
nėra pastovus, tai teks važiuoti ten,
kur bus darbo, o šią vasarą darbas
kviečia į New York. Kristina sakė į
Chicago karts nuo karto sugrįšianti,
nes čia dirba pagrindinis jos vokalo
mokytojas. 

Lietuva yra dalelė 
manęs

Kaip sakė Kristina, ji dažnai sa-
vęs klausia: ,,Kur yra mano gim-
tinė?” Šis klausimas jai nėra lengvas.
Mergina prasitarė, kad jai norisi sa-

kyti, jog Lietuva, nes tai yra jos šei-
mos žemė,  ten gyveno visi  Kristinos
protėviai. Bet apsilankiusi  paskutinį
kartą 2004 metais Lietuvoje supra-
tusi, kad per tą laiką daug kas ir
Lietuvoje, ir joje pačioje pasikeitė.
Tačiau Kristina sakė: ,,Žinau, kad
Lietuva yra dalelė manęs. Ji su ma-
nimi liks visada.” 

Jaunoji dainininkė teigė, kad ir
Amerika jai nėra sava. Tikroji Kris-
tinos gimtinė – Rusija, tačiau ji mer-
ginai vėlgi nėra priimtina. Puikaus
balso savininkė teigia: ,,Save nurami-
nu pagalvojusi apie tai, kad per 22
gyvenimo metus esu gyvenusi trijose
šalyse, neblogai moku tris kalbas,
sutikau daug gerų žmonių, ir visa tai
papildo mano širdį.”  

Lietuvių opera
dainininkės nepriėmė

Kristina sakė besižavinti įvairia
muzika. Bet  labiausiai jai patinka
Beethoven, Mozart, Chopin, Rossini.
Dainininkė sakė: ,,Mėgstu išgirsti tai,
ko dar neteko klausytis. Daug pri-
klauso nuo mano nuotaikos ir nuo to,
ką aš veikiu, bet iš tiesų nepatinka
rap, R&B, ir soul.” Domisi ir lie-
tuviška muzika, yra dainavusi Anta-
no Belazaro kūrinius, kurie jai labai
patiko, norėtų surasti daugiau lie-
tuvių kompozitorių klasikinių kūri-
nių.   

Kristina apgailestaudama prisi-
pažino, kad norėjo dainuoti ir lie-
tuviškoje operoje Chicago, bet jos ten
nepriėmė. ,,Buvau nusiuntusi elek-
troninį laišką  su informacija apie tai,
kad mokausi vokalo Chicago konser-
vatorijoje ir paklausiau apie perklau-
sas į chorą, ar galima į jas užsirašyti.
Gavau atsakymą, kad jie neprofe-
sionalų nepriima. Tuo viskas ir
baigėsi”, – pasakojo mergina.

Paklausta apie laisvalaikį  Kristi-
na prisipažino, kad jo lieka nedaug.
Daug laiko atima dainavimas  chore,
nes tai  yra studijų dalis – visiems vo-
kalo studentams priklauso dainuoti
merginų arba mišriame chore.    Lais-
vu laiku ji stengiasi būti turiste ir
pamatyti kuo daugiau miesto, aplan-
kyti muziejus ir įdomias miesto vie-
tas. Mėgsta pasišildyti saulutėje prie
Michigan ežero.

Kristina Malinauskaitė
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MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

darbo dienomis klausykite seniausios
Amerikoje lietuviškos radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242

Apžiūrėję griuvėsius ir atstaty-
tus pastatus su įdomiomis kolonomis
grįžome į Heraklion ir išplaukėm į
Santorini salą, kur praleidom visą
popietę. Kabeliniais vežimukais už-
važiavome į Fira miestelio viršų.
Vaizdo grožis mane tiesiog apstulbi-
no. Galvoje dingtelėjo mintis: ,,Tik
Dievas gali sukurti tokio nepaprasto
grožio vaizdą.” Viename krašte kalnų
uolos, kitur – labai graži mėlyna jūra.
Šone – kalnas, apsodintas gražiais
baltais miesto nameliais ir bažny-
čiomis. Miestas pilnas parduotuvių
su gražiausiomis brangenybėmis,
rankdarbiais ir kitokiomis gėrybė-
mis, bet aš domėjausi tik dieviškais
vaizdais. Santorini sala buvo pava-
dinta pagal gyventojų mėgiamą šven-
tąją Ireną (Saint Irene). Ši sala buvo
dalis Strongyle salos, bet 1450 pr. Kr.
neapsakomai stiprus žemės drebėji-
mas ją atplėšė. Po to didžiulis kiekis
lavos supylė tuos nepaprastus kal-
nus. Vieną mažą miestelį Akrotiri
visiškai užpylė ir pražudė.

Santorini yra turistų labai lanko-
ma, bet tvarkinga ir švari. Tiesiog
buvo liūdna atsisveikinti su šia vieta.
Plaukiant tolyn žiūrėjau į ją kol
pradingo horizonte. 

Iš ryto palikome  laivą ir auto-
busu išvažiavome į 4 dienų kelionę  į
šiaurinę Graikiją. Po keleto valandų
pasiekėm Delphi, kur aplankėm ar-
cheologijos muziejus. Taip pat Apol-
lo šventovę, kur senovės graikai
klausdavo patarimų prieš pradėdami
karą. Taip pat klausdavo ir sau pri-
vačių patarimų. Pvz., ar man vesti tą
merginą? Ar vaikas, kurio mano žmo-
na laukiasi, yra mano? Ar tapti žve-
ju? O gal kareiviu?  Buvom sustoję
ikonų dirbtuvėje. Ten jie tikrai labai
gražius simbolius darė. Buvo galima
ir įsigyti. Prieš kelionę į Kalambaka
sustojome papietauti. Įdomus resto-
ranas, nes tarnautojai ne tik pasakė,
kokius patiekalus turi, bet ir atnešė
padėklus su  maistu pažiūrėti. Nerei-
kėjo spėlioti, ką pasirinkti valgyti.
Kalambaka apsistojome nakvynei.
Tai be galo nuostabus miestelis  su
32,000 gyventojų  ir net 10 katalikiš-
kų bažnyčių, bet nė vienos mečetės.

Gerai išsimiegoję, ryte išvažia-
vom į Meteora. Priešakyje matėsi

kalnai, iš tikrujų  – milžiniški  ak-
menys. Tų didžiulių akmenų viršuje
XIV  šimtmetyje  pastatyti vienuoly-
nai ir bažnyčios. Man tai priminė  Jė-
zaus pasakymą: ,,Petrai, tu esi uola,
ant kurios aš pastatysiu bažnyčią”.
Tuomet vienuoliai norėjo vienatvės ir
atsiskyrimo. Į juos patekti galėjai tik
ant virvių pakabintu krepšiu. Dabar
jau jie  turi laiptus. Galėjome aplan-
kyti vieną iš tų vienuolynų, kuriame
buvo koplyčia su labai gražiomis
freskomis. Kitas sustojimas Vergina
(senovinis Aigai) buvusi pirmoji Ma-
kedonijos sostinė. Aplankėm Pilypo
II, Aleksandro Didžiojo tėvo, kapą.
Apvaikštinėję visokiausias įdomias
senienas, pasiekėme Thessalonica,
kurio viešbutyje nakvojome. Mūsų
gidė labai daug žinojo apie senovės
Graikiją, todėl pasakodavo ir važiuo-
jant, ir vaikščiojant. Ji  taip pat papa-
sakojo apie moterų teises Graikijoje.
Vyras galėjo išsiskirti su  savo žmona
kada tik norėjo, bet tai darydamas
turėjo atiduoti jai jos kraitį. Ji grįžda-
vo gyventi pas savo tėvus, o vaikai
likdavo su vyru. Moterys irgi galėjo
išsiskirti su vyrais, bet turėjo para-
šyti priežastį raštu. Vyras taip pat
galėjo apvesdinti savo žmoną su kitu
vyru, nesvarbu, ar jis jai patiko, ar
ne.

Svajonės apie Graikiją išsipildė
GENĖ VASAITIENĖ

Nr. 3

Tęsinį skaitykite kitame šeštadienio
numeryje.

Vienuolynas ant Meteoros akmenų.

Straipsnio autorė Fira mieste Santorini saloje.

Atkelta iš 7 psl. būtų išstumta iš
šių organizacijų. Jei V. Putin būtų
atsisakęs iš Gruzijos atitraukti ka-
rines pajėgas ir baigti de facto Gru-
zijos okupaciją, Didžiajam septynetui
priklausančios Europos valstybės bū-
tų galėjusios sustabdyti Rusijos na-
rystę Didžiajame septynete, taip pat –
įšaldyti Rusijos narystės Pasaulio
prekybos organizacijoje klausimą.
Europos šalys turėtų labiau fiziškai
įsitraukti į pagalbą Gruzijai. Svarbi
būtų ir Turkijos narystė ES bei pa-
siūlymas Ukrainai pradėti konsulta-
cijas dėl narystės ES – tada Juodoji
jūra iš tikrųjų taptų demokratiškų
valstybių supama jūra. Tad Europa iš
tikrųjų turi savus svertus.

Mitas Nr. 10. Energijos tiekimas
Europai yra Rusijos rankose.

Iš dalies tai tiesa. Net ir didžiau-
sios Izraelio priešininkės – arabų ša-
lys – nėra išdrįsusios jam nutraukti
naftos ar dujų tiekimo. Tuo tarpu Ru-
sija yra tai padariusi ir taip pasėjusi
sumaišties bangas tarp Europos po-
litikų. Didžioji Britanija nesėkmingai
bandė sustiprinti savo energetinį
saugumą, statydamasi skystųjų gam-
tinių dujų laikymo įrenginius (prisi-
minkime Milford Haven istoriją). Vo-
kietija, galvodama apie savo priklau-
somybę nuo Rusijos dujų ir naftos,
netgi svarsto apie branduolinės ener-
getikos, kuriai šiaip yra priešiška,
plėtros galimybes. Prancūzija savo

ruožtu iš branduolinio kuro pasiga-
mina 85 proc. sau reikalingos elekt-
ros energijos. Tad Rusijos veiksmai
pasitarnavo kaip paskata ES šalims
siekti energijos tiekimo kitų šaltinių
ir siekti vieningesnės užsienio ir
energetikos politikos. Čia Europa gali
rasti išeitį.

Jei Europa sugebėtų ir išlikti
rami ir vieninga, didžioji dalis jai
padarytos žalos galėtų būti atitaisyta.
Rusija norėtų supriešinti ES ir JAV
bei paversti ES valstybes besivaržan-
čiomis tautomis. Reikia pripažinti,
kad Senajame Žemyne Rusija turi
sau parankių veikėjų, kurie iš prie-
šiškumo JAV yra linkę palaikyti Ru-
sijos siekius. Vyksta kova, kurios
metu bus apspręsta Europos ateitis,
tad suprasdami svarbiausius dabarti-
nės padėties dalykus (ir neleisdami
būti suklaidinti dėl to, ką turėtų
kaltinti dėl dabartinės padėties ne-
palankumo), Europos valstybių poli-
tikai turės nueiti ilgą kelią, kol atras,
kokie turėtų būti kiti jų žingsniai. V.
Putin veda Rusiją į aklavietę. Jei
Europa pastebės, gerai suvoks jo
siautėjimus, Rusijos premjeras Se-
nojo Žemyno akyse tepasirodys kaip
apsišaukėlis imperatorius, dar nuo-
gesnis, nei save mato pats.

Pagal „Newsweek” parengė 
M. B.

10 mitû apie Rusijâ�

Praėjusių metų pabaigoje (2007
m. spalio 26 – lapkričio 26 dienomis)
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre
vyko menininkės Reginos Benson iš
Golden, Colorado asmeninė paroda
,,Vizijos–Visions”.  Daugelis lankyto-
jų buvo sužavėti jos darbais, o aktorė
Audrė Budrytė-Nakienė, pamačiusi
parodą, panoro šių tekstilės darbų
apsuptyje suvaidinti savo spektaklį
,,Une Baye”, kuris taip pat susilaukė
didelio žiūrovų dėmesio. 

Mums smagu, kad Čiurlionio ga -
lerija ,,atrado” šią lietuvių kilmės
menininkę ir parodė jos darbus lietu-
viams meno mylėtojams. 

R. Benson labai aktyviai dalyvau-
ja parodose ne tik Amerikoje. Šiemet
jos darbus matė ir Lietuvos žiūrovai. 

Neseniai mus pasiekė žinia, kad
jos darbą ,,Hard Rain” (jį turėjo pro-
gos pamatyti ir Čiurlionio galerijos
lankytojai) įsigijo ,,Art in Public
Places”, Aurora, CO. Šis  menininkės
darbas įtrauktas į ,,Moveable Art Co -
llection” ir kartu su kitais 50-ia dar -
bų bus rodomas kilnojamoje parodo-
je, kuri keliaus po viešąsias bib-
liotekas. 

,,Art in Public Places” savo ko -
lek cijoje turi per 150 darbų, kurių
vetė yra 3,5 mln. dol.

Laima Apanavičienė

Reginos Benson darbą įsigijo
Aurora, CO miestas

Regina Benson. ,,Hard Rain”.
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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

IEŠKO DARBO

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•••

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055

RIMAS
STANKUS

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

VISI STALIAUS
APDAILOS IR REMONTO

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

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

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

HONIG – BELL

PRIEŽIÙRA

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

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

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

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

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

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

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

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

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

Senelių namai Los Angeles, CA,
laukia gyventojų. Garantuojame

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

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

IÕNUOMOJA

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

Naujasniame name.
Tel. 708-656-6599

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

* Moteris ieško darbo prižiūrėti
senelius. Gali išleisti atostogų, pa-
keisti bet kurią savaitės dieną. Siūlyti
ir kitus variantus.  Vairuoja automo-
bilį. Anglų kalba buitinė. Tel. 708-
833-0417.

* Pagyvenusi moteris, turinti lega-
lius dokumentus, rekomendacijas,
automobilį, pirktų gerai apmokamą
darbą prižiūrėti senelius pietiniuose

rajonuose. Tel. 630-323-2785.

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

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

IEŠKO DARBO

* 57 m. moteris, turinti medicininį
išsilavinimą, ieško pagyvenusių žmo-
nių priežiūros darbo. Patirtis, vairuo-
ja automobilį, Amerikos pilietė, dar-
bšti, sąžininga. Gali dirbti ir gyventi
kartu Čikagoje arba priemiesčiuose.
Tel. 773-330-0092.

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

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

* Moteris ieško darbo su grįžimu
namo. Žalia korta, rekomendacijos,
anglų kalba, automobilis. Tel. 708-

289-9767.

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

* Siūlykite darbą antradienį, ketvir-
tadienį ir naktimis. Tel. 630-706-1188.

* Moteris ieško pastovaus žmonių
priežiūros darbo su grįžimu namo.
Gali išleisti atostogų, pakeisti darbo
dienomis, gali dirbti nepilną darbo
dieną ar nepilną savaitę. Buitinė
anglų kalba, automobilis, geros re-
komendacijos. Siūlyti įvairius varian-
tus. Gali valyti namus. Tel. 708-528-
5330.
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MÙSÛ ÕEIMOSE �

Parduodami 36 tomai ,,Lietuvių Enciklopedijos”, 
išleistos 1959 m. Bostone. 

Parduodami ir atskiri tomai. Tel. 773-585-9500

PARDUODA

ĮSPŪDINGAS LELĖS VIKTORIJOS
VISKANTIENĖS GIMTADIENIS

ROŽÈ RAŽAUSKIENÈ

Švenčiant jau ne pirmuosius gim-
tadienius, visiems yra tekę pažinti vi-
sokių nuotaikų: linksmų, liūdnų ir
ilgesingų, malonių ir nemalonių,
širdgėlos, džiaugsmo... Tik ne visiems
sekasi savo jausminį pasaulį laikyti
užrakintą.

Lelė Viskantienė sugeba nepa-
rodyti, kokios nuotaikos užvaldo jos
sielą. Tikriausiai ji niekad nepamirš
2008-ųjų. Būta daug rūpesčių, džiaugs-
mo, darbo. Su nieku apie tai nekalbė-
davo, matydavome sekmadieniais ją
parapijoje, parodydavo draugišką
šypsnį tik prabėgdama, skubėjo...
Prieš akis – Šokių šventė, ką tai reiš-
kia, esant šokių mokytojai ir moki-
nant net kelias grupes?

Vaikai žinojo mamos rūpesčius,
darbus, jausdami jos meilę, sukruto
už jos parodytas pastangas ir jai kuo
nors atsilyginti.

Prieš akis – mamos gimtadienis,
rugsėjo 6-oji. Geresnės progos ieškoti
nereikėjo. Susitarė, išsiuntinėjo gra-
žius pakvietimus, kuriuose išspausdi-
no įdomias mamos nuotraukas: Lelė
– po šokių šventės Vilniuje preziden-
tūroje, su Elvis ir dar daug kitų. Pa-
kvietimai sakė, kad gimtadienis yra
staigmena, tad turi būti išlaikyta
paslaptis.

Nuvažiavusi pamačiau daugybę
automobilių. Tuoj Viskantų sūnus
Vytukas perėmė tą automobilio pas-
tatymo rūpestį iš manęs. Sutikau
daug lauke besikalbančių, bet ėjau į
vidų pasisveikinti su  Viskantais, su
Lele. Jų neradau, nes jų nebuvo na-
muose. Virtuvė didelė, pilna šeimi-
ninkių. Apsidžiaugiau pamačiusi mo-
čiutę, Viskanto mamą. Pradėjome
kalbėti. Nuėjome į apatinį aukštą,
mat visur jau buvo žmonių. O ten
durys jau atidarytos į lauką, tiesiai į
ežero pusę. Ežerėlio viduryje įtaisy-
tas fontanas. Viduje ir lauke viskas
sutvarkyta, pasiruošta priimti
svečius. Svečių – daugiau nei šimtas.

To senimėlio... suskaičiuoti neberei-
kėtų nė dešimt pirštų.

Nebereikėjo laukti ilgai, kai ga-
vome ženklą eiti ant kelio sulaukti
grįžtančių Viskantų. Daugybė mūsų
plačiomis ilgomis tautinėmis juos-
tomis užtvėrėme kelią. Viskantai
automobilį palikę perėjo tą juostų
užtvarą, Linui Orentui grojant akor-
deonu.

Sugrįžę atgal, buvome kviečiami
vaišintis. Didelis maisto įvairumas:
šalti, šilti ir karšti patiekalai viduje ir
lauke. Lauke kepė šašlykus. Didelis
stalas apdėtas įvairiausiais gėrimais.
Vaikai, marti ir naujasis žentas – visi
buvo greiti, turėjo savo įsipareigoji-
mus.

Kai saulutė nusileido, prasidėjo
programa lauke. Sūnus Andrius ėmė
rodyti ekrane mamos nuotraukas ir
tuoj ant balkono aukštai pasirodė
„Elvis” su Elvio kostiumu. Nulipęs
laiptais, pradėjo dainuoti ir vaidinti
taip, kaip tikras Elvis. Šviesa buvo
pritemdyta, nebuvo galima pažinti,
kas taip vykusiai vaidina.

Buvo vėsokas vakaras, todėl vai-
šino konjaku ir citrina paskaninta
kava. Tą gėrimą vadiname „Nikaloš-
ka”. Atrodė, kad visi vaišinosi, niekas
neatsisakė.

Nesušilusi nuo to gėrimo, nors
gaila buvo palikti tokią puikią pro-
gramą, nutariau nepastebimai va-
žiuoti namo. Atsisveikinau tik su Vis-
kanto mama, kuri ir mane bandė
apgaubti savo švarku, kad būtų šil-
čiau.

Kada pasibaigė gimtadienio pro-
grama, kokia buvo pabaiga nema-
čiau, todėl negaliu parašyti.

Tegu dienraštis „Draugas” dar
kartą nuneša Lelei gimtadienio svei-
kinimus, linkėjimus. Anatoliui, Vytu-
kui,  Andriukui, Audrai, Aidutei ir
Kaziukui padėka už tokį iškilmingą
gimtadienio suorganizavimą.

Tegyvuoja Detroito apylinkės
Lietuvių Bendruomenės Tautinių
šokių mokytoja Lelė Viskantienė.

Viskantų šeima 1994 m. Lietuvoje šokių šventėje.

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

Sklaidome senus ,,Draugo” puslapius
Susisiekimai Oru

Nuolatiniai susisiekimai oru
Chicagos su New Yorku, paskui Chi-
cagos su San Francisco, žmonėms ža-
dami 1922 metais pavasarį. Ga limas
daiktas, kad tie susisiekimai oru bus
praplesti taip, jog lakstytuvais bus
galima susisiekti su visomis pasaulio
dalimis.

Tai lyg pasaka atrodo. Bet kiek
tai tokių pasakų fantazijų realizuota.
Kas musų protėviams rodėsi fantazi-
ja arba nepaprasta stebėtina, šiandie
tai visa yra paprastas daiktas.

Augščiau minėtam projektui
įvykinti Washingtone suorganizuota
bendrovė su 50 milijonų dol. kapi-
talu. Bendrovė, anot žinių, veikiai
pradė sianti dirbdinti milžiniškas oro
mašinas arba lakstytuvus. Tos maši-
nos 752 pėdų ilgio, 96 pėdų dijametre
ir 3,000 arklių spėkos kiekviena. Į va -
landą nulėks 80–100 mailių. Kiekvie -
na galės pakelti apie 80 tonų sunku-
mo ir vežti po 52 keleiviu.

Kuomet padarys pirmutinius
milžiniškus lakstytuvus, juos išmė-
gins, tuojaus susisiekimas tarp New
Yorko su Chicago prasidės.  Gerų
pasekmių sulaukus, iš Chicago oro
linija bus pailginta ligi San Francisco.
Tai busianti vyriausioji oro linija.
Nuo tos linijos paskui bus įsteigtos
šalutinės linijos. Ir tokiu budu visa
šalis tomis oro linijomis bus apjuosta
kaip kokiu tinklu.

Jei tasai sumanymas pavyks,
Suv. Valst. užims pirmąją vietą pa-
sauly oro susisiekime.

Tas labai galimas  daiktas turtin-
goje šaly.

Gegužės 10 d., 1921 m.

Ellis salos viršininkas 
apie ateiviją

Frederick A. Wallis pašnekėsius
apie ateiviją vakar buvo atvežęs ir
Chicagon. Wallis yra ateivijos komisi-
jonierius  Ellis saloje, New Yorke.

Wallis tvirtina, kad Suv. Valsti-
joms ateiviai reikalingi. Nes šiai ša-
liai trųksta gyventojų. Europoje kiek-
vienai ketvirtainiai myliai išpuola
120 žmonių.  Gi čia ketvirtainėje mai-
lioje yra vos 16 žmonių.

Jis sako, kad jei visus Suv. Vals-
tijų gyventojus sutrauktum į  Texaso
valstiją, tuomet Texas ne tirščiau bū-
tų apgyventas, kaip Europa.

Sako, sulaikyti visai kokiam lai-
kui ateiviją, tai visvien, kad atimti
nacijai reikalingą energiją. Jo nuo-
mone, ateivija šion šalin neturėtų but
sulaikoma. Bet ateiviai turėtų but
parenkami. Tas turėtų but daroma
pačioj Europoj. Nes netinkamus atke-
liavusius ateivius grąžinti – tai di-
džiai nepatogus daiktas. Tai tik tuš-
čias pinigų eikvojimas.

Komisijonierius pasakoja, kaip

nesenai buvo atkeliavusios Amerikon
trys kažkokios Lenkės seserys. Dvi
mokėjo skaityti. Trečia ne. Ir ši pas-
taroji buvo pasiųsta atgal Europon.

Kartą atkeliavęs Čekas kalvis su
moterimi ir dviem mažais vaikais. Kal-
vis stiprus vyras, sveikas, parinktas
šiai šaliai darbininkas, pilnas energi-
jos. Pasirodė nemokąs skaityti. Jo bro-
lis pas save priėmė jo moterį su vaikais.
Gi jis pats buvo sugrąžintas atgal Eu-
ropon. Kuomet tenai pramoks skaity-
ti, galės vėl mėginti ineiti šion šalin.                 

Sausio 12 d. 1921 m.

Priverstinas pradžios mokslas

Pasvalio valsčiaus taryba gruo-
džio 28 d. svarstė klausimą del pri-
verstino pradžios mokymo įvedimo
valsčiaus ribose. Į rajono pradžios
mokyklų inspektorius p. J. Vilemas
padarė pranešimą, iš kurio paaiškėjo,
kad valsčiuje tuose rajonuose, kur
mokyklos veikia, be mokslo lieka vie-
nas ketvirtadalis mokymosi amžiaus
vaikų del tėvų apsileidimo ar nesusi-
pratimo. Ten,  kur mokyklų visai nė-
ra – Šunkiškiuose  ar Ragujoje be-
mokslių lieka du trečdaliu. Taryba,
išklausiusi pranešimo, nutarė visame
valsčiuje įvesti priverstiną pradžios
mokslą nuo ateinančių mokslo metų
pradžios. Nutarta skirti lėšos mokyk-
loms įtaisyti ir Šunkiškiuose su Ra-
gujais. Tuo taryba norėjo pažymėti
Lietuvos nepriklausomybės 10 metų
sukaktuves. Gražus paminėjimas!

„L-va.”, Sausio 26 d., 1928 m.

Įlužo Nemunan

Plokščiai, Šakių ap. Bevažiuo-
damas namo iš Kauno pil. Just. Star-
kus, ties  Šakiais, Nemune įvažiavo
neužšalusion vieton ir nugrimzdo.
Gerai, kad tuo laiku važiavo Kaunan
Jurbarko žydai pastebėję skestantį,
sulaužė rogių šonus ir išgelbėjo. Tik
nepasisekė išgriebti vieno arklio,
kuris nugrimzdo po ledu. Nugrimzdo
taip pat ir rogės. Pil. Starkus buvo
truputį įsigėręs.

„L-vis”, Sausio 26 d., 1928

Ar viešbuty yra penktadienis
ir pasnikas?

Praeitą penktadienį Chicagos
lietuvių „Real Estate  Board”  Cooper
Carlton viešbuty turėjo savo bankie-
tą. Kalbėjo p. Stulpinas ir Dervins-
kis. Tostmeisteriu buvo adv. B. F.
Mastauskas. Bendrai imant, kompa-
nija buvo graži, bankietas kaip reik,
bet stebėtina, kad musų realestei-
tininkai pamiršo vieną daiktą, jog
penktadienio pasniką netik namuose,
bet ir gražiuose viešbučiuose reikia
užlaikyti. Įdomu butų žinoti, ar ir
tostmeisteris valgė vištieną?

Vasario 9 d., 1928 m.
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2008 m. JAV LB Kultūros
premijos

Kandidatus premijoms gauti prašome siūlyti 
iki spalio 30 d. 

JAV LB Kultūros taryba kviečia
lietuvių visuomenę siūlyti kandida-
tus 2008 metų kultūros premijoms
gau ti. Pristatant kandidatus prašome
pateikti kuo daugiau duomenų apie
kandidatą, apibūdinti kandidato nuo-
pelnus lietuviškoje kultūrinėje veik-
loje. Prašom pateikti kandidato adre-
są ir telefoną. Kandidatus siūlyti su-
darytoms komisijoms. Komisijų pir-
mininkų pavardės ir adresai nurody-
ti. 

Pristatant kandidatą pa teikti ir
savo pavardę bei susisiekimo infor -
ma ciją. Kandidatus komisijoms
siūlyti iki š. m. spalio 30 d. Pre-
mijos – po 1,000 dol. 

JAV LB Kultūros tarybos
premijų skyrimo taisyklės

Premijos skiriamos JAV lietu -
viams kūrėjams, kurie dalyvauja kul -
tūrinėje veikloje. Premija asmeniui
skiriama tik vieną kartą, ji negali bū -
ti daloma. Premijų skyrymui JAV LB
Kul tūros tarybos pirmininkė/as, kiek-
vienai paskelbtai Premijai kviečia
komisijos pirmininką/ę, kuris sudaro
ko misiją, kurios sudėtyje yra ne ma -
žiau kaip trys asmenys. 

Kutūros tarybos pir mininkė/as,
spaudoje paskelbia komisijos sudėtį ir
kviečia  visuomenę pristatyti komisi-
jai kandidatus ir jų veiklą.

Komisijos, pagal gautus pasiūly-
mus ir komisijos nuomonę, parenka
pre mi juojamą asmenį ir praneša
JAV LB Kultū ros tarybos pirminin-
kui/ei. 

Kultūros taryba praneša premi-
juotiems asmenims ir paskelbia apie
nominuotąjį spaudoje. 

Premijos laureatams įteikiamos
iškilmingame renginyje.

Išvardinti paragrafai taikomi vi -
soms tais metais skelbiamoms kul -
tūrinėms premijoms.

2008 metų Kultūros premijos 

Dailės premija – apima visas me -
no formas – tapybą, grafiką, skulp-
tūrą, fotografiją, keramiką ir tekstilę-
au dinius.

Teatro premija – apima teatro
vie netus, režisierius, aktorius bei il -
ga me čius ir nusipelniusius teatro
dar buotojus.

Spaudos darbuotojo/os – bendar-
darbio/ės premija – apima spaudos
kores pondentus, bendradarbius bei
redaktorius.

Komiteto pirmininkai pristato
siūlo mą kandidatą/ę  JAV LB Kultū -
ros ta rybos pirmininkei, vėliausiai iki
2008 m. lapkričio 12 d. 

Premijos bus įteiktos 2008 m.
lapkričio 29 d., Mokslo ir kūrybos
simpoziumo pokylio metu, PLC Le -
mont, IL.

2008 metų Kultūros premijų
rėmėjas – JAV LB Krašto valdyba.

Premijų skyrimo komisijos

JAV LB Kultūros taryba Premijų
komisijų pirmininkais pakvietė:

Dailės premijos  – Laimą Apana -
vičienę, Čiurlionio galerijos direkto -
rę. Adresas: Laima Apanavičienė,
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636.

Teatro premijos – Laimą Šilei -
kytę-Hood. Adresas: Laima Šileikytė-
Hood, 40 Fifth Ave., New York, NY
10011.

Spaudos darbuotojo – bendradar-
bio premijos – Edvardą Šulaitį. Ad -
resas: Edvardas Šulaitis, 1330 S. 51st
Ave.,Cicero, IL 60804.

Prašome kandidatus 2008 m.
Kultūros premijoms gauti siūlyti
aukščiau nurodytais adresais.

JAV LB Kultūros 
tarybos pranešimas

Iškilmingai atidaryta
Algimanto Mackaus gimnazija 
Buvęs čikagietis įamžintas jo gimtuosiuose Pagėgiuose

EDVARDAS ŠULAITIS

„Mokslo metų pradžią žyminti
rug sėjo 1-oji buvo ne vienintelė proga
švęsti pagėgiškiams mokiniams ir
mokytojams. Oficialiai tą dieną  duris
atvėrė Pagėgių Algimanto Mackaus
gimnazija (buvusi Pagėgių vidurinė
mokykla). Sveikinimus ir šiltus lin kė -
jimus ta proga perdavė ir prieš po rą
metų čia lankęsis LR Prezidentas
Valdas Adamkus”, – taip savo repor-
tažą pradeda „Šilutės žinios”, aprašy-
damos šią neeilinę šventę.

Taip pat žinių apie šventę mums
pateikė ir šios mokyklos literatūros
mokytojos V. Žuklijienė ir V. Vaiva -
dienė, kurios ne vienerius metus dar-
bavosi, kad ši mokslo įstaiga gautų
gimnazijos statusą ir buvusio čika -
giečio poeto bei visuomenės veikėjo
Al gimanto Mackaus vardą.

Jos rašė, kad šventėje dalyvavo ir
A. Mackaus pusbrolis Konstantinas
Mackus iš Kauno bei jo vaikystės
draugas, dabartinis Vilniaus univer-
siteto profesorius Vytautas Juod ka -
zis. Mokytojos paminėjo, jog gimnazi-
ją sveikino ne tik Lietuvos Res -
publikos Prezidentas, bet buvo gauti
sveikinimai elektroniniu paštu iš ar -
timų žmonių: Grabių šeimos, Ed -
vardo Šulaičio, Lakštuonės Vėžienės
(ši gimnazijai padovanojo visas A.
Mackaus knygų leidimo fondo išleis-
tas knygas).

Gražių žodžių bendruomenei ne -
pagailėjo susirinkę visų Pagėgių savi-
valdybės mokyklų direktoriai. Šven-
tėje, kurioje buvo ir meninė dalis
(atliko grupė „Aksomas” iš Vilniaus),
dalyvavo moksleiviai ir iš kitų moky-
mo įstaigų.

Renginio metu buvo surengtos
sporto varžybos. Šventė baigėsi kavi -
nėje „Peronas”, kur vyko diskoteka.

Šia proga anksčiau minėtos mo -
kytojos apie gimnaziją ir poetą A.
Mac kų išleido lankstinukus, kurie
jau pasiekė mus. Čia randame žinių
apie pačią mokslo įstaigą ir Algi man -
tą Mackų. Yra rašoma, kad mokykla
buvo pastatyta 1936 metais. Iš
pradžių joje veikė vokiečių realinė
žemės ūkio mokykla, gyvavusi iki II
pasaulinio karo pradžios. Po karo
pastatas atiteko lietuviškai K. Do -
nelaičio gimnazijai. 2007 metų ru de -
nį pastatas buvo iš pagrindų atnau-
jintas. 2003 m. mokykloje įkurtas A.
Mackaus muziejus, kuriame patal -
pin ta daugiau negu 100 poeto A.
Mackaus, jo šeimos ir artimųjų origi-
nalių nuotraukų ir kopijų. Vėliau
eksponatų skaičius didėjo: jų atsiuntė
JAV gyvenantys E. Šulaitis, H.
Vepštienė, a. a. G. Vėžys, Lietuvos
rašytojai J. Aputis, S. Geda ir  kiti.

Amerikos, ypač Čikagos, lietu -
viams malonu, kad tėvynėje pradėjo
veikti mokslo įstaiga, pavadinta
buvusio čikagiečio vardu.

2006 m. JAV LB Kultūros premijų laureatės (Iš kairės): Nomeda Grumada
(Dailės premija), Ramunė Kubiliūtė (Spaudos darbuotojo premija) ir
Giedrė Gillespie (Teatro premija).                      Laimos Apanavičienės nuotr.

Algimanto Mackaus gimnazijos atidarymas Pagėgiuose. Viduryje stovi li-
teratūros mokytojos V. Žuklijienė ir V. Vaivadienė. Dešinėje  – prof. V. Juod-
kazis, kairėje – K. Mackus.

Lankstinuko apie A. Mackaus gimnaziją viršelis.

Elena Purtulis, gyvenanti St. Pete Beach, FL, skaitys „Draugą”
dar vienerius metus. Skaitytoja paaukojo dienraščio leidybai 50 dol. auką.
Labai ačiū.
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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”

Lietuvos regionû margumynai

Vilniuje planuojama pastatyti
paminklą ukrainiečių poetui 

T. Ševčenkai

Sostinės valdžia laužo galvas,
kurioje vietoje geriausia būtų įkur-
dinti Ukrainos pasididžiavimui – gar-
siausiam poetui Tarasui Ševčenkai
skirtą paminklą.

Anot „Vilniaus dienos”, klausi-
mas, kur turėtų stovėti paminklas T.
Ševčenkai, taryboje sprendžiamas jau
nuo 2007 m. gruodžio. Svarstoma,
kad poeto visu ūgiu skulptūra turėtų
papuošti Bazilijonų ir Aušros Vartų
gatvių sankirtos skverą, esantį prie
A.Vienuolio pagrindinės mokyklos.
Iki tol galvota paminklą pastatyti
Maironio arba T. Ševčenkos gatvėje. 

Ukrainos ambasada pabrėžia, jog
T. Ševčenka buvęs didis Ukrainos
poetas, tapytojas ir dvasinis šios tau-
tos žmonių pranašas. Keletą jaunys-
tės metų jis praleido Vilniuje (1829–
1831 m.).

Paminklo T. Ševčenkai projekto
konkursą planuojama skelbti antrą
2008 m. pusmetį, o metų pabaigoje
išrinkti konkurso nugalėtoją. Pats
paminklas greičiausiai iškils 2009
metais švenčiant Vilniaus virsmą
Europos kultūros sostine ir minint
Lietuvos vardo tūkstantmetį.

BNS 

Gruzijos žmonėms pagalbos
ranką ištiesė ir šiauliečiai

Prie Šiaulių miesto kultūros cen-
tro važiavo Priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos automobiliai, tačiau ne gais-
ro gesinti, o kone keturias tonas vy-
riškų, moteriškų ir vaikiškų drabu-
žių, avalynės bei patalynės išvežti į
Šiaulių oro uostą. Iš ten kilo lėktuvas
„Spartan” su svarbiu kroviniu nuo
karo Gruzijoje nukentėjusiems žmo-
nėms.

Labdarą surengė Šiaulių miesto
Garbės pilietis, buvęs pirmasis mies-
to meras Kazimieras Šavinis, kuriam
karo veiksmai Gruzijoje priminė 1991
m. sausio 13-osios naktį Lietuvos iš-
gyventų įvykių siaubą. Tuo metu jis
stovėjo prie miesto vadovo vairo.

K. Šavinis kvietė visus gyvento-

jus, miesto įmones, gaminančias ir
prekiaujančias aprangos prekėmis,
paaukoti naujų ar dėvėtų drabužių,
patalynės nukentėjusiems Gruzijos
vyrams, moterims ir vaikams. Pa-
ramos akcijos organizatorių nesu-
stabdė net atkalbinėjimai, kad rei-
kalingos patalpos, trūks laiko, nes
prieš akis daug laisvadienių.

K. Šaviniui nuoširdžiai talkino
Šiaulių miesto kultūros centro direk-
torius Virginijus Stonkus bei Lietu-
vos Raudonojo kryžiaus draugijos
Šiaulių komiteto darbuotoja Ilona
Sungailienė.

Rūšiuodami drabužius, darbuo-
tojai rado ir širdžiai mielų smulkme-
nų, pavyzdžiui, tarp drabužių įdėtą
prabangių kvepalų buteliuką ar pliu-
šinį žaisliuką, vadinasi, žmonės dra-
bužius dėjo iš širdies. Surinkta daug
vaikiškų siūtų ir megztų rūbelių,
drabužių suaugusiesiems, avalynės,
naujos patalynės. 

Jolanta Šidlauskienė
„Šiauliai plius” 

Vilniuje prie Gariūnų 
planuojami slidinėjimo takai

Vilniaus miesto savivaldybės ta-
ryba pritarė naujo pramogų ir preky-
bos centro statyboms. Kaip pranešė
savivaldybė, Gariūnų ir Titnago gat-
vių sankirtoje (Vilkpėdės seniūnija),
maždaug 2,5 hektaro plote iškils cen-
tras su dirbtinio sniego slidinėjimo
takais.

Pasak Vilniaus mero Juozo Im-
braso, slidinėjimo takų Vilniuje išties
trūksta. „Turime tik Liepkalnį su
keltuvais, kurie retai kada veikia, na
ir apgriuvusias trasas Antakalnyje,
Šilo gatvėje. Vilniečiams slidinėjimo
entuziastams tenka važiuoti į Igna-
liną, Anykščius arba Latviją”, – teigė
meras.

Gariūnų ir Titnago gatvių san-
kirtoje numatomas 78,5 tūkst. kvad-
ratinių metrų bendro ploto pastatų
kompleksas su 1,800 vietų automobi-
lių statymo aikštele. Projekto plėtoto-
jai tvirtina, kad naujasis kompleksas
bus daugiau pramogų, nei prekybos,
o sklypo reljefas itin palankus slidi-
nėjimo takams įrengti. Projekto inici-

atorė UAB „Avi valda” čia planuoja
pakloti 10 tūkst. kvadratinių metrų
ploto takus su dirbtinio sniego dan-
ga. Vienu metu tokiuose takuose ga-
lės pramogauti apie 350 žmonių.

BNS 

Informaciją stotelėse teiks
švieslentės

Kauno viešojo transporto stote-
lėse įrengtos specialios švieslentės,
rodysiančios autobuso ar troleibuso
atvykimo laiką. Jose taip pat bus
teikiama kita keleiviams reikalinga
informacija.

„Jau priartėjus transporto prie-
monei, likus penkioms minutėms,
bus rodomas realus atvykimas, vėla-
vimas, realus laikas, likęs iki trans-
porto priemonės atvykimo”, – teigė
Kauno savivaldybės Transporto sky-
riaus vedėjas Paulius Keras.

Netrukus pradėsiančios veikti
švieslentės naudingos ne tik kelei-
viams – anot valdininkų, dabar jie
lengviau suseks, ar viešojo transporto
vairuotojai laikosi grafiko. Aukštai
pakabintos švieslentės – tvirtos ir
vandalams esą sunkiai įveikiamos.
Jos įrengtos už Europos Sąjungos
struktūrinių fondų paramą elektro-
niniam bilietui Kaune įdiegti.

Visam projektui savivaldybė prieš
kelerius metus gavo 6 milijonus litų.

Jūratė Anilionytė
LTV naujienų tarnyba 

Šakiečiai kurs gerus namus
pagyvenusiems

Šakių rajono savivaldybėje įkurta
galinčių save išlaikyti senyvų žmonių
bei neįgaliųjų senatvės namų steigi-
mo iniciatyvinė grupė. Projektas
„Geri namai”, bus alternatyva savi-
valdybės išlaikomiems globos na-
mams, kuriuose neretai glaudžiasi
vieniši, netekę sveikatos, bet gyveni-
mo būdo neketinantys keisti aso-
cialūs asmenys.

Pasak projekto iniciatorės, žmo-
nių su negalia Šakių skyriaus pir-
mininkės Marijos Mačaitienės, inicia-
tyvinė grupė savo veiklą tik pradeda.
Vieni grupės nariai kurs projektus

namų steigimui reikalingai paramai
gauti, kiti ieškos patalpų, dar kiti at-
liks šių namų poreikio analizę, api-
bendrins pasiūlymus.

Organizacijos „Karo vaikai” įkū-
rėja M. Mačaitienė įsitikinusi, kad
gyventojų šiuose namuose atsiras ne
tik tarp šakiečių. Galbūt sugrįžti į
gimtinę pageidaus toli nuo jos gyve-
nantys šio krašto išeiviai. Su senyvų
žmonių prisirišimu prie gimtųjų vie-
tų M. Mačaitienė susidurianti ne
pirmą kartą. „Nukentėjusiems nuo
užsilikusių karo laikų sprogmenų
asmenims siūlydavo senatvėje apsi-
gyventi moderniuose globos namuose
Veisiejuose, visi atsisakydavo palikti
gimtąjį rajoną”, – teigia projekto ini-
ciatorė.

Dalia Byčienė
„Respublika” 

Nerimi turėtų plaukioti maži
turistiniai laivai

Turistinis vandens kelias Nerimi
Vilniuje turėtų būti skirtas mažos
grimzlės laivams.

Tai nusprendė Vilniaus regiono
aplinkos apsaugos departamentas,
Aplinkos apsaugos agentūra ir Ap-
linkos ministerijos Gamtos apsaugos
departamentas, kurie vertino planuo-
jamo įrengti turistinio vandens kelio
Neries upe Vilniaus miesto teritorijo-
je poveikio aplinkai ataskaitą.

Pasak Aplinkos ministerijos pra-
nešimo spaudai, nuspręsta, kad visas
16 kilometrų turistinis vandens ke-
lias nuo Lazdynų iki Verkių regio-
ninio parko turėtų būti įrengtas pri-
taikant jį mažos grimzlės laivams.
Esą tuomet Neries upės dugno gilini-
mo darbai būtų minimalūs, daugiau-
sia susiję su vagos valymu nuo ak-
menų ir kitų kliuvinių.

Neries ruožas, kurį planuojama
pritaikyti turizmui, patenka į Euro-
pos mastu saugomą „Natura 2000”
teritoriją. Čia yra vertingų žuvų
rūšių, tokių kaip Baltijos lašišų, žio-
brių, nerštavietės, jų pagrindinis
migracijos kelias. Neryje taip pat
auga retos europinės svarbos augalų
bendrijos.

BNS 
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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

�Irena Kriaučeliūnienė, visuo -
me nininkė, filantropė didžiųjų lietu-
viškų darbų rėmėja,  atskubėjo ne tik
padėti ruošiant ,,Draugo” pokylį, bet
pridėjo ir 350 dol.  auką ,,Draugo”
knygai. Nuoširdžiai dėkojame už dos-
nią auką.

�FSS Čikagos skyriaus valdybos
organizuojamos Studijų dienos vyks
Carmelite Spiritual Center, 8433
Bailey Road, Darien, IL 60561, rug -
sėjo 26–28 dienomis. Programoje:
paskaitos ,,To lerancija: politinė per-
spektyva” (fil. adv. Regina Narušie -
nė); ,,Tole rancija: krikščioniška per-
spektyva” (tėv. Antanas Gražu lis,
SJ); ,,Tole rancija: psichologinė pers -
pektyva” (dr. Rima Binder.) ir dis -
kusijos. Daugiau informacijos tel.:
708-567-9611 (sesė Vilija Kerelytė).

�Sekmadienį, rugsėjo 28 d., 2
val. p. p. lietuvių evangelikų liute -
ronų Tėviškės parapijos bažnyčioje,
5129 S. Wolf Rd., Western Springs,
IL, vyks dr. Ramintos Lampsatytės
for tepijoninės muzikos koncertas. Dr.
R. Lampsatytė yra Hamburg muzikos
akademijos profesorė. Ji ir jos šeima
gyvena Berlyne (Vokietija). Nuošir-
džiai kviečiame visus dalyvauti šiame
išskirtiniame koncerte.

�Sekmadienį, rugsėjo 28 d., JAV
LB Brighton Park apylinkės valdyba
ruošia pietus, kurių pelnas bus skir-
tas lituanistinių mokyklų darbui pa -
remti. Nepaprastai džiugu, kad Čika-
gos ir jos apylinkių lituanistinių
mokyklų klasės perpildytos moki-
niais. Remkime jų norą išlikti lietu-
viais. Apylinkės valdyba kviečia vi-
suo menę atvykti 10 val. r. atvykti į
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra-

sidė jimo parapijos bažnyčioje vyk-
siančias lietuviškas Mišias, o po jų
rinktis Mozerio salėn, 4420 S. Fair-
field Ave., Chicago, pietums. Taip pat
prane ša me, kad tie, kurie gauna pra-
šymus iš JAV LB Švietimo tarybos,
savo auką gali įteikti per Brighton
Park apylin kės valdybą. Valdybos
iždininkė – Sa lomėja Daulienė, tel.:
773-847-4855.

�LR gene ra linė konsulė Skaistė
Aniulienė kalbės „Atviro žodžio”
forume sekmadienį, spalio 5 d., 12:30
val. p. p. Pasaulio lietuvių centro,
14911 127th Sreet, Lemont, didžiojo-
je salėje. Bus kavutė. Į susitikimą vi-
sus maloniai kviečia „Saulutė”, Lie-
tuvos vaikų globos būrelis.

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

�Vilniaus styginio kvarteto kon-
certas vyks šeštadienį, 2009 m. sausio
24 d., 6 val. v. Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijoje. Visus maloniai
kviečia Lie tuvos vaikų globos būrelis
,,Saulutė”.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Laisvydė Šalčiūtė.        Kęstučio Grigaliūno nuotr.

Lietuvos Dukterys kviečia
Rudenėli, ar tai tu
Vėl atbėgi takeliu,
Ar vėl lapais raudonais
Puošias žemė ir miškai...

Taigi jau ir vėl drįstame pradėti
girtis, kaip tie raudoni lapai savo dar -
bais, darbeliais tos žemės vargo ma-
žinimui, ir vėl šaukiamės draugų pa-
galbos. Šie mūsų metai – sukaktuvi-
niai – 50 metų gyvavimo. Apie mūsų
veiklą sužinosite daugiau atvykę į
mūsų tradicinius „Rudens pietus”.
Tuo paremsite ir mus, nes vargas ir
nelaimės lapais lapoja – jeigu ne čia,
tai mūsų tėvynėje Lietuvoje. Mes ne-
galime užmerkti akių, nors kartais ir
pritrūkstame iš ten žinių, tada tenka
vadovautis tik širdimi. Kviečiame vi-
sus ir visas ateiti ir leisti mums ir to-

liau tyliai dirbti. Pasidžiaugsime
drau ge mūsų veiklos rezultatais, pa-
sisvečiuosime, pabendrausime. Bus
skani vakarienė, draugijos pirminin-
kės Joanos Krutulienės „žodis”, D.
Bindokienės, buvusios „Draugo”, o
dabar „Pensininko” vyr. redaktorės,
pranešimas – paskaitėlė.

Meninę programą atliks solistė
Genovaitė Bigenytė ir Algimantas
Barniškis, bus loterija.

,,Rudens pietūs” vyks š. m. spalio
5 d., 3 val. p. p. Camelot pokylių salė-
je, ad re su 8624 W. 95 St., Hickory
Hills, IL.  Vietas ar stalus galima už -
si sakyti  tel. 708-499-4845 arba 708-
599-5727.

Labai lauksime ir iki malonaus
pasimatymo!

Irena Gelažienė

XII Teatro festivalio programa 
2008 m., spalio 10–12 dienomis

Jaunimo centro didžiojoje salėje 
5600 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636-1039

Spalio 10 d. – 7:30 val. v. miuziklas ,,Eglė žalčių karalienė” (Toronto
Prisikėlimo parapijos teatro studija ,,Žalios lankos II”). Bilietai – 15 dol.

Spalio 11 d. – 11:30 val. r. pasaka ,,Išdykėlis broliukas” (Lituanisti-
nės mokyklos ,,Ažuoliukas” vaikų teatras, Fort Myers, FL). Įėjimas nemoka-
mas.  

Spalio 11 d. – 2 val. p. p. pasaka ,,Nauji karaliaus drabužiai”
(Toronto Teatro studijos ,,Žalios Lankos I” vaikų teatras). Bilietai – 5 dol.

Spalio 11 d. – 5:30 val. p. p. satyra ,,Serenada” (Detroit mėgėjų teatras
,,Langas”). Bilietai –15 dol.

Spalio 11 d. – 8 val. v. komedija ,,Provincijos aistros” (Teatro grupė
,,Provincija”, Fort Myers, FL ). Bilietai – 15 dol. 

Spalio 12 d. – 2 val. p. p. tragikomedija ,,Upė ant asfalto” (Čika gos
teatro sambūris ,,Žaltvykslė”). Bilietai – 15 dol. 

Spalio 12 d. – 5 val. p. p. tragikomedija ,,DU–2”(Los Angeles lietuvių
teatro trupė ,,Just millin’ around”). Bilietai – 15 dol. 

Spalio 12 d. – 6:15 val. v. festivalio uždarymas ,,XII Teatro festivalio
žvaigždutės”. Meninę programą atliks solistė Violeta Leškytė-Cucchiara.
XII Teatro festivalio žymenų įteikimas – Audrė Budrytė-Nakienė

Vertinimo komisija: Audrė Budrytė, Dalia Cidzikaitė, Gytis Lukšas
(Vilnius), Algimantas Žemaitaitis.  

Rėmėjo bilietas į visus spektaklius – 60 dol. 
Bilietai parduodami Jaunimo centre ir Pasaulio lietuvių centre prieš ir po

šv. Mišių Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje. Prieš kiekvieną spektaklį bi -
lietai bus parduodami prie įėjimo durų.

Turint klausimų, prašome kreiptis į Dalę Lukienę, JAV LB Kultūros tary-
bos pirmininkę tel.: 301-598-6657 arba el. paštas dalelukas@verizon.net

Daugiau informacijos – www.teatrofestivalis.com

JAV LB Kultūros taryba

Laisvydės Šalčiūtės paroda 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje

Šių metų spalio 24 d., penktadienį, 7 val.
vakaro Balzeko Lietuvių kul tūros muziejuje,
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629 atidaroma
me  nininkės Laisvydės Šalčiūtės paroda „Nudes.
Smiling” („Nuogos. Besi šyp sančios”). 

Laisvydės Šal čiūtės kūriniai atkeliauja iš
New York ir bus pirmą kartą eksponuojami Či-
kagoje. Parodoje bus pristatyta 14 tapy bos
kūrinių moters tema.

Telefonas pasiteiravimui: 773-582-6500.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir su negalia
vaikams, daugiavaikėms šeimoms ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: Ona ir
Jonas Traškos $25, Faustas Strolia
$20, The Oak Tree Philanthropic
Foundation $1,000, Remigijus  Gaš -
ka $9,000 studentų paramai, Graži-
na Kriaučiūnienė $1,000 studen tės
paramai. Labai ačiū. „Sau lutė” (Sun-
light  Orphan Aid), 414  Freehauf
St., Lemont, IL 60439, tel. (630)
243-7275.

• A. a. Antano Andrijono at-
minimą pagerbiant, giminės ir drau-
gai „Saulutei” suaukojo $100 – A.

An drijonas, D. R. Fumagalli,  R. J.
Sli vinskas. „Saulutė” dėkoja už au -
kas padėti vargingai gyvenantiems
vai kams Lietuvoje ir reiškia nuo -
širdžią užuojautą a. a. Antano An -
drijono artimiesiems.

• A. a. Viktoro Kizlaičio
atminimui Lilija Kizlaitienė atsiuntė
$460 „Saulutei”, kuriuos suaukojo J.
D. Liubinskai, J. Gvidienė, L. Kizlai-
tienė, V. R. Bražiūnai,  D. I. Tijū nė -
liai, A. B. Vitkauskai, A. R.  Mar -
chertai, M. Kusak,  R. V. Sinkiai, V. A.
Tijūnėliai, M. D. R. Faustai. „Sau -
lutė” dėkoja už aukas ir nuoširdžiai
užjaučia a. a. Viktoro Kizlaičio šeimą
ir artimuosius.

Vilniaus Senamiestyje Strazdelio
gatvėje naujai „renovuotame”
name parduodamas naujas

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

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

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

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

z.valiukienė@yahoo.com

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

Apsilankykite www.draugas.org

�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 daly-
vauti.  Tel. pasiteiravimui: 773-585-
3570 (Valerija Čepaitienė).


