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Atnaujintas Lietuvos
etnokosmologijos muziejus

Vilnius, spalio 3 d. (BNS) – Ita-
lijos premjeras mano, kad Ignalinos
atominės elektrinės (IAE) uždarymą
galima atidėti. Apie tai Silvio Berlus-
coni pareiškė Romoje susitikęs su
Lietuvos premjeru Gediminu Kirkilu.

,,Manau, galima atidėti Ignalinos
AE uždarymą, jums reikia laiko”, –
sakė Italijos premjeras, pasidomėjęs,
kiek laiko reikia Lietuvai, kad Igna-

linos AE būtų sustabdyta ne 2009 m.
G. Kirkilas pabrėžė, jog Lietuva

tęsia pasitarimus su Europos Komi-
sijos (EK) atstovais ir Europos Są-
jungos (ES) šalių valstybių ir vyriau-
sybių vadovais dėl lėtesnio IAE išjun-
gimo, nes tai neabejotinai pasitar-
nautų šalies energetinio saugumo di-
dinimui. G. Kirkilo įsitikinimu, Eu-
ropa turi būti vieninga ir supratinga,

sprendžiant viso Baltijos regiono
energetines problemas ir įsijungimą į
ES energetikos rinką.

Pirmasis Ignalinos jėgainės reak-
torius buvo sustabdytas 2004 m. pa-
baigoje, o antrąjį pagal įsipareigoji-
mus ES Lietuva galutinai privalo sus-
tabdyti 2009 m. pabaigoje. G. Kirkilas
yra teigęs, kad Lietuva norėtų pra-
tęsti elektrinės darbą iki 2012 m.

Molėtai, spalio 3 d. (ELTA) – Po
atnaujinimo Molėtų rajone atidaro-
mas Lietuvos etnokosmologijos mu-
ziejus, vienintelis Lietuvoje lankyto-
jus priimsiantis visą parą. Keletą me-
tų trukę muziejaus atnaujinimo dar-
bai kainavo per 22 mln. litų. Didžiąją

dalį lėšų sudaro Europos struktūri-
nių fondų parama, 2,5 mln. Lt skyrė
Lietuvos kultūros ministerija.

Pasak muziejaus direktoriaus dr.
Gunaro Kakaro, į dangų lankytojai
žvelgs nauju, vienu galingiausių Eu-
ropoje vokišku teleskopu.

Per metus muziejuje tikimasi sulaukti apie 80 tūkst. lankytojų.
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.

JAV diplomatas siùlo leisti NATO
dirbti savo darbâ

Italijos premjeras – uñ Ignalinos AE darbo pratêsimâ

Vilnius, spalio 3 d. (BNS) –
NATO reikia leisti dirbti savo darbą,
užtikrinant, kad 5-ojo straipsnio –
kolektyvinės gynybos – įsipareigoji-
mai būtų išlaikyti, o ne susitelkti į
kalbas apie didžiules grėsmes, mano
JAV valstybės sekretorės Condoleezza
Rice pavaduotojas Daniel Fried.

JAV atstovas po Vilniaus univer-
siteto Tarptautinių santykių ir politi-
kos mokslų institute įvykusio kasme-
tinio e-PINE (Sustiprintos Šiaurės
Europos partnerystės) analitinių cent-
rų atstovų susitikimo sakė, jog būtina
ne kaltinti Rusiją, o būti patiems
praktiškai pasirengusiems judėti į
priekį.

Pasak jo, tai yra įprasta organiza-
cijos veikla, t. y. NATO karinės struk-
tūros dirba ir planuoja atsižvelgda-
mos į naujas sąlygas. Diplomato tei-
gimu, tai, kaip šalys dalijasi atsako-
mybe ir vykdo prisiimtus įsipareigoji-
mus – yra techninis klausimas, ku-
riuo diskutuoja kariškiai. Tačiau,
anot D. Fried, Lietuva privalo pada-
ryti ,,savo namų darbus” ir šiuo

klausimu ja yra pasitikima.
,,NATO yra rimta organizacija –

ką sakome, tą ir galvojame. (...) Mes
darysime tai, ką turime padaryti, ir
aš labai džiaugiuosi, kad NATO priė-
mė Lietuvą, Estiją ir Latviją. NATO
plėtra buvo stabilizuojantis veiksnys

šioje pasaulio dalyje. Lietuva tai žino.
(...) Ji, žinoma, taip pat turi prisidėti
iš savo pusės. Šiuo klausimu dirba
mūsų karinės struktūros, tai yra kas-
dieninė NATO veikla”, – sakė D.
Fried.

Nukelta į 6 psl.

Vilnius, spalio 3 d. (Alfa.lt) –
Lietuva sieks surinkti lėšų bent 5
mokykloms skurdžiame Maroko kai-
me Iznaguene pastatyti. Taip mūsų
šalis prisideda prie Jungtinių Tautų
vaikų fondo (UNICEF) projekto
„Mokyklos pasaulio vaikams”.

Projekto metu bus skelbiama so-
cialinė reklama, Vilniuje ir Kaune
vyks pasaulinio garso grupės iš Pietų
Afrikos „Ladysmith Black Mamba-
zo” labdaros koncertai, sostinėje taip
pat vyks Afrikos filmų ir muzikos fes-
tivalis, o šalies mokyklose bus ren-
giamos Afrikos nuotraukų parodos.
Vilniuje viešės UNICEF geros valios
ambasadorė dainininkė Angelique
Kidjo.

Šis projektas yra Lietuvos vysto-
mojo bendradarbiavimo politikos da-
lis. Lietuva yra šiandien pagalbą tei-
kianti valstybė.

Anot D. Fried, Lietuva privalo padaryti ,,savo namų darbus”.
News Bridgepix nuotr.

Lietuva rems
mokyklas Afrikoje

Lietuvoje gydosi
Gruzijos kariai

Vilnius, spalio 3 d. (ELTA) – Į
Lietuvą gydytis atvyko 6 Gruzijos ka-
riai, nukentėję rugpjūtį kilusiame
Gruzijos ir Rusijos ginkluotame konf-
likte. Jie gydysis Lietuvos kariuome-
nės karių reabilitacijos centre Drus-
kininkuose.

Mėnesius didėjusi įtampa tarp
Gruzijos ir Rusijos rugpjūčio pradžio-
je virto tikru karu dėl Maskvos re-
miamos atsiskyrusios Pietų Osetijos.
Maskva sako, kad gynė tame regione
gyvenančius Rusijos piliečius nuo
gruzinų agresijos.
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Moksleiviai ateitininkai sutikinėjo svečius prie Kun. A. Lipniūno — Prez. A. Stulginskio moksleivių kuo-
pos stalo Misijos mugėje. Iš k: Emilija Pranckevičiūtė, Andrytė Siliūnaitė, Vija Lietuvninkaitė, Gintas
Kušeliauskas ir Ieva Misiūnaitė. Visos mugės nuotraukos Rasos Kasniūnienės

Mugėje Partizano Daumanto – Prano Dielininkaičio jaunųjų ateitininkų kuopos
globėjos Rita Rušėnienė ir Laima Aleksienė.

Šią vasarą Gargždų parapijos tikintieji atsisveikino su
dviem kunigais ir diakonu, Telšių vyskupo Jono Boru-
tos, SJ paskyrimu išvykusiais į kitas parapijas: kunigas

teologijos mokslų daktaras Darius Trijonis — į Plikių, kuni-
gas Aloyzas Žygaitis — į Batakių, diakonas Paulius Jarami-
nas į Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės. Parapijoje nuošir-
džiai sutikti nauji kunigai Mindaugas Šlaustas ir Stanislovas
Anužis.

Tą sekmadienį Gargždų bažnyčioje šv. Mišias aukojo abu
nauji kunigai — Mindaugas Šlaustas, čia atvykęs dirbti iš
Tauragės, bei Stanislovas Anužis, apie 11 metų dirbęs JAV

Los Angeles lietuvių bendruomenės šv. Kazimiero parapijos
klebonu.

Po pamaldų Gargždų parapijos klebonas kanauninkas
Jonas Paulauskas pasveikino naujuosius kunigus, palinkėjęs
nuveikti daug gero parapijos gyvenime. Tokiomis progomis
niekada nelieka nuošalyje abejingais stebėtojais Gargždų
ateitininkai. Jie naujus kunigus pasveikino giesmele, gėlės
žiedu. Bažnyčios didysis choras pagiedojo „Ilgiausių me-
tų…” Parapijiečiai juos pagerbė karštais plojimais.

Kazimiera Sipienė
Gargždų ateitininkų kuopos globėja

Gargžduose — centre naujieji parapijos kunigai M. Šlaustas ir S. Anužis. Už jų, centre parapijos klebonas kanauninkas J. Pau-
lauskas, kanauninkui iš kairės ir iš dešinės šv. Mišiose patarnavę gargždiškiai Evaldas ir Vilius, Telšių vyskupo V. Borisevičiaus ku-
nigų seminarijos studentai. Priekyje su šventine apranga Gargždų ateitininkų organizacijos mergaičių vieneto dalyvės.

K. Sipienės nuotr.

Atsisveikinome, pasveikinome naujus — Žinios iš Gargždų

Į mugę atvyko Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos nariai iš Detroito. Iš k: SAS CV iždininkas
Gytis Mikulionis, Čikagos studentų draugovės valdybos narė Kristina Quinn sveikinasi su SAS CV nariu
Andriumi Giedraičiu, tarp jų aktyvi sendraugė Dalia Lietuvninkienė.

,,Esama skirtingų tarnysčių…“
Čikagos ateitininkai pasireiškė Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijos Bendruomenės dienoje ir tarnysčių mugėje Lemonte

Rugsėjo 21 d. Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijo-
je Lemonte, po bendruo-

meninių šv. Mišių vyko Misi-
jos tarnysčių mugė, kurioje
apsilankantys buvo skatinami
susipažinti su Misijos veikla ir
prisidėti savo talentais bei
laiku. Tarp dalyvių vaizdžiai
pasirodė ir ateitininkai: jau-
nučių, moksleivių ir studentų
ateitininkų vienetų atstovai
supažindino susidomėjusius

su organizacijos veikla, susi-
rinkimais, stovyklomis. Buvo
paruošti sąjungų veiklos pla-
katai, kuriuos lankytojai ga-
lėjo apžiūrėti.

Tai buvo gera proga atei-
tininkams pasireikšti, nes mu-
gę aplankė per 800 asmenų. O
jei kas nepriėjo prie ateitinin-
kų stalų, bet norėtų artimiau
susipažinti, gali pasižiūrėti
ateitininkų tinklavietę, adre-
su www.ateitis.org.
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TREČIADIENIO BENDROJI
AUDIENCIJA

Trečiadienio rytą šv. Petro aikš-
tėje Romoje įvyko trisdešimt pirmoji
šių metų bendroji audiencija. Popie-
žiaus pasveikinti susirinko maždaug
20 tūkstančių maldininkų ir piligri-
mų iš įvairių Europos ir pasaulio
kraštų

Šv. Tėvas Benediktas XVI šį tre-
čiadienį skaitytoje katechezėje tęsė
pasakojimą apie Tautų Apaštalą šv.
Paulių. Šį kartą Šv. Tėvas pristatė du
epizodus iš apaštalo Pauliaus gyveni-
mo, kurie liudija apie jo kartais ne-
lengvus santykius su apaštalu Petru.

Bene pirmasis apaštalų Petro ir
Pauliaus susitikimas įvyko Jeruzalės
susirinkime. Apaštalų darbuose pa-
žymima, kad susirinkimas turėjęs
spręsti nusutarimus ir didelius gin-
čus. Paulius atkeliavo į Jeruzalę
praėjus keturiolikai metų po susitiki-
mo su Prisikėlusiu Kristumi Damas-
ko kelyje, penktojo dešimtmečio ant-
roje pusėje, lydimas Barnabo ir Tito.
Susirinkime apaštalai išklausė Pau-
liaus pasakojimų apie jo vykdomą
pagonių evangelizavimą. Susirinkime
taip pat pasisakė Petras ir Jokūbas.
Šį epizodą taip pat aprašo apaštalas
Paulius laiške Galatams.

Pagrindinė Jeruzalės susirinki-
me svarstoma tema buvo žydų apip-
jaustymas ir kitų Mozės įstatymo
priesakų taikymas pagonims. Paulius
apaštalus supažindina su evangelija,
kuri esanti laisva nuo įstatymo. Su-
sirinkimas, vadovaujamas Šv. Dva-

sios, priėmė sprendimą, jog iš pago-
nių, kurie per malonę ir tikėjimą pri-
ėmė Kristaus Evangeliją, nebereikia
reikalauti apipjaustymo. Apaštalų
darbų autorius Lukas Jeruzalės su-
sirinkimo nutarime įžvelgė Šv. Dva-
sios veikimą, o apaštalas Paulius –
lemiamą laisvės pripažinimą, kuriam
pritarė visi jo dalyviai. Tai Kristaus
laisvė: „Kristus mus išvadavo, kad
būtume laisvi.”

Antrasis popiežiaus atpasakotas
epizodas buvo apie apaštalų Pauliaus
ir Petro nesutarimą Antiochijoje.
Petras, nenorėdamas papiktinti žydų
kilmės krikščionių, kurie tebesilaikė
žydiškų papročių, atsisakė valgyti su
pagonių kilmės krikščionimis. Tai
pamatęs, Paulius papriekaištavo Pet-
rui, kad tokiu elgesiu gali sukompro-
mituoti Evangelijos tiesą. „Jei tu, bū-
damas žydas, gyveni pagoniškai, o ne
žydiškai, tai kodėl verti pagonis lai-
kytis žydų papročių?” Tačiau keletą
metų vėliau laiške romiečiams pats
Paulius rašo, jog mūsų laisvė Kristuje
neturi tapti kitų papiktinimu.

Nors Petras ir Paulius buvo skir-
tingos nuomonės, jie gebėjo rasti vie-
ningą sprendimą sudėtingu klausi-
mu. Tai yra pamokymas ir mums, jog
atviras pasisakymas, paremtas meile
ir Evangelija, leidžia Bažnyčiai žengti
pirmyn, – bendros audiencijos pabai-
goje sakė popiežius.

,,Vatikano radijas”

,,Draugo” 
žiburys neužges

MARIJA REMIENÈ

Vienintelis dienraštis, katalikiškas ,,Draugas”, gyvuoja 99-rius me-
tus. Tokio amžiaus nėra sulaukęs joks laikraštis gimtajame krašte
– Lietuvoje. ,,Draugas” yra vienintelis katalikiškas dienraštis

Šiaurės Amerikoje. Lietuviai gali pagrįstai tuo didžiuotis. ,,Draugas” yra
ir bus svarus informacijos šaltinis Šiaurės Amerikoje gyvenantiems lietu-
viams, kurio garsas pasiekia ir pasieks Lietuvą.

Buvo laikai, kai kiekvienas išeivijos lietuvis žinojo apie katalikišką
dienraštį ,,Draugą”. Laikraštis, o ypač dienraštis, yra kiekvienos tautinės
mažumos kultūros tvirtovė. Gera turėti savaitraščius, bet joks savaitraš-
tis negali pakeisti gero dienraščio! Be to, būtina suprasti, kad ,,Draugas”
per visus 99-rius metus išliko ištikimas savo steigėjų principams. Be
,,Draugo” lietuvis yra kaip jūreivis be švyturio, todėl neturime leisti tam
žiburiui užgesti! Dienraštyje atsispindi Amerikoje gyvenančių lietuvių is-
torija. Jeigu dabar kelias dienas dėl pašto kaltės jo negauname, susirū-
piname, nes prarandame ryšį su mūsų bendruomeniniu gyvenimu.

,,Draugo” dienraštis nėra privataus asmens ar asmenų nuosavybė, o
priklauso ne pelno siekiančiai korporacijai, įregistruotai Illinois valstijoje
,,Lithuanian Catholic Press Society” vardu. Korporacijos tikslai yra veik-
ti religijos, švietimo ir visuomeninėje srityse. Korporacijai vadovauja ta-
rybos direktoriai, kurie nustato laikraščio kryptį ir rūpinasi jo išlaikymu.
Direktorių taryba posėdžiams susirenka kelis kartus per metus. Pasitari-
mams dažniau susirenka vykdomasis vienetas, kuris sprendžia einamuo-
sius reikalus. Paskutinis toks pasitarimas neseniai įvyko ,,Draugo” pas-
tate. Posėdyje ilgiau buvo kalbama apie kasdienines dienraščio problemas
ir apie paskutiniu metu skleidžiamus gandus. 

Nors teigiama, kad spauda yra artilerija, kurios šūviai siekia daug
toliau, negu griaudėjimas, bet neigiamos kalbos sklinda dar greičiau – žai-
bo greičiu. Tenka pabrėžti ir pasidžiaugti, kad dienraštis eina tinkamu
keliu ir jokių pasikeitimų nenumatoma. Vadovybė yra dėkinga tėvams
marijonams, kurie išlaikė ir išlaiko ,,Draugą” po savo stogu. Taip pat esa-
me dėkingi tėvams marijonams už daugelio metų finansavimą ir rėmimą
savo darbais. Atnaujintos marijonų kongregacijos įstatuose yra pažymėta,
kad jos nariai, tarp kitų tikslų, rūpinasi ir spaudos darbais, ,,leisdami bei
platindami knygas ir katalikiškus laikraščius” (Konst. 2,1). Tačiau laikai
keičiasi, pasikeitė ir tėvų marijonų globa. Neliko marijonų kongregacijos
vadovybėje lietuvių kunigų. Pasikeitė marijonų požiūris ir į ,,Draugą”.
Šiuo metu marijonai yra nusprendę ateityje pastatą, kuriame yra įsikūręs
dienraštis, parduoti, tiksli data kol kas nėra žinoma. Nepaisant to, ,,Drau-
go” leidėjų taryba užtikrina, kad ,,Draugas” gyvuos ir toliau nepasikei-
tęs savo tautiečių globojamas, viltingai žengdamas į antrą šimtmetį. Kaip
praeityje, taip ir ateityje, ,,Draugas” sieks vienyti lietuvius išeivijoje, kad
tautiečiai gyventų išeivijos tautiniais reikalais ir savo tautos rūpesčiais. 

Tarybos nariai, apsvarstę dabarties problemas, toliau aptarė dien-
raščio ateities planus. Šiuos 99-uosius metus užbaigsime šauniu pokyliu,
kuris įvyks spalio 25 d. lietuviškoje Willowbrook salėje. Vietas pokylyje jau
užsisakė daugiau nei 300 nuoširdžių skaitytojų. Dienraščio laimei, gera-
širdžių aukotojų turime. Tai rodo kasdieninės dienraštyje skelbiamos jų
piniginės aukos. 

Po Naujųjų metų ,,Draugas” įžengs į savo antrąjį šimtmetį. Tai nuos-
tabus pasiekimas ir mūsų visų pelnytas pasididžiavimas. Šiai datai pa-
minėti yra ruošiama išleisti gausiai nuotraukomis iliustruotą leidinį.
,,Draugo” šimtmečio jubiliejinei knygai taip pat plaukia aukos. Knygą re-
daguoja mums žinoma žurnalistė Audronė Škiudaitė. Be to, šimtmečio
proga 2009 m. kovo 22 d. Maria High School auditorijoje įvyks koncertas,
kurį atliks tenoras Edmundas Seilius ir sopranas Kristina Zmailaitė. 

Posėdžio pabaigoje kalbėta ir apie ,,Draugo” prenumeratą. ,,Draugo”
pagrindas yra jo skaitytojai. Šiuo metu yra paskelbtas vajus – naujiems
prenumeratoriams siūloma 20 proc. nuolaida prenumeratai, t. y. tik 120
dol. metams. ,,Draugas” laukiamas ir Lietuvoje, jo kaina taip pat yra tik
120 dol. metams. Užprenumeruokime jį savo giminaičiams, draugams ar
pažįstamiems kaip dovaną. Suraskime bent vieną naują skaitytoją, taip
sustiprinsime ,,Draugo” pamatus ir užtikrinsime jo ateitį. 

Buvusi JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė Regina Kučienė
,,Draugui” atsiųstame sveikinime rašė: ,,Dienraštis yra ne tik atgaiva, bet
ir tautinės dvasios pulsuojanti gyvybė. Jis sujungia visų lietuvių rankas ir
širdis, suriša išeiviją su tautos kamienu.” Negesinkime išeivijos lietuvybės
žiburio – visi skaitykime ,,Draugą”! Su šia mintimi visi kartu neškime šį
žiburį į ,,Draugo” šimtmetį.

Šv. Petras ir šv. Paulius.
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Internete skaitau: „Kai Ameri-
koje sutinku lietuvį jaučiuosi kaip į
š... įlipęs”. Kitas rašo, kad pereinąs į
kitą gatvės pusę pamatęs ateinantį
lietuvį. Gal tai išimtys, gal tai rašo ir
savo tulžį išlieja kokio savo tautiečio
įskaudinti ar įžeisti? Bet mane stebi-
na, kai kartas nuo karto kokioje nors
parduotuvėje išgirdęs lietuviškai kal-
bančius, priėjęs sužinau, kad jie jau
prieš kelis metus atvykę iš Lietuvos
ir gyvena Baltimore miesto apylin-
kėse, nors jokiame lietuviškame ren-
ginyje nesu jų matęs. Aiškiai matau,
kad nerodo jokio susidomėjimo, kai
pasakoju, kad yra tokie Lietuvių na-
mai, kad veikia lietuviška valandėlė
internete, kad laikomos Mišios lietu-
vių kalba, ir pats pasijuntu, kaip tas,
va, pradžioje minėtas iš ,,š” raidės
daiktas.

* * *
O aš vis tiek negaliu atsidžiaugti,

kad gyvenu vietovėje, iš kurios per
valandą kitą galiu pasiekti lietuvius,
gyvenančius Baltimore, Washington,
Philadelphia miestuose ar jų apylin-
kėse. Juk ir dirbdamas esu atsisakęs
pasiūlymų keltis kitur, jei būtų rei-
kėję atitolti nuo lietuviškos bendruo-
menės, nors tai ir būtų buvęs šuolis
aukštyn karjeroje. Ką padarysi, kad
man, kaip toje mano mėgiamoje dai-
noje, „mūsų meilė – kaip liga, nuo ku-
rios išgyti negalėsi niekada”. Bet juk
ne aš vienas toks. Į metinį seselių pik-
niką Putnam, Connecticut valstijoje
suvažiuoja iš tolimiausių vietovių,
kiti važiuoja net po dešimtį valandų
ir daugiau. 

Washington nuo mano namų –
gera valanda kelio. Rugsėjo 21 d. pa-
sukau ten į vadinamą Tautinės šven-
tovės baziliką (Basilica of the Natio-
nal Shrine), kur esančioje Šiluvos
koplyčioje minėjome Šiluvos 400 me-
tų jubiliejų. Apie minėjimo Mišias,
priėmimą ir rodytą filmą tikriausiai
parašys Elvyra Vodopalienė, nes re-
portažų rašymo  žanre jai neprilygs-
tu, bet man tai buvo maloni popietė.
Maloni, nes dažniausiai maišausi
tarp savo amžiaus senų žmonių ir
todėl smagu buvo išvysti jaunas poras
ir jų mažuosius. Graži ambasado-
riaus Audriaus Brūzgos šeimynėlė.
Juk jo žmona Imsrė Sabaliūnaitė, ku-
rios motina – buvusi baltimorietė Ona
Eringytė. Mano akį patraukia jauna
moteris mėlyna jūrų skautės unifor-
ma su keturiais mažais vaikučiais, du
vyresnieji jau taip pat jūrų skautai.
Visada lankausi skautų rengiamoje
Kaziuko mugėje ir nesu ten matęs jū-
rų skautų, bet, pasirodo, prie gausios
Washington lietuvių skautų šeimos
prisijungė ir čia atsikėlusių Petraičių
šeimos jūros skautai. 

* * *
Štai buvusiame angliakasių rajo-

ne Pennsylvania valstijoje, Frackville
vietovėje, senieji emigrantai arba
pirmabangiai kasmet rengia festivalį,
į kurį atvažiuoja ir iš Philadelphia,
Baltimore miestų lietuviai, važiuoju
ir aš iš savo miestelio. Man dviejų su
pusės valandų kelionė rugpjūčio 16
d., užsikimšus keliui, truko  keturias
valandas. Mane visada stebina mūsų
senųjų emigrantų patriotiškumas,
juk tik jų seneliai buvo emigrantai iš
Lietuvos, o čia jau jų anūkai, sunkiai
ar visai nekalbantys lietuviškai, bet

APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIOAPMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIO
Nupjausiu žolę, jei...

JUOZAS GAILA
gaila1@verizon.net

jie pasipuošę trispalvėmis ir prakal-
binti su pasididžiavimu sakosi esą
lietuviai. Sveikino jie atsilankiusį LR
ambasadorių A. Brūzgą, entuziastin-
gai plojo jam už jo kalbą, įteikė įvai-
rių dovanėlių ir tortą su įrašu „Wel-
come Ambassador”. Negaliu nepagir-
ti Eugenijos Misevičienės, veikliojo
Lauryno Misevičiaus žmonos, už jos
paruoštą parodėlę apie pirmaban-
gius, kurioje koliažų forma išdėstytos
jų išleistų knygų, laikraščių, laiškų,
įvairių dokumentų nuotraukos.

Prisižiūrėjęs eksponatų apie mū-
sų senųjų emigrantų veiklą, grįžęs
namo, pradėjau kuistis savo archyve.
Koks ten archyvas! Išskyrus Vokie-
tijoje ir čia leistų žurnalų rinkinius ir
įvairius asmeninius ir pusiau asme-
ninius laiškus ir knygas, maža kas
tikrai vertingo. Bet va, radau pluoštą
Vokietijoje leisto „Žiburių” savaitraš-
čio iš 1947–1948 metų. Ak, koks skir-
tumas tarp šio ir dabar naujųjų atei-
vių leidžiamų prenumeruojamų ar
veltui dalijamų savaitraščių! Švari,
svetimžodžiais neužteršta kalba, jo-
kių zodiakų ženklų, jokių nuo visko
gydančių ponių Nainų, jokių Anatoli-
jų, kalbančių su ateiviais iš kosmoso,
jokių moterų, merginų, dovanojančių
savo širdis vis naujiems, nors ir se-
niems, na, ir jokių paveiksliukų su
pusnuogėmis, kažko beieškančiomis
savo kelnaitėse. Šiandien tiesiog juo-
kingai skamba tai, ką 1947 m. spalio
„Žiburių” priede moterims, redaguo-
tame P. Janutienės, skaitau: „Bet tik-
ra lietuvė moteris turi būti sveti-
miems kitokia. Ji turi skirtis iš kitų;
tegu ja gėrėsis kiti, nes ji į naująją šalį
teįneš tik tai, kas gera, kas kilnu, gar-
binga, kultūringa. Teparodo, kaip
Lietuva išauklėjo ją.” Laikai ir žmo-
nės keičiasi, po šešiasdešimties metų
kitoks lietuvis atsidūrė už tėvynės,
kitokie ir dabartinių savaitraščių re-
daktoriai/leidėjai. 

Bevartydamas 1947–1948 metų
pageltusius ir bebyrančius „Žiburių”

puslapius, ypač sporto skyrius, tar-
tum grįžtu į savo jaunystę. Čia ir tuo-
metinio Kempteno „Šarūno” tiesiog
legendiniai krepšinio laimėjimai krep-
šiny prieš estus, latvius, amerikie-
čius karius. Randu ir savo pažįstamų,
draugų ir klasiokų pavardes iš anglų
zonos Greven, Uchte stovyklų, žai-
džiusių krepšinį, kurie Amerikoje pa-
sižymėjo moksle ir lietuviškoje veik-
loje: broliai Keziai, K. Keblinskas–
Keblys, V. Marchertas, V. Valaitis (žu-
vęs motociklo avarijoje NY) ir kiti.
,,Žiburiuose” minimas ir baltimorie-
tis, deja, jau išėjęs į Anapilį, Matas
Brazauskas. Jis žaidė Vokietijoje už
Schw. Gmunde lietuvių šachmatų
klubą, pasiekusį ne vieną pergalę
prieš vokiečių šachmatininkus. Grą-
žinu ir Baltimore gyvenantį Vacių
Laukaitį į jaunystę, apie jį 1947 m.
lapkričio mėn. „Žiburiuose” rašoma:
„Ypač maloniai nustebino Kempteno
Margio jaunieji mokinukai Eidinas ir
Laukaitis, kurie puikiai sugebėjo

savo žaidimu prisiderinti prie senųjų
krepšinio vilkų...”.

Pamenu, kaip Vokietijoje pabėgė-
lių stovyklose laukdavome lietuviško
laikraščio, nes tai buvo vienintelė
susižinojimo priemonė. Įpusėjus emi-
gracijai pradėjau gauti iš Amerikos
„Draugą”, atsiunčiamą V. Vyganto, o
vėliau, tarnaujant JAV marinuose,
atsiųsdavo man tėvai, jį skaitydavau
sėdėdamas ant dulkėto tanko kokioje
nors Karibų jūros saloje. Gal todėl
man sunku suprasti, kaip senatvėje
galėčiau jo atsisakyti. Bet atsisako-
ma. Paliegusių senelių namuose gy-
venančiam senukui vaikai nutraukė
„Draugo” prenumeratą. Per brangu.
Mano pažįstamas senukas veda vidu-
ramžę trečiabangę. Ji juokdamasi
man pasakoja, kaip jis gavęs „Drau-
gą” kiša jai skaityti, ką „mūsų Gaila
rašo”. Po metų senukas numiršta.
Dabar sutikęs ją, beje, užklausiu, ar
tebeskaitanti. Ne. Turinti du ar tris
darbus ir nėra laiko skaitymui ir pre-
numeratos atsisakiusi. Viename po-
kalbyje su bendraamže našle išgirstu,
kad užmiršusi pratęsti „Draugo” pre-
numeratą ir jo nebegaunanti. Nega-
liu patikėti, juk jos vyras į jį rašyda-
vo, tą ir drožiu jai, o ji: „Nebark ma-
nęs, Juozai, tavo rašinius skaitau”.
Jos pažįstama gauna „Draugą” iš
sūnaus, kuris iš kažko gaunantis ir
perskaičiusi atsiunčianti jai... Suži-
nau, kad ir kita našlė „Draugo” atsi-
sakiusi. Paskambina ji man prieš po-
rą dienų prašydama, kad atvažiuo-
čiau nupjauti žolę, nes labai negaluo-
janti ir negali. Ne kartą esu nuva-
žiavęs pas ją ar tai vandens čiaupus
pataisyti, ar lietvamzdžius nuo pušų
spyglių išvalyti, ar traktoriuką žolei
pjauti pataisyti. Tikrai neuždarbiau-
damas, bet iš draugystės, nors bruka-
mus dolerius už benziną paimu, nes
nuvažiuoti gabalas kelio. Išklausau
viską apie jos skausmus, negalias ir
tariu: „Atvažiuosiu ir nupjausiu žolę,
jei vėl užsisakysi ‘Draugą’”. Ne, ji
neprenumeruos. Po kataraktų opera-
cijos akys tiek ašaroja, kad nebegalin-
ti skaityti. Jokie lašeliai nepadeda, o
gydytojas tepasakęs „Tai neskaityk”.
Vis tiek nuvažiuoju ir nušienauju
dviejų akrų sklypą. 

Aldona Petraitienė su vaikučiais Mišiose Šiluvos koplyčioje Washington, DC.
Nuotr. iš asmeninio J. Gailos archyvo

LR ambasadorius Audrius Brūzga su
sūneliu Mišiose Šiluvos koplyčioje
Washington, DC.
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V.  Stakėnas: ,,Atvažiuoju pas lietuvius 
kaip pasiuntinys iš jų istorinės žemės”

Šiandien ir rytoj Los Angeles
šurmuliuos XXII-os Lietuvių dienos.
Šis festivalis atspindės lietuvių me-
ninį, istorinį ir kultūrinį gyvenimą
įvairiais būdais: muzika, menu, li-
teratūra, lietuviškais patiekalais, šo-
kiais, dainomis ir kitomis pramogo-
mis. Šiandien Lietuvių dienų daly-
vius linksmins ,,Vieno žmogaus or-
kestru” („One man band”) vadina-
mas Virgis Stakėnas. Jis – 315
dainų muzikos ir tekstų, 82 tekstų,
14 garso ir 1 DVD albumo, 6 poezijos
sąsiuvinių ir 1 knygos-dainyno, 250
radijo laidų Nacionaliniame Lietuvos
radijuje „Kantri vakarėlis” autorius,
4 šalies ir 1 tarptautinio festivalių
signataras ir prodiuseris, 80 festi-
valių šalyje ir užsienyje, 6 koncerti-
nių turų JAV dalyvis, daugelio festi-
valių, apdovanojimų, rinkimų lau-
reatas ir garbės narys. Prieš pat ke-
lionę į Jungtines Valstijas muzikan-
tas mielai sutiko atsakyti į ,,Draugo”
klausimus.

– Kokią nuotaiką ir kokią
programą atsivežate į šiųmeti-
nes Lietuvių dienas Los Angeles?
Tai – ne pirma Jūsų kelionė į
Ameriką, kuo ji skirsis nuo anks-
tesnių?

– Atvežu 2 programas: akustinę –
baladžių (tai širdžiai ir sielai) ir
,,Klumpių kantri show” (,,Wooden
Shoes Country”) (tai kojoms,  ran-
koms ir burnai) su ritmiška laisvalai-
kio muzika, su vaizdo projekcijomis,
su bendromis dainomis ir šokiais,
tostais ir palinkėjimais.

Atvažiuoju ne ilsėtis – dirbti.
Kaip muzikantas, kaip žurnalistas,
kaip country ir western muzikos, kaip
amerikietiško gyvenimo būdo tyrinė-
tojas. Dar atvažiuoju kaip pasiunti-
nys pas lietuvius iš jų istorinės
žemės.

Nuotaika nebloga nors ir Ams-
terdame teks tupėti 6,5 val., o po to
šuoliuoti padebesiais ištisas 11
valandų susmegus į ankštą lėktuvo
krėsliuką… Verslo klasei dar neuž-
sidirbu. Keliu sau daug tikslų ir, jei
ne mano  šaunūs bičiuliai Laurynas
Misevičius, Algis Vaitkus ir Romas
Zableckas, vargu ar spėčiau įgyven-
dinti bent pusę.

Tai mano septintoji kelionė į JAV.
Išskirtinė tuo, kad pirmąkart būsiu
tik 5 dienas. Anksčiau užtrukdavau
20–25 dienas, aplankydavau 5–8

valstijas. Priežastis – įtemptas darbo
grafikas. Jau kitą savatgalį turiu
muzikuoti Prancūzijoje, Cannes. O
grįžus iš ten rekia skubiai pagaminti
naują vinjetę senai – naujai mano
laidai. Įpratę tiesiogiai ar internetu
kas šeštadienį klausyti ,,Kantri va-
karėlio” per Nacionalinį radiją –
dabar girdės ,,Stakėno radiolabas”.

– Ar dažnai ,,kelelis tolimas”
išvilioja iš namų?

– Nakvoju ir kuriu Vijolių kaime,
Šiaulių pašonėje, o įgyvendinu suma-
nymus, tikrinu dainas klausytojais
nuolatos visoje Lietuvėlėje, kas ket-
virti metai – Europoje, kartą per 1,5
metų – Amerikoje.

– Ką Jūsų gyvenime reiškia
Amerika? Ar niekada nekilo
minčių apsistoti čia (juolab, kad
čia gyvena Jums artimi žmonės)?

– Amerika yra svajonių žemė,
didelių galimybių kraštas, nuostabus
tarnavimo žmogui buityje pavyzdys.
Bet… man mielesnė žalioji Lietuvėlė
– su savo trūkumais ir netobulumais,
su savo mokymusi. Norėčiau gyvent
Vijoliuose, turėti butą nakvynei Vil-
niuje ir nuolatinį nemokamą bilietą
Šiauliai-Niujorkas-Šiauliai.

Pasiilgstu – pasiilgstu taip, kad
negaliu miegoti – dukters Agnės,
žento Nick, sesers Jovitos, sūnėno
Igno,  bet labiausiai einu iš proto dėl
anūkėlės, 2 metų panelytės Isabellos
Alexandros.

– Žiemą pristatėte savo
naująjį DVD albumą „Radiola-
bas”. Ką naujo jame gali išvysti
Jūsų gerbėjai?

– Greta 15-kos garso tai pirmas
mano DVD albumas. Tad sudėjau į jį
pusę gyvenimo. Ten rasite ir naujų
scenos klipų, ir akustinių baladžių ir
garsiųjų vaizdo klipų, ir pagaliau –
turtingą muzikinį ,,slide show”. Vir-
gis storas, tad ir jo albumas ,,storas”
– iš viso 134 min.

Stakėnas yra nuolatos ir tas pats,
ir naujas. Yra mano stilius, mano
maniera, mano balso tembras, mano
humoras. O dainos atsiranda vis
naujos. Jos tęsia buvusias mintis ir
įdirbį. Yra tęstinumas, protas ir
profesionalumas. Tiesiog reikia įsi-
dėti šią  DVD plokštelę į savo vaizdo
grotuvą, pažiūrėti ir įvertinti pačiam
žiūrovui-klausytojui.

– Kremtate ir žurnalisto
duoną. Koks jos skonis?

– Pradžioje maniau – tai pyragas
ar net tortas. Dabar jau moku ir
miltus išsirinkti  ir mieles užraugti,
tešlą užmaišyti, išminkyti ir į kū-
rybinį pečių pašauti. Įgijau naują
profesiją. Rimtai pradėjau galvoti
pradžioje apie publicistikos knygą,
paremtą radijo laidų siužetais. Jei
būtų laiko, nors ir dabar sėsčiau ra-
šyti romano. Apie muzikanto gyveni-
mą.

– Esate sakęs, kad esate
,,sunkus žmogus”. Kaip apibū-
dintumėte tą sunkumą?

– Esu užsispyręs, darboholikas.
,,Išsiduodu’’ koncertuodamas, tad
ilsėtis noriu ramiai ir sėsliai. Nepa-
tinka  restoranai. Mieliausia  užstalė
su draugais, kaimynais – kur nors
sode po obelim. Arba kaimiška pirtis
su vantomis, o atsigavimas – su rau-
gintu pienu ir karštomis bulvėmis su
lupynomis.

– Esate iš medikų šeimos,
bandėte šį kelią rinktis ir Jūs.
Tačiau esate pasakęs, kad ,,me-
dicinai reikia labai didelio, kone
fanatiško pasišventimo ir dar-
bo’’. Ar to paties nereikalaujama
ir iš menininko?

– Mano tėtė (gydytojas, Šiaulių
miesto garbės pilietis) yra fanatizmo
savo profesijai pavyzdys. Atrodo, ap-
linkiniai pastebi ir mano gyvenime
fanatizmo. Tiesa, ne medicinai –
muzikai. O su medikais susitinku jau
kaip pacientas. Miela su tave gy-

dančiu profesoriumi prisiminti, kaip
kažkada gėrėme pigų vyną, brazdi-
nome gitaromis ir neleidome mergai-
tėms miegoti.

Sakoma, poetai rašo krauju. Aš ir
esu toks donoras, o gavėjai yra mano
eilėraščiai, mano gaidos. O mano
muzikos albumai yra mano gyvenimo
epikrizė.

Sykį mane pakvietė skaityti pas-
kaitos UNO universitete Omahoje,
Nebraska valstijoje. Davė temą ,,One
Day’s Way in My Life”. Kiek man
leido anglų kalbos žinios, pasakojau,
kaip suprantu gyvenimą, pasakojau
ir grojau savo balades 2 srautams
žmonių: 100 ir 150 studentų po 45
minutes. Manęs klausėsi ir užsira-
šinėjo… Aš jiems sakiau: gali blogai
groti iš gaidų, bet turi gerai groti iš
širdies.

– Esate sakęs, kad ,,išmokote
būti nematomu’’. Kaip tai pa-
vyksta?

– Turiu stebuklingą skrybėlę (vi-
sos 15, kurias turiu, tokios yra, iš Los
Angeles Lietuvių dienų būtinai par-
sivešiu dar vieną). Nusiimu ją – ir
niekas nebepažįsta Stakėno.

– Iš kokio stebuklingo šalti-
nio semiatės energijos ir gero
ūpo?

– Padėk sau, ir kiti tau padės.
Vadovaujuosi ir kaskart vis įsitikinu
šių dviejų posakių teisingumu: ,,Ge-
riausias teisėjas – laikas’’ ir ,,Gero
žmogaus turi būti daug’’.

Kalbino Loreta TimukienėVirgis Stakėnas su anūkėle Isabella.  Nuotr. iš asmeninio V. Stakėno archyvo
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Î Vilniaus tarptautinî oro
uostâ – per 7 minutes

Katalikû� Bažnyçia 
nepritaria kontracepcijai

Tùkstantmeçio kelionès 
sumanymas apkeliaus mokyklas

Lietuviai îsivaikino 71 mažylî

Vilnius, spalio 3 d. (ELTA) – Švie-
timo ir mokslo ministerija siekdama,
kad ugdymo įstaigos puoselėtų pat-
riotiškumą ir išradingiau paminėtų
Lietuvos vardo tūkstantmetį, visoms
šalies mokykloms dovanoja vaizdo
plokštelę ,,Tūkstantmečio odisėja.
Vienas vardas Lietuva”.

Pasak švietimo ir mokslo minis-
tro Algirdo Monkevičiaus, tikimasi,
kad ši dovana sustiprins pilietiškumo
jausmą ir paįvairins pamokas. 

Tuo tarpu  žygis ,,Tūkstantmečio
odisėja”, kurio pagrindu ir buvo su-

kurtas filmas, prasidės jau šį savait-
galį. Sekmadienį Klaipėdoje iškilmin-
gai bus išlydėta Lietuvos buriuotojų
jachta.

Žygio metu buriuotojai aplankys
25 pasaulio lietuvių bendruomenes
19 pasaulio šalių 5 žemynuose. Per
200 plaukimo parų ketinama įveikti
37 tūkst. jūrmylių, o aplink pasaulį
plauks 11 buriuotojų įgulų, kurios
keis viena kitą skirtinguose pasaulio
taškuose. Iš viso ekspedicijoje daly-
vaus apie 120 geriausių Lietuvos bu-
riuotojų. 

Vilnius, spalio 3 d. (ELTA) – Po
daugiau negu trijų dešimtmečių Lie-
tuvoje planuojama kurti naują kino
filmą apie Tadą Blindą.

Nuotykinį lietuvišką kino filmą
ruošiasi kurti įmonė ,,Tauras Kino
Namai”, bendradarbiaudama su kino
platinimo įmone ,,Acmefilm”.

Scenarijų pagal rašytojo Rimanto
Šavelio romaną būsimam filmui rašo
poetas, eseistas ir dramaturgas Sigi-

tas Parulskis. Filme vaidinti jau su-
tiko keletas puikiai žinomų teatro ir
kino aktorių, tačiau jų pavardes kū-
rėjai kol kas laiko paslaptyje.

Naujo filmo apie žemaičių ,,raz-
baininką” nuo Luokės, žymųjį ,,svie-
to lygintoją” Tadą Blindą sumany-
mas, pasak projekto prodiuserio Žil-
vino Naujoko, gimė iš noro sukurti
lietuvišką atsvarą kino teatruose ro-
domai masinei holivudinei produkci-
jai, taip pat pristatyti žiūrovišką na-
cionalinį filmą, kuriuo patys lietuviai
didžiuotųsi.

,,Tadas Blinda: pradžia” – ne
1972 m. sukurto populiaraus TV se-
rialo, kuriame pagrindinį vaidmenį
atliko aktorius Vytautas Tomkus,
perdirbinys. Kino filmas vaizduos  šio
vienų nusikaltėliu, kitų – didvyriu
vadinamo veikėjo jaunystę. Šis T.
Blindos gyvenimo laikotarpis aprašo-
mas R. Šavelio romane, tačiau į popu-
liarųjį TV serialą nepateko.

Miškuose už Vilniaus ir Lietuvos
kino studijoje jau nufilmuotas filmo
,,Tadas Blinda: pradžia” pristatymas.
Kino teatrus jis pasieks lapkričio pra-
džioje.

Europos Sâjunga nori
mažinti imigrantû� srautus 

Vytautas Tomkus  – Tado Blindos vaid-
menyje.                             ELTOS nuotr.

Vilnius, spalio 3 d. (Alfa.lt) – Ne-
legalai kiekvieną savaitę perpildyto-
mis valtimis iš Afrikos „puola” Euro-
pą. Europos Sąjungos (ES) imigraci-
jos sutartis žada mažinti imigrantų
srautus, tačiau, „The Economist” tei-
gimu, didelio poveikio tikėtis neverta.

ES šalyse dėl didėjančio nedarbo
ir lėtėjančios ekonomikos linkstama
kaltinti imigrantus. Prancūzijos pre-
zidentas Nicolas Sarkozy imigracijos
problemą įvardijo bene svarbiausiu
uždaviniu Prancūzijos pirmininkavi-
mo ES metu. 

Naujasis dokumentas dėl imig-
racijos ir pabėgėlių prieglobsčio, ku-
ris, manoma, įsigalios spalio viduryje,
taip pat yra N. Sarkozy sumanymas.
Sutarties esmė ta, jog ES piliečiai gali
laisvai keliauti po Europą ir todėl ne-
bereikalingas atskirų valstybių įsiki-
šimas, ypač Šengeno erdvėje. Imigra-
cijos sutartis siūlo kurti bendrą imig-
racijos politiką, kuri imigrantus „at-
rinktų” pagal tam tikrus vertinimus.
Taip pat siūloma atsisakyti praktikos
masiškai „legalizuoti” nelegalus, sug-
riežtinti pasienių kontrolę, o daugelį
sugautųjų pabėgėlių grąžinti į tėvynę.

„The Economist” abejoja, ar to-
kia sutartis bus veiksminga. Esą biu-

rokratai nepasižymi savybėmis nus-
pėti ateities darbo rinkos poreikius.
Europa  varžosi su likusiu pasauliu
dėl talentų pritraukimo, tačiau ES
narės turi didžiulį trūkumą, nes ang-
lų kalba nėra vyraujanti.

Imigracijos sutartyje siūloma
negriežtinti apribojimų darbdaviams,
besinaudojantiems nelegalių imig-
rantų darbu. Verslininkai skundžiasi,
jog darbdaviams skiriamos baudos
dėl darbininkų iš trečiojo pasaulio ša-
lių pakankamai apsunkina verslą.

Nelegalų deportacijos ES kainuo-
ja brangiai ir vyksta lėtai.  Apytiksliai
ES yra nuo 4 iki 8 mln. legalių imig-
rantų, o per metus jų padaugėja 0,5
mln. Šiais metais ES pasienių dar-
buotojai jau sulaikė 20 tūkst. nelega-
lų, bandančių kirsti Viduržemio jūros
sieną. Tai gali reikšti, kad nelegalai
gali rinkti kitus, ne taip apsaugotus,
pasienius.

Siūlymai suteikti daugiau legalių
būdų patekti į Europą, atrodo, nebus
vaisingi. Spartus populiacijos augi-
mas, didelis nedarbo skaičius už ES
sienų ir didžiulis pajamų skirtumas
rodo, kad bus priešingai, rašo „The
Economist”.

Vilnius, spalio 3 d. (ELTA) – Nuo
spalio 2 d. iš Vilniaus geležinkelio
stoties pradėjo važinėti nauji trauki-
niai į Tarptautinį Vilniaus oro uostą. Į
tarptautinį Vilniaus oro uostą iš ge-
ležinkelio stoties galima bus nuva-
žiuoti per 7 minutes.

Visai netoli keleivių terminalo,
kur ir driekiasi geležinkelio bėgiai,
įrengta geležinkelio stotelė, laiptai ir

liftas keleiviams, apšvietimas, ke-
leivių saugumui – vaizdo stebėjimo
sistema. Be to, atsižvelgta ir į kelei-
vių su negalia bei ribotos judėsenos
žmonių poreikius. Į oro uosto termi-
nalą iš stotelės veda pėsčiųjų takas
su dengta galerija, kuri tamsiu paros
metu bus apšviesta. Traukiniai važi-
nės visą parą, bilietas keleiviams
kainuos 2 litus.

Naujuoju maršrutu važiuos AB „Lietuvos geležinkeliai” specialiai įsigytas vieno
vagono traukinys.                                  R. Zagrebajevo (Lietuviams.com) nuotr.                               

JAV diplomatas siùlo leisti 
NATO dirbti savo darbâ�

Bus kuriamas naujas filmas 
apie Tadâ Blindâ�                           

Atkelta iš 1 psl.  
Kalbėdamas apie Rusijos pareiš-

kimus, kad jos interesai kai kuriuose
regionuose yra išskirtiniai, D. Fried
sakė, jog ji turėtų įvertinti savo jėgas,
kurios pasaulyje leistų ką nors pada-
ryti priimtinu būdu, o ne kokią baimę
galėtų sukelti kitiems.

,,Rusijos pareiškimas apie teises,
apie įtakos sritis yra nesiderinantis
prie dabarties. Jis priklauso XIX am-
žiui. Bet Rusija taip pasielgė ir mes
turime tai turėti omeny. Tačiau fak-
tas yra tas, kad mes nepripažįstame
Rusijos teisių į įtakos sritį. Mūsų
nuomone, tai sukels sunkumų pačiai
Rusijai”, – kalbėjo D. Fried.

Kalbėdamas apie Lietuvos santy-

kius su Rusija, JAV diplomatas sakė,
jog ji, kaip ir kitos Baltijos šalys, eina
teisingu keliu, nes bando su Rusija
dirbti spręsdama problemas.

Vertindamas Lietuvos pasisaky-
mus Rusijos atžvilgiu, jis sakė, kad
Rusijai įsiveržus į kaimyninės šalies
teritoriją, pabandžius jėga pakeisti
tarptautiniais susitarimais nustaty-
tas sienas ir pripažinus separatisti-
nių regionų nepriklausomybę, aštri
reakcija yra natūrali.

,,Ne Lietuva pradėjo aštrius pasi-
sakymus – tai buvo JAV, Didžioji Bri-
tanija. Ne man sakyti, kokią kalbą
Lietuva turi vartoti. Manau, kad Lie-
tuva yra pakankamai teisi užstodama
kitų šalių laisvę”, – sakė D. Fried.

Vatikanas, spalio 3 d. (AFP/
BNS) – Popiežius Benediktas XVI
patvirtino, kad Katalikų Bažnyčia ne-
pritaria kontracepcijai – šie pontifiko
komentarai buvo išsakyti pažymint
su prieštaringai vertinama tema susi-
jusios enciklikos 40 metų sukaktį.

Kontracepcija ,,prieštarauja san-
tuokinės meilės, su kuria perduoda-
ma dieviškoji (gyvybės) dovana, slap-
tosios tiesos neigimą”, rašoma Vati-
kano paskelbtame popiežiaus prane-
šime.

Biologinių ritmų metodas ,,kraš-
tutiniais atvejais” gali būti priimtina
kontracepcijos forma poroms, kurios
siekia, kad vaikai gimtų rečiau, sakė
1,1 mlrd. katalikų dvasinis vadovas.

Šis Benedikto XVI kreipimasis
buvo skirtas seminaro, kuriame buvo
aptariama 1968 m. popiežiaus Pau-
liaus VI enciklika, dalyviams.

Svarbia istorine gaire tapęs do-
kumentas ,,Apie gimimo reguliavi-
mą” buvo paskelbtas tuo metu, kai
kiek anksčiau sukurtos kontracepti-
nės tabletės suteikė viso pasaulio mo-
terims galimybę pasirinkti lytinio gy-
venimo laisvę.

Dėl konservatyvaus Katalikų
Bažnyčios požiūrio nuo jos nutolo mi-
lijonai tikinčiųjų. Daugelio dvasinin-
kų nuomonės išsiskyrė sprendžiant,
kaip toliau vertinti dokumentą ne-
pažeidžiant popiežiaus neklystamu-
mo nuostatos.

Vilnius, spalio 3 d. (ELTA) –
Šiemet lietuvių šeimos įsivaikino 71
vaiką – 11 daugiau nei per tą patį
laikotarpį 2007 m. Tačiau įsivaiki-
nančius lietuvius vis dar lenkia už-
sieniečiai – jie per 9 mėnesius Lie-
tuvoje įvaikino 83 vaikus.

Dar 71 Lietuvos pilietis šiuo me-
tu pageidauja įsivaikinti. Šiuo metu
lietuviams siūloma daugiau kaip 200
galimų įvaikinti vaikų. Tradiciškai

lietuviai pageidauja mažų ir sveikų
vaikučių. Jų paprastai būna nedaug.
Be to, dažnai šie mažyliai turi įvaiki-
namų seserų ir brolių, kurių negalima
išskirti. 

Nors lietuviai daugiausia įvaiki-
na po vieną vaiką, vis dažniau atsi-
randa šeimų, kurios, turėdamos bio-
loginių vaikų, įvaikina ir beglobį
vaiką. Šiandien ne retenybė ir po du
vaikus įvaikinančios šeimos.
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JAV LB XIII tarybos trečioji sesija Bostone
LAIMA APANAVIÇIENÈ

Rugsėjo 26–28 dienomis Bostone,
MA įvyko JAV LB XIII tarybos tre -
čioji sesija. Atvykusiuosius į sesiją
Bostone pasi tiko paskendęs rūke.
Visą dieną smar kiai lijo lietus, tačiau
tai nesu trukdė rengėjams – JAV LB
Bostono apylinkei – nuoširdžiai pri-
imti sve čius.

Jau pirmą dieną prasidėjo po -
sėdžiai. Sesiją atidarė tarybos pre -
zidiu mo pirmininkė Danguolė Navic -
kienė.  Kunigui Stepui Žukui su kal -
bė jus invokaciją sesiją pasveikino
Bostono apylinkės pirmininkė Rima
Girniuvienė ir Bostono apygardos
pirmininkas Mindaugas Žukauskas.

Marija Remienė prisiminė iške-
liavusius anapilin ir gražiai prisiminė
daug lietuvybei dirbusį dr. Petrą
Kisielių.

Į sesiją atvyko ir LR generalinis
konsulas New York ambasadorius Jo -
nas Pas lauskas, kuris sveikindamas
sesijos dalyvius kalbėjo apie svarbą
garsinant Lietuvą Amerikoje, apie

tai, kad Lietuva per 18 metų turi
daug pa siekimų ir turi kuo didžiuotis.
Lin kėdamas sesijai gero darbo jis
sakė: ,,Nusi vylimas savo kraštu –
pavojingas reiškinys. Nusivylęs žmo-
gus ne gins savo krašto. Tik mūsų
meilė ir susitelkimas užtikrina mums
kitų paramą ir meilę”.

Sesiją pasveikino didelis būrys
organizacijų ir asmenų, tarp jų ir
demokratų partijos kandidatas į JAV
prezidentus Barack Obama. Kai ku -
rie dalyviai priekaištavo, kad sveiki-
no tik demokratų kandidatas. Buvo
paaiškinta, jog buvo kreiptasi ir į res -
publikonų partijos kandidatą McCain,
tačiau jokio atsakymo ne gauta.

Prezidiumo sekretoriaus Jurgio
Jogos teikimu buvo patvirtintas pra -
ėjusios sesijos protokolas ir skaitomi
prezidiumo, garbės teismo, LR Seimo
ir Pasaulio Lietuvių Bendruo menės
(PLB) komisijos pranešimai. 

Po kavos pertraukėlės prasidėju-
siame posėdyje užvirė aistros – buvo
diskutuojama apie organizacijos pa -
to  buli nimą ir pertvarkymą, buvo
kalbama apie JAV LB atstovų pa-
skyrimą į 2009 m.  Seimą. Nemažai
dis kusijų sukėlė JAV LB įstatų ir
taisyklių pakeitimo pristatymas
(pristatė Tarybos įstatų komisija).
Sesijos dalyviai taip ir nenusprendę,
ką daryti su įstatais – keisti juos ar
ne, naikinti apygardas, ar jas palikti –
diskusijas turėjo perkelti į kitą dieną,
mat užsakytas autobusas jau laukė,
kad visus nuvežtų į South Boston Šv.
Petro parapijos salę, kur turėjo vykti
susipažinimo vakaras (siūlymai su-
mažinti tarybos narių skaičių nuo 60
iki 30 vėliau nebuvo priimti). 

Sesijos dalyvius pasitiko pagal
senovinį lietuvių paprotį padaryti
vartai – lininis rankšluostis, papuoš-
tas ąžuolo ir liepos lapais ir iškaišy-
tais pelyno ir rūtos šakelėmis. Kiek -
vienas praėjęs pro vartus tapo susi-
pažinimo vakaro dalyviu. Sugužėję
salėn visi vaišinosi Bostono apylinkės
moterų pagaminta vakariene, įsisma -
ginę dainavo karaokę.

Šeštadienio rytas prasidėjo JAV
LB Krašto valdybos (KV) pirmininko
Vytauto Maciūno ir KV tarybų pra -
nešimais. Daug sesijoje kalbėta apie
balsavimą internetu vedant rin kimus
apygardose ir rajonuose. Buvo
pabrėžta, kad rinkimai turi vykti
pagal JAV LB rinkiminius įstatus.

V. Maciūnas perskaitė pranešimą
apie artėjantį  Mokslo ir kūrybos sim -
po ziumą. Labai įdomus buvo Algio
Luko pranešimas apie JAV lietuvių
paveldo išsaugojimą (perskaitė Irena
Žukai tė). Gaila,  kad jam, kaip, deja,
ir ki tiems pranešimams pritrūko
laiko, o diskusijoms jo visai neliko.

Po pietų J. Joga perskaitė XIII
Lietuvių tautinių šokių šventės ko mi -
teto pranešimą apie puikiai pa si se -
kusią šokių šventę Los Angeles. Po
Kontrolės komisijos pranešimo  bu  vo
patvirtinta 2009 metų sąmata. Svei-
kinimus sesijai perdavė ir Lie tu vių
Fondo direktorių tarybos pir mi nin-
kas Arvydas Tamulis.

Popietiniame šeštadienio posėdy-
je vyko simpoziumas dvigubos pilie -
tybės klausimu (pranešėjai Vaiva
Vėb   raitė, Vytas Maciūnas ir Liuda
Ru gienienė). Po šio posėdžio, sukėlu-
sio daug diskusijų, atrodo, vienbalsiai
buvo nutarta, kad referendumo su -
rengimas šio klausimo neišspręs.
Daugelio pasisakymu toks referendu-
mas Lietuvoje gali būti visiškai

nenaudingas išeivijos lietuviams. Bu -
vo išsakyta nuomonė, kad dvigubos
pi lie tybės klausimą kartu su PLB
turi spręsti ir JAV LB.

Komisijų posėdžių metu buvo
priimti nutarimai, kuriuos komisijų
pirmininkai, visiems komisijos na -
riams patvirtinus, perdavė prezidiu-
mo sekretoriui. 

Vakare sesijos dalyviai važiavo į
Šv. Petro lietuvių bažnyčią, kur šv.
Mišias atnašavo kunigas S. Žu kas.
Jam talkino Rimos Girniu vienės va -
do vaujamas moterų ansamblis ,,Jau -
nos širdys”, puikiai giedojęs re ligines
giesmes. 

Vakaras baigėsi pokyliu Šv. Petro
parapijos salėje. JAV LB Krašto val -
dy  ba pagerbė ilgus metus lietuvybei
dirbusius Bostono apylinkės žmones.
JAV LB Švietimo tarybos pirmininkei
Daivai Navickienei, Bostono etnog -
rafinio ansamblio meno vadovei Gi tai
Kupčinskienei ir visuome nininkui
Gintarui Čepui buvo įteikti pa dė kos
raš tai, vėl koncertavo ,,Jaunos šir-
dys”, šokdino Bostono etnogra finio
ansamblio ,,Sodauto” šokėjai. 

Sekmadienį sesijai buvo pristaty -
ti ir patvirtinti tarybos komisijų nu -
tarimai. Sesija savo darbą baigė su -
giedodama ,,Lietuva brangi”.

Sesijos organizatoriai įdėjo labai
daug darbo. Tačiau iš šalies žiūrint
atrodo, kad 3 dienų sesijai per maža.
Kai kurie klausimai buvo priimami
sku botai, neužteko laiko juos gerai
apsvarstyti. Kaip rasti išeitį? Sunku į
sesiją sukvieti žmones iš visos Ame -
rikos – iš 60 tarybos narių šioje sesi-
joje dalyvavo 43.  Man atrodo, kad
viena iš priežasčių yra ta, kad ne
kiek vienas tarybos narys, ypač nese-
niai įsikūręs Ame rikoje, gali sau leisti
atvykti į sesiją – kelionės išlaidos,
gyvenimą viešbutyje ir registracijos
mokestį turi apsi mo kėti pats dalyvis.
Susidaro nemaža suma. 

Krito į akis, kad ne visi tarybos
nariai prieš atvykdami į sesiją gerai
susipažino su sesijos medžiaga.  Atro -
do, kad ne visi nariai gerai žino ir
JAV LB įstatus ir taisykles.  Naujieji
nariai turėtų imti pavyzdį iš tokių
narių kaip Algimantas Gečys, Algis
Rugienius, kurie puikiai juos išmano.
Organizacija turi dirbti pagal įstatus.
Jei jie netinkami, sesija gali juos
keisti, tačiau tam, kad būtų pakeista,
reikia gerai įsigilinti, ar tikrai būtina
tai daryti.

Iš kitos pusės reikia padėkoti
žmonėms, kurie aukodami savo lais-
valaikį tiek laiko atiduoda bendruo -
menės reikalams. Visi puikiai žino -
me, kad neužtenka vien gerai mokėti
lietuvių kalbą. Tautinę savimonę ga -
li me išlaikyti tik būdami bendruo -
menėje, tik kartu dirbdami. Tad pa -
lin kėkime vieni kitiems susiklausy-
mo. 

Prezidiumo nariai (iš k): Jurgis Joga, Violeta Gedgaudienė, Angelė Nel-
sienė ir Danguolė Navickienė.

Dalyviai.                                                                                                                                                 Rimo Gedeikos nuotraukos

LR generalinis konsulas New York
ambasadorius Jo nas Pas lauskas.
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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

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

FINANSŲ KRIZĖ: DĖL KO VERTA
IR NEVERTA JAUDINTIS?

Finansų krizė, neseniai triumfa-
vusi  paeiliui ėmus žlugti Wall Street
investiciniams bankams, jau įsiskver-
bė į pirmuosius laikraščių puslapius,
žiūrimiausią TV laiką bei šeimyni-
nius pokalbius prie pietų ar vakarie-
nės stalo. 

Kaip žinoma, pirmieji krizės po-
žymiai buvo aiškūs jau senokai. Ta-
čiau net ir pavojingai padaugėjus būs-
to nusavinimo (,,foreclosures”) atve-
jų, didėjant infliacijai ir tolydžio ky-
lant vartojimo produktų kainoms, ne-
daug kas pripažino, jog šalies eko-
nomika iš esmės atsidūrė aklavietėje.
Net šį pavasarį žlugęs Wall Street
bankas ,,Bear Sterns” daugeliui at-
rodė lyg nemalonus atsitiktinumas.
Deja, beveik iškart po jo sekė būsto
paskolų kompanijos ,,Fanny May” ir
,,Freddie Mac”, draudimo milžinė
AIG, galiausiai – daugeliui mūsų ge-
rai pažįstami, kaimynystėje esantys
bankai ,,Washington Mutual” bei
,,Wachovia”. Abejingumą pamažu
pakeitė panika. Nepriklausomai nuo
to, ar valstybė ,,išpirks” prasikaltu-
sius bankininkus, ar ne, tampa aišku,
kad krizė vienu ar kitu būdu grei-
čiausiai vis tiek palies praktiškai vi-
sus JAV gyventojus.

Nenuostabu, kad nerimas dėl fi-
nansinės ateities šiuo metu jau ka-
muoja ne tik rinkos milžinus, bet ir
kiekvieną vartotoją. Nemažai žmo-
nių, ypač pagyvenusių, ėmė nerimau-
ti dėl savo draudimo kompanijų atei-
ties, banko indėlių praradimo bei ga-
limo pajamų sumažėjimo nuvertėjus
pensiniams bei kitiems investiciniams
fondams. Kadangi daugelio esamų
bei būsimų pensininkų pajamų pag-
rindą sudaro investiciniai fondai, ne-
rimauti iš tiesų yra dėl ko. Rekordi-
niai akcijų vertės svyravimai, smar-
kiai padidėję medicininių paslaugų
įkainiai, privertę nemažą dalį pagy-
venusių žmonių imti paskolas, mažė-
janti nekilnojamojo turto vertė bent
jau artimiausiu metu nežada nieko
gero.

Ar yra dėl ko būtų neverta smar-
kiai nerimauti? Taip. Ko gero, galite
būti ramūs dėl jūsų draudimo kom-
panijos ateities ar santaupų banke.
Tačiau privalote atidžiai peržiūrėti
visus investicinius fondus, neskubė-
dami, ramiai įvertinti dabartinę akci-
jų bei obligacijų vertę ir galbūt pa-
bandyti šiek tiek pakeisti investavi-
mo strategiją. Taip pat – atsargiau elg-
tis su pinigais bei iš paskutiniųjų mė-
ginti atiduoti susikaupusias skolas. 

Jei nesiskiriate nuo daugumos
JAV gyventojų, greičiausiai esate ap-
draudę namus, automobilį, sveikatą,
galbūt  gyvybę, vienoje iš jūsų valsti-
joje registruotų kompanijų. Šios kom-
panijos priklauso valstijos jurisdikci-
jai ir yra jos ,,prižiūrimos”, kad turė-
tų pakankamai išteklių išmokoms
mokėti. Pati valstija dažniausiai taip
pat turi nustačiusi tam tikrą ribą, pa-
gal kurią užtikrina draudimo išmo-
kas visiems joje veikiančių kompanijų
klientams (mažiausia riba paprastai
yra bent 100,000 dol.). Net AIG drau-
dimo produktų pirkėjai gali būti ra-
mūs, reikalui esant, jie galės gauti iš-
mokas pagal sutartis, kadangi nuo
būsto paskolų krizės nukentėjusi

kompanijos dalis nebuvo susijusi su
klientų draudimu, bet greičiau veikė
kaip atskira holdingo kompanija. Tuo
tarpu daugelis kitų draudimo kom-
panijų net nebuvo įsigiję būsto pasko-
lomis padengtų finansinių instru-
mentų. Blogiausiu atveju, jei draudi-
mo kompanija bankrutuotų ir pereitų
į kito savininko žinią, pagal įstaty-
mus, ji vis tiek turėtų pirmiausia at-
siskaityti su visais klientais, kuriems
priklauso išmokos. 

Santaupos, laikomos banke indė-
lių pavidalu, dažniausiai yra valsty-
bės apdraustos (FDIC-insured). Nors
paprastai apdrausto indėlio suma ne-
viršija 100,000 dol., ji yra taikoma
kiekvienam bankui, kur asmuo turi
sąskaitą. Taip pat, jei sąskaita yra
bendra, ši riba taikoma kiekvienam
sąskaitos savininkui atskirai. Tokiu
būdu sutuoktinių pora gali turėti,
tarkime, ir pusę milijono santaupų:
po 200,000 dol. bendroje sąskaitoje
dviejuose bankuose bei papildomą
100,000 dol. vieno iš sutuoktinių var-
du trečiame banke – ir visos šios san-
taupos bus apdraustos. Pensijų sąs-
kaitos (IRA ir kt.) yra apdraustos iki
250,000 dol. vertės. Tiesa, verta žino-
ti, jog nors Money Market sąskaitos
yra apdraustos taip pat, kaip ir kitos
indėlių sąskaitos (taupomoji, einamo-
ji, CD ir kt.), banke įsigyti Money
Market fondai nėra laikomi indėliais.
Todėl FDIC draudimas jiems negalio-
ja. Tačiau krizei įsisiautėjus daugelį
šių fondų, mokančių tam tikrą mokes-
tį valstybei už garantijų suteikimą,
ateinantiems metams apdraudė JAV
valstybės iždas (US Treasury). Taigi
vartotojai bent kurį laiką neturėtų pra-
rasti nė cento iš sumos, kuri buvo jų
fonduose šių metų rugsėjo 19-tą dieną. 

Investicinių fondų svyravimai
gali tapti rimto galvos skausmo prie-
žastimi. Tačiau neverta skubėti atsi-
kratyti visų nuvertėjusių akcijų. Par-
davę jas pusdykiai, vietoj popieriuje
pažymėtų nuostolių, kurie laikui
bėgant dėl natūralaus rinkos elgesio
gali išnykti, iškart prisidarysite rea-
lių. Gali būti pravartu pasikalbėti su
finansų patarėju, kuris nurodytų,
kaip geriausiai pakeisti turimų verty-
binių popierių pusiausvyrą. Galbūt
norėsite paįvairinti turimą komplek-
tą ar įsigyti naujų, nebrangių (dėl nu-
vertėjimo), bet ateityje pelną žadan-
čių akcijų. Tačiau venkite rizikingų
spekuliacijų, kurios krizės metu gali
greičiau pridaryti bėdos, nei paversti
eilinius vartotojus milijonieriais. Ypač
atsargiai reikėtų vertinti internete
bei laikraščiuose pasirodančius skel-
bimus apie ,,unikalias” ir ,,užtikrin-
tai pelningas” investicijų galimybes. 

Jei esate pensinio amžiaus, tačiau
tebedirbate, galbūt vertėtų dar šiek
tiek padirbėti, kol finansinių sunku-
mų audra kiek aprims. Venkite prisi-
daryti naujų skolų, atidžiai planuo-
kite pajamas ir išlaidas, jei tik išgalite
– nenustokite taupyti. Šiuo metu,
kaip niekada, svarbu turėti atsidėjus
pinigų ,,juodai dienai” – tiksliau, bent
keletui ,,juodų mėnesių”. Dėl viso
pikto. 

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

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

LAKE COUNTY
PLASTIC SURGERY

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

www.lc-plasticsurgery.com

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

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

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

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

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

Valandos pagal susitarimâ

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

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

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

Ginekologija
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

Sudoku Nr. 5 atsakymai

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

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

* Vyras nuveža į jums reikalingą
vietą, dirba smulkesnius ar stambes-
nius remonto  ir santechnikos dar-
bus, prižiūri ligonius. Tel. 773-671-
4804.

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

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

* Pagyvenusi moteris, turinti
legalius dokumentus, rekomendaci-
jas, automobilį, pirktų gerai apmoka-
mą darbą prižiūrėti senelius pieti-
niuose rajonuose. Tel. 630-323-2785.

* Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su grįžimu namo 3 dienas
savaitėje. Gali būti naktinis arba gali
pakeisti savaitgaliais. Tel. 708-691-
6996.

* Ieškau darbo, kurį dirbdama
galėčiau atsivesti savo dukrą. Galiu
prižiūrėti jūsų vaikus, pabūti su se-
neliais, padėti namų tvarkyme. Tel.
708-945-0005, Renata.

* Reikalinga auklė su gyvenimu 4-
5 dienas per savaitę 2.5 m. mergaitei
ir 1.5 m. berniukui Homer Glen ra-
jone. Anglų kalba ir vairuotojo pa-
žymėjimas nereikalingi. Tel. 708-271-
2100.

* Vyras ieško darbo su gyvenimu
septynias dienas per savaitę. Tel.
708-543-7984.

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

,,Draugo” sudoku Nr. 5 teisingai išsprendė ir mums atsakymus atsiuntė: 

Vida Bučmienė iš Cleveland, OH 
K. J. M. iš Chicago, IL

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

LAIŠKUTIS IŠ ARKANSAS

Nedažnai mus pasiekia naujienos apie Arkansas valstijoje gyvenančius
lietuvius, o dar rečiau – atklysta į redakciją laiškelis iš ten. Šįkart su užsaky-
mu atsiųsti knygą apie Salomėją Nėrį gavome ir laišką, skirtą redakcijai. Jos
autorė – Marija Barzda. Ji rašo, kad ten, kur ji gyvena, lietuvių nėra, todėl
kviečia visas redakcijoje dirbančias paneles aplankyti ją Arkansas valstijoje.
,,Būtų malonu sutikti savo lietuvaites” – laišką pabaigia Marija. Orams Čika-
goje atvėsus, o ir žiemai – jau ne už kalnų, galbūt ir pasinaudosime šiuo gražiu
kvietimu. Ačiū. Redakcija

Marija Barzda su savo ,,vaikais”: Zelda, Lekrezia Borge ir Edelweiss.
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VIOLETA RUTKAUSKIENÈ

Rudenėjant pats laikas atsigręžti
atgal ir žvilgtelti į nuveiktus darbus
ir prisiminti rezultatus. Šie metai lie-
tuvių filatelistų draugijai ,,Lietuva”
įsimintini dėl gražių ir prasmingų
darbų bei sėkmingos veiklos rezulta-
tų.

Šiuo metu filatelistų draugijos
„Lietuva” veikloje dalyvauja 170 ak-
tyviai veikiančių narių ne tik Čikago-
je ar JAV, bet ir Kanadoje, Lietuvoje,
Vokietijoje, Prancūzijoje, Australijoje
ir net tolimoje Japonijoje bei kitose
pasaulio šalyse. Kaip tik šiais metais
Amerikos lietuvių draugija labai
gražiai prisistatė ir priminė apie save
ir savo veiklą, išleisdama pačių pa-
gamintus specialius vokus ir labai
įspūdingus pašto ženklus bei sureng-
dama ir gražią filatelijos rinkinių
parodą, iš viso jau trisdešimtąją per
savo 62 metų veiklos gyvavimo laiko-
tarpį.

Jau pavasarį, besiruošiant pašto
ženklų LITHPEX 30 jubiliejinei pa-
rodai, pirmą kartą lietuvių filatelistų
draugijos 60-ties metų veiklos istori-
joje buvo išleisti 3 skirtingi JAV pašto
ženklai lietuviška tematika. Taip pat
ta tema buvo išspausdinti vokai ir pa-
ruošti specialūs pirmosios dienos ant-
spaudai. Šiuo istoriniu įvykiu draugi-
jos nariai stengėsi atspindėti ir įam-
žinti Lietuvos ir pačios filatelistų
draugijos svarbias sukaktis bei jubi-
liejus. 

2008 m. balandžio 25 d. apyvar-
toje pasirodė 42 ct JAV pašto ženk-
las, skirtas Lietuvos vardo tūkstant-
mečiui ir pirmajam žinomam Krikš-
tui Lietuvoje paminėti. Balandžio 26
d. išleidome antrąjį 42 ct ženklą ir
voką, skirtą paminėti filatelistų
draugijos „Lietuva” 60–ties metų gy-
vavimo ir sėkmingos veiklos sukaktį.
Atsiliepiant į Lietuvos vyskupų krei-
pimasi, kuo plačiau po pasaulį skleis-
ti žinią apie Šiluvos Marijos apsireiš-

kimo 400 metų jubiliejų, balandžio 27
d. buvo išleistas ir trečias 42 ct pašto
ženklas bei vokas, skirtas šiam labai
reikšmingam Lietuvos tikinčiųjų ju-
biliejui. Trumpai paminėsime, kad
naujai išleistieji pašto ženklai sudo-
mino ne tik vietinius ir Lietuvos žen-
klų rinkėjus, bet ir platesnius visuo-
menės sluoksnius pasaulyje. Ženklai
buvo išpirkti akimirksniu. Teko net
pakartoti jų leidimą, papildant ir
nauju 93 ct JAV pašto nominalu, tin-
kančiu apmokėti laiško persiuntimą
visame pasaulyje.

Pati filatelistų draugijos LITH-
PEX 30-ji paroda vyko balandžio 25-
27 d., kaip tik tomis dienomis, kai ir
pasirodė čia paminėti pašto ženklai
bei vokai. Jau daugelį metų, pagal
nusistovėjusią tradiciją, visi parodos
metu išleidžami vokai ir pašto ženk-
lai yra antspauduojami specialiu pir-
mosios dienos antspaudu. Tokia tra-
dicija gyvuoja nuo seno visose pasau-
lio šalyse. Šiuos specialius antspau-
dus suprojektavo ir paruošė neseniai
vasarą miręs aktyvus mūsų draugijos
narys Liudas Volodka, o juos paga-
mino Čikagos pašto meistrai.

Parodoje gausiai savo rinkinius
rodė ne tik pačios draugijos „Lietu-
va” nariai, bet ir svečiai, kitų tautų
filatelistai. Pašto ženklų ir su filateli-
ja susiję rinkiniai buvo eksponuojami
net 29 rėmuose. Numizmatikai ir ki-
tiems rodiniams buvo skirti papildo-
mai 17 rėmų ir dar 4 vitrinos su stik-
lo viršumi. Tarp gausių filatelijos
rinkinių rodinių matėme įdomius
Lietuvos ir Klaipėdos pašto ženklų
rinkinius, atskirus tematinius rinki-
nius, susijusius su skautų organiza-
cijos bei tarptautinėmis pabėgėlių
stovyklomis ir jų veikla. Parodai savo
rinkinius pristatė V. Lukoševičius, R.
Korzonas, R. Fabijonas, K. Devenis.
Labai gražų rinkinį, skirtą Vydūno
140 gimimo metų jubiliejui paminėti,
parodoje pristatė Vydūno fondas.
Šioje LITHPEX 30-joje parodoje

plačiai buvo rodomi ir numizmatiniai
rinkiniai. Juos rodė dr. A. Plioplys, R.
Korzonas, Ch. A. Schafer. Filatelijos
ir numizmatikos rinkinius vertinti
buvo pakviesti patyrę teisėjai. Pašto
ir specialius tematinius rinkinius
vertinant dalyvavo dr. Venk-Venckū-
nas, Ch. Schafer, V. Rutkauskienė, o
numizmatinius – istorikės L. Petery-
tė ir V. Rutkauskienė. Parodos didįjį
prizą (Grand Prize) už geriausią
pašto ženklų rinkinį teisėjai paskyrė
V. Lukoševičiui. K. Devenio rinkinys
įvertintas parodos aukso žymeniu, R.
Korzono rinkiniai – sidabro ir pasi-
dabruotos bronzos, R. Fabijono – bron-
zos. Sidabro laimėjimas paskirtas ir
Vydūno fondo rinkiniui. Atitinkamus
įvertinimus pelnė ir gražiai pristatyti
numizmatikos rinkiniai. Didįjį prizą
(Grand Prize) teisėjai paskyrė dr. A.
Pliopliui už įspūdingą senovinių pi-
nigų, lietuviškų kapų, ilgujų bei Šiau-
rės Europos tautų sidabro lydinių
rinkinį ir jo pristatymą visuomenei.
A. Pliopliui už retą pirmųjų lietu-
viškų popierinių pinigų rinkinį buvo
paskirtas dar ir antras įvertinimas –
parodos auksas. Ch. Shafer už rinkinį
„Lietuviškasis Vytis atminimo meda-
liuose” buvo įvertintas „Vermel”
prizu.

Parodą iškilmingai atidarė fila-
telistų draugijos pirmininkas Jonas
Variakojis. Šiltus sveikinimo žodžius
ir parodos atidarymo kaspiną perkir-
po du Lietuvos konsulai: Lietuvos
generalinis konsulas Čikagoje A.
Daunoravičius ir Garbės konsulas
Floridoje, Balzeko Lietuvių kultūros
muziejaus prezidentas St. Balzekas.
Šioje filatelistų draugijos surengtoje
parodoje apsilankė nemažas būrys
čikagiečių ir atvykusių svečių iš kitų
Amerikos vietovių.

Gražiais darbais pasižymėjo ir ki-
ti filatelistų draugijos nariai. Vasarą,

pasitinkant legendinių Lietuvos la-
kūnų Dariaus ir Girėno skrydžio per
Atlantą 75-sias metines, draugijos
narys dr. Arūnas Banionis iš Wa-
shington valstijos įamžinti šį svarbų
įvykį ėmėsi iniciatyvos ir išleido 3
skirtingus tai progai skirtus 42 ct
vertės JAV pašto ženklus. Ką tik šio-
mis dienomis tokia galimybe pasinau-
dojo ir Lietuvos valdovų rūmų atsta-
tymo JAV paramos komitetas. Akty-
viai padedant filatelistų draugijos
primininkui J. Variakojui, VR para-
mos komitetas išleido du 42 ir 93 ct
vertės nominalo naujus JAV pašto
ženklus atstatomiems Valdovų rū-
mams įamžinti. Šia filatelistų draugi-
jos parodyta iniciatyva, atrodo, „už-
sikrėtė” ir daugiau patriotiškai nu-
siteikusių pašto ženklų mylėtojų. Jų
asmenine iniciatyva ir jų lėšomis JAV
jau yra išleisti pašto ženklai, įamži-
nantys Vilniaus katedrą, Lietuvos
trispalvę vėliavą ir kt. mūsų tėvynės
istorinius paminklus, simboliką ar
svarbias istorines datas.

Ką gi, rudenį priimta ne tik viš-
čiukus, bet ir darbus bei jų rezulta-
tus suskaičiuoti. Lietuvių filatelistų
draugija „Lietuva” su pasididžiavimu
gali skaičiuoti ir savo veiklos vaisius,
išleistus ir po pasaulį pasklidusius
gražius JAV pašto ženklus, prime-
nančius jam ir mūsų tėvynę Lietuvą.  

Filatelistų draugija „Lietuva” 
skaičiuoja nuveiktus darbus

42 ct JAV pašto ženklas, skirtas Lie-
tuvos vardo 1000 metų ir pirmajam
krikštui paminėti.

42 ct JAV pašto ženklas, skirtas Val-
dovų rūmams įamžinti.

42 ct JAV pašto ženklas, skirtas
Mergelės Marijos Šiluvoje 400 metų
apsireiškimui paminėti.

Draugijos nario dr. Arūno Banio-
nio iš Washington valstijos  sava-
rankiškai paruošti ir išleisti pašto
ženklai, skirti Dariaus ir Girėno
skrydžio per Atlantą 75 metų su-
kakčiai įamžinti.

Vytautas Lukoševičius, laimėjęs didįjį prizą, stovi prie savo eksponatų. 
Jono Variakojo nuotr.
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2008 metų balandžio 4-ąją grupė
ilgalaikių draugų (Draugeliai, Peckai,
Rimkai, Rudaičiai ir Tirvai) išsiruošė
į neeilinę kelionę – Čilės fiordus ir
Patagonijos tyrlaukius. Kelionė dar
vedė į Argentinos sostinę Buenos
Aires ir Brazilijos Iguazu krioklius,
apie kuriuos ne taip seniai išsamiai ir
įdomiai ,,Drauge” rašė Stasė Semė-
nienė.

Čilė yra Pietų Amerikoje: ilgu,
siauru ruožu prisiglaudusi pietvaka-
riuose prie Ramiojo vandenyno, šiau-
rėje ribojasi su Peru, pietuose – su
Pietų Antarktika, o rytuose – su Bo-
livija ir Argentina. Pietinės Čilės te-
ritorija (arčiausia Pietų Antarktikos)
vadinasi Čilės Patagonija. Vardą ,,di-
delėmis pėdomis” (Patagonia) te-
huelche indėnams davė portugalas
Magellan, kuris pirmas juos ir išvydo
1520 m. plaukdamas laivu aplink
pasaulį. Vardas ,,didelė pėda” prigijo
ir pačiai vietovei.

Skrydis iš Čikagos, neįskaitant
persėdimo Miami oro uoste, truko 12
valandų. Atvykę į Santiago, susi-
tikome dar 18 bendrakeleivių ir po
trijų dienų pažintinių išvykų sostinė-
je ir Valparaiso uostamiestyje lei-
domės į dar dvi valandas trukusį
skrydį į Puerto Montt. Šį kurortinį
miestelį Andų kalnų papėdėje įkūrė
tuometinės valdžios pakviesti vokie-
čiai emigrantai. Vietiniams mapuche
indėnams tai buvo ypatinga ,,vieta,
kurioje susitinka žmogus su Dievu”.
Iš tiesų, su spinduliuojančiais eže-
rais, šniokščiančiomis upėmis, kriok-
liais ir amžinu sniegu padengtomis
ugnikalnių viršūnėmis ši vietovė yra
žinoma kaip viena gražiausių Čilėje.
Čia būnant teko pietauti viename
dideliame ūkyje, kurio šeimininkas
augina ir treniruoja specialius čilie-
tiškos veislės arklius rodeo. Ne tik
skaniai pasisotinome, bet turėjome
didelį malonumą privačioje, standar-
tinio dydžio rodeo arenoje stebėti tik
mūsų nedidelei grupei skirtą spek-
taklį – pasirodymą. Prieš išvykstant
dar buvome pakviesti aplankyti
puikiai įrengtas arklides. Ūkyje tuo
metu buvo laikoma 60 arklių. Kiek-
vieną jų išmokyti ir paruošti čilietiš-
kam rodeo užtrunka net septynerius
metus!

Kitą dieną praleidome Puerto
Varas miestelyje, kuris vadinamas
,,vartais” iš centrinės į pietinę Čilę.
Pietinei Čilei ir Čilės Patagonijai la-
bai būdingi nepaprastai smarkūs vė-
jai ir lietus. Juos teko ir mums patir-
ti, išvykus aplankyti 1,6 mylios virš
jūros lygio iškilusį, iš tolo gerai ma-
tomą ir visų mėgiamą fotografuoti,
snieguota viršūne pasipuošusį garsųjį
Osarno ugnikalnį. Gaila, kad mūsų
žygis tik iš dalies įvyko. Autobusas
šiaip taip įkopė iki slidinėjimo kuror-
to, bet toliau kelias buvo uždarytas.
Dėl 60 mylių per valandą pučiančio
vėjo ir labai žvarbaus, tiesiog hori-
zontaliai krentančio lietaus ne tik
buvo neįmanoma ką nors matyti, bet
net ir pastovėti. Atrodėme tarytum
TV oro pranešėjai kažkokio uragano
akyje! Labai peršlapome ir sušalome,
bet kadangi mėginome gydytis kon-
jaku paskanintu karšto šokolado
gėrimu – nesusirgome. Grįžti buvo
sudėtinga dėl potvynių ir lietaus ap-
semtų ir nepravažiuojamų kelių. At-
krito numatyti ir visų labai laukti
priešpiečiai su skaniu, ant atviros ug-
nies keptu upėtakio patiekalu… Ta-
čiau, visa tai atpirko įspūdinga gam-
ta, pasruvusių upių verpetai ir neap-
sakomai gražūs Petrohue kriokliai. 

Sugrįžome atgal į Puerto Montt
dar vienam, daugiau nei dviejų va-
landų skrydžiui pietų link į Punta
Arenas. Nors tai tikrai gražus, nela-
bai didelis uostamiestis, įkurtas 1850
metais, jame ilgai neužtrukome ir
pavalgę priešpiečius tęsėme kelionę į
Puerto Netales. Šioje vietovėje 1911
metais apsigyveno iš Chiloe salos at-
vykę čiliečiai, jie įsijungę į vokiečių ir
anglų kolonijas pradėjo verstis avių
auginimu. 

Kelionė autobusu Pietų Patago-
nijos tyrlaukiais, kur klesti tam tik-
ros rūšies žolė, vadinama pampa,
buvo labai skirtinga ir įdomi. Beveik
nesimatė jokių gyvenviečių, gal tik
kas pusvalandį prasilenkdavome su
kokiu sunkvežimiu ar automobiliu.
Tačiau abiejose kelio pusėse vos spė-
jome fotografuoti fauną: dideles ir
mažesnes kaimenes kupranugariams
giminingų guanakų (guanacos), ne-
mažai lapių, šeškų. 

Bus daugiau.

Čilės fiorduose ir 
Patagonijos tyrlaukiuose

RITONĖ RUDAITIENĖ

Čilės Patagonija, kairėje Torresdel Paine (mėlynųjų bokštų) kalnai.  
A. Draugelio nuotr.       

,,Draugo” šimtmečiui artėjant,,Draugo” šimtmečiui artėjant
Sklaidome senus ,,Draugo” puslapius

Lietuvaitės patriotės

New York’e, važiuoju požemi-
niu elektros traukiniu. Žmonių prisi-
grudo. Radęs vietelę sėdu, išsiimu iš
portfelio dienraštį „Draugą” ir skai-
tau.

Staiga pakeliu akis lietuviškai
užkalbintas.

– Ar negalėčiau gauti lietuvišką
laikraštį pasiskaityti?

Iš burio žmonių priėjo prie ma-
nęs jauna geltonplaukė, mėlinakė,
aukšto ugio, grakštaus veido, išsi-
puošus tarsi karalaitė, musų sesutė –
lietuvaitė.

Nustebau, užkalbintas nepažįsta-
mos inteligentiškos išvaizdos ir dargi
lietuviškai kalbančios panelės. Po va-
landelės, atsipeikėjęs paklausiau:

– Tamsta lietuvaitė?
– Taip aš lietuvaitė, atsakė. Ma-

no Tėveliai nuolat man kalbėdavo
apie Lietuvą ir liepdavo lietuviškai
kalbėti. New Yorke neesant lietuviš-
kų mokyklų, prisiėjo lankyti pradinę
ir aukštesnę airių katalikų mokyklą.
Nors darbuojus kitataučių tarpe, bet
myliu Lietuvą ir jos kalbą, kas pa-
drąsino mane ir to laikraščio tamstos
paprašyti.

Buvau beklausiąs pavardės, bet
privažiavęs stotį turėjau persiskirti.
Gaila, kad nesužinojau čia gimusios,
augusios ir mokslus ėjusios drąsios
lietuvaitės pavardės.

O! kad daugiaus butų tokių čia
gimių lietuvaičių, tai musų išeivijos
jaunimas kitaip atrodytų. Garbė,
Tau lietuvaite, buk akstinu Lietuvos
meilės kitiems.

3 liepos vėl teko pastebėti gražus
lietuvystės vaizdas:

Iš New Yorko, Brooklynan važia-
vo vidutinio ugio, dailaus sudėjimo
moteriškė ir skaitė lietuvišką laik-
raštį. Jos veidas rimtas, užsimąstęs.
Jos apsivilkimas lietuviškas ir labai
kuklus. Baltos drobės ilgas sijonas,
tokia pat bluza su ilgomis rankovė-
mis ir užsektas bluzos kalnierius be
jokio dekoltė.

Tai priminė man Lietuvos mote-
riškę padorius rubus dėvinčią ir savo
išvaizda tarsi ragino nevaikyti kita-
taučių madų, gerbti švelnųjį moters
kuklumą, kurį gražiai apdainuoja
poetė Lakštutė.

Palikai draugę Lietuvoj sesę.
Ar tokia, kaip ji tu dabar esi?!
Ji baltu veidu skaisčiai raudona,
O tu nuo pudros ruda geltona, 
Nenešiok trumpo tu andaroko,
Lig pusiau blauzdų, kaip tik ant

juoko,
Dar pakabinus po pat pažastų,
Iš šalies žiūrint, tai baisiai

šlykštu
Atmink, kad eini kasdien senyn,
O andaroką kerpi vis trumpyn.
Įsiuk rankoves į savo bliuzę,
Pridengk krutinę nors ligi pusei.

O gal ta lietuviškuose rubuose ir
taip mąsinančiai kukli moteriškė ir
buvo Lakštutė, autorė šitų eilių, o gal
ir kita. Bet kas ji butų, garbė jai.

Toki tai prakilnųs ir gražųs lietu-
vystės typai man teko sutikti kelionė-
je.

Singelis.
Liepos 22 d., 1922 m.

Įvairios žinelės pastabėlės

Lawrence, Mass. – Musų kolo-
nijos korespondentus turbut katinai
išpiovė. Mažai kas „Draugan” ką pa-
rašo. Tai nors aš keletą žodelių pa-
brėšiu.

Vyčių kuopa turėjo susirinkimą
liepos 12 d. Narių nedaugiausia teat-
silankė. Kažin kodėl? Dauguma buvo
mergaičių. Tik keletas vaikinų. Gerb.
kun. Pr. Juras davė daug gražių
patarimų. Turbut musų jaunimas dar
nesupranta Vyčių gerai, užtad prie jų
ir nepriklauso. Tai kad nors rašytusi
prie parapijos choro. Bet ir ten jaun.
nelabai patraukiamas. Mat, reikia
lankyti pamokas. Vot ir nebus laiko
švaistytis po gatvių kampus. Ką da-
rysi, gal laikui bėgant kiek ir susi-
pras.

* * *
Gerb. kun. kleb. Pr. Virmauskas

bažnyčioj užsakė parapijos vaikučiai
bus organizuojami: berniukai sau,
mergaitės sau. Berniukų draugijos
vardas bus Saldžiausios  Širdies, o
mergaičių globoj Motinos Dukterų.
Mergaičių chorą jau turime, ber-
niukų dar bus suorganizuotas. Orga-
nizavimo darbas yra pavestas kun.
Pr. Jurui ir A. Stanšauskui. Butų ge-
ra ir naudinga, kad visi šios parapijos
berniukai ir mergaitės prie tų draugi-
jų priklausytų. Tėvams privalėtų
paraginti savo vaikučius į tas draugi-
jos stoti. Didesniuosius, nuo 16 m.
amžiaus siųskite prie choro.

* * *
Musų kolonijos sandarokai buvo

pasikvietę Lietuvos cicilikutį Natke-
vičių kalbėti. Mislijo ką nors laimėti.
Bet po laiko. Nabagai nieko nepešė.
Galima pasidžiaugti, kad musų žmo-
nės vis labiau susipratime kįla.

* * *
Čionai siaučia didelė bedarbė.

Žmonės jau nuo balandžio mėn. ne-
dirba ir nežino kada pradės dirbti.
Jau daugelis žmonių yra sunkiame
padėjime. Jei ne ta „buzė” tai ne-
mažai tų žmonių butų susitaupę kiek
nors cento ir išvengę to vargo. Butų
naudingiau jei gerus laikraščius ir
knygas platintų, skleistų, o ypač
dienraštį „Draugą”. O dabar tik pra-
garinio skystimėlio prisigėrus teiš-
mano galvas daužyti į šaligatvę.
Nemažai tokių yra.

* * *
Reikės į musų koloniją pasikvies -

ti „Perkuną”. Kai jis pradės aplink
ausis trankytis, tai bus bloga. Bent
mus pajudins ir išjudins. Tas snau-
daliams kaip ne kaip, bet musų
visuomenei vis sveikiau bus.

Našlaitis
Liepos 2 d., 1922 m.

Nr. 1.
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

Accent
Homefinders

DRAUDIMO PASLAUGOS

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

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

708-423-5900

NAMÛ REMONTO IR
STATYBINÈS PASLAUGOS

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

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

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

STASYS CONSTRUCTION

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

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

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

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

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

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

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

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

•••ÎVAIRÙS•••

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

WANTED 2 TAILORS
FOR MEN & WOMENS

ALTRATIONS IN BARRINGTON.
847-630-6417

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

Reikalingas vyresnio amžiaus
energingas vyras lauko darbams
dabar ir rudeniui, Gintaro vasar-
vietėje, Union Pier, Michigane, su
apgyvendinimu. Prašome teirautis

tel. 269-469-3298.

PARDUODA

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

The  American International School of Vilnius

Tarptautinė Amerikos mokykla Vilniuje

AISV is a private school serving the international and local community
in Vilnius and offering an American and international curriculum for
Toddler through  Grade 11 students (ages 2-17).

AISV is currently seeking teaching candidates for possible employment
for the 2009–2010 school year. Candidates must be U.S. citizens, possess a
valid teaching license in the area needed by the school, and have adequete
experience and references. We are attempting to focus our recruiting efforts
and wish to begin the process of candidate selection as early as possible.

Interested persons should send a letter of introduction, resume, and cer-
tification details via e-mail to:

The American International School of Vilnius
E-mail director@aisvilnius.lt
Web Adress: www.aisv.lt

Parduodamos 
tautinių rūbų ir audeklų

audimo staklės. 
Tel. 313-843-9308 

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

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

JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS

Lietuvos regionû margumynai

Marijampolėje norima investuoti 
į poilsiavietes

Marijampolės apskrities savi-
valdybė svarsto galimybę investuoti į
sklypą prie Šešupės tvenkinio. Taip
norima paskatinti investicijas į poil-
sio objektus teritorijoje, kuri yra šalia
poilsio zonos.

,,Jeigu Marijampolės savivaldy-
bės taryba patvirtintų šį projektą,
galėtume investuoti į infrastruktūrą
beveik 6 hektarų valstybinės žemės
sklype prie tvenkinio, Marijampolės
žmonių dar vadinamo Marijampolės
mariomis”, – sako Darius Cinaitis,
Marijampolės apskrities savivaldybės
Planavimo ir investicijų skyriaus
vedėjas. 

Pasak pašnekovo, ekonomikos
nuosmukis gali net padėti įgyvendin-
ti šį projektą, nes statybos darbai
gerokai atpigo. Marijampolės savi-
valdybė turi 1,647 mln. Lt ES para-
mos lėšų, kurios skirtos 2007–2013

metų regioninio lygio turizmo plėtros
objektams. Tiesa, be minėto projekto
į šias lėšas taikosi dar trys. Tai pės-
čiųjų tilto per Šešupę Marijampolėje
statybos, dviračių takų Šešupės pa-
krantėmis tiesimo ir piliakalnio ne-
toli Marijampolės sutvarkymo pro-
jektai.

Netoli šio sklypo yra Kalvarijos
UAB ,,Valderama” priklausantis be-
veik 2 ha sklypas prie to paties tven-
kinio. Čia planuojama pastatyti vieš-
butį, konferencijų ir SPA centrą.
Įmonė kreipėsi prašydama šiam pro-
jektui 9 mln. Lt ES paramos. ,,Val-
deramos” vadovams irgi atrodo, kad
krizė yra geras laikas tokioms inves-
ticijoms dėl atpigusių statybos darbų.

Sutrumpinta.

Vytautas Gaižauskas
Vz.lt

Neringa gali likti ir be rūkytų 
lietuviškų žuvų

Vis dar žvejų kraštu laikoma
Neringa šviežiomis žuvimis poilsiau-
tojų nelepina, o netrukus sumažės ir
rūkytų žuvų, kurių dalis jau dabar
yra įvežtinės, pasiūla. Iš nepelningu
tapusio ūkinės žvejybos verslo
traukiasi didžioji dalis Juodkrantės
žvejų įmonių.  Iš 11 Juodkrantės žve-
jybos įmonių dokumentus pasitrauk-
ti iš verslo šiuo metu tvarkosi 7
įmonės. Už tai joms bus sumokėtos
kompensacijos. Iš verslo traukiasi ir
dalis Drevernos žvejų, o ateityje
tokios galimybės neatmeta ir nidiš-
kiai. „Dėl uosto gilinimo marių žuvys
traukiasi Rusijos pusėn, o mūsų
gaudyklės atliekant gilinimo darbus
sparčiai ‘apauga’ dumblais ir laužo
įrankius. Be to, yra toks didelis pri-
valomas popierizmas, kad būtų gali-
ma vien dokumentus pildyti, o žvejoti
nebėra kada. Trūksta darbuotojų,
jaunimas nenori imtis žvejybos”, –
pasitraukimo iš verslo priežastis aiš-
kina Algimantas Rauktys, įmonę tu-
rintis Juodkrantės žvejys.

Žvejai mano, kad planuojamas
steigti Kuršių marių biosferos poligo-
nas, siekiant sustiprinti marių eko-
sistemos apsaugą, dar labiau apribos
žvejybą mariose. Skaičiuojama, kad
šią vasarą pagrindinių žuvų mariose
sugauta beveik perpus mažiau nei
ankstesniais metais. Iš žvejybos vers-
lo pasitraukiančios įmonės svarsto
galimybę ateityje plukdyti poilsiauto-
jus, nes valtys jiems paliekamos.

Unguriai iš ledo

Dalį sugautų žuvų Juodkrantės
žvejai parduoda tiesiai iš laivų
Nidoje, o likusią dalį rūko. Sumažėjus
žvejų, mažės ir rūkyklų. „Bus gran-
dininė reakcija, nebebus ne tik švie-
žių, bet ir rūkytų žuvų. Liks kokios 2
pardavimo vietos iš šiuo metu esan-
čių 10. Seniau  Juodkrantėje buvo ga-
lima rūkytų žuvų pirkti 26 vietose”, –
teigia Rauktys.

Į Neringą atvykę poilsiautojai
neatsiejamu ritualu šiame krašte
laiko paskanauti, kaip dažnas įsivaiz-
duoja, ką tik iš tinklų ištrauktų ir
išrūkytų žuvų. Net neįtariama, kad
kvepiantys unguriai gali būti atvežti

sušaldyti iš kitų šalių ir atlaidinti
kabinami rūkyti.

„Šią vasarą per savaitę žvejai su-
gavo tik po 3–4 kg žuvų, tad rūkoma
ir įvežtinės žuvys. Atvežami brike-
tuose sušaldyti unguriai, kurių galio-
jimas yra keleri metai. Juos atlaidina,
pasūdo ir rūko. Viskas, žuvų Nerin-
goje nebėra, o inspektorių, kontro-
liuojančių žvejybą, atsirado daugiau
nei žuvų. Pagal keliamus reikalavi-
mus atrodo, kad tas žvejas – tarsi
didžiausias verslininkas”, – atvirauja
Vladas Tamošauskas, nidiškis, prieš
porą metų pasitraukęs iš žvejybos
verslo. (...)

Be šviežių žuvų

Rūkytomis žuvimis dar galima
mėgautis, nors ir ne visada lietu-
viškomis, o šviežių žuvų neįmanoma
nusipirkti ne tik Juodkrantėje, bet ir
Nidoje, išskyrus tuos atvejus, jei
sulauksite iš marių grįžtančių žvejų.
Parduotuvės teigia neturinčios sąly-
gų prekiauti šviežiomis žuvimis, o įsi-
gyti reikalingą įrangą būtų per bran-
gu. Žvejai didžiąją dalį žuvų parduo-
da kitų miestų žuvų perdirbimo įmo-
nėms, o vietos restoranai ir kavinės
lankytojams ruošia šaldytas arba iš
tiekėjų perkamas atvėsintas žuvis.

„Visą kiekį parduoti perdirbė-
jams žvejams yra patogu, o mums,
pavyzdžiui, šviežių lašišų leduose
tiekėjai atveža iš Norvegijos. Tiekė-
jams mokame brangiau, nei pirktume
iš vietos žvejų. Galėtume ir patys sa-
vo restoranui pasigauti žuvų, bet juk
pats sau sąskaitos neišrašysi. Įstaty-
mai stabdo iniciatyvą, valstybė ne-
skiria lėšų žuvivaisai”, – aiškina Irma
Baltrušaitienė, restorano „Nidos sek-
lyčia” direktorė bei Neringos turizmo
ir verslo asociacijos prezidentė. Jos
manymu, valstybė turėtų dėti pas-
tangų, kad etninis šio krašto pavel-
das, pirmiausiai žvejyba, būtų išsau-
gotas ir remiamas. Tačiau patys žve-
jai prognozuoja, kad ilgainiui Nerin-
ga poilsiautojus maitins vien įvež-
tinėmis žuvimis.

Nijolė Dvarionaitė
,,Verslo žinios”
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Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre jau seniai nebuvo dailininkų iš
California parodos. Malonu pranešti,
kad į Čikagą savo darbus atveža ka-
lifornietis dailininkas Sigitas Šni-
ras. Pasmalsavome apie jo kūrybą ir
apie tai, kokie keliai dailininką atve-
dė į Čikagą.

– Ar esate girdėjęs apie Čiur-
lionio galeriją Jaunimo cen t re?
Kaip sumanėte suorganizuoti jo-
je parodą?

– Dar prieš keletą metų lan-
kiausi Čikagoje viename iš lietuviškų
teatrų festivalių. Teko apžiūrėti ir
Čiurlionio  galeriją. Jau tada mintis
kilo mintis: ,,O kodėl gi man nepa-
bandyti čia parodą surengti?” Tad
šiais metais lieka idėją tik įgyvendin-
ti – taip dėkingai susiklostė situacija.

– Kokie keliai dailininką Si-
gitą Šnirą atvedė į Ameriką?

– Visiškas atsitiktinumas. Netu -
rė jau ne menkiausios svajonės gyven-
ti Amerikoje. Bet labai norėjau pama -
tyti, kaip pasaulis sukasi ten, kažkur,
kur manęs dar nebuvo. Tad štai aš
čia.

– Atrodo, kad Amerikoje ne -
blogai įsitvirtinote. Piešiate ani-
maciniams filmukams, iliustruo-
jate knygas, tapote, esate dizai -
neris. Ar sunkus buvo kelias į
dabartį?

– Manau, kad niekam iš mūsų
čia atsidūrus – ir dabar, ir anksčiau –
ne buvo lengva. Sunku palikti namus,
Lietuvą. Ilgą laiką veržiausi atgal,
bet darbai neleido. O dabar  apsi pra-
tau. Tad širdis mano – Lietuvoje, o
kūnas – čia.

– Kada atsirado noras kurti,
kodėl pasirinkote dailės studi-
jas?

– Kiek save atmenu, tai vis kažką
paišydavau, droždavau, laivus staty -
da vau. Tai visiškai natūraliai, lyg
Viešpaties ar likimo vedamas baigiau
dailės mokslus.

–  Esate labai plataus masto
dailininkas. Kokia sritis jums
mieliausia? Ar nenorėtumėte ap -
siriboti vien tik, sakykim, anima -
cijos srityje?

– Man mieliausia ,,zuikučius”
vaikams paišyti. Čia esi gerokai to-
liau nuo gamybinės priklausomybės,
lyginant su animacija. O ir rezultatas
greičiau matyti – knygos greičiau iš-
leidžiamos. Animacijoje savo darbo
kartais reikia laukti keletą metų.  Be

to, piešdamas iliustracijas pats jas re-
žisuoji, komponuoji. Vienu žodžiu –
esi pats sau vadas.

– Ar kaip menininkas palai -
kote ryšius su Lietuva?

– O taip! Ir ne tik su Lietuva. Lai-
mingas esu, kad dar manęs „nenu-
rašė” lietuviškos leidyklos. Palaikau
ryšius su keleta galerijų, leidyklų.

– Atrodo, kad ,,įsivėlėte” į
lietuvių bendruomenės gyveni -
mą? Kas ką atrado – Šniras ben-
druomenę, ar bendruomenė Šni -
rą?

– Dar 2001 metais visa galva pas-
inėriau į Los Angeles lietuvių teatro
sambūrio veiklą. Atrodo niekam
neteko kits kitą ilgai įkalbinėti dirbti
kartu. Jautėme, kad esame reikalingi
vieni kitiems. Tad iki šiolei nuo LA
parapijos scenos ir viso kito kul tūri-
nio gyvenimo esu neatsiejamas.

– Atvykstate į XII Teatro fes-
tivalį. Papasakokite mūsų skaity-
tojams, kas Jus riša su šiuo festi-
valiu.

– Tai ne pirmas mano darbelis
Teatro festivaliuose Čikagoje. Prieš
ke letą metų jau lankiausi pas Jus su
Los Angeles lietuvių teatro sambū -
riu.  Tad nesijaučiu visiškas naujokas
teatrų festivalyje. Yra ką parodyti,
yra ir į ką pasižiūrėti. Labai džiau -
giuosi, galėdamas pasižiūrėti į kitus.
Tokiu būdu gali save geriau vertinti,
o ir pasimokyti taip pat. Šį kartą tu -
rėjau atvykti su ,,Just millin’ around”
grupės nuostabiu darbu ,,2DU”. De-
ja, susirgus aktoriui Amandui Ra -
gauskui, spektaklio ne atve žame. Tad
šį kartą tik atidarysiu parodą ir pa-
sižiūrėsiu, kokius spektaklius rodys
kiti teatrų sambūriai.

– Spektaklis ,,2DU” ne vie-
nintelis, kuriam kūrėte sceno-
grafiją. Kaip dailininkas kuria
teat rui? At rodo, kad jis savo dar-
be labai įrė mintas – laikmetis,
autoriaus mintys, tekstas. Kiek
lieka laisvės daili nin kui?

– Žinoma, labai blogai, kai daili -
ninkas jaučiasi suvaržytas. Manau,
kad ir aktorius scenoje, nejausdamas
tam tikros kūrybinės laisvės, negali
gerai atlikti darbo, kaip sakant, ,,iš
dūšios”. Scenos dailininkas, manau,
yra lygiai toks pats lygiavertis kūrė-
jas, kaip ir pjesės autorius,  režisie-
rius ar aktorius. Spektaklio kūrimas
– tai lyg geras, ilgas vakaras su gerais
draugais, kuris gali tęstis iki paryčių.
Bet visi liks laimingi, nors be galo nu-

vargę. Jei po premjeros neturi to kio
jausmo, reiškia kažkas blogai, buvai
nenuoširdus, neatidavei viso savęs.

– Spaudoje skaitėme, kad vie-
niems apdovanojimams S. Šniras
sukū rė ,,Auksinio Vinies” statu -
lėles. Kas tai per apdovanojimai?
Kaip kilo mintis juos įsteigti?

– Kaip atsirado ,,Auksinis Vi -
nis”? Čia kaltas mūsų ,,jaunas viesu-
las” – režisierė Justina Grumslytė.
Ji sumanė apdovanoti puikius žmo -
nes, kurie tyliai kažką daro, per daug
nesiskelbdami, nešaukdami, jog yra
patys geriausi, protingiausi ir šau -
niausi, ji panoro, kad  jie pasijustų
tikrais „vakaro vinimis”. Tai jos kū-
dikis, nors ,,gimdyme” dalyvavo visas
veiklusis LA kolektyvas. Išties malo-
niai nuoširdžiai visi dirbome. Rezul-
tatas viršijo bet kokius lū kesčius. Se-

niai tiek juoko ir scenoje, ir salėje be-
buvo. 

O dėl statulėlės – čia nė kiek ne -
nusižengta mano kūrybiniam credo –
,,Viskas turi būti tikra ir nuoširdu”.
Tad ir statulėlė – medžio gabalas, į
kurį įkalta tikra 12 colių vinis. Štai ir
visa kūrėjo gudrybė.

– Kokie S. Šniro planai atei -
čiai?

– Planų daug. Knygų iliustra-ci-
jos, meno darbai, graviūros. Žodžiu,
nieko naujo. Taigi, planai atei čiai –
dirbti, dirbti ir dirbti.

– Ačiū už pokalbį ir iki malo-
naus susitikimo parodos ati dary -
me ir XII Teatro festivalyje.

Kalbino 
Laima Apanavičienė

ESU NEATSIEJAMAS NUO LIETUVIŠKO ESU NEATSIEJAMAS NUO LIETUVIŠKO 
KULTŪRINIO GYVENIMOKULTŪRINIO GYVENIMO

Sigitas Šniras gimė Šiau-
liuose. 1977 m. įstojo į tuomet-
inį Dailės institutą (dabar – Dai-
lės akademiją). Menininko kar-
jerą pradėjo Vilniuje, atidaręs
savo nuosavą dizaino studiją,
dirbdamas tiesiogiai su leidė-
jais ir pastatymų organizato-
riais, kurdamas scenos dizainą
televizijos laidoms, teatrui, fes-
tivaliams, koncertams. 

Atvykęs į JAV dirbo „Klasky
Csupo” animacijos studijoje.
Šiuo metu yra tarptautinės
kompanijos „Art Territory”
meno direktorius. Visas savo
laisvalaikį atiduoda kūrybai ir
veiklai Los Angeles lietuvių
bendruomenėje.

Dailininkas nenutraukė ryšių ir su Lietuva. Jis bendradarbiauja
su knygų leidyklomis, kompaktinių plokštelių studijomis.

Savo nuoširdumu jį žavi liaudies menas, nesvarbu, kokios jis
tautos būtų, ir vaikiški piešiniai.

S. Šniro paroda ,,Sapnai” Čiurlionio galerijoje – tai pirmoji jo
pažintis su Čika gos meno mylėtojais.
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LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto 

apylinkèse ir priemiesçiuose. 
Patarnavimas 24 val.

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”

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

A † A
EUGENIJA KATKEVIČIŪTĖ

BAČINSKIENĖ

Mirė 2008 m. spalio 1 d., sulaukusi 91 metų.
Anksčiau gyveno Marquette Park, o dabar Oak Park, IL.
Gimė Lietuvoje, Slabadų kaime, Šakių apskrityje. Amerikoje

išgyveno 59 metus.
Nuliūdę liko: dukros Laima su vyru Jonu Šalčiai, Viktorija su

vyru Kaziu Tauginai; anūkai Paulius, Ingrida, Teresė Šalčiai ir Ka-
zimieras Tauginas; proanūkiai Jonas ir Aleksa; sesuo Marytė ir gi-
minės Lietuvoje, žento Kazio Taugino mama Elena.

A. a. Eugenija buvo žmona a. a. Viktoro.
Velionė buvo Šv. Kazimiero seserų rėmėja.
A. a. Eugenija bus pašarvota pirmadienį, spalio 6 d. nuo 5 v. p.p.

iki 7 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave.,
Chicago, IL.

Laidotuvės įvyks antradienį, spalio 7 d. Iš laidojimo namų
velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, ku-
rioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a.
Eugenija bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

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

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440

2009-iesiems Lukiškių aikštės 
sutvarkyti nespės

Nors Vilniaus miesto savivaldybė
tikėjosi Lietuvos tūkstantmečio
jubiliejaus ir projekto „Vilnius –
Europos kultūros sostinė 2009”
renginius pritraukti į sutvarkytą ir
modernią Lukiškių aikštę, ji patiria
nesėkmę – šventėms pasirengti ne-
spėjama. Konkurso antrasis etapas
keliamas į kitus metus, tačiau ir pir-
mame etape atrinktų septynių me-
nininkų Lukiškių aikštės vizijos
nedžiugina.

Vertinimo komisijos sekretorė
Beatričė Raguotienė pripažįsta, kad
pavasarį išrinkus nugalėtoją, vargu
ar pavyks per pusmetį Lukiškių
aikštę sutvarkyti.

Lietuvos kraštovaizdžio architek-
tų sąjunga (LKAS), anot jos pirmi-
ninko Alvydo Žickio, jau nuo pat pra-
džių viešais pareiškimais kritikavo
konkurso sąlygas ir siūlė pirmajame
etape nustatyti bendrą aikštės tvar-
kymo idėją, o tik antrame formuoti
simbolį ir prieigas.

„Vilniečių ainių” klubo pirminin-
kas Kęstutis Šimas, atstovaudamas
seniesiems Vilniaus gyventojams,
ragina pasimokyti iš ankstesnių ne-
sėkmingų konkursų. (...)

A. Žickio vadovaujama Lietuvos
kraštovaizdžio architektų sąjunga,
tik paskelbus konkursą, kritikavo
tiek pačias konkurso sąlygas, tiek
kūrybinių problemų sprendimo bū-
dus. (...)

Dabar atrinktus 7 projektus, ku-
rie nepasižymi išskirtinumu, galima
vadinti nesėkmingu bandymu du
skirtingus konkursus suplakti į vie-
ną. Konkurso uždaviniai: suplanuoti
aikštę bei sukurti laisvės simbolį.
Tačiau vienas projektas daromas 1 ir

500 masteliu, o kito projekto mastelis
yra 1 ir 20.

LKAS, pasiremdama tarptauti-
nėmis panašių konkursų praktiko-
mis, siūlė skelbti du konkurso eta-
pus: pirmame etape spręsti bendrą
aikštės struktūrą, jos tvarkymą, o
antrame – konkretizuoti laisvės sim-
bolį. Be to, A. Žickis griežtai ragino
atsisakyti požeminių garažų idėjos.
Architekto manymu, Lukiškių aikš-
tės gruntas, požeminiai vandenys,
natūrali veja bei augalai miesto cen-
tre yra didelė vertybė, vieta poilsiui.
Jos nereikėtų paversti dar vienu ap-
želdintu garažo stogu (po Savival-
dybės aikšte taip pat įrengti pože-
miniai garažai – lrt.lt pastaba).

B. Raguotienės teigimu, konkur-
so sąlygos buvo liberalios ir neturėjo
varžyti menininkų ir architektų. Be
to, pagal dabartinius teisinius reg-
lamentus atviras konkursas negali
turėti dviejų etapų.

(...) A. Žickis kritiškai vertino
konkurso rengėjų siūlymus nevertin-
ti iš anksto, palaukti konkurso pabai-
gos. Pašnekovo teigimu, laukti nėra
ko, jau skelbti keturi konkursai. O iki
šiol visuomenė nieko nežino apie
būsimą aikštės koncepciją.

Neaiški ir 21 vertinimo komisijos
nario nuomonė, sprendimų argumen-
tacija, nepaskelbti posėdžių protoko-
lai. Pasak A. Žickio, vertinimo komi-
sija turi būti atsakinga prieš visuo-
menę. Tik taip galima tolesnė disku-
siją į kurią būtų įtraukti ir gyvento-
jai.

Straipsnis sutrumpintas.
Parengta pagal Klasikos laidą

„Ryto allegro“. 
LRT 

Lietuvos regionû margumynai

Kaunas nenusprendžia, ką veikti su dovana

Profesoriaus urbanisto Algiman-
to Miškinio rinkinio likimas neseniai
Kauno savivaldybėje svarstytas daly-
vaujant kultūros ministrui Jonui
Jučui, ministerijos sekretoriui Rolan-
dui Kvietkauskui, tačiau pamiršus
pasikviesti patį dovanotoją, rašo
„Respublika”. (...)

Dalis A. Miškinio dovanoto rin-
kinio Kauno miestui yra rodoma
Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dai-
lės muziejuje, su kuriuo miesto savi-
valdybė iki 2012 m. sudarė panaudos
sutartį. Kita rinkinio dalis, neran-
dant jai vietos, iki šiol saugoma A.
Miškinio bute.

Nacionalinio M. K. Čiurlionio
dailės muziejaus direktorius Osval-
das Daugelis pasitarime teigė, kad A.
Miškinio rinkinio ekspozicijai trūksta

patalpų, todėl viso jo rodyti neįma-
noma. Visi pasaulio muziejai apie 95
proc. savo eksponatų laiko saugyk-
lose.

A. Miškinis yra iškėlęs sąlygą,
kad jo rinkinys būtų eksponuojamas
ištisas, neišskaidytas trupiniais. Mu-
ziejininkai aiškino, kad rodomas rin-
kinys kol kas sudomino tik 300 lan-
kytojų, nors kitas parodas viduti-
niškai aplankė 2,200 žmonių.

Vicemerai Stanislovas Buškevi-
čius, Rimantas Mikaitis ir miesto
Kultūros skyriaus vedėjas Sigitas
Šliažas vakar negalėjo pasakyti ben-
dros miesto valdžios nuomonės, kur
rodyti A. Miškinio dovaną.

Sutrumpinta.
Olava Strikulienė 

„Respublika”
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�,,Draugo” 100-mečio jubiliejaus
proga ruošiamai knygai paremti au -
kojo: Zita Zaranka 200 dol.  Po 100
dol. aukojo: Juozas Mikulis, I. Ra -
šys, Cas Rackas, Virgis ir Onutė
Smilgiai.  65 dol. aukojo Ritonė ir
Teodoras Rudaičiai ir 15 dol. auko-
jo Juozas Baužys. Nuoširdžiai dė-
kojame visiems aukotojams. Aukų ir
leidinio užsakymo čekius prašome
siųs ti:  ,,Draugas”,  4545  W. 63rd
Street, Chicago, IL 60629. Skaityto-
jams tai pat pranešame, kad  baigiasi
laikas grąžinti ,,Draugo” loterijos
bilietėlius.

�LR gene ra linė konsulė Skaistė
Aniulienė kalbės „Atvi ro 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. 

�Šeštadienį, spalio 11 d., 9 val. r.
Mažosios Lietuvos lietuvių fondas
(MLF) kviečia visus Mažosios Lietu -
vos fondo narius bei pritariančius da -
lyvauti MLF suvažiavime, kuris vyks

Ziono lietuvių liuteronų parapijos sa -
lėje, 9000 S. Menard Ave., Oak Lawn,
IL.

�Šių metų spalio 24 d., penkta -
dienį, 7 val. v. Balzeko Lietuvių kul -
tūros muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629 atidaroma meni -
ninkės Laisvydės Šalčiūtės paroda
„Nudes. Smiling” („Nuogos. Besi šyp -
sančios”). Telefonas pasiteiravi mui:
773 582 6500.

�Spalio 26 d., sekmadienį, po lie -
tuviškų šv. Mišių Palai mi n tojo Jurgio
Matulaičio misijoje, 12:30 val. p.p.
Lie tuvių dailės mu ziejuje, PLC, Le -
monte, vyks knygos ,,Amerikos lietu-
vių Montessori draugija 1958–2008
m.” sutiktuvės. Knygą pristatys Da -
nutė Bin dokienė. Muzikinę programą
atliks pianistė Frencis Covalevsky
(Pranutė Kavaliauskaitė).

�Labdarių sąjunga, įsteigta 1914
metais, dar gyvuoja! Ši organizacija
1928 m. įkūrė Šv. Kryžiaus ligoninę,
kurios 80-metį švenčiame. Dabartinė
valdyba – valdybos direktorių pir mi -
ninkas dr. Aras Žlioba, valdybos pir -
mininkas dr. Linas Sidrys, sekretorė
Regina Saulis, iždininkas Mindaugas
Bielskus, narė Ilona Želvys ir teisinis
patarėjas Saulius Kuprys pasiruošę
toliau tęsti taip reikalingą labdaros
veiklą. 

�Atsiprašome už neteisingai pa -
s kelbtą Grožinės literatūros konkur-
so vertinimo komisijos nario Petro
Pa  lilionio pavardę ,,Draugo” dienraš -
čio ketvirtadienio, spalio 2 d., nume -
ryje. 
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Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis
6247 S. Kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Ieško giminių
Norėčiau rasti savo senelio Jono

Liutkaus, Petro, gimusio 1910 me -
tais, sesers Liutkutės Uršulės vaikus
ir anūkus.

Senelio šeima gyveno Kauno
rajone, Padauguvos kaime (Vilkija).
Ur šulė Liutkutė ištekėjo už Juozo
Makausko ir susilaukė trijų vaikų:
Sta sio, Jono ir Kastutės. Apie 1936
me tus senelio sesuo su vyru ir trim
vaikais išvyko į Braziliją. Gyveno Sao
Paule, Santa Lincha rajone.

Po Antrojo pasaulinio karo mes
su jais praradome ryšį, nes su gimi -
nėmis užsienyje buvo draudžiama su -
sirašinėti.

Žinome tik tai, kad Kastutė Ma -
kauskaitė ištekėjo ir išvyko į Aust -
raliją, o kiti du vaikai (Stasys ir Jo -
nas) liko Brazilijoje. Nuotraukoje:
Kas  tutė su savo vy ru. 

Esu Jono Liutkaus dukters Gra -
žinos dukra. Jei atsilieps žinantys
apie mano gimines būsiu labai dė -

kinga. Mano adresas: Žana Avdėje -
vienė, Mindaugo 36-3, 03210 Vilnius,
Li thuania. Telefonas: +370 672-
25093. El. paštas:

zana.avdejeviene@gmail.com

• Lithuanian Mercy Lift dėko-
ja H. C. Barnes, OH už $25 auką pa-
dėti tuberkulioze (TBC) sergantiems
ligoniams Lietuvoje. Lithuanian
Mercy Lift, P.O. Box 88, Palos
Heights, IL 60463. Tel.: 708-636-
6140. Tax ID #36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• Lithuanian Mercy Lift dėko-
ja už aukas, kurios buvo paskirtos
Lietuvos moterų krūties vėžio anks-
tyvai diagnostikai Lietuvoje. Aukojo:
$100 – B. M. Covalesky, NJ. $35 – M.
F. Jasins, CA. $25 – A ir D. Banis, IL.
$20 – L. Tervanis, IL. $10 – V. ir S.
Macys, FL. Lithuanian Mercy Lift,
P.O. Box 88, Palos Heights, IL
60463. Tel.: 708-636-6140. Tax ID
#36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• Lithuanian Mercy Lift dėko-
ja už aukas, kurios buvo paskirtos
padėti sergantiems ir toliau tęsti pra-
dėtus medicininius projektus Lietu-
voje. Aukojo $200 J. ir D. Tricou, IL.
$100 – Global Impact, VA; A.  C. Gu-
rauskas, IL. $50 – V. ir M. Derenčius,
FL; E. ir S. Žemaitis, NY. $40 – a. a.
Hans Fischer/Marianne M. Rauer,
MI. $35 – G. ir M. Erčius, NY. $20 –
A. ir M. Kapočius, IL; B. ir J. Apona-
vičius, PA; Sisters of Mercy of the
Americas, MA. $15 – G. ir B. Bedro,
MI. Lithuanian Mercy Lift, P.O.

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

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• A. a. dr. Ferdinando V. Kau-
no atminimą pagerbdami draugai ir
pažįstami suaukojo $220 padėti LML
įgyvendinti įvairiems medicininiams
projektams bei sergantiems ligoniams
Lietuvoje. Nuoširdžiai dėkojame au-
kotojams ir užjaučiame jo šeimą.
Lithuanian Mercy Lift, P.O. Box
88, Palos Heights, IL 60463. Tel.
708-636-6140. Tax ID #36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• Lithuanian Mercy Lift dėko-
ja už aukas, kurios buvo paskirtos
kovoti prieš savižudybes Lietuvoje.
Aukojo: $25 – E. C. Savolski,  Sr., PA;
A. ir V. Bendoraitis, WI. Lithuanian
Mercy Lift, P.O.  Box 88, Palos
Heights, IL 60463. Tel. 708-636-
6140. Tax ID #36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• A. a. dr. Ferdinando Kauno
atminimui giminės ir draugai suau-
kojo: Lietuvių Fondui $545; Lietuvos
Vaikų vilčiai $415; Mercy Lift $470;
Šv. Kazimiero seserims $100; Hos-
pice of IL $300; Jesuits Baltic Sta-
dies $200; NAMi $50; Parkinsons Assn.
$100. Visiems nuoširdžiai dėkojame.

�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.: 773-585-3570 (Valerija
Če  paitienė) arba 630-243-1079 (se-
selė Laimutė).


