
DRAUGAS
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

Vol. C Nr. 44Kaina 1 dol.

N
EW

SP
A

P
ER

-
D
O

N
O
T
D
E
L
A
Y

-
D

ate
M

ailed
0

3
-0

6
-0

9

PERIODICALS

DRAUGAS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

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

Íiame
numeryje:

Valiut¨ santykis
1 USD — 2.72 LT
1 EUR — 3.45 LT

•Ateitininkai (p. 2, 10)
•Ganytojo žodis (p. 3, 9)
•Apie balsavimo sąlygas
JAV (p. 4)
•Lietuva, represijos ir jų
psichologinė samprata
(p. 5, 11)
•NATO ir ES (p. 7)
•Kas ir kokios naudos
gaus iš 787 mlrd. dol. pa-
keto? (p. 8)
•Dienoraštis (15) (p. 11)
•Kviečiame į Afriką (p.
13)
•Su šiuo projektu susijęs
visas mano gyvenimas (p.
14–15)

JAV derybos su Rusija nereiškia
mažesn∂s paramos Baltijos šalims

Nuo senų senovės Vilnius pavasarį pa-
sitikdavo Kaziuko kermošiumi.

ELTOS nuotr.

Briuselis, kovo 6 d. (AFP/BNS)
– Atnaujinti JAV ryšiai su Maskva
jokiu būdu nereiškia, kad silpnės
Washington parama Gruzijai, taip
pat – Baltijos ir Balkanų šalims, pa-
brėžė JAV valstybės sekretorė Hillary
Clinton, kuri tai sakė likus kelioms va-
landoms iki derybų su Rusijos užsie-
nio reikalų ministru Sergej Lavrov.

,,Mūsų įsitraukimas į bendradar-
biavimą su Rusija jokiu būdu nepa-
kerta mūsų paramos tokių šalių kaip
Gruzija, Baltijos valstybės ar Balka-
nų valstybės siekiui būti nepriklauso-
momis, laisvomis, savarankiškai pri-
imti sprendimus ar nustatinėti savo
kursą be nederamo Rusijos kišimosi”,
– pabrėžė JAV valstybės sekretorė.

JAV diplomatijos vadovė kalbėjo
keliems šimtams Europos Parlamen-
to narių ir pareigūnų.

,,Tai mūsų ryšių užmezgimo, įsi-
traukimo į bendradarbiavimą su Ru-
sija ir pasiūlymo vėl pradėti NATO ir
Rusijos tarybos susitikimus priėmi-

mo prielaida”, – sakė H. Clinton, kuri
su savo kolegomis NATO susitarė at-
naujinti aukšto lygio derybas.

H. Clinton pažymėjo, jog tarp
Rusijos ir JAV yra rimtų nesutarimų
keliais klausimais, bet vylėsi, kad
Maskvai ir Washington pavyks su-
rasti sąlyčio taškų ir kad bus galima
sėkmingai bendradarbiauti. ,,Rusija
ir JAV gali būti partnerės”, – pareiš-
kė H. Clinton. Tačiau valstybės sek-
retorė taip pat pripažino, jog ,,yra sri-
čių, kuriose mes griežtai nesutinka-
me”. Ji pabrėžė, kad JAV ,,griežtai pa-
smerkė Rusijos veiksmus Gruzijoje”.

Turėdama omenyje neseniai įvy-
kusį Maskvos ir Kijevo ginčą dėl gam-
tinių dujų, kurio metu sausio mėn.
dviem savaitėms buvo sustojęs dujų
tiekimas Europai iš Rusijos per Uk-
rainą, ji pridūrė: ,,Mums taip pat di-
delį nerimą kelia tai, kad energetika
naudojama kaip bauginimo įrankis.”

H. Clinton taip pat pakomentavo
NATO sprendimą atnaujinti politinį

dialogą su Rusija. ,,Mes nesutinkame
su tuo, kad Rusija turi turėti veto
teisę dėl vienos ar kitos šalies stojimo
į NATO ir Europos Sąjungą (ES)”, –
pažymėjo ji.

Washington nepritaria tam, kad
kokia nors šalis turėtų ,,įtakos sferą,
kuri pakeičia išorės interesų susirū-
pinimą dėl žmonių toje teritorijoje
interesų”, Nukelta į 7 psl.

Sostin∂je ßurmuliuoja Kaziuko mug∂
vykstančioje mugėje vilniečiams ir
miesto svečiams taip pat siūloma
kultūrinė programa.

Šiandien Rotušės aikštėje ren-
giamas mugės atidarymas, čia taip
pat bus rodomas filmas apie mugę ir
istorinės nuotraukos, veiks verbų
paroda. Gedimino prospektu bus su-
rengtos teatralizuotos eitynės.

Senuosiuose Vilniaus Dailės
akademijos rūmuose Maironio gatvė-
je numatoma jaunimo kultūrinė pro-
grama, kur bus rengiamos kūrybinės
dirbtuvės, pristatomi akademijos stu-
dentų darbai, pardavinėjami meno dir-
biniai, senos knygos, rodomas kinas,
koncertuos gatvės muzikantai, savo
patirtimi dalinsis graffiti meistrai.

Nuo senų senovės Vilnius pava-
sarį pasitikdavo Kaziuko kermošiu-
mi. 1602 m. kanonizavus karalaitį
Kazimierą (1458–1484), jo mirties
dieną – kovo 4-ąją – Vilniuje vykdavo
iškilmingos, teatralizuotos eisenos.
Eitynių kelias nusidriekdavo per vi-
są viduramžių miestą, nuo Katedros
aikštės iki Šv. Stepono bažnyčios, ku-
rioje saugota popiežiaus dovanota
purpurinė šventojo vėliava.

Vilnius, kovo 6 d. (BNS) – Penk-
tadienį Vilniaus senamiestyje prasi-
dėjo tradicinė Kaziuko mugė, kurioje
savo dirbiniais prekiauja tautodaili-
ninkai bei amatininkai. Kovo 6–8 d.

V. Ušackas
atvyksta î JAV

Vilnius, kovo 6 d. (ELTA) – Už-
sienio reikalų ministras Vygaudas
Ušackas atvyksta į JAV. Kovo 6–11 d.
ministras lankysis Čikagoje ir Washin-
gton, DC. Washington planuojami V.
Ušacko susitikimai su JAV Atstovų
rūmų Užsienio reikalų komiteto pir-
mininku Howard Berman, senato-
riais Richard Durbin ir John Mc-
Cain, Amerikos žydų komiteto tarp-
tautinių ryšių direktoriumi rabinu
Andrew Baker, aukštais JAV admi-
nistracijos pareigūnais.

Susitikimuose bus aptariami
svarbiausi tarpžemyninės darbot-
varkės ir dvišalių Lietuvos ir JAV
santykių klausimai: NATO veikla Af-
ganistane, NATO ateitis, NATO plėt-
ra, santykiai su Rusija, atsakas į pa-
saulinę ekonominę krizę, energetinis
saugumas, NATO ir ES politika Rytų
Europos valstybių atžvilgiu, restitu-
cijos klausimai.

Washington ministras dalyvaus
oficialiame suremontuoto Lietuvos
ambasados JAV pastato atidaryme ir
Kovo 11-osios minėjime. V. Ušackas
skaitys paskaitą apie Vakarų, Rusijos
ir Rytų Europos santykius John Hop-
kins University, dalyvaus diskusijose
apie NATO ateitį ir energetinį saugu-
mą svarbiausiuose JAV analitiniuose
užsienio politikos tyrimų centruose.

Čikagoje V. Ušackas susitiks su
Lietuvių Bendruomenės nariais ir
aptars užsienio lietuviams svarbius
klausimus, ieškos būdų, kaip Lietu-
vos Vyriausybė kartu su Pasaulio
Lietuvių Bendruomenėmis galėtų
kartu kurti ir įgyvendinti Globalios
Lietuvos strategiją.
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JAV valstybės sekretorė ir užsienio rei-
kalų ministras V. Ušackas. Alfa.lt nuotr.

Vilnius, kovo 6 d. (Balsas.lt) –
Lietuvoje šią savaitę viešėjęs Rusijos
užsienio reikalų viceministras Vladi-
mir Titov tikina, kad tarp Maskvos ir
Vilniaus neišsprendžiamų problemų
nėra, tik lietuviams reikėtų atsisakyti
nuolatinio istorijos politizavimo bei
bandymų dvišales problemas spręsti
tarptautiniame lygmenyje.

Tokias mintis V. Titov išsakė in-
terviu Lietuvoje rusų kalba leidžia-

mam savaitraščiui „Ekspres-nedelia”
(Ekspres-savaitė). Pasak Rusijos dip-
lomato, iš Vilniaus pasigirstantys tei-
giami ženklai nelieka nepastebėti, ta-
čiau, anot jo, problemų sprendimui
svarbūs ne tik pareiškimai, bet ir
konkretūs žingsniai.

„Reikia atsisakyti nuolatinio is-
torijos politizavimo. Neproduktyvūs
ir bandymai dvišalius klausimus
spręsti pasitelkiant tarptautinį ‘arbit-

ražą’. Kitoms valstybėms tai ir į galvą
nešauna, jeigu yra natūralesnis dvi-
šalio dialogo kelias”, – teigė V. Titov.

Rusijos UR viceministro teigimu,
didžioji dalis teigiamų dalykų dviša-
liuose santykiuose gimė praėjusio de-
šimtmečio antroje pusėje, tačiau, pa-
sak jo, ir šiuo metu negalima atmesti
ekonominio-prekybinio bendradar-
biavimo, kultūros srityje užsimezgu-
sių ryšių. Nukelta į 6 psl.

Rusija pataria Lietuvai nepolitizuoti istorijos
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UNICEF atlikti tyrimai rodo:
Lietuvos vaikai, palyginti su ki-
tais europiečiais, jaučiasi nesau-
giausi ir beveik nelaimingiausi –
antroje vietoje nuo galo. Praėję
keleri metai buvo ekonomikos
klestėjimo metai, pagal ekono-
mikos kilimo tempus buvome
vieni pirmaujančių Europoje. De-
ja, tai nesukūrė gerovės, kurioje
galėtų gerai jaustis ir mažieji
šalies gyventojai. Seniai įrodyta,
kad vaikas geriausiai vystosi ir
jaučiasi šeimoje. Kas pasakys, ko-
dėl Lietuvoje ta saugi užuovėja
tokia trapi? Kiekvienais metais į
globos įstaigas Lietuvoje patenka
apie 3 tūkst. vaikų! Lietuvai jau ne
kartą JT Vaiko teisių komitetas
patarė: panaikinkite savo tary-
binę globos sistemą, panaikinkite
tuos baisius internatus, pritai-
kykite aplinką vaikams gyventi
šeimoje. Ruošiamas dar vienas –
Šeimos gerovės įstatymas. Naivu
tikėtis, kad jis išspręs visus su
šeima susijusius skaudulius.

Redaktorė Loreta Timukienė

Redakcijos žodis Iš Ateitininkų gyvenimo
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 • el. paštas: draugas@ateitis.org

Šiandien Čikagos ateitininkų
sendraugių susirinkimas
Visi kviečiami į Čikagos sen-

draugių susirinkimą kovo 7 d. 4 val.
popiet (iki 6 val. v.), Ateitininkų na-
muose, Lemonte. Paskaitą tema
„Mūsų uždaviniai šiuolaikinių kul-
tūrų konfliktų arenoje” skaitys kun.
dr. Kęstutis Trimakas.

Studentai, ar
norite vadovauti
MAS stovykloje?

Moksleivių ateitininkų sąjungos
Centro valdyba priima prašymus
norinčių vadovauti ar šiaip dirbti

MAS vasaros stovykloje.

Nedelsiant, rašykite MAS CV
pirmininkei Dainei Quinn
el. paštu DLNQ@aol.net

Moksleivių ateitininkų
stovykla • liepos 15-26 d.

Dainavoje

Vasario 22 d. Čikagos Kun. A. Lip-
niūno – Prez. A. Stulginskio moks-
leivių ateitininkų kuopa vyko į Čika-
gos miesto centrą. Valdyba nutarė
užbaigti šaltą, snieguotą žiemą sma-
gia iškyla. Susirinkome Millennium
Parke čiuožti. Džiaugėmės, kad at-
vyko svečiai, draugai iš kitų miestų.
Smagiai čiuožinėjome, žaidėme žai-
dimus, išalkę nuėjome pavalgyti ita-
liškame restorane. Buvo malonu pa-
sigrožėti Čikagos miesto centro dan-
goraižiais ir parkais. Pavargę, bet
linksmai nusiteikę, atsisveikinome
su draugais, grįžome namo.

Vija Kasniūnaitė
Kuopos korespondentė

Ne vienas išeivijos ateitininkas
lankydamasis Lietuvoje yra
aplankęs ir susipažinęs su

Berčiūnų stovyklaviete, įsikūrusia
Panevėžio miestui priklausančiame
parke. Ji veikia nuo pirmųjų Lietuvos
Nepriklausomybės atgavimo metų.
Vaikų, jaunimo, studentų ateitininkų
vasaros stovyklos Berčiūnuose dau-
gelį metų tapo žinomos ir gerai verti-
namos plačiojoje visuomenėje. Ren-
giamų stovyklų programos padeda
ugdyti asmenybes, jaunimui suteikia
tvirtus pilietiškumo pamatus. Sto-
vyklose užsimezgusios draugystės
teikia ilgam išliekantį žmogišką ben-
dravimą, o neretai išauga ir į tvirtas
katalikiškas šeimas.

Tie, kurie pastaraisiais metais
yra lankęsi Berčiūnų stovyklavietėje,
negalėjo nepastebėti, kaip Panevėžio

miestas nenumaldomai artėja prie
stovyklavietės. Vis sunkiau darosi
priimti į stovyklą visus norinčiuosius:
trūksta tinkamų patalpų. Augant sto-
vyklautojų skaičiui, esamoje stovyk-
lavietėje sudėtinga užtikrinti vaikų ir
jaunimo stovykloms būtiną saugumą,
įgyvendinti aukštos kokybės progra-
mas.

Lietuvos Ateitininkų federacija
ateitininkijos šimtmečio proga nus-
prendė atidaryti naują modernią vai-
kų ir jaunimo vasaros stovyklavietę.
Šiuo metu jau baigiama apsispręsti
dėl vietos būsimai stovyklavietei.
Stovyklavietė bus kuriama miškų
apsuptyje, šalia saugaus vandens
telkinio, prie jos bus patogu atvykti iš
bet kurios Lietuvos vietovės tiek
nuosavu, tiek ir visuomeniniu trans-
portu. Stovyklavietėje numatoma

įrengti modernius namelius, kuriuo-
se stovyklautojai turėtų visus sau-
giam ir kokybiškam poilsiui būtinus
įrengimus.

Ateitininkų federacija tiki, kad
naujoji stovyklavietė, vykdysianti
vaikų ir jaunimo programas, iš esmės
pradės naują etapą Lietuvos vaikų ir
jaunimo dvasiniame, fiziniame bei pi-
lietiniame auklėjimo procese. Sto-
vyklą norima atidaryti 2010 metais.

Konkrečiau apie stovyklos pla-
nus pranešime, kai tik bus nustatyta
naujosios stovyklos vietovė. Tuo tar-
pu norintys naujos stovyklos projektą
paremti savo aukomis, gali lėšas per-
vesti į sąskaitą:

Paramos ir labdaros fondas „Ateitininkų
Fondas” Atsiskaitomoji sąskaita

LT497300010114248878
AB bankas „Hansabankas”

Daugiau informacijos suteiks:
Vilhelmina Raubaitė

tel.: +370 686 77824
el.paštas: jas@ateitis.lt

Mieli draugai,

Ar nepasiilgote Dainavos miškų, ežero krantų, senų draugų?
Sugrįžkime į stovyklą smagiam ir turiningam savaitgaliui.

PROGRAMA:
Iš ryto: Koks ateitininko, kataliko nusistatymas, sprendžiant
visuomenines ir moralines problemas?
Kęstutis Aukštuolis kalbės tema ,,Bioetika”.

Popiet: Diskusijos, šv. Mišios, SAS suvažiavimas,
studento ateitininko įžodis

Vakare: ,,Kovo pasipiktinimas” (March Madness) VALIO!! KREPŠINIS!!!

Mielas Jonas (Johnny) Korsakas mus maitins ir žada prikepti visokiausių
skanumynų!

REGISTRACIJA:
Užsiregistravusiems prieš kovo 27 d. kaina tik 30 dol. Po kovo 27 d. — 35 dol.
Registruokitės el. paštu: studentucv@gmail.com.

STUDENTŲ ĮŽODIS:
Studentai yra kviečiami duoti studento ateitininko įžodį. Pasižiūrėję
http://javstudentija.org/izodis.html rasite įžodžio pasiruošimo gaires.
Jei ruošitės, prašome pranešti el. paštu: SAS CV-bai iki kovo 27d.

Jei turite kokių nors kitų klausimų — parašykite! studentucv@gmail.com

Ateitininkijos šimtmečiui paminėti:

Nauja stovyklavietė

Moksleiviai Čikagos miesto centre: (iš k.) Dovas Lietuvninkas, Andrytė Siliūnaitė, Lija Siliūnaitė, Vija
Lietuvninkaitė, Vija Kasniūnaitė, Indrė Bielskutė, Ieva Misiūnaitė, Kamilė Kevličiūtė, Marius Polikaitis
ir Vaiva Lagunavičiūtė. Vaivos Lagunavičiūtės nuotr.

Moksleiviai
palydėjo
žiemą

Studentų pasavario savaitgalis Dainavoje
balandžio 3 – 5 d. (penktadienį nuo 7:00 v.v. iki sekmadienio)

Ateitininkų skyrius tęsiasi 10 psl.
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Ar katalikų Bažnyčioje
gali būti nesutarimų?

ALEKSAS VITKUS

Kai popiežius Benediktas XVI prieš maždaug mėnesį nelauktai at-
šaukė iki šiol nelabai žinomo vyskupo anglo Richard Williamson
1988 m. įvykusią ekskomunikaciją, daug kas katalikų pasaulyje

nustebo. Tokiu žingsniu labai pasipiktino ir įvairios žydų organizacijos.
Pasirodo, praėjusį lapkritį Williamson vienoje spaudos konferencijoje pa-
neigė nacių Vokietijos laikais vykdytą holokaustą. O tos konferencijos įra-
šas buvo paskelbtas per televiziją kaip tik tuo laiku, kai buvo sužinota
apie Williamson ekskomunikacijos panaikinimą. Tai ir sukėlė aistras.

Kilus tokiam triukšmui, Argentinos vyriausybė apkaltino ten besi-
darbuojantį Williamson „giliu Argentinos visuomenės ir viso pasaulio žy-
dų įžeidimu” ir pareikalavo, kad jis per dešimt dienų paliktų šalį. Savaitę
vėliau, vasario 26 d., katalikų spaudos agentūra pranešė, kad Williamson
atsiprašė visų tų, kuriuos jo pareiškimas galėjęs įžeisti, bet neprisipažino,
kad jo teigimas buvo klaidingas.

Kodėl popiežius taip pasielgė? Ir kodėl tas vyskupas 1988 m. iš viso
buvo ekskomunikuotas? Benediktas XVI savo sausio 28 d. viešoje audien-
cijoje pareiškė, jog jis visuomet „į holokaustą žiūrėjo kaip į išskirtinai
apmaudų ir nedorą blogą poelgį”. Tokio paprasto ir neryžtingo pasiaiš-
kinimo neužteko nei žydams, nei patiems katalikams, nei Vokietijos kan-
clerei Angela Merkel, pareikalavusiai, kad Vatikanas aiškiau pasmerktų
keistuolį holokausto neigėją.

Po telefoninio popiežiaus ir kanclerės pokalbio popiežiaus spaudos
atstovas kun. Federico Lombardi paskelbė, jog pokalbis vyko labai drau-
giškoje dvasioje. Jo metu popiežius dar kartą pakartojo, kad holokausto
neigimas nebus toleruojamas ir kad „vyskupas Williamson nebus laiko-
mas susitaikiusiu su Bažnyčia, kol jis nebus viešai atšaukęs savo buvusio
pareiškimo”.

Deja, Williamson nesiruošė pasiduoti. Klausinėjamas „Spiegel” žur-
nalo korespondento, jis sakėsi nesąs pasiruošęs savo pareiškimą atšaukti.
„Man reikia pasiskaityti daugiau istorijos”, – kalbėjo vyskupas, tuo lyg ir
atnaujindamas seną Lefebvre kovą su Vatikanu, prasidėjusią dar aname
šimtmetyje. Kaip tai įvyko, ir kas tą kovą pradėjo?

Pradžią jai davė prancūzas, Romos katalikų Bažnyčios arkivyskupas
Marcel F. Lefebvre (1905–1991). Nors jis labiau domėjosi misionieriaus
karjera, tapęs kunigu, jis popiežiaus Pijaus XII buvo keliamas į vis aukš-
tesnes Bažnyčios pareigas. Jam mirus, Jonas XXIII Lefebvre paskyrė į
Vatikano II suvažiavimo komisiją. Suvažiavime bendraudamas su šimtais
vyskupų iš viso pasaulio, Lefebvre netrukus susikūrė savo savotišką filo-
sofiją.

Lefebvre griežtai nusistatė prieš daugelį Vatikano II suvažiavimo ga-
lutinių nutarimų. Nepatenkino jo nei naujai įvesti liturgijos pakeitimai.
Nesutiko jis nei su naujai skleidžiamu ekumenizmu. Iš politinio taško Le-
febvre liko tikras monarchistas, kaltinęs prancūzų 1789 m. revoliuciją už
visas Prancūzijos katalikų Bažnyčios nelaimes. Jis rėmė Vichy vyriausybę
kaip tinkamą atsaką į 1940–1944 m. vokiečių okupaciją. Jis teigiamai žiū-
rėjo į Franco valdžią Ispanijoje ir t.t.

Ilgai netruko, kol popiežius Paulius VI, o tuoj po jo mirties ir Jonas
Paulius II, suprato, kad arkivyskupas Lefebvre ir jo idėjos gali atvesti prie
Bažnyčios skilimo. Tuo laiku dabartinis popiežius Benediktas buvo kardi-
nolas Joseph Ratzinger. Jie abu labai stengėsi išvengti Lefebvre grasina-
mos schizmos, visuose klausimuose ieškodami galimų kompromisų. Ir kai
1984 m. popiežius net sutiko, kad tam tikrais atvejais būtų leidžiama grįž-
ti prie buvusių tridentinių liturginių apeigų, o Lefebvre tuo vis tiek nepa-
sitenkino, popiežiui paaiškėjo, kad konfliktas tarp Vatikano II ir Lefebvre
pasekėjų buvo daug gilesnis, negu manyta.

Jausdamas artėjančią senatvę, 82-metis Lefebvre 1988 m. birželio 15
d. viešai paskelbė ketinąs įšventinti keturis naujus vyskupus, kurie turė-
tų tęsti jo pradėtą kovą prieš modernizmą katalikų Bažnyčioje. Popiežių
ir kardinolą Ratzinger, abu tvirtai tikinčius Vatikano II suvažiavimo nu-
tarimų teisingumu, tai statė į keblią padėtį. Pagal Bažnyčios nuostatus,
Lefebvre turėjo sakramentinę teisę vyskupus įšventinti, nors ir negavo
tam popiežiško mandato, kurio reikalavo Bažnyčios kanonai.

Po skubiai surengto, bet nesėkmingo susitikimo su Ratzinger birželio
2 d. Lefebvre nusiuntė laišką popiežiui, teigdamas, jog „vyskupų įšven-
tinimas yra sugrįžimas prie Bažnyčios tradicijų”. Jonas Paulius II tegalėjo
raginti Lefebvre susitaikyti su Bažnyčia. Nepadėjo nei labai nuolankus
Ratzinger laiškas, kuriame jis kvietė Lefebvre tuojau atvykti į Romą.
Užuot atvykęs birželio 30 d. Lefebvre konsekravo keturis vyskupus, tarp
jų ir Richard Williamson, šįmet pagarsėjusį holokausto paneigimu.

Liepos 1 d. kardinolas Bernardin Gantin pasirašė dekretą, kaltinan-
tį Lefebvre atlikus „schizmatinį aktą”. Dekrete toliau sakoma, jog „Le-
febvre ir jo keturi konsekruoti vyskupai yra automatiškai ekskomunikuo-
jami”. Po to tuojau sekė popiežiaus apaštališkas laiškas „Ecclesia Dei”,
kuriuo buvo sukurta komisija bandant susitaikyti su tais Lefebvre judėji-
mo pasekėjais, kurie nenorėtų sekti savo arkivyskupu į schizmą.

„Nors tokie žodžiai kaip eretikai ar schizmatikai mūsų moderniame
amžiuje ir skamba keistai, jie egzistuoja, ir jie yra tinkamai apibrėžti 1983
m. kanonų įstatymų kode”, – sakė tuometinis kardinolas Ratzinger, aiš-
kindamas, jog „ekskomunikacija yra taisomoji bausmė, kuri individą ne
baudžia, bet bando jį pataisyti. Tas, kas pripažįsta savo klaidą, bus visuo-
met priimamas į Bažnyčią kaip numylėtas sūnus”.

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  

DIEVAS YRA MŪSŲ VILTIS

Trečiadienį buvo paskelbta po-
piežiaus žinia šiemetinei Pasaulinei
jaunimo dienai, kuri šiemet vietinių
Bažnyčių lygiu bus švenčiama Verbų
sekmadienį, balandžio 5 dieną. Šie-
metinės jaunimo dienos tema – apaš-
talo Pauliaus pirmojo laiško Timo-
tiejui žodžiai: „Mes pasitikime gyvuo-
ju Dievu” (1 Tim 4, 10).

Popiežius priminė pernai vasarą
Sydney vykusį didįjį viso pasaulio
jaunimo susitikimą ir jo uždarymo
Mišių metu jaunimui skirtą raginimą
būti atviriems Šventajai Dvasiai,
leisti, kad ji keistų jaunimą, paverstų
jaunus žmones Dievo meilės šaukliais
dabartiniame pasaulyje, vilties ryto-
jaus visais žmonijai kūrėjais. Viltis,
ypač dabartiniais laikais, yra svar-
biausias mūsų gyvenimo ir mūsų
krikščioniško pašaukimo dėmuo, –
rašo popiežius šiemetinėje skelbiamo-
je žinioje. Nuolatos jaučiame, jog
mums visiems reikia vilties, mes ne
šiaip ko nors tikimės, bet trokštame
turėti tvirtą ir patikimą viltį. Visų
pirma jaunystė yra vilties metas, nes
jaunas žmogus žvelgia į ateitį kupi-
nas daugybės lūkesčių. Jaunas žmo-
gus gyvena idealais, svajonėmis ir
projektais. Jaunystė – tai visam gy-
venimui svarbių sprendimų metas.
Dėl to būtent jaunystėje žmogui kyla
daugiausia klausimų ir abejonių.
Žmogus nori žinoti gyvenimo pras-
mę: kodėl gyvenu žemėje; koks bus
mano gyvenimas; kaip gyventi, kad
būčiau laimingas; kodėl pasaulyje yra
tiek kančios, nelaimių ir ligų; kodėl
reikės mirti ir kas mūsų laukia po
mirties? Šitie klausimai kartais tam-
pa neišsprendžiamomis dilemomis,
ypač jei susiduriama ir su kitais sun-
kumais moksluose, šeimoje, jei slegia
liga, jei susiduriame su socialinių ir
ekonominių krizių pasekmėmis. Visi
klausimai ir abejonės tuomet virsta

esminiu klausimu: ką daryti, iš kur
imti jėgų, kad mano širdyje degtų vil-
ties liepsna?

Iš kasdienės patirties žinome, –
rašo popiežius jaunimui, – kad vien
žmonių asmeninių savybių ar juo
labiau materialinių vertybių negana.
Žmogus nuolat ko nors siekia, nuo-
latos veržiasi aukštyn. Šito troškimo,
šitos kiekvienam žmogui būdingos
didžiosios vilties nesugeba patenkinti
nei politika, nei mokslas, nei techni-
ka, nei ekonomika, nei bet kokia kita
materialinė vertybė. Šitą viltį gali
pasotinti tik Dievas; tik jis vienas gali
mums dovanoti tai, ko pats žmogus
negali pasiekti.

Apaštalas šv. Paulius laiške savo
ištikimajam mokiniui Timotiejui ra-
šo: „Mes pasitikime gyvuoju Dievu”,
arba, kitaip tariant, mes į Dievą su-
dėjome visas viltis. Ir Pauliui, – pab-
rėžia popiežius, – viltis, tai ne jaus-
mas ar idealas, bet gyvas asmuo – Jė-
zus Kristus, Dievo Sūnus, kurį jis
sutiko kelyje į Damaską. Kaip kitados
Paulių, taip ir mus visus Jėzus nori
sutikti mūsų gyvenimo kelyje. Jūs, –
kreipiasi popiežius į jaunimą, –
visiškai pagrįstai galite klausti: ką
daryti, kad sutikčiau Jėzų? Atsaky-
dama į šį klausimą, Bažnyčia moko,
kad troškimas sutikti Jėzų jau yra jo
malonės vaisius. Kai mes meldžia-
mės, kai išpažįstame tikėjimą, tam-
pame pajėgūs jį sutikti net ir tirščiau-
siose ūkanose. Ištverminga malda yra
pajėgi atverti kiekvieną širdį.

Benediktas XVI paragino jau-
nimą melstis – melstis širdimi, pri-
vačiai ir ypač bendruomenėje, drauge
su visa pasauline vilties tauta Baž-
nyčia, Mergelės Marijos, Vilties Moti-
nos užtariamiems, eiti pirmyn į Dievo
Karalystės įsiviešpatavimą. 

,,Vatikano radijas”

Šventasis Kazimieras gimė 1458
metais Krokuvos pilyje. Jo tėvas buvo
Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis
kunigaikštis Kazimieras Jogailaitis, o
motina – Austrijos princesė Elzbieta
Habsburgaitė. Tėvai pasirūpino, kad
namuose vaikas gautų ne tik reikia-
mą išsilavinimą, bet ir ugdymą, todėl
nuo mažens buvo rūpestingai skiepi-
jamos jo dorybės ir ugdomas katalikų
tikėjimas. Tai davė pačius geriausius
vaisius: Kazimieras užaugo pamaldus
ir labai geros širdies; jo pamaldumas
didžia dalimi rėmėsi pagarba Dievo
Motinai Marijai. 

Dievo planuose šv. Kazimierui
buvo skirta ne žemiškojo karaliaus,
bet šventojo garbė ir karūna. Šios
žemės keliais šv. Kazimieras vaikščio-
jo trumpai – vos 26-erius metus, bet
paliko pavyzdį, kaip reikia sekti Kris-
tų mylint savo šalį ir jos žmones. Jo
pavyzdys ypač aktualus mūsų dienų
jaunimui, ir ne tik jam.

Gyvendamas karaliaus dvaro
aplinkoje, šv. Kazimieras galėjo nau-
dotis visomis šios žemės gėrybėmis,
bet jos jam mažiausiai rūpėjo. Jis
gyveno panašiai kaip apaštalas Pau-
lius, kuris, pažinęs Kristų, dėl jo pa-
liko viską. Šv. Pauliaus laiške filipie-
čiams skaitome: „Aš iš tikrųjų visa
laikau nuostoliu palyginti su Kris-

taus Jėzaus, mano Viešpaties, pažini-
mo didybe. Dėl jo aš ryžausi visko
netekti ir viską laikau sąšlavomis,
kad tik laimėčiau Kristų” (Fil 3, 8).
Šv. Kazimieras dėl Kristaus taip pat
paliko viską. Jaunuolio nežavėjo že-
miška garbė, nes jo širdis buvo pa-
vergta Jėzaus, kuris „apiplėšė pats
save, priimdamas tarno išvaizdą” (Fil
2, 7), kad padarytų mus Dievo vai-
kais. Šv. Kazimiero nežavėjo ir turtai
– jie buvo tik kliūtis ištikimai sekti
beturtį Kristų. Ne kiekvienas vienuo-
lis sugeba taip ištikimai sekti Kristų,
kaip tai darė šis šventasis.

Šv. Kazimieras, apaštalo Pau-
liaus žodžiais tariant, buvo „Kristaus
Jėzaus pagautas” (Fil 3, 12). Jis go-
džiai skaitė, klausėsi auklėtojo Dlu-
gošo pasakojimų ir viską dėjosi į širdį.
Šiandien galime tik dėkoti Dievui už
teisingus šv. Kazimiero pasirinkimus.

Būti Jėzaus pagautiems – to mes
visi turėtume siekti. Siekti šventumo
galima tiek karališkoje aplinkoje, tiek
mūsų sąlygomis, ypač kai jų, kartais
pačių elementariausių, stokojame.
Kukliai gyvenant visuomet būna ma-
žiau pagundų dėmesį nukreipti į pa-
togų, savanaudišką gyvenimą. Šv.
Kazimieras lengvai galėjo nueiti klai-
dų keliu ir nematyti, kad už kara-
liškojo dvaro ribų    Nukelta į 9 psl.

ŠV. KAZIMIERO PAMOKOS
Arkivysk. S. Tamkevičiaus homilija 

Šv. Kazimiero šventės proga Kauno arkikatedroje

Popiežiaus žinia šiemetinės Pasaulinės jaunimo dienos proga
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APIE BALSAVIMO SĄLYGAS AMERIKOJE
Kur, kada ir kaip galima balsuoti būsimuose Lietuvos rinkimuose

DALIA CIDZIKAITÈ

Pasigirdus vienai kitai pavienei
kritikai apie praėjusių metų rinki-
mus į Lietuvos Respublikos (LR) Sei-
mą, labai mažą išeivijos, ypač JAV lie-
tuvių, dalyvavimą juose, atsiradus
nepasitenkinimui pačių rinkimų vyk-
dymu per konsulines LR įstaigas
Amerikoje, taip pat artėjant LR Pre-
zidento ir Europos Parlamento (EP)
rinkimams, kurių pirmieji įvyks jau
š. m. gegužės 17 d., nusprendėme pa-
sidomėti balsavimo sąlygomis ir tvar-
ka Čikagoje. Tuo tikslu kreipėmės į
LR gen. konsulatą Čikagoje — gen.
konsulę Skaistę Aniulienę ir
vicekonsulą Vytautą Mikėną. 

Rinkėjų aktyvumas mažėja

V. Mikėnas, 2008 m. spalio 12 d.
rinkimų į Lietuvos Respublikos Sei-
mą komisijos pirmininkas, patvirti-
no, jog praėjusieji rinkimai nustebino
mažoku dalyvavimu. Nors, pasak jo,
informacija ir buvo skleidžiama per
lietuviškas žiniasklaidos priemones,
iš viso konsulate dalyvauti anksčiau
minėtuose rinkimuose užsiregistravo
tik 752 LR piliečiai. Rinkimuose bal-
savo dar mažiau — 510 piliečių
(67,82 proc.), iš jų asmeniškai atsto-
vybėje – 83 (16,27 proc.), o likusieji –
paštu. Tai mažesnis balsavusiųjų
skaičius, nei 2004 metais Lietuvos
Respublikos gen. konsulato Čikagoje
vykdytuose Lietuvos Respublikos
Seimo, Prezidento ir Europos Parla-
mento rinkimuose. 

Palyginimui 2004 m. birželio 13
d. LR Prezidento rinkimuose LR gen.
konsulate Čikagoje dalyvauti rinki-
muose buvo užsiregistravę 2,133 bal-
savimo teisę turintys LR piliečiai, iš
jų rinkimuose dalyvavo 1,911 (89,59
proc.). 2004 m. birželio 13 d. rinki-
muose į EP dalyvauti rinkimuose bu-
vo užsiregistravę 1,691 balsavimo
teisę turintys LR piliečiai, iš jų rin-
kimuose dalyvavo 1,465 (86,64 proc.).
2004 m. spalio 10 d. vykdytuose Sei-
mo rinkimuose buvo užsiregistravę
2,267 LR piliečiai, iš jų dalyvavo
1,390 (61,31 proc.). 

Jau galima registruotis
būsimiems rinkimams

V. Mikėno teigimu, paskutiniuo-
siuose rinkimuose į gen. konsulatą
Čikagoje balsuoti atvykę žmonės sakė
negirdėję, jog balsuoti galima ir
paštu, nors toks balsavimo būdas tik-
rai nėra anokia naujiena. Bet balsa-
vimas paštu, vicekonsulo įsitikinimu,
yra pats lengviausias ir paprasčiau-
sias būdas dalyvauti LR rinkimuose
išeivijoje gyvenantiems lietuviams.
Todėl šiais metais gen. konsulatas
Čikagoje pradėjo kaip įmanoma
anksčiau vykdyti išankstinę regis-
traciją. ,,Būsimiems LR prezidento ir
EP rinkimams jau nuo sausio vidurio
esame parengę rinkėjo registracijos
anketą, kurią galima rasti konsulato
svetainėje adresu: http://www.kon-
sulatas.org/2009/Prezidento_rin
kimai.html”, — sakė V. Mikėnas. 

Balsavote praėjusiuose 
rinkimuose — laukite paraginimo 

Kaip sakė gen. konsulė S. Aniu-
lienė, LR Generalinio konsulato turi-
mas paskutiniųjų rinkimų sąrašas
taps baziniu ateinančiųjų rinkimų
sąrašu – tai yra visi jame esantys 752

asmenys gaus konsulato paraginimą-
kvietimą balsuoti LR prezidento ir
EP rinkimuose jiems patogiu būdu. 

Kviesdami dalyvauti 2008 m.
spalio 12 d. rinkimuose paraginimus
išsiuntėme 2,267 2004 m. užsiregis-
travusiems rinkėjams, tačiau tik apie
700 atsiliepė, patvirtindami savo
norą balsuoti. Šie bei papildomai
rinkimams užsiregistravę asmenys –
viso 752 – ir gaus kvietimus balsuoti
šiais metais.

Nebalsavote — pradėkite 
rūpintis

Jeigu spalio mėn. rinkimuose
žmonės nebalsavo, bet balsavo prieš
tai buvusiuose rinkimuose, LR gen.
konsulatas Čikagoje tokių žmonių in-
formacijos savo naujuosiuose rinki-
mų sąrašuose neturės. Jiems nebus
išsiųstas kvietimas balsuoti, teigė
gen. konsulato Čikagoje darbuotojai.
Tokiu principu remiamasi, nes labai
nedidelė išeivijoje, šiuo atveju —
Amerikoje, gyvenanti lietuvių dalis
yra sėsli. 

Užsienyje, skirtingai nei Lietu-
voje, žmonės juda sparčiau ir daž-
niau. Todėl tikėtina, jog ne visi šiais
metais išsiųsti 752 paraginimai bal-
suoti sugrįš į Čikagos konsulatą —
galbūt dalis persikėlė gyventi kitur,
galbūt kai kas sugrįžo gyventi į
Lietuvą. Ir tik iš grįžusių laiškų bus
sudarinėjamas naujas balsuotojų są-
rašas. ,,Tikrovėje tai reiškia, kad jei-
gu jūs pereituose rinkimuose arba
paštu, arba fiziškai atėjote balsuoti,
nieko nereikia daryti, tik laukti laiš-
ko iš konsulato apie naujus rinkimus,
— aiškino gen. konsulė. — Jeigu ne-
balsavote, nieko negavote paštu, nė-
jote į konsulatą balsuoti, neskam-
binote ir nesiteiravote, tada rinki-
mams reikia registruotis iš naujo.” 

Apsilankymas konsulate
nereiškia, jog pakliuvote į sąrašą

S. Aniulienė pabrėžė, jog rinkimų
sąrašas yra naudojamas tik tam vie-
nam tikslui — rinkimams. Taip yra
nustatyta įstatymo. Tad, pasak gen.
konsulės, ,,jei žmogus gen. konsulate
tvarkėsi savo dokumentus, jo balsuo-
tojų sąraše nebus. Iš kitos pusės, tie,
kurie galvoja, kad jam pateikus
mums savo duomenis mes jį ‘parduo-
sime’ kažkokioms institucijoms, taip
irgi nėra, ir taip galvoti būtų klaidin-
ga.” 

Galbūt dėl tokio klaidingo galvo-
jimo, svarstė S. Aniulienė, tų balsuo-
jančių žmonių ir nėra tiek daug.
,,Vieni bijo, kad mes tą sąrašą panau-
dosime ‘iš šalies išmesti’, o kiti galvo-

ja, kad mes iš visų savo duomenų
bazių, kur tik ką besiuntėme, iš karto
imsime ir įtrauksime juos į balsuoto-
jų sąrašą.”

Ir šiais metais laukia sugrūstas
rinkimų grafikas

Į nusiskundimą, jog kai kurie
Amerikos lietuviai per praėjusius
rinkimus per vėlai gavo balsavimo
anketas, gen. konsulė užtikrino, jog

jos vadovaujamas konsulatas praėju-
siais rinkimais padarė viską, ką
galėjo – rinkimų dokumentai buvo
išsiųsti rinkėjams nedelsiant po to,
kai siunta buvo gauta iš Vyriausiosios
rinkimų komisijos. Ji pasiūlė pasižiū-
rėti ir į šių metų balsavimo grafiką.
Pavyzdžiui, LR prezidento rinkimai
vyks gegužės 17 d. Oficialus kandi-
datų iškėlimo laikas vyks tarp vasa-
rio 26 d. ir kovo 13 d. Ir tik gegužės 4
d. Vyriausiajai rinkimų komisijai
(VRK) patvirtinus galutinius rinkėjų
sąrašus, bus leidžiama balsuoti išeivi-
joje. Žmonėms išsiųsti rinkėjų pažy-
mėjimus ir balsavimo biuletenius
anksčiau nei VRK patvirtins galuti-
nius sąrašus, gen. konsulatas Čika-
goje negalėjo, negali ir negalės. Tokia
pati padėtis bus ir EP rinkimuose. 

S. Aniulienė sutiko, jog dėl tokio
įtempto rinkimų grafiko tiek jie, tiek
ir VRK yra įstatyti į labai ankštus
rėmus, ir su tokiu bėgimu ir dideliu
krūviu, matyt, nėra taip lengva rasti
tinkamus sprendimus. ,,Turime da-
ryti geriausia, ką galime padaryti ši-
tuose rėmuose”, — sakė ji. 

Rinkitės paprasčiausią būdą —
balsavimą paštu

Pokalbio metu konsulė paminėjo
konsulatą pasiekusį laišką, kuriame
klausiama, kodėl rinkimų negalima
buvo surengti ir Pasaulio lietuvių
centre, Lemont. Įrengti keleto bal-
savimo vietų negalima dėl kelių
priežasčių. V. Mikėnas minėjo ribotą
konsulato darbuotojų skaičių: visi jie
dirba konsulate ir kiekvienas jų at-
lieka jiems numatytas kasdienines
funkcijas. Tuo tarpu rinkimai yra
visuomeninė veikla, kuri pareikalau-
ja papildomo darbo, per rinkimus
neretai tenka dirbti ir naktį. Norint
surengti balsavimą per kelis punktus
fiziškai pritrūktų žmonių, tvirtino
vicekonsulas. Antra svarbi priežastis,
kodėl negalima balsuoti keliose vie-
tose, — tai asmens duomenų apsau-
ga. Pasak konsulato darbuotojų, šis
įstatymas yra pakankamai griežtas.
,,Negalime asmens duomenų laikyti,
kaupti bet kurioje vietoje. Tad būtų

nemaži kaštai įrengti tinkamą, de-
ramą balsavimo apygardą”, — teigė
S. Aniulienė.

Vicekonsulo įsitikinimu, balsavi-
mas keliose vietose tampa neaktu-
alus, kai yra galimybė balsuoti paštu.
,,Nesvarbu, kur gyvena lietuvis, — jis
gali balsuoti neišėjęs iš savo namų.
Tuo labiau, kad balsavimas paštu yra
supaprastintas. Praktiškai balsuo-
jant prašoma tik žmogaus parašo,
kuris paliudija, kad tas žmogus vie-
nur ar kitur gyvena”, — sakė V. Mi-
kėnas.

Kaip ir praėjusiais rinkimais,
šiųmetiniuose rinkimuose balsuoti
bus galima dviem būdais: asmeniškai
atvykus į konsulatą arba paštu. Tie,
kurie neužsiregistravo balsuoti per
praėjusius 2008 m. spalio 12 d. rin-
kimus, turėtų susisiekti su gen. kon-
sulatu ir tai padaryti, o po to jau
laukti laiško iš konsulato.

Šiais metais, be įprastinės infor-
macijos apie rinkimus lietuviškos
žiniasklaidos priemonėse, gen. kon-
sulatas Čikagoje padarys dar vieną
dalyką — paprašys Lietuvių Bend-
ruomenių JAV pirmininkų išspaus-
dinti pranešimus bei informaciją apie
artėjančius rinkimus ir iškabinti juos
būstinėse, parapijose ir kitose lietu-
vių susibūrimo vietose. Konsulato
darbuotojai tikisi, jog galbūt tai pa-
skatins būsimuose LR Prezidento ir
EP rinkimuose dalyvauti didesnį
skaičių LR piliečių nei praėjusių 2008
metų rinkimuose. 

Artėjantys LR Prezidento ir 
EP rinkimai LR gen. konsulate

Čikagoje

2009 m. gegužės 17 d. LR
Prezidento rinkimų grafikas:

2009-02-26 Pradedamas pre-
tendentų būti kandidatais į LR Pre-
zidentus iškėlimas;

2009-03-13 Baigiasi pretendentų
būti kandidatais į Respublikos Pre-
zidentus iškėlimas;

2009-04-02 Pretendentai būti
kandidatais į Respublikos Preziden-
tus privalo pateikti VRK pastarosios
išduotus rinkėjų parašų rinkimo
lapus su ne mažiau kaip 20 tūkst.
rinkėjų parašų;

2009-04-17 Respublikos Prezi-
dento rinkimų agitacijos kampanijos
pradžia;

2009-05-04 Vyriausioji rinkimų
komisija tvirtina galutinius rinkėjų
sąrašus;

2009-05-16 Draudžiama rinkimų
agitacija;

2009-05-17 Respublikos Prezi-
dento rinkimų diena;

2009-06-07 Esant reikalui, organi-
zuojamas antrasis balsavimo ratas dėl
dviejų kandidatų į LR Prezidentus.

2009 m. birželio 6 d. rinkimų
į EP grafikas:

2008-12-02 Politinės kampanijos
pradžia;

2009-04-03 Nustatytoji diena,
svarbi kitų ES šalių piliečiams, norin-
tiems dalyvauti rinkimuose į EP
Lietuvos Respublikoje;

2009-05-04 Baigiama dalyvių re-
gistracija;

2009-05-08 Rinkimų agitacijos
pradžia;

2009-05-31 VRK tvirtina galuti-
nius rinkėjų sąrašus;

2009-06-06 Draudžiama rinkimų
agitacija;

2009-06-07 Rinkimų į EP diena.

Gen. konsulė Skaistė Aniulienė Vicekonsulas Vytautas Mikėnas
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Lietuva, represijos ir jų 
psichologinė samprata

ALGIS NORVILAS

Įvadinis žodis, suteikęs rėmus
plenarinei sesijai tema „Sovietų re-
presijos Lietuvoje ir jų psichologinės
pasekmės po 50 metų”, kurios pris-
tatymas įvyko XIV Pasaulio lietuvių
mokslo ir kūrybos simpoziume Či-
kagoje 2008 m. lapkričio 27–30 d.
Pranešimus skaitė: Danutė Gailienė,
Evaldas Kazlauskas ir Vėjūnė Do-
manskaitė Gota, diskutantas Ro-
mualdas Kriaučiūnas. 

Psichologija dabar yra laikoma
ašiniu mokslu (hub science), kurio
poveikis skverbiasi į visas žmogaus
gyvenimo sritis. Viena iš tų sričių,
kurią psichologija yra pradėjusi gvil-
denti ir pilniau atskleisti, tai politi-
nių represijų ir masinių sukrėtimų
aplinkybės ir pasekmės. Ši sritis
įgavo dabartinę formą po Antrojo
pasaulinio karo, kada buvo intensy-
viai susidomėta žydų genocido išta-
komis ir padariniais ir kada atski-
ruose kraštuose pradėta objektyviau
tirti karo veiksmų pasekmes. Kitas
svarbus lūžis įvyko po to, kada buvo
įvardintas Post-Traumatic Stress Di-
sorder (PTSD) arba lietuviškai – po-
trauminio streso sutrikimas.

Ypač džiugu, kad Danutės Gai-
lienės (1) ir jos bendradarbių dėka ir
Lietuvos sovietinių represijų patirtis
yra pradėjusi susilaukti dėmesio. Tai
nėra svarbu vien Lietuvai, bet ir
platesnėms psichologijos studijoms,
nes Lietuvos padėtis yra ypatinga.
Gal kas labiausiai jai būdinga – tai,
kad čia neina vien kalba apie lietuvio
ir okupanto ruso supriešinimą, bet
kad užtrukusi okupacija vedė į lietu-
vio supriešinimą su lietuviu.

Kaip įžangą į šio simpoziumo
temą atskiroje lentelėje pateikiu šiuo-
laikinę represijų reiškinio sampratą
(žr. 1 pav.). Daugiausia dėmesio iki
šiol yra buvę skirta tiesiogiai perse-
kiotiems (aukoms) ir jų likimui su-
prasti. Tačiau šiame paveiksle atsi-
skleidžia daugybė kitų bruožų, kurie
laukia tolimesnių empirinių studijų.
Toliau trumpai aptarsime kai ku-
riuos ryškesnius bruožus ir iškelsime
vieną kitą klausimą, kurie dar laukia
atsakymo.

Aukos

Aukas sudaro žmonės, kurie yra
tiesiogiai mažiau ar daugiau perse-
kiojami ir traumuojami. Apie aukų
likimą jau nemažai žinoma, bet, aiš-
ku, dar lieka ir daug klausimų. Pirma
noriu pateikti kelias apžvalgines pas-
tabas. Jau vien žmogaus tapimas
auka jį gali neigiamai paženklinti ki-
tų žmonių akyse. Lerner ir Simmons
(,,Journal of Personality and Social
Psychology”, 1966, vol. 2) parodė,
kad žmonės yra labai stipriai veikia-
mi taip vadinamos teisingojo pasaulio
nuostatos (just world hypothesis),
pagal kurią žmogui esą reikalinga
tikėti, jog gyvename pasaulyje, ku-
riame žmonės susilaukia to, ko nu-
sipelno. Tad, jei kas blogo kam atsi-
tiko, tai gal taip ir turėjo būti. Iš-
kreiptoje šios nuostatos formoje pati
auka gali pradėti save kaltinti dėl
savo likimo.

Dabar žinome, kad traumą paty-
ręs žmogus gali išgyventi įvairių psi-
chinių sutrikimų. Priešingai negu
anksčiau, dabar manoma, kad, jei

traumos pakankamai stiprios ir ilgos,
kiekvienas žmogus gali būti psi-
chologiškai pažeistas.

Bet ir nesant aiškių psichologi-
nių padarinių, žmonių patirtos nuos-
kaudos juose dar gali ilgai išsilaikyti.
Chen at al. (,,Psychological Science”,
2008, vol. 19) parodė, kad fizinio ir
dvasinio skausmo (physical pain ir
social pain) trukmė labai skiriasi.
Fizinis skausmas gana greitai išblės-
ta, o dvasinis skausmas – patirta iš-
davystė, paniekinimas, pažeminimas,
pašaipa, išjuokimas ir t.t. – nesiduoda
taip lengvai pašalinamas ar užmirš-
tamas. Todėl darosi suprantami kai
kurių nuskriaustųjų ilgai trunkantys
skundai.

Kaip tik čia kyla įdomus klausi-
mas: ar gali trauminės patirties pa-
dariniai persimesti į vėlyvesnes kar-
tas? Evaldo Kazlausko pranešimas
kaip tik ir pažvelgs į šį klausimą Lie-
tuvos mastu – „Represuotų Lietuvos
piliečių šeimos: traumos poviekis
antrajai kartai”.

Tačiau reikia pasidžiaugti, kad
traumą patyrę žmonės turi įvairių
įveikos būdų išgyventą skausmą
palengvinti ir pakelti. Gailienė (,,Sun-
kių traumų psichologija: politinių re-
presijų padariniai”, 2004) išvardija jų
keletą: šeima, tikėjimas, politinis ak-
tyvumas, bendravimas su kitais nu-
kentėjusiais ir t.t.

Taip pat žinoma, kad nukentė-
jusiems nepaprastai pagelbsti visuo-
tinas ir viešas jų patirtos neteisybės,
skausmo ir aukos pripažinimas. Deja,
Lietuva dar nėra tokio pripažinimo
parodžiusi. Kas dar nepaprastai svar-
bu būtų sulaukti, tai bendro visos
tautos padėkos pareiškimo, kažko
panašaus į visuotiną padėkos šventę.
Iki šiol, atrodo, tepabarstomi vien
trupinėliai. Nežinai ir ką galvoti, kai
spaudoje paskaitai, kad ,,represuo-
tiems asmenims grąžinamas geras
vardas” („Draugas”, 2008 m. lapkri-
čio 15 d.). Čia reikia jau etikos ar tei-
sės specialisto, kad paaiškintų, kaip
gali būti grąžinamas geras vardas,
kai jis iš tikrųjų niekada nebuvo ir
prarastas. Greičiau kalba turėtų eiti
apie smerkimą tų, kurie kėsinosi į
nekalto žmogaus gerą vardą. 

Vykdytojai

Vykdytojas – tai asmuo, kuris

vienokiu ar kitokiu būdu yra prisi-
dėjęs prie prievartaujančios sistemos
įgalinimo. Šių asmenų prisidėjimas,
aišku, galėjo pasireikšti įvairiausiais
būdais, nuo vienkartinio įskundimo
iki patyrusio tardytojo. Apie vykdyto-
jus mažai dar žinoma, jų vaidmuo bei
savivoka mažai dar tyrinėta.

Vienu tarpu buvo manyta, kad
vykdytojus sudaro asmenys, turintys
tam tikrus asmenybės bruožus (auto-
ritarizmo, sadizmo). Tačiau dabar
galvojama (Milgram, ,,Obedience to
Authority: An Experimental View”,
1974; Zimbardo, ,,The Lucifer Effect:
Understanding How Good People
Turn Evil”, 2007), kad dažnas žmo-
gus pagal aplinkybes (situational
determinants) gali tapti sistemos
tarnu arba priespaudos vykdytoju.
Taip pat atrodo, kad vykdytojas yra
daug mažiau paveiktas, mažiau kan-
kinasi negu auka. Auka turi pakelti
įskaudinimą, o vykdytojui tereikia
išsaugoti „gerą” vardą ir gal dar nu-
maldyti sąžinės graužimą.

Norėdamas nuraminti sąžinę,
vykdytojas gali pasitelkti daugybę
savigynos priemonių, pavyzdžiui,
racionalizavimą (pasiteisinimą), ban-
dant „duoti priimtinus ir įtikinamus,
bet netikrus argumentus” (A. Paš-
kus). Štai keli pavyzdžiai (Heskin,
,,Northern Ireland: A Psychological
Analysis”, 1980, Milgram, 1974):

� Aukos nuvertinimas ar sudaik-
tinimas: „Jis yra liaudies priešas”.
Tai viena dažniausiai vartojamų prie-
monių.

� Aukos kaltinimas: „Pats sau tai
pasidarė”.

� Neigimas: „Iš tikrųjų nebuvo
taip blogai”.

� Atsakomybės neprisiėmimas:
„Buvau priverstas taip elgtis”.

Ši pastaroji kaltės slopinimo
priemonė kartais įgauna gana įžūlią
formą. Užuot pripažinus savo vaid-
menį, siekiama užtrinti skirtumą
tarp aukos ir vykdytojo, tvirtinant,
esą abu – auka ir vykdytojas – yra sis-
temos aukos. Atseit bandoma nusi-
plauti rankas, sumetant kaltę sis-
temai. Pagaliau, aišku, tai yra nelabai
vykęs pasiteisinimas, nes čia bando-
ma sulyginti tai, ko sulyginti negali-
ma: pasirinkimo neturėjimą (auka) su
pasirinkimo turėjimu (vykdytojas).

Psichologiškai, aišku, būtų di-
delis nesusipratimas panaikinti skir-
tumą tarp aukos ir vykdytojo. Tokio
skirtumo panaikinimas daugelio bū-
tų laikomas neteisingu ir todėl jis
stelbtų nuoširdžiai atvirą represijų
laikotarpio pasvėrimą. Ir kaip vienas
psichologas pasakė, „tie dalykai, apie
kuriuos negalime atvirai išsikalbėti,
negali būti palaidoti, o jų nepalaido-
jus, jie toliau mus žeis iš kartos į
kartą” (B. Bettelheim).

Labai būtų įdomu patyrinėti
tuos, kurie sistemai tarnavo. Toks
uždavinys, aišku, būtų nelengvas.
Toks tarnavimas pasireiškė įvairiais
laipsniais: nuo priklausymo komu-
nistų partijai iki tiesioginio represijų
vykdymo. Kaip jie žiūri į tuos, kurie
nukentėjo? Ar naudojamos kokios
nors pasiteisinimo priemonės, ko-
kios? Pagaliau, ar yra koks ryšys tarp
asmens užsiangažavimo sistemai
laipsnio ir jo požiūrio į aukas bei nau-
dojamas pasiteisinimo priemones?
Taip pat būtų įdomu sužinoti, pana-
šiai kaip su aukomis, ar vykdytojų
nuostatos persimeta ir į vėlyvesnę
kartą.

Herojai

Pašalinius paliksime, eisime tie-
siai prie herojų. Pagal Milgram ir
Zimbardo studijas herojumi būti
nelengva, bet jų pasitaiko. Būti hero-
jumi reikia eiti prieš autoritetą, prieš
pačią sistemą.       Nukelta į 11 psl. 

Algis Norvilas 1964 m. Loyola University Chicago apsigynė psi-
chologijos bakalauro laipsnį. 1970 m. – daktaro laipsnį Saint Louis
University (eksperimentinės psichologijos srityje). 1973 m. studi-
jas gilino pas Endel Tulving University of Toronto. Nuo 1968 m.
dėsto psichologiją Saint Xavier University Čikagoje.

Lietuvos padėtis yra
ypatinga. Gal kas la-
biausiai jai būdinga –
tai, kad čia neina vien
kalba apie lietuvio ir
okupanto ruso suprie-
šinimą, bet kad užtru-
kusi okupacija vedė į
lietuvio supriešinimą
su lietuviu.

Prievartaujanti sistema

Vykdomas sisteminis nužmoginimas

PIRMASIS RATAS:
Tiesioginiai neigiami padariniai

Išskirtinis persekiojimas: Bendras likimas
aukos (victims) 
vykdytojai (perpetrators) 
pašaliniai (bystanders) 
herojai (heroes)

ANTRASIS RATAS:
Netiesioginiai neigiami padariniai

1 pav. Šiuolaikinė represijų reiškinio samprata
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A. Kubilius: mokslo ir žiniû jèga turi stiprinti Lietuvâ�

V. Landsbergis prezidento
rinkimuose nedalyvaus      

Vilnius, kovo 6 d. (ELTA) – Eu-
roparlamentaras Vytautas Landsber-
gis partijos nariams pranešė nedaly-
vausiantis prezidento rinkimuose ir
parėmė eurokomisarės Dalios Gry-
bauskaitės kandidatūrą. Tai patvirti-
no Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikš-
čionių demokratų (TS-LKD) prezi-
diumo narė, parlamentarė Irena De-
gutienė.

V. Landsbergis savo sprendimą
pranešė laiške partijos tarybos na-
riams. ,,Jis savo laiške palaiko D.
Grybauskaitės kandidatūrą. Laiškas
buvo trumpas ir lakoniškas”, – sakė
I. Degutienė. Partijos prezidiumas
taip pat nusprendė paremti D. Gry-
bauskaitę. TS-LKD taryba tokį spren-
dimą turėtų patvirtinti šiandien, kovo
7 doeną. 

Vilnius, kovo 6 d. (ELTA) – Gra-
žūs Lietuvos mokslininkų pasiekimai
užtikrina sėkmingą kūrybingos ir
šviesios Lietuvos valstybės ateitį, ku-

rios negali sutrukdyti laikini sunku-
mai. Tai  įteikdamas 2008 m. Lietu-
vos mokslo premijos laureato diplo-
mus 34 šalies mokslininkams pabrėžė

ministras pirmininkas Andrius Ku-
bilius.

Savo sveikinimo kalboje premje-
ras pastebėjo, kad nors šalyje netrūk-

sta gerai parengtų įvairių strategijų,
jos, deja, dažnai lieka neįgyvendintos.
,,Mokame strategiškai mąstyti, bet
dažnokai dar nemokame strategiškai
veikti”, – sakė premjeras ir pakvietė
mokslininkus sutelkti pastangas,
bendradarbiauti su verslu ir Vyriau-
sybe, kad žinių ir mokslo jėga padėtų
Lietuvai įveikti sunkmetį ir dar su-
stiprėti.

Lietuvos mokslo premijas įsteigė
Vyriausybė, konkurso tvarka jas ski-
ria Lietuvos mokslo premijų komisija
už Lietuvai reikšmingus fundamenti-
nius ir taikomuosius bei eksperimen-
tinės plėtros darbus.

Iš konkursui pateiktų 44 darbų
šįmet nuspręsta premijuoti 15 moks-
lo darbų humanitarinių ir socialinių,
fizinių, biomedicinos bei technologi-
jos mokslų srityse. Vienos Lietuvos
mokslo premijos dydis – 44,2 tūkst.
litų, kasmet skiriama ne daugiau
kaip 16 premijų.

Vilnius, kovo 6 d. (BNS) – Lietu-
vos ambasada Stokholme įspėja, kad
lėtėjant Švedijos ekonomikai lietuviai
turėtų kritiškai įvertinti nelegalių tar-
pininkų siūlomas įsidarbinimo šioje ša-
lyje galimybes.

Pasak Užsienio reikalų ministeri-
jos pranešimo,  į ambasadą Švedijoje
pagalbos kreipėsi 20 Lietuvos piliečių,
nukentėjusių nuo tarpininkų, siūlan-
čių įdarbinimo paslaugas Švedijoje.

Žmonės iš įvairių Lietuvos miestų
susidomėjo skelbimais Lietuvos inter-
neto tinklalapiuose, kuriuose siūlyti
darbai Švedijoje įvairios kvalifikacijos

statybininkams.
Piliečiams žadėtas darbas, tačiau

atvykus į Stokholmą juos turėjęs pasi-
tikti ,,darbdavys” nepasirodė, žmonės
buvo apgauti. Daugelis jų į Švediją vy-
ko už skolintus pinigus, turėdami bi-
lietus tik į vieną pusę.

URM teigimu, ambasada Stok-
holme nukentėjusiems Lietuvos pilie-
čiams suteikė visą įmanomą pagalbą.
Ambasada Lietuvos piliečiams pataria
į Švediją vykti tik įsitikinus būsimo
darbdavio patikimumu ir būtinai su-
darius darbo sutartį.

Vilnius, kovo 6 d. (BNS) – Di-
džiausia vidutinė mėnesio alga Lie-
tuvoje pernai siekė beveik 178,4
tūkst., antra pagal dydį – 158,9 tūkst.
litų. Darbuotojas, kuris gali pasigirti
gaunantis didžiausią algą Lietuvoje,
pernai vienoje uždarojoje akcinėje
bendrovėje uždirbo 2,140,692 litus.

Valstybinės mokesčių inspekcijos
(VMI) duomenimis, iš viso 32 gyven-
tojai Lietuvoje praėjusiais metais ga-
vo milijoną litų ir daugiau.

2007 m. didžiausias vieno as-
mens darbo užmokestis viršijo 230
tūkst. litų per mėnesį. Tiesa, tiek šis
žmogus užsidirbdavo darbuodamasis
keliose darbovietėse. Tuo tarpu 2008
m. daugiausia uždirbantis žmogus
gavo algą tik iš vienos įmonės. Mo-
kesčių inspekcija taip pat apskaičiavo
didžiausią vienos įmonės visų dar-
buotojų vidutinę mėnesinę algą. Vie-
noje šalies įmonių algų vidurkis siekė

69 tūkst. litų per mėnesį. Su premijo-
mis ir priedais vienas žmogus pasku-
tinį praėjusių metų ketvirtį per mė-
nesį gavo net 486 tūkst. litų.

Praėjusiais metais augo ir divi-
dendai, kuriuos išsimoka pelną ga-
vusių bendrovių akcininkai. Didžiau-
sius dividendus gavęs asmuo pernai į
kišenę susižėrė net 33,2 mln. litų.

,,Įspūdingus atlyginimus gau-
nančių vadovų Lietuvoje nėra daug,
nes mūsų valstybė gana maža, nega-
lime pasigirti didele įtakingų įmonių
gausa”, – aiškino tarptautinės kon-
sultacijų bendrovės ,,Hay Group” ge-
neralinė direktorė Baltijos šalims
Neda Songinaitė.

Paprastai didžiausią algą gauna
farmacijos, telekomunikacijų, ener-
getikos, bankų ir kitų finansinių,
taip pat specifinę nišą radusių ir mo-
nopolininko statusą turinčių ben-
drovių vadovai.

Nuo apgavikû nukentèjo darbu 
Švedijoje susigundê lietuviai 

Bùtina šalinti kliùtis prekiû�
ir kapitalo judèjimui 

Atkelta iš 1 psl. V. Titov taip
pat pabrėžė, kad Rusija energetinių
karų nekariauja, ir pakartojo, jog
sutaisyti esą techninių problemų tur-
intį naf-totiekį „Družba” netikslinga.

2006 m. rugpjūtį, praėjus dviem
mėnesiams po Lietuvos sprendimo
parduoti „Mažeikių naftos” akcijas
lenkų, o ne rusų bendrovei, Rusijos
teritorijoje esą išsiliejus nedideliam
kiekiui naftos, buvo nutrauktas naf-
tos tiekimas Lietuvai „Družba” naf-
totiekiu.

„Avarijos naftotiekyje ‘Družba’
klausimu jau viskas pasakyta, specia-
listai yra puikiai susipažinę su padė-
timi. Netvarkingo vamzdyno ruožo
sutaisymas ekonomiškai ir techniškai
nenaudingas. Nafta į perdirbimo ga-
myklą Mažeikiuose be pertrūkių ga-
benama jūros keliu”, – teigė V. Titov.

Apsilankymo metu Rusijos atsto-
vas susitiko su Lietuvoje gyvenančių
rusų bendruomenės atstovais.

„Vienas iš aptartų klausimų bu-
vo susijęs su išsilavinimu rusų kalba
Lietuvoje. Tėvynainiai norėtų Lietu-
voje matyti rusišką kultūros ir infor-
macijos centrą. Mus tikrai neramina
šioje srityje besivystanti nuostata.
Apie tai kalbėjome su Lietuvos part-
neriais ir tikimės, kad į mūsų susirū-
pinimą bus atsižvelgta”, – svarstė V.
Titov.

Vis dėlto diplomatiniuose sluoks-
niuose neoficialiai kalbama, kad Ru-
sijos ir Lietuvos užsienio reikalų mi-
nisterijų atstovų susitikimuose sve-
čiai iš Maskvos pareiškė iš principo
dar nenusprendę „ką daryti su Lietu-
va”, ėmusia siųsti ženklus, jog nori
pragmatiškesnių dvišalių santykių.

Pagerbti 34 šalies mokslininkai. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.                   

Vilnius, kovo 6 d. (BNS) – Lon-
done susitikę Lietuvos ir Jungtinės
Karalystės užsienio reikalų ministe-
rijų vadovai pareiškė, kad patiki-
miausia strategija ekonominiams ir
finansiniams sunkumams išspręsti –
ES vidaus rinkos sutelkimas, tolesnis
kliūčių šalinimas prekių, paslaugų ir
kapitalo judėjimui.

,,Protekcionizmas veda prie kon-
kurencingumo mažinimo, o tai tik
padidins ekonomines ir socialines
problemas, todėl turime vieningai
veikti Europos Sąjungoje, užtikrinti
lygias konkurencijos sąlygas visų vals-
tybių narių įmonėms ES vidaus rin-
koje”, – sakė Lietuvos UR ministras
Vygaudas Ušackas penktadienį po su-
sitikimo su Jungtinės Karalystės už-
sienio reikalų sekretoriumi David
Miliband.

V. Ušackas Londone taip pat pri-
statė Lietuvos pasiūlymą parengti
specialią strategiją Vidurio ir Rytų
Europos valstybių finansinei padėčiai
pagerinti tam, kad būtų sudarytos
geresnės galimybės kredituoti įmo-
nes ir verslą.

Susitikime buvo pasikeista nuo-
monėmis apie Europos ekonomikos
gaivinimo planą, kurį svarsto ES vals-

tybės narės. V. Ušacko teigimu, Eu-
ropos Komisija pateikė gerą pasiūly-
mą, kuris ženkliai prisidės prie Eu-
ropos ekonomikos augimo. D. Mili-
band pažymėjo, kad remia Baltijos ir
Švedijos elektros jungties ,,Swedlink”
projektą.

Susitikime ministrai pažymėjo,
kad Lietuvos ir Jungtinės Karalystės
nuostatos yra labai artimos daugeliu
ekonominės plėtros ir užsienio politi-
kos klausimų, todėl Vilnius ir Londo-
nas turi plėtoti glaudų bendradar-
biavimą ES ir NATO.

Lietuvos URM vadovas išsakė
nuomonę, kad ES Rytų partnerystės
programa yra svarbi ES Rytų kaimy-
nių demokratinio valdymo ir rinkos
ekonomikos pertvarkų spartinimui,
stabilumo ir gerovės augimui regione.

,,Esame bendraminčiai iš esmės
visais klausimais, todėl natūralu pa-
laikyti nuolatinį dialogą strateginiais
ES vidaus rinkos sutelkimo, santykių
su ES kaimynais, ES ir NATO plėt-
ros, tarpžemyninės darbotvarkės ir
kitais klausimais. Aptarėme ir gau-
siai Lietuvių Bendruomenei JK svar-
baus lietuvių kalbos egzamino britų
mokyklose įvedimo klausimą”, –
kalbėjo V. Ušackas.

32 žmonès Lietuvoje pernai 
uždirbo milijonâ litû�  Rusija pataria Lietuvai 

nepolitizuoti istorijos
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numatytas Lisabonos sutartyje, tačiau,
kaip žinome, ji nebuvo patvirtinta.

Plėtros klausimas

NATO plėtrai aktyviai priešinasi
Rusija, kuri teigia, kad NATO ribų
priartėjimas prie jos sienų kelia grės-
mę Federacijos saugumui. Aišku, ne-
sunku suprasti, kad tai labiau teori-
nė, o ne konkreti grėsmė. Rusijai tie-
siog pikta žiūrėti, kaip į jos tradicinę
įtakos zoną įžengia „amžinasis prie-
šas”. Rusija ypač šiaušiasi dėl Ukrai-
nos ir Gruzijos pareikšto noro tapti
NATO narėmis. Kita plėtros kryptis –
neramieji Balkanai. Reikia tikėtis,
kad nestabilios, didelių vidaus prob-
lemų ir daugybę neišspręstų tarpu-
savio klausimų turinčios valstybės
nepadarys NATO kur kas silpnesnės.

2008 m. gruodžio mėnesio „Eu-
robarometro” duomenimis, naujų na-
rių prisijungimą nuo 2004 m. ES su-
stiprinimu laiko beveik pusė ap-
klaustųjų, o 36 proc. jų mano, kad tai
ES susilpnino. Statistika pasidaro
liūdnesnė, kai pagalvoji, kad balsuota
ir senosiose, ir naujosiose šalyse.
Taigi atsakymai pasiskirstė atitinka-
mai 44 ir 40 proc. bei 59 ir 21 proc-.
Kaip matome, naujokės save vertina
kur kas labiau teigiamai. Kuo skep-
tiškesnė ES bendruomenė plėtros at-
žvilgiu, tuo kandidatės turi daugiau
problemų. Nors prisijungus naujoms
narėms (net 10 šalių septintuoju
plėtros etapu ir korupcijos purtomos
Bulgarija ir Rumunija – aštuntuoju)
„senajai” Europai teko atlaikyti sun-
kų išbandymą, kuriuo ji ne itin džiau-
gėsi, vis dėlto plėtros nutraukti ne-
ketinama. Šiuo metu oficialios kandi-
datės yra Kroatija, Makedonija ir
Turkija. Be to, ES yra pažadėjusi
laipsniškai priimti ir vakarų Balkanų
valstybes (Albaniją, Bosniją ir Her-
cegoviną, Juodkalniją, Serbiją bei
Kosovą), kai tik šios atitiks naujoms
ES narėms keliamus reikalavimus.
Taip pat svarstoma dėl Ukrainos,
Gruzijos ir Moldovos narystės.

Funkcijų supanašėjimas?

ES yra priklausoma nuo NATO
karinių galimybių, tad stengiasi pati

įgauti karinės jėgos. To reikia, nes jei
norėtų vykdyti operacijas, kurioms
nepritartų JAV (įtakingiausia NATO
narė), išteklių nebūtų skiriama. O be
jų būtų sudėtinga išsiversti, nes Eu-
ropos ir JAV karinės galios santykis
maždaug 1:10. Ir vis dėlto tiek orga-
nizacijos viduje, tiek tarptautinėje
bendruomenėje dėl ES militarizavi-
mo kilo daug ginčų. Vieni politologai
numato, kad po kelerių metų ES taps
įtakinga savarankiška karine jėga, o
kiti atkerta, kad šalys vengs dvejopo
lojalumo (ir naujų išlaidų) „besidub-
liuojančioms” struktūroms. Įvykių
raida labiau paremia pirmąją nuomo-
nę: pavyzdžiui, vykdomos taikos pa-
laikymo operacijos; finansavimas Eu-
ropos saugumo ir gynybos politikai
išaugęs; Nicos sutartimi įsteigtas ES
karinis komitetas ir ES  karinė va-
dovybė; bus sukurtos (jei pagaliau
patvirtins Lisabonos sutartį) bendros
Europos karinės pajėgos, kurių bran-
duolys turėtų būti nuo 1992 m. vei-
kiantis Eurokorpusas ir pan. Be to,
praėjusių metų birželio mėnesio atas-
kaitoje Europos Parlamentas ragino
„teikti pirmenybę bendriems Euro-
pos žvalgybos bei ryšių palydovų pro-
jektams, gerinti ES šalių keitimąsi
žvalgybos duomenimis ir mažinti pri-
klausomybę nuo neeuropinių gyny-
bos technologijų”. Kita medalio pusė
– ES turi būti pakankamai stipri, kad
sugebėtų panaikinti tokias naujas
grėsmes kaip terorizmas, masinio nai-
kinimo ginklų platinimas, narkotikai
ir organizuotas nusikalstamumas.

NATO ir ES požiūris skiriasi dar
daug kur: dėl karo Irake, Irano at-
žvilgiu vykdomos politikos, dėl Izrae-
lio ir Palestinos konflikto, teisės nau-
doti karinę jėgą, priešraketinės gyny-
bos sistemų ir kt. Tam tikras priešiš-
kumas tarp šių organizacijų užprog-
ramuotas ir dėl to, kad NATO, ties-
mukai tariant, yra JAV (be kurių or-
ganizacija būtų beveik neveiksni), o
ES – Europos šalių politikos atspin-
dys. JAV ir Europa visada daugiau ar
mažiau buvo varžovės, tad verta pa-
svarstyti, ar šios organizacijos, „vai-
ruojamos” įtakingiausių šalių, nėra
parankus instrumentas nacionali-
niams interesams įgyvendinti.

NATO ir ES: požiùrio skirtumai ir panašumai 

JAV derybos su Rusija nereiškia
mažesn∂s paramos Baltijos šalims 

Atkelta iš 1 psl.        sakė ji,
turėdama omenyje Rusijos įtaką
buvusioms sovietinėms šalims.

H. Clinton sakė norinti, kad Eu-
ropoje nebūtų klaidingai suprantami
JAV ketinimai. Ji pridūrė, kad Žene-
voje sieks ieškoti bendrų interesų su
Rusija, tačiau taip pat mėgins pakloti
pamatą abiejų šalių nesutarimų
sprendimui. Pasak jos, Rusija gali pa-
dėti tarptautinei bendruomenei įti-
kinti Iraną atsisakyti ketinimų kurti
branduolinius ginklus.

,,Nemanau, kad galima nubausti
Rusiją, atsisakius kalbėtis su ja”, –
sakė H. Clinton Briuselyje. ,,Manau,
kad mums reikia aiškiai apibrėžti
nuomonių skirtumus, drauge mėgi-
nant surasti bendrą dirvą, kur tik
įmanoma”, – sakė H. Clinton, jau su-
spėjusi pasikeisti su S. Lavrov laiš-
kais apie tai, kad būtina ,,perkrauti”
abiejų šalių santykius.

Prie Washington ir Maskvos san-
tykių atšilimo gali prisidėti ta aplin-
kybė, kad ketvirtadienį NATO šalių
užsienio reikalų ministrai sutiko at-
naujinti formalius santykius su Ru-
sija, tikėdamiesi susilaukti jos para-
mos Afganistane.

Kremlius atsakė tuo, jog pareiš-
kė, kad pasirengęs plėsti bendradar-
biavimą. Rusijos valdžia mano, kad
jeigu nebus sustabdytas Talibano ju-
dėjimas Afganistane, islamo organi-
zacijos gali prasiskverbti į Rusiją per
Centrinės Azijos šalių teritoriją.

H. Clinton pareiškė Briuselyje,
kad nori nukreipti dialogą su Rusija
dėl priešraketinės gynybos skydo į
,,rimtą vagą”. JAV valdžia pranešė,
jog Washington pasiūlė sulėtinti ra-
ketų paleidimo įrenginių ir radarų iš-
dėstymą Rytų Europoje mainais už
Maskvos pagalbą Irano branduolinei
problemai spręsti.

Vaiva Sapetkaitè
Geopolitika.lt�

Lietuva 2004 m. kovo pabaigoje
tapo visateise Šiaurės Atlanto sutar-
ties organizacijos (NATO), o dar maž-
daug po mėnesio – Europos Sąjungos
(ES) nare. Šios dvi tarptautinės orga-
nizacijos Lietuvai duoda daug nau-
dos, tačiau jos taip pat stipriai veikia
ir vidaus bei užsienio politiką. Kar-
tais jų nuostatos tam tikrais klausi-
mais išsiskiria, tad mums tenka rink-
tis vienos ar kitos siūlomas veikimo
gaires. Keisčiausia, kad abiem orga-
nizacijoms priklauso tos pačios „pag-
rindinės” šalys. Taigi iš kur kyla
prieštaravimai?

Juk tiek ES, tiek NATO atsto-
vauja demokratiško Vakarų pasaulio
vertybėms, tik skirtingais būdais. ES
yra ekonominė organizacija, išaugusi
iš Vokietijos ir Prancūzijos (tradici-
nių priešininkių!) susitaikymo ir su-
sitarimo sujungti anglių ir plieno pra-
monę. Tai buvo svarbu, nes nuo šios
pramonės priklausė šalių karinis pa-
jėgumas. Kai buvo pereita prie bend-
ro šių išteklių naudojimo, sumažėjo
naujų konfliktų galimybė. O štai
NATO yra karinė organizacija, ku-
rios pirminis tikslas buvo kovoti su
sovietų grėsme. Ją nuspręsta įkurti
supratus, kad Europos valstybės iški-
lus pavojui būtų per silpnos po vieną
priešintis SSRS.

Iš trumpos įkūrimo apžvalgos
matyti esminis skirtumas – ES bandė
mažinti ginkluotės gamybą taip veng-
dama konfliktų, o NATO buvo sukur-
ta konfliktams tinkamai pasirengti
(kuo esi stipresnis, tuo mažesnė gali-
mybė būti užpultam). Vis dėlto būti-
na priminti, kad pagrindinis organi-
zacijų tikslas vienodas – abi bando
apsaugoti Vakarų pasaulio gerovę.

Vieningumas

Pagal Šiaurės Atlanto sutarties
penktąjį straipsnį NATO šalys yra įsi-
pareigojusios ginti viena kitą. Vadi-
nasi, jeigu būtų užpulta bent viena iš
jų, tai būtų laikoma visų narių už-
puolimu. NATO šiuo klausimu yra
vieningesnė už ES. Visi žinome šių

dienų tikrovę – ES šalys labiau atsto-
vauja savo nacionaliniams intere-
sams, o ne visos Europos bendruome-
nei. Puikus pavyzdys – santykiai su
Rusija: jos „Skaldyk ir valdyk” ne kar-
tą palaužė ES skelbiamą vieningumą.

Lankstumas

Kai šaltasis karas baigėsi, NATO
„oficialiai” nebeteko pagrindinio
priešo ir turėjo prisitaikyti prie naujų
aplinkybių ir pertvarkyti savo politi-
nes ir karines struktūras. Apie ES
taip pat galima sakyti, kad ji yra

lanksti. Pavyzdys – galimas Turkijos
priėmimas. Pirmoji į galvą šaunanti
mintis pašaipi: ES nebijo patempti
net paties žemyno ribų (juk Turkijos
Europoje tėra vos apie 3 proc.). O štai
antroji verčia susimąstyti: kadangi
šalies įtaka priklauso nuo gyventojų
skaičiaus, musulmoniška Turkija
įgautų labai didelę įtaką krikščioniš-
kai Europai. Ji beveik prilygtų Euro-
pos milžinei Vokietijai. Beje, verta
prisiminti, kad Turkijoje gyventojų
skaičius didėja kur kas greičiau nei
Europos šalyse. Ką ketina daryti ES?
Ji nusprendė, jei prireiks, pakeisti
balsavimo sistemą Europos Parla-
mente. Tik klausimas, ar tai lengvai
pavyks, nes didelėse organizacijose
dažnos bėdos dėl biurokratijos. Beje,
balsavimo sistemos keitimas jau buvo
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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

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415
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 

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

Vasario 18 dieną JAV prezidentas
Barack Obama pasirašė jo adminis-
tracijos parengtą 787 mlrd. JAV dol.
vertės ekonomikos skatinimo planą,
kurį pats prezidentas įvardino „di-
džiausio masto ekonomikos skatini-
mo planu JAV istorijoje”. Net 36
proc. plane numatytų išlaidų bus
skirta mokesčių lengvatoms, o 64
proc. – vartotojų išlaidoms skatinti
bei socialinėms programoms. Kaip ir
kas iš mūsų tiesiogiai pajus šio plano
ištiestą pagalbos ranką?

Pirmiausia šis paketas palies
tuos piliečius, kurie dirba ir kurių
darbdavys atskaičiuoja jų mokesčius.
Šie žmonės jau balandžio pabaigoje –
gegužės pradžioje pajus palankias
paketo numatytas permainas – jų at-
lyginimas taps didesnis, o tai reiškia,
kad federaliniai mokesčiai bus suma-
žinti. Jei darbdavys nenuskaičiuoja
jūsų mokesčių, būsite priversti ap-
sišarvuoti kantrybe ir išlaukti metų
pabaigos – pildydami mokesčių dek-
laracijas pajusite federalinių mo-
kesčių sumažinimą. ,,Self-employed”
dirbantys asmenys gaus 400 dol.
kreditą, jei jis ar ji yra vienišas as-
muo, ir 800 dolerių kreditą, jei turi
šeimą. Deja, šios sumos turi savo ri-
bas ir ne kiekvienas „self-employed”
asmuo gaus aukščiau minėtus pinigus.

Antroji permaina palies tuos, ku-
rie moka pensinio fondo mokesčius.
Juos pradėsime mokėti tik nuo
sumos, kuri viršys 6,450 dol. (praėju-
siais metais mokėdavome nuo pirmo
dolerio). Vien tik taikant šią permai-
ną ,,self-employed” asmenys 2009
metais sutaupys apie 900 dolerių.  Šia
lengvata galės pasinaudoti žmonės,
gyvenantys JAV 180 dienų per metus
ir turintys „Social Security” numerį.
Asmenys, kurie įsigijo ,,Taxpayer’s
ID”, negali tikėtis šios  lengvatos.
Manau, kad tokiu būdu prezidentas
bando versti žmones rodyti savo tik-
rąsias pajamas ir tikisi tiksliau aps-
kaičiuoti ateities mokesčių biudžetą,
reikalingą permainoms ateityje.

Pagrindinė naujiena yra susijusi
su nekilnojamu turtu. Jei pirkote ar
pirksite nekilnojamąjį turtą, kuris
bus pirmoji jūsų gyvenamoji  vieta ir
per pastaruosius 3 metus nebuvote
tokios nuosavybės savininkas, valsty-
bė suteiks 8,000 dol. kreditą, kurio
nereikės grąžinti, jei išlaikysite šį
namą 3 metus. Pirmą kartą įsigyta
gyvenamoji vieta privalo būti pirkta
tarp 2009 sausio 1 d. ir 2009 gruodžio
1 d. Tai gali būti namas, laivas ar
kempingo vagonėlis – vieta, kurioje
jūs gyvenate. Šią sumą galėsite pa-
imti pildydami 2009 metų deklara-
cijas. O jei jau įsigijote turtą per pas-
taruosius du šių metų mėnesius, tai
7,500 dol. suma gali būti deklaruota
jūsų 2008 metų deklaracijose. Tačiau
būkite budrūs: jei būsimoji jūsų žmo-
na (vyras) neturėjo nekilnojamojo
turto per pastaruosius 3 metus, o jūs
turėjote, patartina santuoką atidėti
iki 2010-ųjų, kad nepakenktumėte
sau finansiškai. 2008 metais galiojan-
tis įstatymas suteikė 7,500 dol. be-
procentinę paskolą, kuri privalės būti
išmokėta per 15 metų, o namas priva-
lėjo būti pirktas tarp 2008 m. ba-
landžio 9 d. ir 2008 m. gruodžio 31 d.
Šiam kreditui gauti buvo nustatyta

pajamų riba: 150,000–170,000 dol.
vedusiems ir 75,000–95,000 dol.  ne-
vedusiems.

Maloni naujiena pensinio am-
žiaus žmonėms. Jei gaunate išmokas
iš pensinio fondo, gegužės mėnesį So-
cial Security administracija išduos
papildomą 250 dolerių čekį visiems,
kas gauna pensiją, Railroad Retire-
ment, Veterans Pay arba SSI mokes-
tį. Tačiau norint šią išmoką gauti pri-
valote gyventi JAV. Šios išmokos bus
teikiamos ne Internal Revenue Ser-
vice, kurie atsiunčia geltoną čekį, o
kitų, šiuo metu dar nenustatytų
įstaigų, todėl atkreipkite dėmesį į
visus gautus čekius, nes jie gali būti
kitos spalvos. Jei žmogus gauna pen-
siją gyvendamas pensionate, šio kre-
dito valstybė nesuteiks.

Planuojantiems šiais metais įsi-
gyti automobilį taip pat yra gerų per-
mainų. Perkant naują automobilį tu-
rėsite teisę nurašyti pridėtinės vertės
mokesčius, dar žinomus kaip ,,Sales
Tax”. Praėjusiais metais tokią teisę
taip pat turėjote, tačiau priklausė, ar
linksniavote savo išlaidas, ar tiesiog
deklaravote valstybės diktuojamą
standartą. 2009 m. tai bus tiesiog nu-
rašoma nuo jūsų pajamų, neatsižvel-
giant į linksniuojamas išlaidas.

Privilegijos laukia ir tų, kurie
gauna bedarbio pašalpą. Jei 2008-
aisiais visa bedarbio pašalpa buvo ap-
mokestinama federaliniais ir Illinois
mokesčiais, tai 2009 metais pirmi
2,400 dol. nebus apmokestinami.

Kita aktuali žinia netekusiems
darbo asmenims. Jei būsite atleistas
iš darbo ne savo noru tarp 2008 m.
rugsėjo 1 d. – 2009 m. gruodžio 31 d.,
jūsų medicininio draudimo COBRA
mokestis darbdaviui privalės būti tik
35 proc. mėnesinės sumos. Tai reiš-
kia, jei jūsų medicininis draudimas
kainuoja 300 dol., darbdaviui siųskite
tik 105 dol. (Iki šiol, atleidus iš darbo
asmenį, turėjusį COBRA medicininį
draudimą, asmuo privalėdavo buvu-
siam darbdaviui mokėti pilną savo
medicininio draudimo mokesčio su-
mą.)

Permainos ateis ir pas mokslei-
vius. Jei  mokinotės pirmuosius 4 me-
tus kolegijoje, tai praėjusiais metais
galėjote nurašyti mokslo išlaidas (tui-
tion) iki 1,800 dol. sumos. 2009 ir
2010 metais galėsite šią sumą pakelti
iki 2,500 dol. ir į mokslo išlaidas
įtraukti knygas ir kitas išlaidas,
tokias kaip laboratoriniai darbai,
sklandymo pamokos ir pan. Norė-
damas gauti šią lengvatą, mokinys
privalo turėti 12 kreditinių valandų
ir mažiausiai 6 mėnesius gyventi JAV.

Čia išvardijau tik svarbiausius
JAV prezidento Obama pasirašyto
ekonomikos skatinimo plano punk-
tus, liečiančius asmenines deklaraci-
jas. Noriu tikėtis, kad daugelis iš jūsų
galės pasinaudoti šiomis naujomis
lengvatomis, vienaip ar kitaip pa-
lengvinsiančiomis jūsų ekonominę
padėtį šiais visiems nelengvais lai-
kais. Išsamiau apie ekonominio ska-
tinimo plano lengvatas konsultuoju
individualiai. 

Mokesčių specialistė 
Renata Bliumaitė, E.A.

Tel.: 630-881-4679
Qta Consultants, LTD

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

PAGUODOS TELEFONAS 1-866-438-7400
Skambinkite nemokamai

kiekvienâ ketvirtadienî, 
nuo 6 val. v. iki 9 val. v. (Çikagos laiku)

JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS

Konfidencialumas
garantuojamas

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

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�

KAS IR KOKIOS NAUDOS GALI TIKĖTIS IŠ
PATVIRTINTO 787 MLRD. DOL. PAKETO?

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. ENGEL, MD
ANDREW J. YU, MD

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
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

LLaakkee BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

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

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

GinekologijaDr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC
1645 S. River Rd., Ste. 21

Des Plaines, IL 60018
tel. 847-299-4811

Sudoku Nr. 11

Atkelta iš 3 psl.  labai skurdžiai
gyvena daug ko stokojančių žmonių.
Svarstydami apie savo šventojo gy-
venimą, nesunkiai pastebime, kokį
išganingą vaidmenį jame suvaidino
Evangelijos žodis. Tai pamoka mūsų
dienų pasauliui ir kiekvienam iš
mūsų, kiek dėmesio turime skirti
išorei – daiktams ir prabangai ir kiek
– dvasinėms vertybėms. Išnaudokime
dabartinio gyvenimo sumaištį tam,
kad geriau suvoktume Evangelijos
kelio palaimą ir visų kitų kelių pra-
gaištingumą.

Šv. Kazimieras giliai į širdį
įsidėjo Kristaus žodžius: „Aš jums tai
įsakau: vienam kitą mylėti!” (Jn 15,
17). Istorikai pasakoja, kad šventasis
labai rūpinosi vargšais, kurių anais
laikais buvo ne mažiau nei šiandien.
Šventasis kviečia mus rūpintis, kad
būtume solidarūs su stokojančiais.
Stokodami Evangelijos dvasios labai
lengvai galime pasiklysti, kai spren-
džiame, kaip turėtume elgtis. Šiuo
metu Lietuvoje, kaip ir daugelyje val-
stybių, yra daug medžiaginių bėdų.
Tačiau ar padaugėjo mūsų aplinkoje
solidarumo su stokojančiais? Galbūt
tik truputį. Kai sunkumų atsirado
mūsų krepšinio komandai, žmonės ją
remia, negailėdami šimtų ir net tūk-
stančių litų. Visai nenoriu pasakyti,
kad nereikia remti Lietuvą garsi-
nančios komandos, bet tikintysis pir-
miausia privalo neužmiršti šalia jo
esančio silpniausio brolio. Kartais

užtenka net moralinio palaikymo,
kad silpnas žmogus neprarastų vil-
ties. Gerojo samariečio kelias yra
Evangelijos kelias, kuriuo ėjo šv.
Kazimieras ir kuriuo turime eiti mes
visi.

Dvaro aplinka nebuvo palanki
jaunam Kazimierui siekti šventumo
ir išsaugoti skaisčią širdį. Ten, kur
geras gyvenimas, visuomet atsiranda
aibės pagundų ir jas ne visuomet
lengva nugalėti. Šv. Kazimieras žino-
jo, ką reikia daryti, kad išsaugotų
save tyrą kupinoje pavojų aplinkoje.
Jis ne tik žinojo, bet ir naudojo tam
tikslui reikiamas priemones. Tos
priemonės – tai malda ir askezė. Mū-
sų dienų žmonėms sunkiai suvokia-
mas koks nors susivaldymas, nes sie-
kiama imti iš gyvenimo visus malo-
numus. Jaunimui ne visuomet su-
prantama, kodėl ne viską tinka žiū-
rėti, kas rodoma televizijoje, ne viską
reikia skaityti, kas supakuota į gra-
žius viršelius, ne viską gerti, ką siūlo
reklama. Mūsų amžiuje susivaldymas
yra būtiniausia, niekuo nepakeičiama
askezės priemonė, be jos žmonės daž-
nai praranda žmogiškumą.

Šv. Kazimieras yra Lietuvos ir
mūsų jaunimo globėjas. Labai pras-
minga pagerbti šv. Kazimierą ne tik
kovo 4-ąją, jo iškilmės dieną, bet pa-
žvelgti į jo asmenį dažniau. Gyvas
pavyzdys geriau nei žodžiai pamoko,
ką gali duoti Evangelija, jeigu jos išti-
kimai laikomasi.

ŠV. KAZIMIERO PAMOKOS

www.draugas.org

LIUDAS SAGYS – ŽMOGUS AMŽININKAS

PADĖKA
Dėkoju Lietuvos televizijos režisierei Laimai Lingytei už a. a.

Liudo Sagio pristatymą į „Respublikos” dienraščio nacionalinių
vertybių rinkimus.

Dėkoju dr. Živilei Vaitkienei už parašymą apie šį pristatymą ir
šios žinios paskleidimą internete su instrukcijomis, kaip balsuoti
už a. a. Liudą  Sagį.

Nuoširdus ačiū visiems, kurie elektroniniu paštu siuntėte savo
balsus į Lietuvą ir padėjote a. a. Liudui Sagiui laimėti nominacijo-
je „Žmogus Amžininkas”.

Aleksandra Sagienė
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Tik įėjus į vidų sutikome pasipuošusius kaukėmis: ir ko tik
čia nebuvo –  visokių žvėriukų, baisuoklių, raganų... O tie,
kurie kaukes namuose paliko, turėjo galimybę jas pasidary-

ti. Suaugusieji irgi buvo pasi puošę — sutikom ir jaunuosius, ir
piršlienę, ir pulką čigonų!
Vaikai, susiskirstę į grupe-
les, pradėjo šventę žaidi-
mais — kas kamuolį mėtė,

kas į klausimus atsakinėjo, kas „auksinę
žuvelę” laimėti norėjo. Po žaidimų

Čigonėlė (Asta Zimkienė) pakvietė visus į
didįjį kambarį pažiūrėti vaikų lėlių teatro

„Varnelė” spektakliuko „Apie tai kaip lapė
vilką apgavo”. Pasakų močiutė (Apolonija
Stepo navičienė), pasilabinus su visais ir visus

pakalbinus, pasaką sekti pradėjo. Pamokomą
istoriją suvaidino teatro artistai Vilma
Giniotis, Gintaras Ilevičius, Ligita Jase-
nauskienė ir Giedrė Kliarskis. Vaikai ilgai
katučių ne gai lėjo, bet labiausiai visus su-
žavėjo teatro direktorius Nojus Kliarskis —
labai jau rimtas ir susirūpinęs. Tikimės,
kad žiūrovai lapės klastą suprato ir tai, kad

ne visi draugai tie — kurie šyp-
sosi...

Po linksmo spektakliuko Čigo -
nėlė vėl visus linksmino — pakvie-
tė maestro Darių Polikaitį savo
instrumentą pavirkdyti, o jis kartu
su vai kais dainą po dainos traukė,
kad net Ateitininkų namų stogas
kilnojosi. Išgirdę triukšmą — į vidų
įgriuvo La šininis (Vytas Čuplin-
skas) ir Ka na pinis (Vainis Aleksa).
Ir užvirė kova — žodžiais ir veiks-
mais, ir vėl žo džiais ir veiksmais,
kol Čigonės pa mokyti vaikai
pradėjo skanduoti: „Žiema, žiema,
bėk iš kiemo! Jei ne bėgsi, išva-
rysim, su botagais išbai dy sim!”
Vaikų noras ir jų sukeltas triukš-
mas buvo toks didelis, kad La ši-
ninis spruko lauk neatsisukda-
mas.

Per kambarius nuplasnojo kepa mų mielinių blynų kvapas… O ko gi
daugiau reikia puikiai šventei užbaigti. Adelė Lietuvninkienė ir Marytė
Saliklienė padedant Žibutei Pranckevičienei tokią gausybę gardžiausių
blynų prikepė, kad ėjom ir ėjom iš naujo ,,ragauti”. O jau obuolienė — kaip
iš tikrų lietuviškų obuolių — kvepėjo, burnoj tirpo ir laižytis kvietė.

Taip džiaugiuosi, kad ir aš ten buvau, jums atpasakoti šventę galėjau,
blynų prisivalgiau ir žiemą varyti padėjau! Ačiū Laimai Aleksienei už sve -
tingą priėmimą, o visiems kitiems ateitininkams — už pavasario pakvie ti -
mą!

Viliuosi, kad visi kartu Čikagoje — kas savaitgalį, kas antradienį — ir
visose lietuviškose salelėse — Ateitininkų namuose, Lemonto Maironio
mokykloje, Balzeko muziejuje, Čikagos lituanistinėje, kitose mokyklose ir
darželiuose — lietuviškų tradicijų besilaikydami ne tik blynus valgėme, bet
ir žiemą išlydėjome, pavasarį viltingai kvietėme ir vaikučius papročių
mokėme. O sekmadienį jau saulutė šypsojos… tikrai gerai tie vaikučiai
pasidarbavo…

,,Žiema, žiema, bėk iš kiemo!”
Užgavėnės kartu su Čikagos jaunučiais ateitininkais

Audronė Sidaugienė

Ar pamenate Užgavėnių šeštadienį Čikagoje?
Kas ne iš šių kraštų pasakysiu, kad vaizdelis

buvo kaip tame eilėraštyje: 

,,Juk tai sniegas! Vėjas laksto,
kailinius laukams už sagsto,

šiaušia minkštučiuką baltą ir gau-
ruotą žemės paltą. O pūga —

kepurę siuva, kol iš nuovargio nugriū-
va…“

Nors lauke buvo tikra žiema, kaip ir kiek vie-
nais metais į Ateitininkų namus, Lemonte, rin-
kosi Jaunučiai ateitininkai su savo mažaisiais
broliukais ir sesutėmis. Šventę ruošę suaugu-
sieji ir padėjėjos tikrai pasistengė, kad būtų
smagu, jauku, linksma ir skanu!

Visus blynais vaišino šeimininkės Žibutė Pranc ke -
vičienė, Adelė Lietuvninkienė ir Marytė Saliklienė

Nuo viršaus: Lašininis Vytas – Čup-
linskas, Čigo nė lės – Asta Čuplins-
kienė ir programos vedėja Asta
Žimkienė, Kanapinis – Vainis Aleksa.

,,Varnelės” lėlių teatro direktorius, Nojus Kliars-
kis su dviem programos atlikėjais — vilku ir
lapute.                       Giedrės Kliarskienės nuotr.

Jaunieji su piršliais.

Užgavėnių puotos dalyviai.
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TS-LKD atstovo duomenimis,
birželio 16 d. Lenkijos prezidentas
Pacų rūmuose 71 Lietuvos piliečiui
įteikė vadinamąsias Lenko kortas.
Šiuos dokumentus gavo ir M. Mac-
kevičius, ir V. Tomaševskis.

Lietuvos Konstitucija numato,
kad ,,Seimo nariu gali būti renkamas
Lietuvos Respublikos pilietis, kuris
nesusijęs priesaika ar pasižadėjimu
užsienio valstybei”.

Vyriausiajai rinkimų komisijai
sekmadienį paskelbus oficialius Sei-
mo rinkimų rezultatus, socialdemok-
ratai laukia prezidento Valdo Adam-
kaus reakcijos į jų iniciatyvą dėl rin-
kimų rezultatų panaikinimo sostinės
Šeškinės apygardoje, praneša agen-
tūra BNS. Tačiau Prezidentūros ats-
tovai tvirtina, jog prezidentas negali
reaguoti į socialdemokratų prašymą
pagal turimą kreipimąsi, nes jis ne-
atitinka įstatymų keliamų reikala-
vimų.

2008 – 11 – 5 d. trečiadienis

Eglė Digrytė, DELFI-je praneša,
jog parlamentarės pažymėjimo A.
Baukutė atėjo atsiimti su kūdikiu.
Seimo rūmų Kovo 11-osios salėje, kur
vyko ši ceremonija, buvo matyti maž-
daug pora dešimčių tuščių kėdžių.
Tuo metu Tautos prisikėlimo partijos
narė aktorė Asta Baukutė į renginį
atkeliavo su trijų mėnesių amžiaus
sūneliu, kurį renginio metu pamaiti-
no krūtimi. Šiandien Seime buvo
įteikti Seimo narių pažymėjimai nau-
jai išrinktiems ir perrinktiems parla-
mentarams.

Vienintelis socialdemokratas
Česlovas Juršėnas į Seimą pateko net
šeštą sykį. 6 politikai parlamentarais
tapo penktą, 14 – ketvirtą, 27 –
trečią, 35 – antrą kartą. Seimo nau-
jokai yra 57 politikai.

Gavę pažymėjimus jie dar netapo
pilnateisiais parlamentarais, – gali-
mybę balsuoti politikai įgis tik davę
priesaiką Seimo posėdyje. Preziden-
tas Valdas Adamkus pasirašė dekre-
tą, kuriuo pirmas naujos kadencijos
parlamento posėdis šaukiamas lap-
kričio 17 d.

Įteikiant pažymėjimus Vyriausio-
sios rinkimų komisijos pirmininkas
Zenonas Vaigauskas pasveikino jau-
niausią ir vyriausią parlamentares.
Jauniausiai Seimo narei Agnei Bilo-
taitei, Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų narei, yra 26
metai. Vyriausia būsimame parla-
mente bus tos pačios partijos narė
Vida Marija Čigriejienė, gimusi 1936
m. spalio 4 d.

Konstitucija numato, kad pirmą
po rinkimų Seimo posėdį pradeda vy-
riausias pagal amžių parlamentaras.
Ši garbė būtent ir teks V. M. Čigrie-
jienei. Trečiadienį jai buvo įteiktas
specialus plaktukas, kuriuo ji muš
gongą pirmajame posėdyje.

Tai bus antras kartas, kai Lie-
tuvos parlamentui pirmininkaus mo-
teris. Pirmą sykį 1920 m. gegužės 15
d. tai darė rašytoja Gabrielė Petke-
vičaitė-Bitė. 

2008 – 11 – 7 d. penktadienis

Konstitucinis Teismas konstata-
vo, jog A. Ažubalis teisėtai įveikė V.

Blinkevičiūtę, DELFI-je praneša Eglė
Digrytė. Taip vakare paskelbė Kons-
titucinis Teismas, prezidento Valdo
Adamkaus prašymu išnagrinėjęs, ar
sostinės Šeškinės apygardoje per
rinkimus nebuvo pažeisti įstatymai.
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščion-
ių demokratų atstovas A. Ažubalis
teisėtai išrinktas Seimo nariu. Pa-
galiau Šeškinės skandale padėtas
taškas.

Vilniaus miesto apylinkės proku-
ratūros prokuroras lapkričio 1 d. nu-
traukė ikiteisminį tyrimą, mat ne-
nustatyta, kad rinkimų rezultatai
buvo klastojami, o balsai skaičiuoja-
mi neteisingai. Įvertinęs minėtas ap-
linkybes, Konstitucinis Teismas pa-
darė išvadą, jog VRK lapkričio 2 d.
sprendimu teisėtai atsisakė tenkinti
socdemų atstovo rinkimams skundą,
teigiama pranešime.

2008 – 11 – 6—11–15 d.

Šiomis dienomis rinkimų tema
naujų pranešimų rasti nepavyksta.
Seimo kasdienybėje – derybos dėl val-
dančiosios koalicijos ir naujosios vy-
riausybės. Deramasi dėl visko – dėl
Seimo pirmininko ir jo pavaduotojų
postų, dėl Seimo komitetų pirmi-
ninkų ir jų pavaduotojų postų, dėl
ministerijų dalybų koaliciją suda-
rančių frakcijų atstovams. Daugiau-
sia problemų turi liberalcentristai ir
„šoumenų” atstovai, – ir A. Valins-
kas, ir A. Zuokas yra praeityje pelnę
apkaltinamuosius teismo nuos-
prendžius. Vaikęsi trumpalaikės nau-
dos ar šiaip į gyvenimą žiūrėję leng-
vabūdiškai, dabar, kai praeitis juos
pasivijo, jie jaučiasi nejaukiai. Atro-
do, jog A. Zuokui tai tikrai sukliudys
vadovauti Sveikatos apsaugos minis-
terijai. Svaiginančią „šoumenų” per-
galę gerokai apkartina ta aplinkybė,
jog jie savo gretose neturi asmenybių,
gebėsiančių eiti Vyriausybės narių
pareigas.

Šiomis dienomis artimiau susi-
pažįstu su naujuoju savo bendražygiu
Albinu Valentavičiumi. Tai įdomus,
Lietuvai labai daug nusipelnęs žmo-
gus, kelių statybos inžinierius, tikras
Lietuvos patriotas. Pasirodo, jog jis
su savo bendradarbiais, pasitelkę
statybinę techniką, 1991 metais agre-
sijos dienomis prie Seimo statė
barikadas, daug prisidėjo prie neprik-
lausomos Lietuvos Parlamento gyny-
bos.

Apie jį knygoje „Keliui reikia
žmogaus”, 2005 metais išleistoje
paminėti Akcinės bendrovės „Uk-
mergės keliai” penkiasdešimties me-
tų sukakčiai paminėti, jo kolega Kęs-
tutis Akromas rašo:

„Jo darbo braižą ir ryžtingumą
greitai pajuto ir 1-osios Kauno Teri-
torinės statybos darbuotojai. Gerokai
apvalęs Ukmergės 2-ąjį Kelių staty-
bos ruožą nuo nelojalių Lietuvai žmo-
nių, jis tą patį labai ryžtingai įvykdė
ir dar stambesnėje kelių ir tiltų staty-
bos organizacijoje Kaune. Neoficialiai
buvo kalbama, jog A. Valentavičius
likvidavo visą partinę organizaciją.
Kai likimas mus vėl suvedė, dirbti
Kelių statybos treste, dar kartą įsi-
tikinau giliu jo patriotiškumu, atsi-
davimu lietuvių tautai.”

Bus daugiau.

Rinkimų dienoraštis
Jonas Kazimieras Burdulis,OFS

Nr. 15

Atkelta iš 5 psl.
Iškiliųjų disidentų vardus gerai

žinome: kun. Alfonsas Svarinskas,
ses. Nijolė Sadūnaitė, kun. Sigitas
Tamkevičius ir kiti. Tačiau, kas buvo
tie pilkieji herojai? Įdomu, kai žiūri į
nuotraukoje Lietuvoje apdovanojamą
žydų gelbėtoją, vadinamą ,,pasaulio
tautų teisuolį”, dažnai ten išvysi
stovinčią paprastą moterėlę. Pagal-
voji, o kas buvo tie lietuvius gelbėję
herojai?

Man tas klausimas vis iškyla, kai
paskaitai, kad dažnai grižę iš trem-
ties tautiečiai būdavo sutikti kaip
kokie raupsuotieji, gujami iš vienos
vietos į kitą, draudžiant prisire-
gistruoti ir todėl įsidarbinti. Bet kar-
tais pagaliau pavykdavo. Kas buvo
tie, kurie, nepabūgę sistemos, tik-
riausiai daugiau ar mažiau rizikuoda-
mi, ištiesdavo pagalbos ranką? 

Būtų nepaprastai įdomu šiuos
žmones iš arčiau pastudijuoti ir pa-
bandyti suprasti, kas jie yra kaip
asmenys, iš kur kyla jų drąsa. Reikia
tikrai stebėtis, kad dar nerasta forma
šiuos žmones atpažinti, juos viešai
pristatyti ir pagerbti kaip žmogišku-
mo pavyzdžius.

Bendras likimas

Aišku, dar labai mažai tėra tirtas
ir tas bendras nužmoginančios so-
vietinės sistemos palikimas. Būtų
nepaprastai įdomu iš arčiau pažvel-
gti, kaip sovietinė sistema veikė žmo-
nes, ir kaip tas poveikis atsiliepia ir
šiandien. Jau atlikti stebėjimai paro-
dė, kad neigiamo poveikio būta ir kad
jis yra giliai įsišaknijęs: sudarkytas
tapatybės jausmas, istorinės sąmonės
praradimas, savimi nepasitenkini-
mas ir kt. (Lindy ir Lifton, ,,Beyond
Invisible Walls: The Psychological
Legacy of Soviet Trauma”, 2001).

Čia tik atkreipsiu dėmesį į dvi
sovietinio palikimo apraiškas. Pirma,
vienas asmuo apie save taip sako:
,,Mano sovietinė patirtis sakė –
neturėk draugų, ir aš išmokau jų
neturėti” (Gudjurgienė, „Draugas”,
2008 m. lapkričio 15 d.). Štai ką

žinome apie visuomeninį vienišumą
ar socialinę izoliaciją. Putnam (,,Ti-
me”, July 3, 2006) taip žinomus
duomenis apibendrina: ,,Socialinė
izoliacija turi daug gerai žinomų
neigiamų poveikių. Vaikai mažiau
klesti. Padidėja nusikalstamumas.
Politika sugrubėja. Dosnumas sunyk-
sta. Mirtis anksčiau ateina (socialinė
izoliacija kelia tiek pat rizikos gyvy-
bei, kiek ir rūkymas). Platų pažinčių
ratą turintys žmonės ilgiau gyvena,
yra laimingesni, nežiūrint to, kad ir
atsisakytų naujo ‘Lexus’, idant ga-
lėtų praleisti daugiau laiko su drau-
gais”.

Antra, tikriausiai visi esate skai-
tę, kiek vaikų trumpesniam ar ilges-
niam laikui yra paliekami, tėvams
išvykus į užsienį uždarbiauti. Kaip
psichologas skaitydamas apie tokį
reiškinį pašiurpsti. Dabar jau nėra
jokio klausimo, kad tokia patirtis
vaikui dažnai yra nepaprastai žalin-
ga. Įdomu būtų pastudijuoti, kokia tų
tėvų, kurie vaikus palieka, savęs
samprata, ir apskritai pasaulėžvalga.
Kaip jie savo poelgį racionalizuoja?
Kokios visuomenės nuotaikos tokį
reiškinį įgalina? Ir čia kelčiau klau-
simą, ar tai nėra dar viena antrojo ra-
to apraiška? Tikrai sveikintina, kad
Vanda Vaitekonienė (2) šią temą
svarstė šiame Simpoziume. Lietuva
turėtų dėti visas pastangas tokiai
praktikai užbėgti už akių. O tuos vai-
kus, kurie yra buvę palikti, reikėtų
jau dabar pradėti stebėti ir, kilus rei-
kalui, suteikti jiems profesionalią
pagalbą.

1. Pastebėtina, kad jau po Simpo-
ziumo pasirodė dar vienas nepapras-
tai vertingas Danutės Gailienės vei-
kalas ,,Ką jie mums padarė: Lietuvos
gyvenimas traumų psichologijos žvil-
gsniu” (Vilnius: Tyto alba, 2008), kur
išsamiai plėtojama ne viena čia
paliesta tema.

2. Vandos Vaitekonienės praneši-
mas, skaitytas XVI Pasaulio lietuvių
mokslo ir kurybos simpoziume, buvo
išspausdintas ,,Drauge” (2009 m.
sausio 14 d., p. 4, 11). 

Lietuva, represijos ir jų
psichologinė samprata

Uždaryta kaimo mokykla.  Jono Kuprio nuotr.
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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

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

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055
770088--227755--22007700

RIMAS
STANKUS

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

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

MOKESÇIÛ PASLAUGOS

Profesionalus paveikslų, plakatų 
ir nuotraukų įrėminimas

sumažintomis kainomis. 
10 metų patirtis. 

Didelis medinių ir metalinių rėmų
pasirinkimas. Naujausi ,,Gemini”,

,,Arquati”, ,,Omega” rėmų ir 
pasportų pavyzdžiai. 

ART Links Studio 708-655-0195

Algis Luneckas daug metų
sąžiningai užpildo mokesčių formas.

Dėl susitarimo, prašau skambinti
773-284-0100, 

4536 W. 63rd St., Chicago.
(Advokato V. Lietuvninko įstaigoje,

priešais „Draugo” redakciją).

FIRST RATE
REAL ESTATE

AUÕRA PADALINO
Real Estate Consultant

Cell.: 312-805-4851
Fax.: 773-767-9886

E-mail: Ausra.padalino@gmail.com
4545 W 67th Street, Chicago, IL 60629

Bus.: 773-767-2400

VISOS NEKILNOJAMO TURTO PASLAUGOS

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.

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai î Vilniû, Kaunâ, Palangâ.
• Poilsinès kelionès, pažintiniai turai î Las Vegas,
Floridâ, Havajus, Meksikâ, Dominikâ, Karibû salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3WWW. SKYTRIP.NET
info@skytrip.net

Jono Aničio 
„Dr. Kazio Bobelio politinė biografija –

Tarnystė Lietuvos Laisvės  Bylai”
Devenių Kultūros fondo leidinys, kaina $20 + $3
pašto išlaidoms. DKF PO Box 530453, St. Peters-
burg, FL 33747-0453.
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IEÕKO DARBO 

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

Kviečiame aplankyti mus AfrikojeKviečiame aplankyti mus Afrikoje

Šv. Mišios (2008.09.22) Rūta
Kulbienė rašė: Kokiose įdomiose šv.
Mi šiose buvau! Iš apmokymo centro,
kur aš, Rūta, šiuo metu esu, su filipi -
nie te drauge Lettie viešu transportu,
mikriuku, iškeliavome į šv. Mišias.
Pa kartotinai klausėme, kur yra ,,ka -
talikiška bažnyčia”, ir vietiniai etio -
pai mums nurodė 45 min. užtrukusį
kelią. Šventojo Išganytojo (,,Holy Sa -
vior”) bažnyčia yra vidutinio dydžio.
Lau ke, prie tvoros, daug išmaldos
prašančių žmonių. Didžiulės kolonos
stovėjo šalia 20 pėdų dydžio Jėzaus
ak meninės statulos, už altoriaus, ap -
den gto auksinės spalvos plytelėmis.
Ku nigai ir visi patarnautojai buvo ap -
sirengę ryškios aukso spalvos baž -
nytiniais rūbais. Jie nešiojo baltas,
be veik musulmoniškai atrodančias
ke purytes. Aplink altorių buvo 15–20
va zonų su šviežiomis gėlėmis. Buvo
la bai gražu.

Mišių dalyviai atrodė labiau pasi -
tu rintys nei eiliniai etiopai. Šiame
kraš te visi yra gana religingi, maž-
daug pusė jų ortodoksai krikščionys,
pu sė – musulmonai. Mus per ap mo -
ky mą perspėjo, kad vietiniai žmonės
ki tokio, nereligingo gyvenimo būdo
ne suprastų. Nors jie tolerantiški, ge -
riau su vietiniais apie religiją diskusi-
jų nepradėti…

Šiose katalikiškose Mišiose vyrai
sė dėjo kairėje, moterys dešinėje. Nors
tai buvo katalikiška bažnyčia, be veik
visos moterys, jaunos ir vyresnės,
nešiojo baltus veliumus ant gal vų,
siekiančius liemenį. Gal ir aš įsi gy siu
tokios medžiagos sau ir dukrai. Pir  -
ma, ,,plika galva” jaučiaus labai ne -
jaukiai bažnyčioje. Antra, mudvi su
Vasara galėsime su veliumais užsi -
den gti burnas, gatvėse pravažiuojant
sun kvežimiams, nes iš jų rūksta labai
smir dantys dyzeliniai dūmai. Oro
tar ša čia baisi. Na, visokia tarša čia,
Ad   dis Ababa, labai pastebima.

Šv. Mišios užtruko valandą su
puse. Jos vyko Amharic kalba, tad aš
tik retkarčiais supratau ,,Jesu, Kri -
stu ir Amym (t. y. amen)”. Vis vien,
šv. Mišios buvo įspūdingos. Aktyvus
žmo nių dalyvavimas buvo nuosta bus,
jie nesekė mišiolų. Viskas buvo iš šir-
dies ir garsiai. Kai pradėjo groti mu -
zika, girdėjosi ritmai iš garsia kalbio,
kaip aš girdžiu treniravimo cen tre.
Tačiau kai žmonės pradėjo gie doti,
aiškiai galėjai suprasti, kad jie giedo-
jo himnus. Kongregacija taip gar siai
giedojo, kad norėjosi, nors ir dip lo-
matiškai, užsikimšti ausis. Kelis kar -

tus giesmei einant į pabaigą, gir dėjosi
,,hay-ay-ay-ay-ay-ay-ay” labai auk štu
tonu…

Pa tirtis buvo įdomi, bet sužinojo -
me, kada šv. Mišios laikomos anglų
kal ba. Tada bus apie ką parašyti…   

Užtrunka (2009.10.15) Rūta
Kulbienė rašė: Kasdieninis gyveni-
mas pareikalauja daugiau jėgų, kai
esi be modernių gyvenimo palengvi -
ni mų, pvz., be privataus automobilio,
ir apskritai, kai gyveni tokiame mies -
te, kaip Addis Ababa. Keli pavyz džiai.

Maistas – viską turime nešti pa -
tys. Gal atrodo egzotiška ir įdomu
kas dien eiti į turgų pirkti šviežią
duoną, bet tai reiškia, kad virtuvėje
ne turime atsargų. Turgaus pastatai –
skar diniais stogais apdengtos lūš -
nelės. Einame pėsčiomis 15–20 min.,
kol pasiekiame didesnį turgų. Prie
vie no stalo – bananai ir apelsinai,
prie kito – bulvės ir svogūnai, dar prie
kito – cukrus, dar prie kito – ban-
 delės. Tada nueiname į maisto par-
duotuvę („supermarket”), pa na šią į
JAV esančias kur nors ant gat vės
kampo, ir ten gauname uogienės ir
pieno pakeliuose. Randame žmogų,
ku ris pardavinėja kiaušinius arba vėl
į turgų... Nenorime prisipirkti per daug,
nes viską reikia namo par si neš ti.

Skalbimas. Gana paprasta –
reikia dubens, vandens ir muilo. Mes
gana greitai susipratome ir pasam dė -
me žmogų skalbimui – esame 7 as -
menys, todėl reikia skalbti mūsų dra -
bu žius, paklodes, rankšluosčius, ei -
nant negrįstomis gatvėmis, prisiren-
ka purvo, dar yra vabalų. Tai didžiu -
lis darbas. Mūsų skalbiniais apkabin-
tos virvės kabo mūsų kieme, tad ei -
nant per priekines namo duris, reikia
pritūpti, norint išvengti kabančių
apatinių baltinių, kojinių ir t.t... Ge -
rai, kad pas mus retai ateina sve čiai.

Pirkiniai. Kadangi Addis Ababa
didmiestis, čia galima rasti gražių
par duotuvių su nustatytomis kaino -
mis. Mes apsiperkame mažesnėse
parduotuvėse ir turguje, turime de -
rėtis su pardavėjais. Pamatę, kad esa -
me svetimtaučiai, kainas padvigubi-
na, bet ne visada. Lengvai galima su -
si painioti. Žinome, kad ne kartą bu -
vome apgauti: mokėjome dvigubai
tiek, kiek reikėjo, kai pirkome Etio -
pijos žemėlapį. Manėme, kad nu si -
derėjome, bet kaina buvo 50 proc.
ma žesnė nei pirmoji kaina. Cha, cha.
Gy veni ir mokaisi!

Bus daugiau.

Futbolo aikštelės pakraštyje.

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

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

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

Pradžia 2009 m. vasario 28 d. numeryje

Norintys paskaityti daugiau apie Kulbių šei mos nuotykius gali aplankyti jų
blog’ą adresu: www.travelblog.org/Bloggers/GoKulbisGo/. Ten galima
ap žiū rėti šeimos narių darytas nuotraukas. * Moteris ieško senelių priežiūros

darbo. Tel. 847-942-0575.
* Moteris ieško bet kokių pakeitimų
vienai parai ar su grįžimu namo. Galiu
pakeisti naktį. Tel. 708-833-0417.
* Moteris ieško vaikų ar pagyvenusių
žmonių priežiūros darbo su gyvenimu.
Legalūs dokumentai, patirtis, reko-
mendacijos, vairuoja. Gali išleisti atos-
togų. Siūlyti įvairius variantus. Tel.
312-714-7940.
* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevai-
ruoja, minimali anglų kalba. Tel. 630-
552-4169.
* Moteris ieško žmonių slaugymo dar-
bo. Gali pakeisti arba išleisti atostogų.
Tel. 312-492-8795.
* Moteris pirks darbą. Dirba su sun-

kiais ligoniais ir įvairia aparatūra.
Galiu išleisti išeiginių. Tel. 773-396-
9232.
* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Anglų kalba, nevai-
ruoja, patirtis, rekomendacijos. Tel.
773-954-5223.
* Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Vairuoja, geros re-
komendacijos, anglų kalba. Gali išleisti
atostogų arba pakeisti bet kurią sa-
vaitės dieną. Tel. 773-344-8829.
* Šeima ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Anglų kalba, automo-
bilis, rekomendacijos, patirtis. Tel. 773-
954-5223 arba 773-344-8829.
* Moteris ieško darbo su gyvenimu.
Patirtis, automobilis, anglų kalba, re-
komendacijos. Tel. 847-721-7185.

Accounting
Income TAX Consulting
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– Kas Jums pasiūlė tą galeri-
ją. Ar Jūs pats ją susiradote?

– Ją padėjo surasti LR Gene ra -
linis konsulatas Čikagoje.  Nulėmė ir
tai, kad susitarėme gana lengvatinė -
mis sąlygomis.

– Kaip Jums gimė mintis savo
albumą pristatyti įvairiose šaly se?

– Kai leidau albumą, jo kių paro-
dų neplanavau. Man albumas nebuvo
verslo projektas, aš jo nedariau tam,
kad uždirbčiau pinigų. Pirmiausia
mane tokiam pro jek tui įkvėpė tai,
kad žmonėms labai patiko mano nuo-
traukų albumas ,,Neregėta Lietuva”
– nepigiai kainuojanti knyga jau
kuris laikas yra knygynų skaitomiau-
siųjų trejetuke.

Pamačius, kad albumas turi tokį
pa sisekimą, atėjo mintis parodyti šį
leidi nį pa sauliui. Labai mėgstu ke -
liauti, esu buvęs daugelyje šalių, tad
da bar turiu misiją keliaujant prista -
tyti Lietuvą.

Aišku, padėjo ir tai, kad tuo metu
jau bu vau sukaupęs nemažai patir-
ties ir fi nansinių išteklių, tad galėjau
leisti sau surizikuoti. Pagalvojau – jei
nie ko nesigaus, nieko baisaus – ir pa -
mėginau. Taigi tiesiog išpildžiau savo
svajonę. 

– Lietuvos kraštovaizdis
daug kartų fotografuotas, maty-
tas. Ar nebijojote pasikartoti ?

– Pirmiausia, kaip sakiau, ne -
galvojau kad čia taip viskas ,,įsisuks”.
Minties, kad ši knyga bus taip perka-
ma, tiesiog net nebuvo. Man foto gra-
fija  – pomėgis, sakyčiau aistra. Jau
bus kokie šešeri metai, kai fo to grafija
užima didelę mano gyveni mo dalį. Ma-
ne labai žavi ta veikla. Aš ne tik daug
ko išmokau, bet ir supratau, kad man
tas yra labai labai įdomu. Il gainiui
gimė mintis, kad tai, kas pa daryta,
reikia parodyti platesniam ra tui. 

– Kada  užsidegėte fotografi-
ja?

– Dešimt metų praleidau rek  la -

mos versle, kuris yra la bai ali nan  tis.
Kū  rybiškiems žmo nėms šia me versle
nelengva. Po kurio laiko  jie arba iš si -
semia, arba pradeda ja bodė tis. Tad
fo tografavimas man bu vo tarsi atgai-
va nuo darbo – darai tą, ką nori, pa -
teikti savo darbą taip pat gali taip,
kaip tau atrodo geriausia. Nesi įsp -
raus tas į jokius rėmus. Tai ne rek -
lamų kūrimas.

– Pradėdamas darbą nežino-
jote, kad albumas bus toks popu-
liarus. Ar nebuvo gaila ,,iš mesti
pinigų į balą”?

– Ne, ne. Man tiesiog tai buvo la -
bai įdomi patirtis. Apskraidyti tiek
Lie tuvos, susipažinti su daugybe
žmo  nių, kuriuos aš sutikau kelyje ir
kurie man geranoriškai padėjo, talki-
no. Kažkur giliai širdyje tikėjau, kad
tie pinigai sugrįš. Tai yra darbo įver-
tinimas. Ir kai visa taip susidėjo, esu
tikrai pamalonintas. Buvo labai gera
ir malonu. 

O kai pasisekė, mane pagavo ne
tik įkvėpimas daryti parodas. Pradė -
jau galvoti, kaip padaryti, kad tą kny -
gą galėtų skaityti ne tik lietuviai. Iš
pradžių albumas išėjo lietuvių ir
anglų kalbomis, o dabar jau yra išver-
stas į rusų, lenkų, ispanų ir vokiečių
kalbas. Šiais metais planuojame
albumą išleisti prancūzų, italų, švedų
ir japonų kalbomis. 

Taip pat išleidome kompaktines
plok š teles su nedidele knygele, pla -
nuoju daryti projektą vaikams – visa
tai mane įkvepia tą darbą tęsti. Da -
bar su šiuo projektu susijęs visas ma -
no gy veni mas. 

– Kur Jūsų albumo pasiseki-
mo priežastis?

– Manau, kad man pavyko patai -
kyti į nacionalinio pasididžiavimo
troš kulį. Mūsų mažai tautai tai, ma -
tyt, yra labai svarbu  – turėti sim bo -
lius, išraiškas. Tą jausmą suvienija
krepšinis, šiuo metu lietuviai di -
džiuo  jasi ,,Švyturio” alumi. Man tik-
riausiai pavyko, kad buvo niša. Nors,

kaip Jūs sakote, – buvo tų albu mų,
tačiau šis – truputį kitoks. Pa dirbėjau
iš peties, sudėjau visą savo ,,dū šią” ir
pavyko. Per vienerius metus už fiksuo-
ta tai, ko plika akimi nepamatysi...

Be to, ilgą laiką, gal jau kokius
20–23 metus, naujų albumų apie Lie-
tuvą ir nebuvo išleista. Be jokios abe-
jonės prisidėjo ir tai, kad aš pats daug
metų dirbu reklamoje ir pritaikiau
tiek sa vo patirtį, tiek įvairiausius ry-
šius. Rek lama buvo gana didelė – nau-
dojame ir lauko reklamą, televiziją ir
spaudą. Tai tiesiog tapo geru prekės
ženklu. Aš nepamenu, kad knygų lei-
dyboje būtų buvusi to kia didelė rekla-
ma. 

– Pripažįstate, kad jeigu ge -
rai sukursi reklamą, prekė grei -
tai suras pirkėją?

– Aš negaliu to nepripažinti. Ma -
nau, kad daugelis menininkų, kurie
daro tikrai daug vertingų ir įdomių
darbų, apie reklamą neturi arba su -
pratimo, arba galimybių ją užsakyti.
Šiais laikais neužtenka kažką pada -
ry ti, reikia dar labai mokėti parodyti,
ką tu padarei. Kadangi aš toje srityje
dirbu, žnojau, kad be viešųjų ryšių
gali nieko ir nebūti.

Dar tik pradėjęs dirbti ties albu-
mu, aš pradėjau rašyti į  spaudą, pa -
sakoti apie tai, kad bus toks albumas.
Prieš pat išleidžiant albumą, taip pat
,,nuvingiavo” didelė reklamos banga.
Viskas buvo daroma profesionaliai.
Re   tas atvejis leidyboje, kad vis kas
taip būtų iki galo išmąstyta. Išleidus
albumą buvo suorganizuotas labai di -
delis pristatymas, buvo pakviesta 500
svečių. Aišku, žmonėms patiko ir
pats albumas, galų gale, buvo parink-
ta kaina, kuri gal ir nemaža, tačiau
nėra ir ypatingai didelė. Tad žmonės
perka ją dovanoms – ar gimtadie nio
proga, ar užsienio svečiui. Tokio al-
bumo jau ilgą laiką nebuvo, mes į
užsienį vis šakotį, gintarus, lietuviš -
kus saldainius veždavome. Tie saldai -
niai – tai toks provincialus dalykas, o
šiuolaikiškų ir gražių gin taro dirbi -
nių taip pat nelabai turime.

– Ar manote plėtoti toliau šį
projektą?

– Vasario 12 d. mėnesį Vil niaus
knygų mu gės metu buvo pri s taty tas
oro fotografijų albumas bei eko lo ginis
projektas „Neregėta Lie tuva 2009”,
skirtas paminėti Lie tu vos vardo tūk -
s tantmetį. Tai šiek tiek mažesnė kny -
ga, kurioje bus galima rasti niekada
dar nepublikuotų archeologinio pa -

vel do fotografijų ir pa noraminių nuot-
rau kų, atsiver čian čių net per keturis
pus lapius, bei nau  jų, tik šiam leidimui
darytų fo tografijų. Naujasis al bumas
ge rokai patogesnis dėl savo mažesnio
ir kompaktiškesnio formato bei leng -
ves nis už pirmąjį „Ne re gėtos Lietu -
vos” leidimą, tačiau išliko toks pat iš-
vaizdus kaip ir jo pirmtakas, o ir kai-
na bus perpus pigesnė. Albumas  eko-
logiškas – fotografijos at spaustos ant
eko lo ginio suomiško popie riaus, ati-
tinkan čio griež čiausius miš kų prie-
žiūros ir at sodinimo rei kalavi mus.
Maža to – už kiekvieną įsi gytą al  bu-
mą pasodinsi me po ąžuo lą – taip bus
sukurta ,,Ne re gėtos Lietu vos” tūks-
tantmečio gi ria. 

– Kur tas ąžuolynas suža -
liuos?

– Kėdainių rajone. Pirmasis tūk-
stantis ąžuolų bus pasodinti jau šių
metų pavasarį. Didelį žemės plotą,
ten kur pačios geriausios sąlygos aug -
ti ąžuolams, netoli Nevėžio šiai idėjai
įgyvendinti jau paskyrė Lie tuvos ge-
neralinė miš kų urėdija.

– Kaip nuotraukos patenka į
parodą? Ar Jūs jas padarote Lie -
tuvoje ir siunčiate parodos ren -
gėjams, ar darote kiekvienoje ša -
lyje, kur vyksta paroda?

– Iki šiolei nuotraukas darėme
Lietuvoje. Tačiau šį kartą, jas darys
Eugenijus Krukovskis Čikagoje. Šią
vasarą Eugenijus viešėjo Lietuvoje, ir
mes su juo susipažinome. Čikagoje jis
turi fotostudiją, tad pagalvojome ir
nu tarėme nuotraukas atspausti Čika -
goje. Paroda vyks ne tik Amerikoje, ji
keliaus ir į Kanadą (ten paroda atida-
roma kovo 13 d. ). E. Krukovskis ma -
lo niai sutiko at spaus dinti ir nuot rau -
kas, skirtas parodai Kanadoje. Mums
nereikės siųsti nuotraukų iš Lietuvos. 

Norint, kad at siskleistų tikrasis
vaizdų grožis, mes spaudžiame dide-
lio formato nuot raukas, tad jų siunti-
mas mums ne mažai kainuoja. 

– Koks nuotraukų likimas po
parodos?

– Nuotraukas palieku konsulato
ar ambasados žiniai toje šalyje, kur
buvo paroda. Dažniausiai jos dar pa -
ke liauja po keletą  tos šalies miestų.
Parodas imasi organizuoti konsula -
tai. Pvz., Argentinoje iš Mendozos
paroda keliaus į Rosario miestą, vė -
liau į Buenos Aires ir kitas Argen -
tinos provincijas. Po Čikagos pa rodos
nuotraukos keliaus į Cleve land, gegu -

Su šiuo projektu susijęs visas ma no gy veni mas
Čikagoje atidaroma Mariaus Jovaišos fotografijos paroda

Pirmą kartą Aus tralijoje 2008 m.  kovo 11-ąją  ati da ryta paroda „Nere -
gėta Lie tu va” ke  liauja po visas mūsų šalies atsto vybes pasaulyje.

Šių metų kovo 11 dieną LR generalinis konsulatas Či ka goje kviečia į ži-
nomo ver sli nin ko ir fotografo Ma riaus Jo vai šos fotog rafijų parodą „Ne  regėta
Lie tuva”. Parodos atidarymas įvyks kovo 11 d. 6 val. v. „Ri ver East Art Cen-
ter” galerijoje (435 East Illinois Street, Chicago, IL 60611). Joje dažnai vyks-
ta fotoparodos.  Įėjimas nemokamas.  

Su Mariumi Jovaiša kalbėjausi jam tik grįžus iš Argentinos, kur Men-
dozos provincijos Vyno mu zie juje vyko aštuntasis 2008 metais išleisto albumo
„Neregėta Lietuva”, išversto į penkias kalbas ir verčiamo dar į keturias, pris-
tatymas pasaulyje.

Marius Jovaiša
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MARIJA ŽIŪRYTĖ

SVOTELIENĖ
Mirė 2009 m. vasario 27 d.
Marija buvo a. a. Alfonso našlė.
Nuliūdę liko: vaikai Rymantas, Audronė ir Vėjūnė su šeimomis;

brolvaikiai ir kiti giminės Amerikoje, Kanadoje, Europoje ir Lie-
tuvoje.

Marija ir  Alfonsas Svoteliai palaidoti Šv. Kazimiero lietuvių ka-
pinėse, Chicago, IL.

Nuliūdę artimieji

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

žės 9 d. jos bus rodomos LR ambasa -
doje Washington, DC, planuojama pa -
ro dą nuvežti į Floridą. 

Kai kurias nuotraukas ambasada
ar konsulatas gali padovanoti  savo
sve čiams, papuošti savo patalpas. 

– Jūsų parodose tikriausiai
apsilanko žmonės, niekada net
negirdėję apie Lietuvą. Kaip
jiems patinka Jūsų rodoma Lie -
tuva?

– Kai man į akis visi sako labai
gražius žodžius, norisi tikėti, kad jie
yra nuoširdūs. Labai dažnai per pris-
tatymus tenka girdėti, kad žmonės
net neįsivaizdavo, kokia graži ta Lie -
tuva. Ir visi jau rytoj nori važiuoti pas
mus. Parodos atidaryme Argentinoje
su Lietuvos ambasadoriumi Vaclovu
Šalkausku juokavome – nors imk ir
čia pat pardavinėk bi lietus į Lietuvą
(juokiasi).

Keliaudamas pasiimu knygų ar
kompaktinių filmų, kad, pasitaikius
progai, galėčiau parodyti ir papasa ko -
ti žmonėms apie Lietuvą. Taip pat
dovanoju knygas ir filmus savo nau-
jiems pažįstamiems. 

Tikiuosi, kad dalis žmonių vis
dėlto kada nors atvažiuos į Lietuvą. 

– Ar Jums pačiam atsivėrė
Lietuva tokia, kokios ir pats neį-
sivaizdavote?

– Turiu prisipažinti, kad tokių
akimirkų buvo. Ypač, kai fotografuoji
taip plačiai, kai akimis aprėpi tiek
daug, kada pajauti Lietuvą kaip  savo
delną, savo pirštus. Ji pasidarė tokia
patraukli, miela, ypač tos vietos, ku -
riose anksčiau nebuvau užklydęs.
Kartais užsimerki ir per keletą aki -
mirksnių ją mintimis prabėgi. Tai
nuostabus pojūtis regėti savo šalį nuo
krašto iki krašto, kai supranti, kodėl
Kaunas stovi toje vietoje, o ne kitoje,
kodėl Vilnius ant tų kalvų pastatytas.
Žinoma, tą įspūdį padidina ir tai, kad
Lietuvą matai iš aukštai. Ne iš tiek
aukštai, kaip iš lėktuvo, tačiau paki -
lęs virš jos kokį 100 metrų. Tai
palieka gilų įspūdį.

– Kokiomis priemonėmis
nau  dojotės fotografuodamas Lie -
tu vą iš aukštai?

– Visur ieškodavau tinkamiausių
priemonių – dalį nuotraukų padariau
skraidydamas motorine skraidykle.
Tai labai patogu, tačiau pasienio zo -
nose ar virš didžiųjų miestų ja nelei-
džia skraidyti. Teko fotografuoti ir iš
oro balionų, mažų lėktuvų, kelis kar-
tus pavyko prisigretinti prie ka riškių,
net ant krano buvau užsikoręs –
Trakų pilies naktinę fotosesiją da -
rėme. Mat tik taip galėjome padaryti
tą vadinamą ,,ilgą išlaikymą” . Trakai
ne kartą buvo fotografuoti iš oro, ta -
čiau aš ieškojau tokios perspektyvos,
tokio apšvietimo, kurie būtų nema -
tyti. Tad reikėjo laukti saulėlydžio. Ir
Vilniuje Katedros aikštę iš 35 m
aukščio fotografavau, siekiau, kad
vaizdas kažkuo nustebintų žmones. 

– Ar Jums įdomi fotografija
ne kaip fotografui, bet kaip eili -
niam žmogui?

– Taip, taip. Labai įdomi. Aš daug
metų fotografuoju ne tik albumams,
bet ir tai, kas mane domina. Darau
portretus, fotografuoju ir ,,iš apa-

čios”, ne tik iš viršaus. Man labai
įdomūs įvairūs vaizdai, daug eksperi-
mentavau ir darydamas portretus.
Esu foto grafavęs daug žymių poli-
tikų, mode lių ir gyvūniją. 

Kartu domiuosi ir kinematog ra -
fija, kuriu dokumentinius filmus. 

– Gal kada nors sulauksime
albumų ir apie žmones?

– Turiu visokiausių vizijų ir pla -
nų. Pagal išsilavinimą esu istorikas,
mano tėvas Eugenijus Jovaiša (VPU
Istorijos fakulteto dekanas) – archeo -
logas. Augau archeologinėje aplin ko -
je, tad nenuostabu, kad mano nau-
jame, tūkstantmečiui skirtame albu -
me yra nuotraukų, padarytų muzie -
juo se ar archeologinių kasinėji mų
me tu. Žmonės gal ne visada žino, kad
Lietuva gyvavo daug seniau nei prieš
jos vardo paminėjimą, mūsų istorija
siekia keletą tūkstantmečių, žmonės
mūsų kraštuose jau seniai gyvena, jie
turėjo pakankamai aukštą kultūrą ir
civilizaciją. To nereikia pamiršti.  

– Esate baigęs istorijos mok-
slus, turite mokytojo diplomą, į
fotografijos pasaulį atėjote iš
verslo srities. Kaip ir kada Jūs
mokėtės fotogra fa vimo?

– Gyvenime savarankiškai mo -
kiau si daugybę dalykų. Kalbos, rekla -
mos pagrindai, filmavimas bei foto -
grafavimas, kompiuterinė grafika, fil-
mavimas – tai vis mano mokslai be
universiteto. Mokymasis yra nuolati-
nis procesas. Niekada ne galėčiau pa-
sakyti, kad jau kai ko išmokau, visa-
da yra kur tobulėti.

Man patinka gilintis į fundamen-
talius dalykus. Be to, Lietuvoje ne la -
bai ir buvo (o ir nėra), kur tokių da -
lykų pasimokyti, tad ir bandai pats.
Norint būti geru fotografu tiesiog
turi labai labai daug fotografuoti.
Praktika, analizavimas, lyginimas –
kasdieninis darbas. Tą ir stengiuosi
daryti. 

– Kaip dieną ilginat?
– Nežinau, koks čia receptas. Vie -

nu metu galvoje kirba keletas projek-
tų. Aišku, tai tam tikra sveikatos ir
nervų kaina. Niekada negali ,,išsi-
jungti”. Bet kai darai tai, kas labai
patinka ir yra miela, tai gal irgi nėra
blogai. 

– O kaip šeimyna žiūri į Jūsų
darbus? 

– Neblogai žiūri. Aš taip pat
stengiuosi per metus 2–3 mėnesius
praleisti tik su šeima. Štai dabar visi
kartu 5 savaites buvome Pietų Ame -
rikoje. 

Sekmadienis – šventas reikalas
praleisti su šeima. Aplan kome tėvus,
kuriuos turime gyvus ir sveikus, šeš-
tadieniais važiuojame pas mano, sek-
madieniais – pas žmonos. 

– O žmona nebando fotogra-
fuoti?

– Kol maži vaikučiai, nelabai yra
laiko. Pradėjus ruošti parodas, jos
darbas – fotografuoti parodų ati da-
rymus. 

– Ačiū už pokalbį ir lauksime
Jūsų parodos atidarymo Čikago-
je.

Kalbino Laima Apanavičienė

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2009 m. vasario 27 d. savo
namuose, Hartford, CT, sulaukusi 100 metų, mirė mūsų mylima ir
brangi mamytė, močiutė ir promočiutė

A † A
JADVYGA DAPKUVIENĖ

URBONAVIČIŪTĖ
Jadvyga gimė 1908 m. gruodžio 6 d., Daumantų kaime, Dotnu-

vos valsčiuje, Kėdainių apskrityje, pasiturinčių ūkininkų Boleslovo
Urbonavičiaus ir Michalinos Montvilaitės šeimoje.

Jadvyga ištekėjo už miškininko Henriko Dapkaus, susilaukė sū-
naus Algirdo ir dukters Gražinos.

Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, šeima pasitraukė į Va-
karų Vokietiją. Iki išvykstant į JAV, gyveno Hanau a/m DP lageryje.

1948 m. balandžio 29 d. laivu Marine Flasher šeima atvyko į New
York ir apsigyveno pas Jadvygos pusseserę Frances Plona, Hartford,
CT. Iki savo pensijos dirbo Lloyd’s ir Robert’s kailių siuvykloje. 

Priklausė Šventos Trejybės parapijai, JAV Lietuvių Bendruo-
menei.

Giliame liūdesyje liko: sūnus Algirdas su žmona Regina, duktė
Gražina su vyru Vytautu Pileika; vaikaičiai: Aušra, Kęstutis su žmo-
na Maria, Andrius su žmona Dana, Vytas Pileika su žmona Deborah,
Rimas Pileika su žmona Barbara ir devyni provaikaičiai. Lietuvoje
liko sesers a. a. Marytės Kaštaunienės vaikai: Michalina Šarkaus-
kienė, Jadvyga Orantienė, Teklė Vilienė, Elena Tuleikienė, Antanas
Kaštaunas su šeimomis ir Aleksandras Kaštaunas, brolio a. a. Bo-
leslovo vaikai Henrikas Urbonavičius ir Gražina Antanaitienė su
šeimomis.

A. a. Jadvyga palaidota kovo 2 d. šalia savo vyro a. a. Henriko
Dapkaus Fairfield kapinėse, W. Hartford, CT.

Mūsų mamytė baigė savo žemišką kelionę prižiūrima ir su meile
globojama p. Erikos, kuriai mūsų šeima lieka ypatingai dėkinga.

Liūdinti šeima

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2009
m. kovo 5 d. 1:55 v. p. p. iškeliavo į Amžinybę

A † A
LEONAS TRAŠKA

Gimė Lietuvoje, Kaune. Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Či-
kagos Marquette Park apylinkėje.

Nuliūdę liko: žmona Gražina Lukas-Lukoševičiūtė; dukterys
Rūta Green su vyru Richard, Vilija O’Donnell su vyru Kevin, Da-
lia Kozbiel su vyru Darrell; anūkai Andrius ir Emilia Green,
Lukas ir Alina O’Donnell; sesuo Jadvyga Baltrušaitienė su šeima
Lietuvoje bei kiti giminės.

A. a. Leonas bus pašarvotas sekmadienį, kovo 8 d. nuo 3 v. p.
p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 9 d. 9:30 val. ryto Petkus
Lemont laidojimo namuose, iš kur velionis bus palydėtas į Pal.
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus auko-
jamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Leonas bus palaidotas Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašom aukoti Mišioms arba jūsų pasirinktai
labdaros organizacijai.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
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�Už a. a. poetą Kazį Bradūną šv.
Mišios bus aukojamos kovo 8 d. sek-
madienį. 10 val. r. Švč. Mergelės Ma -
rijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčio-
je, Brighton Park. Lietuvių rašytojų
draugija, užprašiusi šias šv. Mišias,
kviečia čikagiečius šiose Mišiose daly-
vauti ir maldoje prisiminti mūsų
poetą a. a. Kazį Bradūną.

�JAV LB Švietimo tarybos orga -
nizuojama Mokytojų konferencija
vyks Lemonte sekmadienį, kovo 8 d.
9 val. r. šv. Mišios Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijoje. 10 val. r.  – kon -
ferencijos pradžia. 

�,,Draugas” jubiliejiniam kon -
cer tui ruošia reklaminį leidinį – Svei -
ki nimo programą. ,,Draugo” leidėjai
prašo kiek vieno lie tuvio, prenumera-
toriaus bei organizacijų vadovų at -
siųsti sveikini mą su informacija apie
savo veiklą. Pra šoma auka už vieną
puslapį – 200 dol., pusė psl. – 100 dol.,
,,auksinis puslapis”  – 500 dol.  Savo
aukas su tekstu siųsti: ,,Drau go” ad-
ministracija, 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629 iki kovo 5 d. 

��ALRK Moterų sąjungos 3 kuo pa
šaukia šių metų susirinkimą, kuris
įvyks kovo 14 d. 2:30 val. p.p. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
salėje. Kviečiame nares dalyvauti.  

�Balzeko lietuvių kultūros mu -
zie jaus Geneologijos skyrius, 6500 S.
Pulaski Rd., Chicago, IL 60629, šeš-
tadienį, kovo 14 d., 3 val. p. p kviečia
į paskaitą ,,Geneologiniai tyrinėji-
mai: Šv. Kazimiero lietuviškos kapi -
nės Čikagoje”. Šv. Kazimiero lietu-
viškų kapinių direktorius Petras Ble -
kys pasakos kapinių istoriją, apie jų
struktūrą ir galimybes kapinėse su -
rasti giminaičių kapus. Daugiau in -
formacijos teikia Karilė Vaitkutė tele-
fonu: 773-582-6500.

�Šiemetiniai sriubos pietūs bus
kovo 15 d., 12:30 val. p. p. PLC did -
žiojoje salėje. Svečias – kunigas iš
Boston Vidmantas Šimkūnas, SJ. Visi
maloniai kviečiami.

�Lietuvos Dukterų draugijos me-
tinis visuotinis susirinkimas įvyks
ko vo 22 d., sekmadienį, 10 val. r. Pa -
saulio lie tuvių centre, Lemonte. Bus
aptarti dideli pasikeitimai, renkama

nauja valdyba. Prašome nares, vieš-
nias ir svečius dalyvauti.

�Pavasarinė Jaunimo centro
mu gė vyks kovo 28 d., šeštadienį, nuo
10 val. r iki 3 val. p. p. ir kovo 29 d.,
sekmadienį, nuo 10 val. r. iki 2 val. p.
p. didžiojoje salėje. Galėsite įsigyti
įvairiausių gėrybių, velykinių dova -
nėlių. Stalus prekiavimui užsisakyti
skambinant Mildai Šatienei tel.: 708-
447-4501 ir Anelei Pocienei tel.: 708-
636-6837.

�Balandžio 26 d., sekmadienį:
Morton East High School auditorijoje
(2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL)
Lietuvių opera Čikagoje pristatys
premjerą  – Johann Strauss operetę
„Šikšnosparnis”. Pradžia 3 val. p. p.
Jūsų dosni parama padės išvysti
spek  taklį. Aukas prašome siųsti:
Lithuanian Opera, Co., Inc., 1S 204
Eliot Ln., Villa Park, IL 60181. Tel.
pa siteiravimui: 773-501-6573.

�Š. m. kovo 28 d., šeštadienį, Šv.
Petro lietuviškoje parapijoje Bostone
vyks III JAV lietuvių katalikų Sie -
lovados konferencija, kurią ruošia
Lie tuvos vyskupų konferencijos Už -
sienio lietuvių katalikų sielovados de -
legatūra. Kviečiami dalyvauti lie tu -
vių sielovadoje dirbantys kunigai, pa -
rapijų tarybų nariai, parapijos veik -
loje dalyvaujančios ir ją remian čios
organizacijos, vienuolijos, parapijie -
čiai ir sielovados bendradarbiai. Ad -
resas: 50 Orton Marotta Way, South
Boston, MA. Registraciją veda admin.
Rūta Rusinienė  tel.: 416-233-7819
ar ba el. paštu: admin@sielovada.org.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

,,Draugo” knygynèlyje

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

IŠ ARTI IR TOLI...

Sausio-vasario mėnesio ,,Lithua -
nian Heritage” numeryje nemažai
vietos skirta šiemet švenčiamam
Lietuvos vardo paminėjimo tūkstant-
mečiui ir programai „Vilnius –
Europos kultū ros sostinė 2009”.

Apie tai savo straipsnyje ,,Lietu -
vos tūkstantmetis” rašo Alvydas Ka -
raša. Vydas Dolinskas pasakoja apie
Vilniuje baigiamus įrengti Valdovų
rūmus. Iškart po straipsnio surašy-
tos svarbios Valdovų rūmų datos, o
pačiame žurnalo viduryje puikios
nuotraukos apie rūmų restauraciją. 

Mėgstantiems  Lietuvos istoriją
patiks Gloria Kyvitaitės į anglų kalbą
išverstas straipsnis iš ,,Vilniaus le-
gendos” apie Žygimanto Augusto
dva sią.

Maloniai nustebino kitataučių
University of Illinois at Chicago stu-
dentų pasisakymai apie Lietuvą –
korėjietė Jihye Sharon Kang rašo
apie lietuvišką tautinį kostiumą,
ame rikietė Shardae Yong apie Kū -
čias, o amerikietį vaikiną Harish
Devineni, žinoma, sudomino lietu-
viškas krepšinis. 

Kaip visada su malonumu per-
skaičiau pastovios žurnalo korespon-
dentės Jennifer Virškus komentarus.
Šį sykį ji duoda patarimus tiems, kas
neseniai atvyko į Lietuvą.

Kulinarijos kampelyje rasite
karštų sriubų receptus.

Taigi, žurnalas įdomus ir turi -

ningas. Jį galite užsiprenumeruoti
(kaina metams – 29.95 dol.) Čekius
siųsti adresu: Baltech Publishing,
PO Box 225, Lemont, IL 60439.

Žurnalą galite nusipirkti ir
,,Draugo” knygynėlyje. Numerio kai -
na – 4.95 dol. Jį galima įsigyti paštu,
pridedant 10,25 proc. mokestį, užsi -
sakant IL valstijoje. Persiuntimo
kaina – 3 dol. Per siun čiant daugiau,
už kiek vie ną papildomai siunčiamą
žurnalą – 2.5 dol. siuntimo mokestis.
Prieš perkant pra šome paskambinti
admi nistracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A.

,,Lithua nian Heritage”

Smagu, kad į aktyvią veiklą vis dažniau įsijungia University of Illinois at
Chicago (UIC) studijuojantys lietuvaičiai, įkūrę Lietuvių studentų asociaci-
ją. Gegužės 2 d. studentiškas jaunimas rengia Lietuvos vardo paminėjimo
1000-mečiui skirtą šventę, kuri vyks UIC Forum salėje (725 Roosevelt Rd.,
Chicago) nuo 5 val. p. p. iki 8 val. v. 

Pasidabinusius asociacijos marškinėliais studentus sutikome ir lab-
daros vakare ,,Man reikia Jūsų...”. 

Nuotraukoje sėdi iš kairės : Alina Zaukaitė,  Karolina Graušlytė, Aurelija
Tamošiūnaitė ir Lina Kiznytė. Stovi iš kairės: Paulius Vertelka, Tadas Ston-
kus, Tadas Saudargas, Gediminas Poviliūnas. 

Laimos Apanavičienės nuotr.

Eteryje pokalbis su vienu iš atlikėjų
EDMUNDAS SEILIUS: 

GYVENIMAS, POŽIŪRIS, DAINOS
2009 m. kovo 13 d. 4 val. p.p. 

Čikagos laiku per informacinę laidą
,,Studija R” 1080 AM ir internetu

www.laikas.com
Susipažinkime iš arčiau su  solistu!

,,DRAUGO” JUBILIEJINIAM KONCERTUI ARTĖJANT 


