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Vilniuje, prie Rusijos ambasados, įvy-
ko piketas, kurio dalyviai reikalavo
atšaukti suvaržymus vairuotojams ir
siūlė atkreipti dėmesį į Rusijoje vyk-
domus žmogaus teisių pažeidimus.

ELTOS nuotr.

V. Ušackas: su rusais reikia kalb∂tis
Vilnius, rugpjūčio 14 d. (Delfi.lt)

– Su rusais reikia kalbėtis, o ne ka-
ringai mojuoti vėzdais ar erzinti pa-
reiškimais, aiškina užsienio reikalų
ministras Vygaudas Ušackas. Jis tiki-
si konstruktyvių santykių su Rusija,
tačiau žada „tikrai nepardavinėti ir
neatsisakyti nei savo vertybių, nei is-
torinio teisingumo principų”.

Anot Lietuvos diplomatijos vado-
vo, Rusijos pasiūlyti keliai ieškoti iš-
eičių iš vežėjų krizės yra žingsnis į
priekį, bet dar nepakankamas.

Komentuodamas kai kurių spe-
cialistų siūlymus nemoralizuoti Ru-
sijos, ministras priminė Vyriausybės
įsipareigojimą vykdyti konstruktyvią
ir principingą politiką.

„Esame suinteresuoti dalykiš-
kais ryšiais, kurie remtųsi savitarpio
pagarba. Žinome iš savo patirties,
kad Rusija yra svarbus, tačiau sudė-
tingas kaimynas, su kuriuo reikia
kalbėti, ir ne tik per Briuselį, ne tiek
vetuojant sprendimus, kiek kalbant –
ir kartu su Briuseliu, ir vieniems.
Rusai mėgsta, kai su jais žmonės kal-
ba, o ne atsuka nugarą”, – sakė mi-
nistras.

Nukelta į 6 psl.

Atleidžiamas dar vienas VSD direktoriaus pavaduotojas

Vilnius, rugpjūčio 14 d. (BNS) –
Penktadienio rytą Nigerijoje išlais-
vinti penki Lietuvos jūreiviai į tėvynę
grįš už valstybės lėšas. Tai pranešė
užsienio reikalų ministras Vygaudas
Ušackas.

Pasak jo, jūreiviai – Sergejus
Triškinas, Aleksandras Alatyrcevas,
Vladimiras Blazevičius, Vladas Ker-
šys ir Aleksandras Solovjovas – į Lie-
tuvą grįš sekmadienį arba pirmadienį.
Tai priklausys nuo lėktuvų skrydžių.

,,Sveikiname artimuosius ir visą
Lietuvą su šia džiugia žinia. Buvo 11
nežinomybės ir įtampos dienų. Noriu
išreikšti savo padėką ‘Limarko’ įmo-
nės vadovams, kurie elgėsi tikrai la-
bai profesionaliai, pilietiškai, huma-
niškai ir patriotiškai rūpindamiesi
savo darbuotojais ir jų artimaisiais”,
, – sakė Užsienio reikalų ministerijos
vadovas.

V. Ušackas neatskleidė, nei kas
buvo jūreivių pagrobėjai, nei kokio-
mis aplinkybėmis jie buvo išlaisvinti.

,,Tai yra pirmas atvejis Lietuvos
istorijoje, tikimės, kad paskutinis.
Jau dabar yra sudaryta darbo grupė,
kuri daro išmoktas pamokas – kokių
priemonių turėtų imtis kiekvienas
laivo savininkas ir valstybė, ką mes
galime išryškinti tarptautiniu lygiu”,
– kalbėjo Lietuvos diplomatijos vado-
vas.

Pasak jo, pirmiausia vaduojant
įkaitus buvo kalbama su Vokietija, ka-
dangi ši šalis atstovauja Lietuvai kon-
sulinės pagalbos klausimais. Buvo ta-
riamasi ir su kitomis jūrinėmis šalimis.

Vilnius, rugpjūčio 14 d. (Delfi.lt)
– Prezidentė Dalia Grybauskaitė iš
pareigų nutarė atleisti jau antrąjį
Valstybės saugumo departamento
(VSD) generalinio direktoriaus pava-
duotoją – Dainių Dabašinską. Apie tai
po VSD vadovo Povilo Malakausko
susitikimo su šalies vadove pranešė
prezidentės atstovas spaudai Linas
Balsys. Pasak jo, vietoje atleidžiamo
D. Dabašinsko departamento vadovo

pavaduotojo pareigas nuo rugsėjo 16
d. eis Romualdas Vaišnoras.

„Tai gana patyręs darbuotojas,
kuris dirbo vidaus reikalų sistemoje,
kurį laiką – Specialiųjų tyrimų tar-
nyboje (STT), Užsienio reikalų minis-
terijoje ir pakankamai ilgai dirba
VSD”, – apie naująjį pavaduotoją kal-
bėjo VSD generalinis direktorius P.
Malakauskas.

Tuo tarpu D. Dabašinskas, kaip

patvirtino užsienio reikalų ministars
Vygaudas Ušackas, VSD prašymu
skiriamas ministro patarėjo parei-
goms į ambasadą Kijeve.

Klausiamas, dėl kurios priežas-
ties šalies vadovei pasiūlė atleisti vie-
ną savo pavaduotojų D. Dabašinską,
VSD vadovas tikino gavęs jo prašymą
atleisti iš pareigų ir pagal įstatymus
esą privalo teikti šį prašymą prezi-
dentei.

Lietuvos j∆reiviai išlaisvinti

Vilnius, rugpjūčio 14 d. (ELTA)
– Seimo pirmininkas Arūnas Valins-
kas griežtai neigia žiniasklaidoje pa-
sirodžiusią informaciją apie jo ir
,,Ąžuolo” frakcijos ryšius su nusi-
kalstama Kauno ,,Daktarų” grupuo-
te. Turinčius tokios informacijos jis
ragina kreiptis į specialiąsias tarny-
bas ir užbaigti spekuliacijas.

A. Valinskas neneigia, jog yra pa-
žįstamas su kauniečiu Rolandu Mi-
chalskiu, tačiau tai esą niekada ne-
buvo artima pažintis ar draugystė. Ši
pažintis prasidėjo tuomet, kai jis bu-
vo renginių organizatorius ir laidų
vedėjas.

Seimo pirmininkas tikina, kad
jokių verslo ar politinių susitarimų
su R. Michalskiu niekada nesudari-
nėjo ir ši pažintis nedaro jokios įta-
kos jo – Seimo pirmininko ir Tautos
prisikėlimo partijos pirmininko – pri-
imamiems sprendimams.

,,Esu ramus prieš savo sąžinę ir
prieš Lietuvos žmones”, – sako Sei-
mo vadovas.

Tuo tarpu partijos Tvarka ir tei-
singumas Seimo frakcija dėl tariamų
ryšių kreipėsi į valdančiosios koalici-
jos ir Vyriausybės vadovą Andrių Ku-
bilių, reikalaudama nedelsiant paša-
linti A. Valinską iš Seimo pirmininko
pareigų.

Frakcijos seniūno, Seimo opozi-
cijos vadovo Valentino Mazuronio tei-
gimu, jei Premjeras bei valdančioji
koalicija ketina ir toliau būti kartu
su A. Valinsku, ,,reikš tik viena: šian-
dieninė Lietuvos valdžia tarnauja ne
jos piliečiams, bet nusikalstamam pa-
sauliui, ir nėra jokios permainų koa-
licijos – tik kriminalinė koalicija”.
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A. Valinskas neigia
sâsajas su

nusikalt∂liais

V. Ušackas neatskleidė, nei kas buvo jūreivių pagrobėjai, nei kokiomis aplin-
kybėmis jie buvo išlaisvinti. ELTOS nuotr.
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Redakcijos žodis

Rugpjūčio 15-oji, Švenčiau-
sios Mergelės Marijos ėmimo į
dangų diena, ir sykiu Žolinė –
žalumos suvešėjimo ir derliaus
brandos šventė. Taisyklių, kaip
švęsti, nėra – tai priklauso nuo
bendruomenės temperamento,
vaizduotės ir papročių. Pir-
miausia Žolinė – labai svarbi
bendruomenės šventė, nes vie-
nas žmogus derliaus neišaugin-
tų, jam tenka kviestis kitus į
talką. Kartu ši šventė – kaip
gyvybės apytakos ratas, malda
už gyvuosius ir išėjusius. Archa-
jiškos apeigos, lydimos džiaugi-
mosi tuo, ką sukūrėme kartu su
gamta ir artimu savo, perduo-
damos iš kartos į kartą. Tad ne-
praleiskime progos pabūti kartu
prisimenant savo protėvių tra-
dicijas, jų dainuotas dainas, nuo
kurių rugiai linguodavo.

Redaktorė Loreta Timukienė
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Š. m. rugpjūčio 9 d. ,,Ateities”
redaktorė Reda Sopranaitė susitiko
su Čikagos sendraugiais ateitininkais
ir jų bičiuliais Pasaulio lietuvių cen-
tre, Lemonte. Susitikimą surengė
Čikagos sendraugių valdybos nariai
Jolita Kisieliūtė-Narutienė, Irena
Karoblytė, Vytas Čuplinskas kartu su
talkininkais Ramune Kubiliūte ir
Daina Čyviene.

Redaktorė iš pat pradžių visus
pakvietė dalyvauti Ateitininkų kon-
grese, 2010 m. vasarą, rugpjūčio 6–8
d. Vilniuje. Šis kongresas minės atei-
tininkijos šimtmetį, minės ir atei-
tininkijai davusį pradžią ,,Ateities”
žurnalą.

Reda Sopranaitė jau ketvirtus
metus redaguoja ,,Ateitį”. Šį darbą ji
atlieka savo laisvalaikiu, be užmo-
kesčio. Jai pradėjus redaguoti prieš
ketverius metus, ,,Ateitis” ėjo ketu-
ris kartus per metus, o jau šiais me-
tais įsipareigota išleisti dešimtį nu-
merių. Be to, ateitininkijos jubilie-

jaus proga, ,,Ateities” redakcija yra
užsimojusi ir kitų darbų: šiuo metu
yra rengiami spausdinimui žymių
lietuvių straipsnių, pasirodžiusių
,,Ateityje”, rinkiniai, kaip antai kun.
Alfo Sušinsko, Adolfo Damušio, kun.
St. Ylos.

Redaktorė ragino visus žurnalą
prenumeruoti ir ypač skatino už-
sienio lietuvius užsakyti ,,Ateitį”
savo giminaičiams, kuopoms, mokyk-
loms ir bibliotekoms Lietuvoje. Tai
geras būdas visuomenę supažindinti
su šiuo svariu žurnalu. Norintys
padaryti tokią dovaną yra prašomi
susisiekti su redakcija el. pašto
adresu: zurnalas@ateitis.lt. O no-
rintys užsisakyti žurnalą sau ar
saviesiems, gyvenantiems JAV, gali
tai padaryti kreipdamiesi į Laurą
Lapšytę, 2444 9th St #1, Boulder, CO
80304, el. p. lapsyte@yahoo.com.
Vienerių metų prenumerata – 45 JAV
dol. Čekius rašyti: Lithuanian
Catholic Federation ,,Ateitis”

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

,,Ateities” redaktorė pas
Čikagos sendraugius

SKELBIAMAS VASAROS
KONKURSAS

pagal ateitininkų metinę temą
,,Kurkime kultūrą Kristaus tiesoje!”

Bus renkami geriausi kūriniai iš šių sričių: dailės,
fotografijos, kino, muzikos, teatro, literatūros.
Dalyvauti gali visi, kas tik turi kūrybinę gyslelę.

Siųskite savo kūrinius elektroniniu formatu
iki š. m. rugpjūčio 25 d. el. pašto adresu:

konkursas@ateitis.org

Ateitininkų studijų savaitgalis
rugsėjo 4–7 d. ALRKF stovyklavietėje Dainavoje

Paskaitos, pašnekesiai, kultūrinės programos ir pabendravimas. Kviečiami visi
ateitininkai ir jiems prijaučiantys. Savaitgalio registratorė: Ramunė Kubiliūtė,
rkkubilius@yahoo.com Registracijos anketą rasite ateitininkų tinklalapyje:
http://ateitis.org/musu/?p=415

NUMATYTOS PASKAITOS (Programa dar gali keistis)

• Visuomeniškumas praktikoj: ką veikiam? kaip veikiam? kur veikiam (JAV ir
Lietuvoj)? kam nuo to geriau? – dr. Elona Vaišnienė, JAV LB Visuomeninių reikalų
tarybos pirmininkė, PLB ir Lietuvos Seimo bendros komisijos narė, League of Women
Voters of Connecticut tarybos narė.

• Kaip Lietuvos jaunimas yra susiorganizavęs? Kas yra Lietuvos jaunimui svar-
biausia? – Šarūnas Frolenko, Lietuvos jaunimo organizacijos tarybos (LJOT) preziden-
tas

• Lietuvos gyventojų ir į Lietuvą apsilankiusiųjų sveikatos palaikymas ir ligonių
gydymas šalies sveikatos sistemos reformos, ekonominės krizės ir bendrai ribotų
resursų kontekste — dr. Tomas Saladis, Vilniaus Greitosios pagalbos ligoninės direk-
toriaus pavaduotojas.

• Lietuvių išeivijos studentų stažuotės (LISS) programos įspūdžiai, pasiekimai ir
įvertinimai — stažuotėje dalyvavę JAV ir Kanados studentai ir dr. Tomas Saladis,
šią vasarą savo vadovaujamoje ligoninėje priėmęs 10 studentų stažuotojų.

• Simpoziumas: Ateitininkų organizacijos vaidmuo išeivijos gyvenime: istorinė
apžvalga ir ateities perspektyva. Moderuoja Birutė Bublienė, Šiaurės Amerikos atei-
tininkų tarybos pirmininkė.

Rengia Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos ir valdybos sudarytas ruošos komitetas

Ateitininkų namų 30 m. gyvavimo ir
tarnystės jubiliejaus šventė įvyks
š. m. rugsėjo 12 d., šeštadienį,
Ateitininkų namuose, 1380 Castle-
wood Drive, Lemont, Illinois.

6 val. v. — pabendravimas ir paroda
7 val. v. — vakarienė ir programa

Po to — šokiai

Kad visi tilptų, ketinama Ateitininkų
namų pievoje pastatyti didžiulę
palapinę. Vakaro kaina: auka iš
širdies — kiek kas įstengia ir nori
paaukoti (tačiau už gėrimus reikės
mokėti grynais). Užsisakykite vietas
iki rugsėjo 1 d., rašydami el. paštu
30@atnamai.org ar telefonu skam-
bindami Vidai Maleiškienei 630-257-
8087 ar Elzytei Lietuvninkienei 630-
257-8617.

,,Ateities” redaktorė Reda Sopranaitė (k.) nepasiduoda žurnalistui Broniui Nainiui Atei-
tininkų sendraugių subuvime, praeitą sekmadienį Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.

Jono Kuprio nuotr.

Ateitininkų
namai švęs
30 metų
sukaktį

KVIEČIAMI: Visi, kurie norėtų ar-
timiau susipažinti su ateitininkų ju-
dėjimu. Gal Jūsų vaikai dalyvauja,
bet patys nežinote, kas tai per
organizacija? Gal neturėjote pro-
gos Lietuvoje su ateitininkais susi-
pažinti? Gal norėtumėte, kad Jūsų
vaikai dalyvautų lietuviškoje, krikš-
čioniškoje veikloje? Tą savaitgalį į
Jūsų klausimus bus atsakyta.

PROGRAMA: Programoje prista-
tysime ateitininkų organizaciją, jos
istoriją ir dabartinę jaunimo ir su-
augusiųjų veiklą Amerikoje. Susi-
pažinsime, padraugausime, pa-
silinksminsime, padainuosime, pa-
sigrožėsime rudenine Dainavos
gamta.

KAINA: Numatytas savaitgalio
mokestis: nakvynė (už kambarį) —
50.00 dol., maistas — 60.00 dol.
suaugusiems ir 40.00 dol. jauni-
mui iki 16 metų.

Vietų skaičius ribotas, nes tik vienas pastatas
yra šildomas. Jei esate susidomėję dalyvauti,
galite registruotis, parašydami Rasai Kas-
niūnienei adresu rasakas@aol.com, o jei turite
klausimų prašome susisiekti telefonu: 708-403-
4988.

Labai laukiame!

Šiaurės Amerikos ateitininkų
valdyba ir Susipažinimo

savaitgalio ruošos komitetas

Kviečiame susipažinti
su ateitininkų veikla

Spalio 9–11 d.
Dainavoje
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BENDROJI AUDIENCIJA:
MARIJA IR KUNIGYSTĖ

Šios savaitės popiežiaus bendroji
audiencija vyko Castel Gandolfo va-
saros rezidencijoje. Priminęs Šven-
čiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į
Dangų iškilmę ir jau beveik du mėne-
sius švenčiamus Kunigų metus, po-
piežius Benediktas XVI bendrosios
audiencijos katechezėje kabėjo apie
Dievo Motiną ir kunigystę, apie Jos
vaidmenį savo Sūnaus kunigiškojoje
misijoje ir apie Marijos vietą kiek-
vieno kunigo gyvenime.

Marijos ir kunigystės ryšys giliau-
siai įsišaknijęs Įsikūnijimo slėpinyje.
Kai Dievas nusprendė tapti žmo-
gumi savo Sūnuje, jam reikėjo žmo-
gaus laisvo susitikimo. Dievas nieko
nedaro prieš žmogaus valią. Ir čia
įvyko tikrai nepaprastas dalykas:
Dievas tapo priklausomu nuo savo
kūrinio, nuo Marijos ištarto „taip”.
Bernardas Klervietis šiam įvykiui
skyrė vieną savo pamokslų. Jame su
dramatiška įtaiga aprašomas šis
lemtingas visos išganymo istorijos
momentas: visa žemė, visas dangus ir
pats Dievas laukia, kad kūrinys tartų
žodį. Taigi, Marijos tartas žodis
„taip” yra tarsi vartai, pro kuriuos
Dievas įėjo į pasaulį. O tuo pačiu ir
Marija tapo viena svarbiausių Įsikū-
nijimo ir mūsų išganymo slėpinio
veikėjų.

Įsikūnijime, Dievo tapime žmo-
gumi, nuo pat pradžių glūdėjo aukoji-
masis, kryžiaus auka, būsimasis jo
tapimas gyvybės duona, – sakė po-
piežius. Įsikūnijimas, auka ir kuni-
gystė priklauso tam pačiam išganymo
slėpiniui, kurio centre visur matome
ir Mariją.

Dabar eime prie kryžiaus, – sakė
Šventasis Tėvas. Prieš mirdamas, Jė-
zus prie kryžiaus mato savo Motiną ir
savo mylimiausią mokinį, kuris nors
ir yra konkretus vienas asmuo, tuo
pačiu jis tarsi atstovauja visai žmoni-
jai. Marijai Jėzus sako: „Motina, štai
tavo sūnus”, o mokiniui sako: „štai
tavo Motina”. Evangelistas toliau
pasakoja, kad nuo tos akimirkos
mokinys Jėzaus Motiną pasiėmė pas
save. Tai kartu reiškia, jog Marija
tapo Jėzaus apaštalo gyvenimo dali-
mi, jo egzistencinio dinamizmo ir jo
apaštalavimo akiračio dalyve. Būtent
čia ir glūdi Marijos artumo visiems
kunigams slėpinys, – sakė popiežius.
Marija nori būti su savo Sūnaus apaš-
talais, nes jie yra panašiausi į jos
Sūnų, jie, kaip Marija, neša pasauliui
Kristų. Taip pat ir kiekvienas kuni-
gas sekdamas Kristų ir su juo sakra-
mentiškai tapatindamasis, turi jaus-
tis esąs mylimu šios kilniosios ir
nuolankiosios Motinos sūnumi.

Vatikano II susirinkimas ragina
kunigus žiūrėti į Mariją kaip į tobulą
žmogiškumo pavyzdį, šauktis josios
pagalbos savo tarnystei bei sūniškai
ją mylėti. Šventasis Arso klebonas,
kurį ypatingai prisimename dabar-
tiniais Kunigų metais, mėgdavo sa-
kyti: „Jėzus Kristus, davęs mums vis-
ką ką galėjo duoti, galiausiai mums
paliko jam virš visko brangiausią
savo Motiną”. Brangieji, prašykime
Marijos pagalbos, kad visi kunigai
būtų panašūs į jos Sūnų Jėzų, kad
būtų neįkainojamos Gerojo Ganytojo
meilės skleidėjai. Marija, kunigų
Motina, melski už mus! 

,,Vatikano radijas” 

Prieš 40 metų: Keturios
taikos ir muzikos dienos
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Žiniasklaidoje nubangavo prieš 40 metų įvykusio Woodstock mu-
zikos festivalio prisiminimas. Festivalis buvo surengtas viename
ūkyje, užimančiame 600 akrų, prie Bethel, New York, 1969 m. rug-

pjūčio 15–18 dienomis. Bethel yra 43 mylias į pietvakarius nuo Woodstock
miesto. Trisdešimt du tų dienų garsiausi dainininkai tą lietingą savaitgalį
koncertavo beveik pusei milijono žmonių. Tai buvo vienas iš svarbiausių
populiarios muzikos festivalių.

,,Woodstock Ventures” buvo suorganizuotas kaip pelno siekiantis
renginys. Prieš festivalį išparduota 186,000 bilietų. Iš viso buvo tikimasi
sulaukti 200,000 lankytojų. Koncerto rajoną apjuosusi tvora buvo sąmo-
ningai paguldyta, taip padvigubinant lankytojų skaičių. Bilieto kaina vi-
sam savaitgaliui buvo 18 dolerių. Nėra klausimo, kad tą savaitgalį buvo
didžiausia automobilių spūstis. Rengėjai nebuvo tam pasiruošę: neturėjo
nei tinkamų sanitarinių sąlygų, nei pirmosios pagalbos punktų. Tūkstan-
čiai dalyvių kovojo su blogu oru, prausyklų, tualetų bei maisto trūkumu.
Radijo bangomis dar neatvykusių žmonių buvo prašoma likti namuose,
nes buvo baiminamasi dėl galimo chaoso.

Festivalis vyko Vietnamo karo metu, Amerikos civilinių teisių ryžto ir
įtampos šešėlyje. Šis muzikos festivalis sureikšmino patį įvykį, sukūrusį
tarsi kokią kontrakultūrinę gentį. Melsvi kanapių dūmeliai sklandė virš
viešai ištvirkaujančių porų. Nuostabu, kad nors lankytojų ir buvo daug,
viskas praėjo gana taikiai. Ištiko dvi mirtys. Viena dėl narkotikų padau-
ginimo, kita – miegmaišyje miegantį jaunuolį suvažinėjo lauko darbus
dirbantis traktorius. Taip pat festivalio metu įvyko du gimdymai.  Atsilie-
pimuose po festivalio renginys buvo įvertintas kaip sėkmingas, nes sukūrė
bendruomeninę harmoniją, jo metu skambėjo aukštos kokybės muzika,
sutraukė daug bohemiška apranga, elgesiu ir nuotaika ,,pasidabinusių”
lankytojų.

Didelių pastangų prireikė paruošiant garsiakalbių sistemą. Ant 70 pė-
dų aukščio stulpų buvo iškabinta 16 garsiakalbių. Už sumanią garso siste-
mą jos ruošėjui vėliau buvo įteikta prestižinė Parnelli premija. Po ranka
turiu visų koncertavusių dainininkų pavardes, jų grupių ir dainuotų dai-
nų pavadinimus. Daugelis dainininkų man buvo negirdėti nei tada, nei
dabar. Tai tik parodo, kad gyvenau atitrūkęs nuo tos kartos muzikinių
aistrų ir skonio. Vis dėlto radau keletą ir man žinomų pavardžių: Arlo
Guthrie, Joan Baez, Santana, Janis Joplin, ,,Jefferson Airplane”, ,,Blood,
Sweat & Tears” ir ,,Sha-Na-Na”. Koncerte taip pat dainavo drupė ,,Gra-
teful Dead”. Tarp lietuvių ji išgarsėjo su 1992 m. Barcelonoje įvykusia
olimpiada, kur Lietuva laimėjo bronzos medalį krepšinyje. Po to ta grupė
Lietuvos krepšinio komandai sukūrė ypač spalvingus marškinėlius, kurie
buvo pardavinėjami lėšoms komandai sukelti.

Žiniasklaida ypatingo dėmesio festivaliui neteikė. ,,New York Times”
pirmosioms 36 valandoms atsiuntė tik vieną reporterį. Vėliau jis skundėsi,
kad jautė didelį spaudimą iš savo redaktorių aprašyti kažką skandalingo,
katastrofiško. Jis sakė, jog daugiausia matęs mandagius bei draugiškus
žmones, ir atsisakė festivalį paversti skandalu. Tas pats reporteris vėliau
prisiminė festivalio vyr. gydytojo žodžius, anot kurio, festivalyje dalyvavo
,,gražūs žmonės”. Tas savaitgalis suvienijo jaunimą. 

Įdomu, kad aš pats beveik nieko apie festivalį neatsimenu. Neatsimenu
gal todėl, kad tomis dienomis buvome ką tik atsikraustę į naują valstiją,
pradėjau dirbti naują darbą. O gal ir todėl, kad ypač lietuviškoje spaudoje
apie tai buvo beveik tylima. Norėtųsi pavartyti tų dienų ,,Draugo” ir kitos
lietuviškos spaudos puslapius. Turbūt ten išspausdinti aprašymai apie fes-
tivalį buvo daugiau neigiami, nes juk dauguma mūsų pasisakėme už karą
Vietname, kur buvo kovojama prieš komunistus. Turbūt visi buvome prieš
hipių kultūrą, prieš narkomanus, prieš paleistuvystę ir kitokį hedonizmą. 

Ten, kur vyko festivalis, dabar yra Bethel Woods Center for the Arts.
Pernai metais buvo atidarytas ,,Bethel Woods” muziejus. 40-mečio proga
planuojama įvairių pasaulinio masto renginių. Prisimenant šį festivalį,
Michigan State University dienraštis pakalbino Amerikos kultūros profe-
sorių Gary Hoppenstande. ,,Būna įvairių visuomenę keičiančių įvykių.
Woodstock buvo vienas iš jų”, – sakė profesorius. 1960-aisiais buvo nužu-
dytas JAV prezidentas John Kennedy, vyko Vietnamo karas, krašto dėme-
sio susilaukė civilinių teisių proveržiai. Tie visi veiksniai skatino jaunąją
kartą atsiriboti nuo vyraujančios kultūros. ,,Visa tai buvo nepriklausomy-
bės pareiškimas. Lytis, narkotikai ir ‘rock ‘n’ roll’ tapo naujosios kartos
išraiškos būdu. Ta karta sutartinai tarė, kad mes netikime jūsų sistema ir
nevertiname tokių dalykų kaip Vietnamo karas”, – taip tuos laikus ir tų
laikų kartą įvertino Hoppenstande. Kitas dienraštyje cituojamas politikas
prisiminė, kad 1960-tųjų  dešimtmečiu atsiribota nuo kontroliuojančios vi-
suomenės, kur autoritetai turėjo neribotą teisę kitus valdyti. Politiko nuo-
mone, Woodstock buvo tik dalis to proveržio. ,,Festivalis buvo kaip plaustas
sraunioje upėje. Dėmesio centre buvo pati upė, o ne joje plaukiantis plaustas.”

Pabaigai noriu pasiūlyti porą pastabų iš internete rasto straipsnio
lietuvių kalba. Ten Woodstock ironizuojančiai pavadintas taikiausiu festi-
valiu ,,gėlių vaikų” rankose. Straipsnio tonas gana neigiamas, tradiciškai
lietuviškas. Jame rašoma, kad koncertas vyko be perstojo, nes buvo bai-
minamasi, kad nutilus muzikai nuobodžiaujanti minia gali pradėti ieškoti
pramogų kitur. Taip pat užsimenama apie miestelio žmonių baimę, nors
didelės žalos jiems ir nebuvo padaryta. Festivaliui pasibaigus, teritorija
buvo nuniokiota, organizatoriai išleido dar 100,000 dol. ją sutvarkyti. Į
didžiulę duobę buvo suverstos paliktos šiukšlės, degusios porą dienų. Už
tai organizatoriams teko sumokėti baudą dėl neteisėto jų deginimo.

Švč. Mergelės Marijos Maloningosios Motinos paveikslas. XVII a. pr.
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Nesinaudojantys kompiuteriais
ir internetu, pasikliaudami tik laik-
raščiais, tikrai neįsivaizduoja, kad po
įdomesnių straipsnių internete yra
ne vienas ar keli skaitytojų laiškai,
išreiškiantys skaitytojo nuomonę, bet
šimtai jų. Aišku, laikraštyje yra ribo-
ta vieta, be to, redakcijos nespausdi-
na laiškų, kurie yra užgaulūs, pasira-
šyti slapyvardžiais, o internete – vis-
kas galima. Todėl ir komentarų be-
galė ir jų baisumui ribų nėra. Be-
naršydamas lietuviškame internete
negali nesistebėti, kad tiek yra piktų
lietuvių ir tiek nešvankumo jų ko-
mentaruose, tačiau tą patį rasi ir ang-
liškai rašančio pasaulio internete.
Atrodo, kad tiek lietuviškame, tiek
angliškame internete daugiausia
emocijų sulaukia politiniai straips-
niai ir net rašiniai, mažai ką bendro
turintys su politika, komentaruose
nukrypsta į politiką. 

Štai liepos 1 d. „Lietuvos ryte”
pasirodė nuotrauka ir pokalbis su
Kanados lietuviu Dainiumi Šileika,
atliekančiu karinę tarnybą Afganis-
tane. Klausinėjamas jis pasakoja, kad
augęs, jo žodžiais, didžiulėje, lietu-
viškoje bendruomenėje Toronto mies-
te, universitete krimtęs klasikines ir
Azijos religijos studijas, įstojęs į Ka-
nados kariuomenę. Anot jo, kanadie-
čiai daro teigiamą įtaką ir pokyčius
Afganistane, kad tikrai gerai pavyks-
ta užtikrinti saugumą ir kelti čio-
nykščių gyvenimo kokybę, nebandant
jų „amerikonizuoti”. Paklaustas, ar
seka lietuviškas naujienas, atsako:
„turiu galimybę pasinaudoti interne-

tu ir stengiuosi sekti naujienas. Kaip
tik dabar skaitau Česlavo Milošo
„Isos slėnį” apie jo lenkiškai lietu-
višką vaikystę Lietuvoje. Planuoju
dar kartą perskaityti Juozo Lukšo
knygą „Partizanai”, kurią laikau
labai paveikia. Net galėčiau sakyti,
kad istorijos apie partizanus, išgirs-
tos iš mano senelių, per pamokas li-
tuanistinėje mokykloje bei vasaros
stovyklų metu, buvo viena iš moty-
vacijų, dėl kurios pasukau į Kanados
armiją. Bet pamiršau atsivežti čia
Lietuvos vėliavą, su kuria galėčiau
nusifotografuoti, esu tikras, kad ma-
no šeimai tokios nuotraukos labai
patiktų”. Dainius ir buvęs jūrų skau-
tas, ir Kanados lietuvių jaunimo są-
jungos narys, net mokytojavęs lietu-
viškoje mokykloje ir mokęs lietuviškų
dainų ir tautinių šokių pradmenų.
Šią vasarą lankysis Lietuvoje, kurioje
jau yra lankęsis porą kartų. Baigęs
karo tarnybą tikisi tapti mokytoju ir
svajoja rasti lietuvaitę bei sukurti
šeimą.

Šis pokalbis susilaukė daugiau
nei pusantro šimto komentarų. Di-
desnė pusė jų buvo palyginti palan-
kūs Dainiui: „Labai smagu skaityti
tokį straipsnį. Puikus vaikinas, pro-
tingas, išsilavinęs. Daugiau pas mus
tokių būtų. O kai paskaitai ne ku-
riuos komentarus, matosi, ką padarė
sovietinis lageris Lietuvoj. Menkys-
tos, nesugebantys suvokti kas yra
kas.” O štai gabaliukai iš kitos pusės
laiškų. Rašyba netaisyta.

„Neieškok priešų kur jų nėra. O
Afganistano ir Irako karas tėra oku-
paciniai ir ekonominiais tikslais
grįsti siekiai. Kaip ir buvusios Tary-
bų sąjungos – okupuoti pabaltijo šalis

kažkada... ten kur nera narkotiku,
naftos ar kitokiu gerybiu nera jokiu
NATO... NATO daro ta paty ka dare
kryziuociai ir raudonoji armija... Štai
dar vienas lietuvių kilmės samdytas
žudikas apdainuotas. Su pretenzija į
kario vardą. Užuojauta liaudies mod-
žahedams, kad tokie... trempia jų
tėvynę – atšiaurią ir laukinę, bet orią
ir laisvę mylinčią šalį. Niu, ko galima
palinkėti liaudies modžahedams?
Taiklių kulkų, gerų bombų ir ne-
palaužiamo siekio išvyti okupacines
pajėgas... Mus tai i afgana sovietai
prievarta veze zudyti, o cia svo noru.
Matyt neisgali uz moksla susimoketi.
Po aukstojo mokslo reformos bus tas
pats ir pas mus. Kas zudys, kas pros-
titucija uzsiims, kapitalizmas... (…)
Kas didesnę naudą atneša valstybei
ar eilinis mokytojas auklėjantis ir
mokantis jaunają kartą ar kažkokiam
krašte, kažkoks užsienietis su auto-
matu rankoje... Gal ir mane į pirmą
puslapį už tai kad moku mokesčius,
esu pavyzdingas tėvas... beje parti-
zanų neskaitau nes pažįstu dar iš tų
laikų žmonių ir žinau kad tie patys
didvyriai elgėsi ne ką geriau nei rusų
kareiviai... (…) Dievas dave zmogui
GYVYBE! ne ,,buschas” ne Obama,
neturi teises paimti is zmogaus jos!
nesvarbu ar tas zmogus yra Irakietis,
ar Avganas  tai ju salis ir jū TE-
VYNE!.. Afganas... kuo skiriasi rusų
buvimas afganistane 1979-89 ir da-
bartinis Nato? absoliučiai niekuo. Ir
vieni ir kiti ten atėjo nekviečiami, t.y
kaip okupantai. O su okupantais vie-
tiniai žmonės kovoja mirtinai. Gaila,
kad ir toks šaunus mūsų tautietis
Šileika yra tik okupantas ir jo gyvybei
kasdieną didelis pavojus. Be abejo, ne
jis pasirinko afganistaną, o kulka
nesirenka. Vistik linkiu jam grįžti
sveikam ir gyvam į kanadą ir apsi-
lankyti tėvų žemeje Lietuvoje.”

Tokių komentarų, kaip šis, inter-
nete galima rasti ir iš Amerikos kai-
riųjų liberalų pusės apie savo karius,
tik šie niekada nepatyrę gyvenimo
tironijoje, o mūsiškiai ne taip seniai iš
jos ištrūkę. Mano kartėlį nuslopina
kitas komentaras:

„Paskaiciau pokalbi su Dainiu-
mi ir smagiau ant sirdies pasidare,
kad dar yra pasaulyje lietuviu. Di-
dziausios sekmes Dainiau!!!! Nelabai
supratau, kada jus grisite is Afga-
nistano (rudeni!?), o vasara planuo-
jate vykt i Lietuva (kita vasara?), bet

linkiu Jums didziausios sekmes. Ir
linkiu, kad Jusu zmona taptu nuos-
tabiausia lietuvaite. Jus itraukiame i
musu seimos maldu sarasa, kad
Dievas apsaugotu Jus ir globotu Jus
tolimoje zemeje ir saugiai parvestu
namo.”

* * *
Neseniai teko užtikti poros kny-

gų autoriaus, tarnavusio žaliųjų
berečių daliny, karo žurnalisto Mi-
chael Yon straipsnį, kuriame minimi
lietuviai kariai Afganistane ir įdėtos
jų nuotraukos. Barzdoti tie lietuviai
ir, kaip autorius rašo: „Pradžioje susi-
tikus su lietuviais, jie uždari, nekal-
būs (standoffish), greičiausiai neno-
rėdami būti kritikuojami tik dėl kri-
tikos. Nepaisant jų rezervuotumo, jie
visada mandagūs ir elgiasi kaip profe-
sionalai, panašiai, kaip mano sutikti
britai ar amerikiečiai kariai. Po kiek
laiko jie atlyžta... Kai kurie lietuviai
ir ukrainiečiai čia kariavo sovietų
invazijoje, bet atrodo, kad jie mėgsta
afganistaniečius... Kai kurie lietuviai
nori vykti giliau į pietus ir kovoti
kartu su amerikiečiais, nors žinoda-
mi, kad bus aukų...” Įdėta palyginti
daug jo paties darytų lietuvių karių
nuotraukų, vienoje jų – lietuvių
saugomos Goro (Ghowr) provincijos
plakatas su gubernatoriaus raštu,
kad jau antri metai iš eilės, kai šioje
provincijoje neauginamos aguonos
(poppy free). Kitose nuotraukose mū-
sų trispalvė virš šarvuočio, Lietuvos
Tūkstantmečio plakatas, mūsų parti-
zanų nuotraukos po užrašu „Lithua-
nia occupied by USSR (1945–1991),
kitoje nuotraukoje senovės karių
kautynės ir užrašas „200 years pagan
Lithuania was fighting against ag-
gression of the crusaders”. Vienoje
nuotraukoje lietuviai kariai meldžiasi
su karo kapelionu prieš išeidami į
naktinį žygį Afganistane. Užrašas:
„Crusaders beat the Pagans, and so
now Lithuania is strongly Catholic.
The priest gives a blessing before the
mission.”

Po šiuo straipsniu daugybė ko-
mentarų, giriančių autorių ir jo nuo-
traukas. Viename komentare rašoma:
„Ačiū, bet maža pataisa. ‘Crusaders
beat the Pagans’. Lietuvos didysis
kunigaikštis (Wladyslav Jagiello) ap-
sikrikštijo ir vedė paskutinę Lenkijos
Piast dinastijos palikuonę, pasilikda-
mas Didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu.
Abiejų kraštų kariuomenė sutriuški-
no Teutonų riterius prie Grunwald
1410 m.”

APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIOAPMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIO
Lietuviai kariai Afganistane

JUOZAS GAILA
gaila1@verizon.net

Vietinė moteris kalba su Lietuvos kariu, Čagčaranas, Goro provincija, Afga-
nistanas, 2008 m. rugsėjo 28 d. 

Pirmojo laipsnio leitenantė Rūta Gaižėtutė susitinka su vietiniais gyventojais
Čagčarane, Goro provincijoje, Afganistane, 2008 m. rugsėjo 29 d. 
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LORETA TIMUKIENÈ

Š. m. rudenį, XXXV Jungtinių
Tautų (JT) švietimo, mokslo ir kul-
tūros organizacijos (United Nations
Educational Scientific and Cultural
Organization) Generalinės konfe-
rencijos metu, vyks rinkimai į
UNESCO generalinio direktoriaus
pareigas. 

Lapkričio 17 d. Paryžiuje,
UNESCO būstinėje, kaip bendra
Baltijos šalių kandidatė į UNESCO
generalinio direktoriaus pareigas
2009–2013 m. kadencijai pristatyta
UNESCO nepaprastoji ir įgaliotoji
atstovė, ambasadorė Ina Marčiu-
lionytė. Tai – aukščiausios pareigos
tarptautinėje organizacijoje, į kurias
Lietuva kada nors yra kandidatavusi.

UNESCO buvo įkurta iškart po
Antrojo pasaulinio karo – 1945 m.
lapkričio mėn. UNESCO – tai 193
valstybės narės, be to, dar yra daug
UNESCO biurų, institutų, asocijuotų
mokyklų ir kt. visame pasaulyje.
Veikia šios organizacijos nacionalinės
komisijos. UNESCO savo veikla sie-
kia prisidėti prie pasaulio taikos ir
saugumo stiprinimo vystant bendra-
darbiavimą tarp tautų švietimo,
mokslo, kultūros ir komunikacijos
srityse. 

Lietuva – aktyvi organizacijos
narė

UNESCO nare Lietuvos Respub-
lika tapo 1991 m. spalio 7 d. Mūsų
šalis nėra didelė valstybė, bet nuo pat
įstojimo į organizaciją dienos mūsų
šalis bandė būti aktyvia jos nare,
dalyvauti jos komitetų, darbo grupių
veikloje, pristatinėti save kitoms
valstybėms, mokytis iš UNESCO spe-
cialistų, dalintis savo patirtimi ir
žiniomis.

Galime didžiuotis, kad net ketu-
rios Lietuvos vietovės yra įtrauktos į
Pasaulio paveldo sąrašą – tai Vilniaus
senamiestis, Kuršių nerija, Kernavės
archeologinė vietovė ir Struvės geo-
dezinis lankas.

Lietuva turi net du pasaulinės
reikšmės nematerialaus ir žodinio
paveldo šedevrus – Kryždirbystės ir
kryžių simboliką bei Dainų švenčių
tradicijas.

Džiugu, kad neseniai į UNESCO
,,Pasaulio atminties” programos są-
rašą įtraukta Baltijos šalyse prieš 20
metų vykusi akcija ,,Baltijos kelias”.

Paryžiuje kartu su kitų šalių
atstovais dirba Lietuvos nuolatinė
atstovybė prie UNESCO, kurios ne-
paprastąja ir įgaliotąja atstove ilgus
metus dirbo ambasadorė Ugnė Kar-
velis. Šiuo metu Lietuvos nuolatinei
atstovybei prie UNESCO vadovauja
nepaprastoji ir įgaliotoji atstovė,
ambasadorė Ina Marčiulionytė.

Ambasadorė I. Marčiulionytė
UNESCO dirba itin aktyviai. 2004 m.
ji buvo išrinkta į Pasaulio paveldo ko-
mitetą, o 2005–2006 m. šiam komi-
tetui pirmininkavo. Šiuo metu ji taip
pat yra UNESCO Vykdomosios tary-
bos vicepirmininkė, Būstinės komi-
teto pirmininkė, Tarpvyriausybinio
Konvencijos dėl kultūrų raiškos įvai-
rovės apsaugos ir skatinimo komiteto
vicepirmininkė, įvairių darbo grupių
vadovė ir narė.

Nuo 2003 m., kai  I. Marčiulio-
nytė buvo paskirta Lietuvos nuola-

tine atstove prie UNESCO, Lietuva
buvo išrinkta į Vykdomąją tarybą ir 6
organizacijos komitetus. 2007 m. am-
basadorė apdovanota Lietuvos di-
džiojo kunigaikščio Gedimino ordino
Komandoro kryžiumi.

Baltijos valstybės kelia
bendrą kandidatūrą

Gerb. ambasadorės paprašėme
pasidalyti mintimis apie darbą
UNESCO ir apie šios organizacijos
ateities galimybes.

Kaip sakė I. Marčiulionytė, sa-
vaime svarbus yra faktas, kad trys
Baltijos valstybės pirmą kartą kelia
bendrą kandidatūrą. Kolegos estai ir
latviai matė Lietuvos atstovės veiklą
UNESCO ir nusprendė, kad verta pa-
remti jos kandidatūrą. I. Marčiulio-
nytė džiaugėsi pelnytu kaimyninių
šalių pasitikėjimu. Jos teigimu, kiek-
viena valstybė didžiuojasi, jei jos
piliečiui patikimos tokios pareigos.
Tai svarbu ir šalies savimonei, kelia
jos prestižą.

Kandidatų į generalinio direk-
toriaus  pareigas yra 8. Pasak I. Mar-
čiulionytės, visi varžovai  yra svar-
būs, nieko negalima nuvertinti. Pag-
rindinė kliūtis – vadinamoji aukštoji
politika, kai rezultatus nebūtinai nu-
lemia profesinės  kandidato savybės.

Kiekviena rinkiminė kampanija
reikalauja daug darbo ir jėgų. I. Mar-
čiulionytė sakė pateikusi 2,000 žo-
džių UNESCO ateities viziją, ją pri-
statinėja šalims, regionams, atsaki-
nėja į pateikiamus klausimus, rengia
nemažai dokumentų, atsakinėja žur-
nalistams. Be to, I. Marčiulionytė te-
bėra Lietuvos ambasadorė prie
UNESCO, šito darbo rinkimų kam-
panijos metu niekas kitas už ją ne-
atlieka.

I. Marčiulionytė sako labai gerai
pažįstanti šią organizaciją, žinanti jos
stipriąsias ir silpnąsias puses. Ji tvir-
tina gerai žinanti, ką ir kodėl reikėtų
keisti, kad UNESCO dirbtų veiks-
mingiau, darytų daugiau įtakos ir bū-
tų labiau matoma. 

UNESCO yra organizacija, sie-
kianti skatinti bendradarbiavimą
tarp skirtingų tautų švietimo, moks-
lo, kultūros ir komunikacijų srityse.
I. Marčiulionytė tvirtino tikinti šia
organizacija ir mananti, kad ji turi
būti stipri ir naudinga jos šalims-na-
rėms. Būdama UNESCO generaline
direktore Lietuvos atstovė bandytų

I. Marčiulionytė: ,,UNESCO turi būti stipri 
ir naudinga jos narėms”

organizaciją tokia padaryti. Pasak I.
Marčiulionytės, visiems tai būtų
naudinga, taigi ir Lietuvai.

Paklausus, ar sunku mažos vals-
tybės atstovei siekti tokių įtakingų
pareigų, ambasadorė atsakė, kad
didelių valstybių vadovai dažniau
susitinka, gali neformaliau pasikal-
bėti, paprašyti palaikyti jų šalies
kandidatą. Mažai valstybei tą pada-
ryti sunkiau  ir jos politinis svoris ki-
toks. Kita vertus, maža valstybė pa-
prastai yra neutralesnė, gali kandi-
datuoti neturėdama už nugaros slap-
tų politinių interesų. 

Pasiteiravus, ar įmanoma, uži-
mant tokias pareigas, bet kurios ša-
lies atstovui išlikti nešališkam, am-
basadorė atsakė, kad tai tiesiog pri-
valu, nes kitaip nukentės ir direk-
toriaus, ir organizacijos prestižas.
Anot jos, apskritai UNESCO – tai
gerokai daugiau nei nacionalinių
interesų suma.

Pokyčiai pasaulyje kelia
naujus iššūkius 

Pasak I. Marčiulionytės, darbų
yra labai daug. Pirmiausia UNESCO
yra JT sistemos dalis, o visa sistema
yra pertvarkoma, tai reikalauja pa-
pildomų pastangų ir iš UNESCO.
Pačiai organizacijai reikia geriau
sustyguoti savo programas, žiūrėti,
kur jos veikla tikrai duoda pridėtinę
vertę, nekartoja kitų organizacijų. 

Gamtos ir kultūros paveldo ap-
sauga – labai svarbi UNESCO veiklos
sritis. ,,Čia taip pat turime daug iš-
šūkių, – sako ambasadorė, – daugėja
objektų, įtrauktų į Pasaulio paveldo
sąrašą, vis daugėja jų priežiūros
problemų, vis mažiau laiko lieka Pa-
saulio paveldo komiteto posėdžiuose
šių objektų būklės analizei. Pasaulio
paveldo sąraše  vis dar per mažai ob-
jektų iš Afrikos, Lotynų Amerikos,
kitų regionų, vis dar per mažai tam
tikrų kategorijų, ypač gamtos ob-
jektų. Ir tikrai per ilgas Pasaulio pa-
veldo pavojaus sąrašas.”

Kalbėdama apie organizacijos
pagrindinius veiklos uždavinius I.
Marčiulionytė nepamiršo ir  švietimo.
Ji sakė, kad švietime didžiausią dė-
mesį skirdami pagrindiniam ir vidu-
riniam išsilavinimui turime galvoti ir
apie aukštąjį išsilavinimą bei profe-
sinį rengimą. ,,Mums juk reikia švie-
timo visiems, o ne ‘tam tikro’ švieti-

mo visiems”, – įsitikinusi Lietuvos
atstovė. 

Taip pat ambasadorė siūlo pla-
nuoti 2012 m. pasaulio viršūnių su-
sitikimą švietimo klausimais, kur ir
būtų susitarta, koks bus antrasis
„Švietimo visiems” programos eta-
pas. I. Marčiulionytės nuomone, ši
programa nėra įgyvendinama taip
sklandžiai, kaip to norėtųsi, o dar
pasaulinės krizės akivaizdoje. ,,Moks-
lo sektoriai taip pat turėtų  patarti
valstybėms mokslo, mokslo ir tech-
nologijų politikos klausimais, užuot
bandę patys imtis mokslo tyrinėji-
mų”, – teigia ambasadorė. 

Anot mūsų šalies atstovės, kul-
tūros srityje daug labiau reikia ska-
tinti dialogą tarp civilizacijų. ,,O kur
dar tokios nelengvos temos kaip
spaudos laisvės, žurnalistų apsaugos
užtikrinimas”, – priduria ambasa-
dorė. I. Marčiulionytė sako, kad da-
bartinis generalinis direktorius K.
Matsuura padarė tikrai daug, bet dar
labai nemažai reikia nuveikti stip-
rinant šią organizaciją.

I. Marčiulionytė įsitikinusi, kad
UNESCO bus veiksminga tik tada, jei
visos šio sudėtingo tinklo dalys dar-
niai veiks. Toli gražu ne viską galima
sugalvoti ir įgyvendinti iš UNESCO
būstinės Paryžiuje. Šiai organizacijai
labai svarbu, kad ji būtų tinkamai ir
kvalifikuotai atstovaujama įvairiuose
regionuose bei pavienėse valstybėse.

Pasak I. Marčiulionytės, politinė
įtampa pasaulyje vienaip ar kitaip
daro įtaką ir UNESCO, kelia jai nau-
jus iššūkius, siūlo temas. Ši organi-
zacija bando problemas bei nesutari-
mus spręsti bandydama rasti bendrą
sprendimą, o tai kartais atima daug
laiko, tačiau paprastai susitarti pa-
vyksta.

UNESCO veikla savo laiku buvo
vertinama prieštaringai. Kai kurios
Vakarų valstybės manė, kad komu-
nistinės ir Trečiojo pasaulio šalys
naudoja organizaciją išpuoliams prieš
Vakarus. I. Marčiulionytė sako, jog
dabar padėtis yra gerokai pasikeitusi,
visos organizaciją palikusios šalys į ją
sugrįžo, bandoma dirbti pasitariant,
pabrėžiant tarpusavio pagarbą. To-
dėl, pasak mūsų šalies atstovės, labai
svarbu, kad naujasis UNESCO ge-
neralinis direktorius būtų asmeny-
bė, kuri sugebėtų vienyti šalis, re-
gionus bendram darbui, o ne juos
skaidytų.

Ina Marçiulionytè

UNESCO pagrindinė būstinė Paryžiuje.
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Ùkio smukimo tempai Lietuvoje auga

Vilnius, rugpjūčio 14 d. (Lietu-
viams.com) – Tolimojoje Aliaskoje in-
farkto pakirsto Seimo Biudžeto ir fi-
nansų komiteto pirmininko 60-mečio
Kęstučio Glavecko sveikata yra ,,ge-
ra, bet ne tiek, kiek norėtųsi”. Taip
savo sutuoktinio būklę apibūdino
parlamentarė Rūta Rutkelytė. Nesi-
leisdama į didesnes kalbas politikė
patvirtino, kad rengiasi vykti pas sa-
vo sergantį vyrą. Nei kur, nei kada, R.
Rutkelytė nesakė.

Aliaskos Lietuvių Bendruomenės
pirmininkas Mindaugas Kuzminskas
teigė girdėjęs apie K. Glavecką išti-
kusią nelaimę per Lietuvos radiją. Di-
džiausiame Aliaskos valstijos mieste
Anchorage gyvenantis kaunietis pri-
sipažino galintis tik spėti, kur galėtų
būti gydomas politikas. Nė vienoje iš
trijų didžiausių Anchorage ligoninių
jam nepatvirtino, kad ten gydomas
toks asmuo. 

Antradienį pasklido informacija,
kad su grupe bičiulių JAV, Aliaskoje,

atostogaujantį K. Glavecką praėju-
sios savaitės pabaigoje ištiko infark-
tas. Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijai
(LS) priklausantis politikas buvo nu-
vežtas į ligoninę ir operuotas. Klau-
siama R. Rutkelytė tikino, kad ope-
racija buvusi sėkminga, jos vyras guli
reanimacijoje. Artimieji vengia sakyti,
kur konkrečiai gydomas K. Glaveckas.

Nieko daugiau, nei pranešta ofi-
cialiai, apie kolegos ligą tikino neži-
nantys nei LS vadovas, susisiekimo
ministras Eligijus Masiulis, nei frak-
cijos seniūnas Audrius Endzinas.
Apie nelaimę jis prisipažino sužinojęs
iš R. Rutkelytės.  Apie kolegos kelio-
nę į Aliaską jis tikino nieko nežinojęs.
Anot politiko, užsitęsus sesijai, buvo
labai daug darbų, be to, vieni nuo ki-
tų buvo pavargę.

Aliaskoje, kuri keliautojus vilioja
savo atšiauria, bet įspūdinga gamta,
puikiomis sąlygomis medžioti ir žve-
joti, K. Glaveckas lankosi jau ne pir-
mą kartą.

Londonas, rugpjūčio 14 d.
(ELTA) – Latvijoje antrąjį ketvirtį
nustatytas ūkio smukimo tempo lėtė-
jimas, nedrąsiai viliamasi, kad galbūt
blogiausia – jau praeityje. Tuo tarpu
Estijoje ir Lietuvoje ekonominė krizė
gilėja.

Latvijoje šiemet balandį–birželį,
palyginti su pirmuoju metų ketvirčiu,
nustatytas mažesnis bendrojo vi-
daus produkto (BVP) nuosmukis. Tai
leido prabilti apie tai, kad ši Baltijos
šalis pamažu traukiasi iš ekonominės
krizės, rašo ,,The Financial Times”.
Lietuvoje ir Estijoje ekonomikos
smukimo tempai padidėjo.

Baltijos šalys itin smarkiai nu-
kentėjo pasaulinės ekonominės rece-
sijos metu, kai jos paskolų pripum-
puotos ekonomikos viena po kitos
ėmė ,,sproginėti” po kelerių metų
spartaus augimo, rašo laikraštis.

Sunki šių šalių ekonominė padė-
tis patraukė pasaulinės visuomenės
dėmesį dėl didelių paskolų negrąži-
nimo Šiaurės bankams rizikų. Praė-
jusiais metais Latvija gavo finansinę
7,5 mlrd. eurų paramą iš Tarptauti-

nio valiutos fondo ir Europos Sąjun-
gos. Per pastaruosius 3 mėn. šalies
BVP smuko 1,6 proc., palyginti su
ankstesniu ketvirčiu, kai jis sumažėjo
11 proc. Nuo metų pradžios BVP ša-
lyje nukrito 18,2 proc.

Estijos makroekonominiai ro-
dikliai rodo, kad dar anksti kalbėti
apie pasiektą krizės ,,dugną”. Estijos
BVP antrąjį ketvirtį sumažėjo 16,6
proc., pirmąjį – 15,1 proc.

Recesija Lietuvoje taip pat gilėja.
Antrąjį metų ketvirtį, palyginti su pir-
muoju ketvirčiu, BVP nukrito 12,3, nuo
metų pradžios jis sumažėjo 18,2 proc.

Neginčijami faktai sukėlė gan-
dus, esą Lietuva seks Latvijos pavyz-
džiu ir kreipsis tarptautinės para-
mos. Tačiau Lietuvos prezidentė Da-
lia Grybauskaitė pakartojo dar kartą,
kad šalis kreipsis į TVF tik tuomet,
kai padėtis taps ,,kritine”. Lietuvos
vadovės teigimu, šalis vis dar pla-
nuoja įstoti į euro zoną 2015 m., nors
ir numatoma, kad biudžeto deficitas
metų pabaigoje sieks 8 proc., BVP
bus daug didesnis už nustatytas ,,lu-
bas” euro zonos narėms. 

Vilnius, rugpjūčio 14 d. (ELTA)
– Generalinė prokuratūra Vilniaus
apygardos teismui perdavė 19 tomų
baudžiamąją bylą, kurioje dėl nusi-
kalstamo susivienijo organizavimo,
šaunamųjų ginklų, šaudmenų, kvai-
šalų kontrabanda iš Lietuvos į Jung-
tinę Karalystę kaltinami 6 Lietuvos
piliečiai.

Ikiteisminio tyrimo, pradėto pra-
ėjusių metų žiemą, duomenimis,
2006 m. kaltinamieji R. L., K. Č. ir D.
B. organizavo ginkluotą nusikalsta-
mą susivienijimą, į kurio veiklą įtrau-
kė dar šešis kaltinamuosius.

Įtariamieji neteisėtai laikė ne
mažiau kaip 36 savadarbiu būdu per-
dirbtus dujinius pistoletus, pritaiky-
tus šaudyti 9 mm kalibro šoviniais,
ne mažiau kaip 6 pramoninės gamy-
bos automatinius 9 mm kalibro pisto-
letus-kulkosvaidžius ir didelį kiekį 9
mm kalibro šoviniais. Nustatyta, kad
jie neteisėtai laikė ir didelį kiekį – be-

veik 3 kg – narkotinių ir psichotropi-
nių medžiagų.

2007 m. rudenį kaltinamieji per
du kartus kontrabandos būdu didelę
dalį ginklų ir šaudmenų išgabeno iš
Lietuvos į Jungtinę Karalystę, kur
dalį jų pardavė, o dalis buvo paimta
kratų metu.

Praėjusių metų kovą kaltina-
mieji buvo sulaikyti bandant į Jung-
tinę Karalystę išgabenti dar 2 sava-
darbiu būdu perdirbtus dujinius pis-
toletus, 6 pramoninės gamybos auto-
matinius 9 mm kalibro pistoletus-
kulkosvaidžius ir išgabenti iš Lietu-
vos į Baltarusiją narkotines ir psicho-
tropines medžiagas.

Šio nusikalstamo susivienijimo
veikla buvo išaiškinta Lietuvos pa-
reigūnams bendradarbiaujant su
Jungtinės Karalystės pareigūnais.
Trys nusikaltimų bendrininkai Jung-
tinės Karalystės teismų jau nuteisti
laisvės atėmimo bausmėmis.

Išaiškinta ginkl¨ kontrabanda 

Parlamentaro liga – po devyniais užraktais

Atkelta iš 1 psl.
V. Ušackas džiaugėsi, kad po dve-

jų metų pertraukos suaktyvėjo ryšiai
tarp įvairių žinybų – jis pats buvo su-
sitikęs su Rusijos užsienio reikalų mi-
nistru Sergej Lavrov, Tarpvyriausy-
binės komisijos pirmininku Igor Le-
vitin, vyksta kitų įstaigų atstovų su-
sitikimai.

„Dirbsime su Rusija, išlaikysime
konstruktyvius ryšius, bet tikrai ne-
pardavinėsime, neatsisakysime nei
savo vertybių, nei istorinio teisingu-
mo principų, – tikino ministras. –
Tikiuosi, kad Rusija ir Lietuva suge-
bės spręsti abipusiai svarbius klausi-
mus – vežėjų, tranzito, prekybos, in-
vesticijų, kultūrinio bendradarbiavi-
mo, nesusiejant su mūsų skirtingo-
mis vertybėmis ir su mūsų skirtingu
požiūriu į tokių šalių kaip Moldova,
Ukraina ar Gruzija užsienio politiką
ir eurointegracijos siekius.”

Komenduodamas nesutarimus
dėl vežėjų, V. Ušackas pakartojo, kad
„esame pasiruošę ir suinteresuoti
dirbti su Rusija neerzinant, nepatai-
kaujant ir nenuolaidžiaujant, bet

konstruktyviai ir principingai siekti,
kad tarptautiniai įsipareigojimai, pri-
siimti visų šalių, įskaitant Lietuvą,
Europos Sąjungą ir Rusiją, būtų įgy-
vendinami, kad nebūtų diskriminuo-
jama viena šalis dėl vieno ar kelių ve-
žėjų tariamų nusižengimų, kad Lie-
tuvos vežėjai, žmonės, atsidūrę apgai-
lėtinose sąlygose, dabar nekentėtų
nuo tų administracinių priemonių,
kurių ėmėsi Rusijos muitinė.”

Ministras teigė tikintis Rusijos
sveiku protu ir gera valia. Jis vylėsi,
kad pasiūlyti ir sprendimai, kaip
sureguliuoti krizę, bus įgyvendinami.

„Tai dar nėra tinkamas mums
variantas, bet žingsnis į priekį. Kaip
matome, ir Rusijos pusė yra partne-
riai, kurie atviri tokiems sprendi-
mams”, – kalbėjo V. Ušackas.

Anot jo, vežėjai turės pateikti ar-
gumentus, kad negalima diskrimi-
nuoti vienos šalies – tai esą yra aki-
vaizdu ir pripažinta, to paties reika-
lauja ir ES. Kylantys įtarimai esą turi
būti išsklaidyti, o padaryta žada turi
būti atlyginta pagal tarptautinę tvar-
ką.

Šimtui vyrû tenka 115 moterû�

V. Ušackas: su rusais reikia kalb∂tis
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Vilnius, rugpjūčio 14 d. (ELTA) – Rugpjūčio 12 d. Vilniuje į kelionę po Vi-
duržemio jūrą išlydėta lietuvių įgula su jachta ,,Gold of Lithuania” (,,Lietuvos
auksas”), nešianti žinią Viduržemio jūros uostams apie Lietuvos vardo tūks-
tantmetį ir Vilnių – šių metų Europos kultūros sostinę. Renginys prasidėjo vė-
liavos pašventinimu Vilniaus arkikatedros bazilikos Šv. Kazimiero koplyčioje.
Vyskupas Juozas Tunaitis, laimindamas ekspedicijos narius, linkėjo jiems an-
gelų globos ir Dievo palaimos.      ELTOS nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 14 d. (ELTA)
– Šių metų pradžioje Lietuvoje gyve-
no 1,790,600 moterų, tai yra 231,300
daugiau negu vyrų. Moterys sudarė
53,5 proc. visų gyventojų, 100 vyrų
teko 115 moterų, rašoma Statistikos
departamento parengtame leidinyje
,,Moterys ir vyrai Lietuvoje 2008 m.”.

2009 m. gegužės 17 d. Lietuvoje
išrinkta pirmoji Lietuvos prezidentė
moteris. 2008 m. į Seimą buvo išrink-
tos 26 moterys ir 115 vyrų. 2009 m. į
Europos Parlamentą išrinktos 3 mo-
terys ir 9 vyrai. Vyriausybėje dirba
dvi moterys ministrės.

Gyventojų užimtumo tyrimo
duomenimis, 2008 m. 40 proc. visų
vadovų (teisės aktų įstatymų leidėjų,
vyresniųjų valstybės pareigūnų, įmo-
nių, įstaigų, organizacijų ir kitų va-
dovų) sudarė moterys.

2008–2009 mokslo metų pradžio-
je profesinėse mokyklose 100 vyrų te-
ko 60 moterų, kolegijose – 137, o uni-
versitetuose – 149 moterys. 2008 m.
Lietuvoje vidurinį ir aukštesnį už vi-
durinį išsilavinimą turėjo 92 proc.
20–24 metų amžiaus moterų ir 86
proc. šio amžiaus vyrų.

Tarp tyrėjų, dalyvaujančių moks-
lo tiriamojoje veikloje, moterys suda-

rė 53 proc., daktaro vardą turinčiųjų
– 48 proc., profesoriaus – 15 proc. mo-
terų.

2008 m. moterų užimtumo lygis
Lietuvoje buvo 61,8 proc., vyrų –
67,1. Moterų nedarbo lygis 2008 m.
buvo mažesnis negu vyrų ir sudarė
5,6 proc., vyrų – 6 proc.

Lietuvoje moterų vidutinis va-
landinis darbo užmokestis 18 proc.
mažesnis už vyrų.

2008 m. Lietuvoje moterų vidu-
tinė tikėtina gyvenimo trukmė buvo
77,6, vyrų – 66,3 metų. Per metus
moterų vidutinė tikėtina gyvenimo
trukmė pailgėjo 0,4, vyrų – 1,4 metų.

SCANPIX nuotr.



KAZYS G. AMBROZAITIS, MD

Kiekvienam metai ir dienos bėga
praeitin vis skirtingu greičiu. Kelyje
prasilenkiant su šimtamečiu piliečiu,
dauguma atsigręžia dar pažiūrėti, ar
jis eina su lazda, ar be jos. Tačiau
daugelis pagalvoja, ką tas žemės ke-
leivis sutelkė savyje per savo šimto
metų kelionę?

Šiltą liepos 18 dieną dr. Marytė
Meškauskaitė sukvietė savo giminę,
draugus ir kaimynus į Beverly Sho-
res, IN, kur jau daugelį metų ant Mi-
chigan ežero kranto pastoviai gyvena
jos šimtametis tėvas prof. Juozas
Meškauskas. Buvo reta proga susitik-
ti su profesoriumi jo 103-iojo gimta-
dienio dieną, išsakyti linkėjimus ir
išgirsti ši bei tą iš jo gyvenimo. 

Jis – mano buvęs profesorius ir
paskutinis Medicinos fakulteto deka-
nas Kaune. Be gydytojo-mokslininko
titulo, jis visuomenėje žinomas kaip
visuomenininkas, autoritetas ne tik
anais Lietuvos laikais, bet ir vėliau
Vokietijoje ir Amerikoje. Tai liudija
įvairūs Vatikano ir Lietuvos jam su-
teikti apdovanojimai. Dr. Meškausko
gyvenimo sąraše randame, jog jam
būnant aktyviu studentu, Lietuvos
valdžia išsiuntė į Varnių sunkių dar-
bų stovyklą už bendravimą su atei-
tininkų jaunimu; vokiečių okupaci-
nės valdžios suimtas kartu su kitais
Vytauto Didžiojo universiteto fakul-
tetų dekanais už atsisakymą raginti
studentus vykti į vokiečių darbo sto-
vyklas; tragiškas išsiuntimas iš Lie-
tuvos, atskiriant nuo šeimos ir kt.

Tiems, kurie gyvename arti pro-
fesoriaus, netikėtumų nebuvo, nes
jau daugelį metų ypatingų pasikei-
timų jame nepastebime. Išskyrus tai,
kad po stuburo operacijos profeso-
riaus žingsnis sulėtėjo,  kambaryje
vaikšto su vaikštuku ir svečiams du-
ris pats atidaro, o regėjimą aptemdė
dažna senatvės liga ,,macular dege-
neration”. Skaito ir rašo  specialių
aparatų pagalba. 

Retesni svečiai to net nepastebi,
nes svečius dr. Meškauskas sutinka
entuziastingai, visuomet gerai žino,
kas pasaulyje darosi, lyg būtų skaitęs
penkis tos dienos laikraščius. Nuos-
taba dar padidėja, kai užklausia sve-
čio, ar jis/ji skaito jo straipsnius
,,Drauge”? Visi žinome, kad ,,Drau-

go” dienraštis nedaug turi „jaunų”
korespondentų, esančių 103 metų
amžiaus. Čia noriu paliudyti, kad
prieš ketverius metus kartu su profe-
soriumi, padedant dr. V. Šauliui, ra-
šėme „Gajos” korp. istoriją. Trys
autoriai pasidaliję darbais ją ir išlei-
dome. Profesorius savo dalį užbaigė
pirmasis, o kai daugelio datų ir duo-
menų nerasdavome enciklopedijose,
tai  dr. Meškauskas tuoj juos pateik-
davo iš savo atminties. 

Ne vieta šiandien suminėti dr.
Meškausko paskelbtus šimtus moks-
linių ir socialinių straipsnių bei pa-
rašytas knygas. Tik vieną kapitalinį
darbą paminėsiu – „Lietuvos Medici-
nos istorija”, kuri yra autorinė mok-
slinė studija (814 psl., 1987 m.), labai
vertinama ir Lietuvoje. Dabar spaudą
dr. Meškauskas skaito specialaus apa-
rato pagalba, o rankraščius perrašo jo
slaugės ar giminės. Mums, profeso-
riaus buvusiems studentams, ir jį pa-
žįstančiam jaunimui nuostabu, kad
tai, ką jis mokino apie ligas ir pačio
asmens kontrolę, dabar įrodo savo
gyvenimo pavyzdžiu. Užklausus, kaip
sveikata, ar ne vienišos dienos senat-
vėje, negalint pačiam išvažiuoti, at-
sakymas visuomet tas pat: sveikata
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MÙSÛ ÕEIMOSE�

Profesoriui dr. Juozui Meškauskui – 103

Dalis prof. J. Meškausko 103-ojo gimtadienio svečių, giminės.

gera, kartais galėtų būti geresnė, dar-
bo turiu daug, nenuobodžiauju, turiu
daug idėjų straipsniams spaudai,
laukiu, kad kas mano kreivą rankraš-
tį perrašytų, nuolatos galvoju apie
Lietuvą ir labai pergyvenu dėl jų ne-
sėkmės...

Savo jauną senatvę profesorius
leidžia jaukioje gamtos aplinkoje. Ne-
girdime nusiskundimų apie vargi-
nančią senatvę, jam nereikia ypatin-
gų patarnavimų. Kai sugiedojome
„Ilgiausių metų”, prof. Meškauskas,
patogiai sėdėdamas, susirinkusiems
dėkojo visa savo žmogiška didybe ir
nuoširdumu. Negalėčiau tiksliai pa-
kartoti jo, tačiau sakė pranešąs, kad
šios žemės padedamas apskrido apie
saulę jau 103 kartus. Po kiekvieno
skrydžio pastebėjo pasikeitimų ir
aplinkoje, ir žmonėse. Žmogus laikui
bėgant keičiasi; viskas keičiasi, prisi-
pažinkime, kad ir mes turime keistis.
Supraskime ir mūsų jaunąją kartą,
yra normalu, kad ji yra pasikeitusi.
Suprasdami tai, mėginkime suprasti
ir pasikeitimus Lietuvoje, – tokiais
žodžiais kalbėjo sukaktuvininkas.

Linkime dr. Juozui Meškauskui
dar daug laimingų metų.

Kaip aš 
susipažinau su

„Draugu”

Dr. K. G. Ambrozaitis, ilgametis bendradarbis, prof. J. Meškauskas ir sol. J. Vaznelis, dabartinis profesoriaus kaimynas.

Atvažiavau į JAV 1949 m. pagal
naujai Amerikos priimtą (išvietintų
asmenų „Displaced person”) įstaty-
mą.

Neatsimenu, kokiu laivu atplau-
kiau, bet atvežtų asmenų į Ameriką
ant kranto neišmesdavo. Juos visus
nuveždavo į pažįstamas šeimas. Aš
turėjau būti nuvežtas į man žinomą
šeimą Rochester. Bet mūsų globė-
jams, matyt, buvo pranešta, kad jie
mano šeimos priimti negali. Mano
šeimą nukreipė į Čikagą. Matyt, man
surado šeimą, kuri mano šeimą pri-
ims per Lietuvos konsulatą.

Atvažiavus į Čikagą mane gele-
žinkelio stotyje sutiko Ona ir Myko-
las Vazniai ir jų žentas Leonardas
Petrošius. Vazniai savo name mano
šeimai davė du kambarius ir virtuvę
pirmame aukšte, o jų žentas L. Pet-
rošius su savo žmona Rozalija gyveno
tame pačiame name antrame aukšte.

Jų namas buvo tik pusė bloko
nuo Šv. Kryžiaus parapijos: bažny-
čios, klebonijos, parapijos pradžios
mokyklos. Vaznių ir Petrošiaus šei-
mos tai parapijai buvo labai artimi
žmonės. L. Petrošius buvo klebonijos
ir mokyklos ūkvedys, turėjo labai
artimus ryšius su klebonu Anicetu
Linkum, kuris buvo gimęs Lietuvoje,
atvykęs jaunuoliu į Ameriką, čia tapo
kunigu.

Aš čia buvau visiškai svetimas,
bet Vaznių ir Petrošių šeimos buvo
labai malonios ir draugiškos. Į Vaz-
nių butą kasdien ateidavo „Drau-
gas”. Aš „Draugą” kasdien paskaity-
davau ir dienraštį labai pamilau, nes
jis man priminė ir palaikė ryšį su
mano Tėvyne Lietuva, nors tuomet
Lietuva buvo okupuota Sovietų Są-
jungos ir „Draugas” iš Lietuvos gau-
davo žinių labai mažai.

Taip prasidėjo mano pažintis su
dienraščiu. Man ji buvo svarbi ir
reikšminga.

Dr. Juozas Meškauskas



8             DRAUGAS, 2009 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis

JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

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

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 

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

JAV Pilietybės ir imigracijos tar-
nyba (US Citizenship and Immig-
ration Service arba USCIS) yra se-
niai žinoma kaip itin kruopščiai (t.y.
neskubant) atliekanti savo darbą.
Tad nenuostabu, jog pateikus prašy-
mą svarstyti bylą neretai iškyla prob-
lema, kaip ir su kuo susisiekti, norint
gauti paaiškinimą ar pagreitinti, at-
rodo, beviltiškai įstrigusį svarstymo
procesą. Viena vertus, tai padaryti
nėra paprasta, ypač neturint doku-
mentų pridavimo kvito (vadinamojo
,,receipt”, forma I-797), pažymėto
specialiu bylos numeriu, pagal kurį
pareigūnai gali atsekti jos eigą. Ta-
čiau būdų sužinoti, kas vyksta vis
dėlto yra, netgi neturint advokato ir
nesusipažinus su visomis USCIS
darbo subtilybėmis. 

USCIS pati neseniai išleido nu-
rodymus, kur ir kada dera kreiptis,
iškilus nesklandumams ar įtari-
mams, jog bylos svarstymas pernelyg
ilgai ,,įstrigo”. Patobulintą standar-
tizuotą klietų aptarnavimo sistemą
sudaro kelios pakopos, kuriomis
USCIS klientai bei jų atstovai turėtų
nuo šiol vadovautis, tikėdamiesi
atsakymo į savo užklausas:

• Pirmasis žingsnis, norint pa-
siteirauti dėl imigracinės bylos – pa-
skambinti į Nacionalinį klientų ap-
tarnavimo centrą (National Custo-
mer Service Center arba NCSC) ne-
mokamu telefonu 1-800-375-5283.
Prieš skambinant vertėtų turėti do-
kumentų priėmimo kvito (receipt)
numerį, prasidedantį, priklausomai
nuo jūsų bylą priėmusio regioninio
centro, raidėmis EAC (Vermont Ser-
vice Center), SRC (Texas Service
Center), LIN (Nebraska Service Cen-
ter) ar WAC (California Service Cen-
ter). Taip pat, jei turite, žinokite savo
imigracinį numerį (prasidedantį
raide A), savo bylos tipą bei tikslią
datą, kada išsiuntėte dokumentus.
Praėjus daugiau nei 30 dienų nuo

išsiuntimo ir negavus kvito, taip pat
galima skambinti į USCIS centrą.
Kaip ir praėjus bent 14 dienų nuo to
laiko, kai jums turėjo būti išsiųsti bet
kokie kiti USCIS pranešimai, kurių
negavote (turint kvitą ir žinant bylos
numerį, bylos eigą galima sekti inter-
nete, naudojantis USCIS oficialaus
tinklalapio duomenų baze). Prisi-
skambinus į klientų aptarnavimo
centrą, reikėtų nepamiršti užsirašyti
jus aptarnavusio pareigūno pavardę
ar darbuotojo numerį (Employee ID
number), taip pat pokalbio datą bei
laiką ir užklausos (Service Request)
patvirtinimo numerį, jei tokį gau-
nate.

• Praėjus bent 30 dienų nuo po-
kalbio telefonu, jei jūsų reikalas vis
dar neišspręstas ir nesulaukėte jokių
žinių, turite teisę kreiptis į jūsų bylą
priėmusį USCIS regioninį centrą. Ra-
šyti reikėtų šiais adresais:

– California Service Center: csc-
ncscfollowup@dhs.gov

– Vermont Service Center:
vsc.ncscfollowup@dhs.gov

– Nebraska Service Center: ncsc-
followup.nsc@dhs.gov

– Texas Service Center: tsc.ncsc-
followup@dhs.gov

Rašydami laišką, privalote sumi-
nėti visą informaciją, kurią susirin-
kote telefoninio pokalbio metu, bei
nepamiršti nurodyti bylos numerį ir
kitus turimus duomenis. 

Praėjus 21 dienai nuo laiško iš-
siuntimo ir negavus jokio atsakymo,
galite rašyti USCIS centriniam biu-
rui (USCIS Headquarters Office of
Service Center Operations) adresu
SCOPSSCATA@dhs.gov. Ši įstaiga
privalo jums atsakyti per 10 darbo
dienų.

Pagal USCIS informaciją
parengė Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

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�

KAIP IR KADA KREIPTIS Į USCIS
PO PRAŠYMO PATEIKIMOJONAS V. PRUNSKIS, MD

TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD
ANDREW J. YU, MD

ir partneriai
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
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ VAKARÂ 

nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

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

Tel. 773-476-2242
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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

,,Draugo” sudoku Nr. 15  teisingai išsprendė ir mums
atsakymus atsiuntė 

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Benediktas Karklius, Cleveland, OH
K. J. M., Chicago, IL
Ona Rušėnienė, Palos Hills, IL

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

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Lietuvos Vyčių centro valdybos ir
komitetų pirmininkų posėdžiai vyko
š. m. rugpjūčio 5 d. ir 9 d. Oakbrook,
IL, prieš ir po metinio Lietuvos Vyčių
suvažiavimo/seimo.

Sąskrydis prieš suvažiavimą

Sąskrydis įvyko „Wynham Dra-
ke” viešbutyje. Jį atidarė ir jam vado-
vavo pirmininkė Elena Nakrošienė.
Prieš pradedant posėdį, dvasios va-
das, prelatas kun. dr. Juozas Ander-
lonis sukalbėjo maldą. Pirmininkė E.
Nakrošienė pristatė valdybai ir ko-
miteto pirmininkams numatytą po-
sėdžio darbotvarkę.

Ryšių su visuomene atstovė, gar-
bės narė Regina Juškaitė-Švobienė
pranešė apie specialų naujų darbų
vajaus projektą. Š. m. birželio mėn.
buvo išsiųsta 170 laiškų su Lietuvos
Vyčių organizacijos lankstinukais ka-
talikų dieceziniams laikraščiams vi-
soje Amerikoje. Šie lankstinukai pris-
tatė Vyčių organizaciją ir jos veiklą.
Jau yra gautas organizacija besido-
minčių laiškas.

Ritualų komiteto pirmininkė
Georgianna Macke pranešė, kad 15
narių bus suteiktas 4-as laipsnis. Iš
jų, dėl sveikatos ir kitų priežasčių,
devyni asmenys negalėjo dalyvauti,
todėl žymenys ir medaliai bus įteikti
šešiems nariams. Dar trys nariai
negalėję atvykti 2008 metais, bus

pakelti į ketvirtąjį laipsnį.
Šimtmečio komitetas susirinks

suvažiavimo metu aptarti planus apie
artėjantį jubiliejų, kuris įvyks 2013
m. rugpjūčio mėn.

Daug laiko buvo skirta seimo/su-
važiavimo planams aptarti.

Sąskrydis pasibaigė malda.

Posėdis po suvažiavimo

Sekmadienį, rugpjūčio 9 d. ryto,
vyko centro valdybos posėdis. Centro
valdybos naujoji pirmininkė, garbės
narė Bernice Avižaitė pradėjo posėdį
ir jam vadovavo. Prelatas kun. dr. J.
Anderlonis buvo pakviestas sukalbėti
maldą.  Darbotvarkė visų dalyvių  bu-
vo priimta vienbalsiai.

Centro valdyba juridiniu patarė-
ju patvirtino Saulių Kuprį, „Vyties”
žurnalo redaktorę seselę vienuolę Jo-
hanna Shainauskas, „Vyties” žurnalo
verslo vadybininku – garbės narį
Robert A. Martin, Jr. Taip pat ALT’o
atstovus: seselę vienuolę Johanna
Shainauskas ir Evelyną Oželienę.
Centro valdyba taip pat patvirtino
organizacijos padalinių Šv. Kazimiero
gildijos, Lietuvos Vyčių fondo ir Šilu-
vos Mergelės fondo direktorių tary-
bas ir valdybas.

Ateinantį centro valdybos posėdį
numatyta sušaukti š. m. spalio 10 d.,
šeštadienį, Binghamton, NY.

Regina Juškaitė-Švobienė

Lietuvos Vyčių centro
valdybos posėdžiai

IIõõ LLiieettuuvvooss
VVyyççiiûû vveeiikkllooss

Margumynai                   

Populiariausia – kalvystė ir juvelyrika

Šiemet Vilniaus dailės akademi-
jos (VDA) Telšių dailės fakultete po-
puliariausia specialybė – juvelyrika ir
kalvystė. Mažiausiai panoro studi-
juoti taikomąją skulptūrą. 

Fakulteto duomenimis, studi-
juoti į populiariausią juvelyrikos ir
kalvystės specialybę šiemet priimti
26 jaunuoliai. Iš jų 15 studijuos val-
stybės finansuojamose, 11 – moka-
mose vietose. Pasak VDA Telšių dai-
lės fakulteto specialistės Ingos Da-
munskienės, juvelyrika ir kalvystė –
populiariausia fakulteto specialybė.

Šiemet diplomai įteikti 12-ai šios spe-
cialybės absolventų. Kiek iš jų bus
kalvių, o kiek juvelyrų, parodys lai-
kas.

Absolventai paprastai įsidarbina
kalvėse, juvelyrų dirbtuvėse, užsiima
individualia kūrybine veikla.

VDA Telšių fakultetas – vienin-
telė šalyje mokymo įstaiga, sutei-
kianti šios specialybės aukštąjį išsila-
vinimą. Iki 1998 metų ši mokymo
įstaiga buvo vadinama Telšių aukš-
tesnioji taikomosios dailės mokykla.

lrt.lt



,,DRAUGAS” informuoja,
,,DRAUGAS” formuoja; 
,,DRAUGAS”: ißeivijos ir

Lietuvos jungtis; 
,,DRAUGAS” lietuvyb∂s

ßvyturys ir sargas! 

www.draugas.org 
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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

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

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

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
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

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

IEÕKO DARBO

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

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

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

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

Naujos A. Bruniaus dainos
www.arvydas.us

Apsilankę e-puslapyje ieškokite 
nuorodos į youtube. 

Rasite 13 naujausių dainų apie 
prezidentus, KGB-istus ir kitus. Diskus

galima įsigyti arba užsisakyti
,,Lietuvėlėje”, arba skambinti 

tel. 773-319-8076.
LITHUANIAN INTERPRETERS

AND TRAN SLA  TORS needed to
work part time for the Circuit Court
of Cook County. Call Ready Made

Staffing (312)341-0069.

SENELIÛ-LIGONIÛ PRIEÑIÙRA. 
7 metû patirtis, geros rekomen-

dacijos, be ñalingû îproçiû.
Skaniai gamina maistâ, automo-
bilis, tvarko namus ir aplinkâ.
Tel. 708-925-8365, Pranas
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• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

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
12401 S. Archer Ave. Lemont, IL 60439

1-773-523-0440  

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

LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose 

Çikagos miesto apylinkèse ir priemiesçiuose.
Patarnavimas 24 val.

Apsilankykite internetinèje
svetainèje www.draugas.org

* Tvarkinga šeima išsinuomotų 2-3-jų
miegamųjų butą ar namą Čikagos piet-
vakariniuose rajonuose. Tel. 708-262-
1212.

* Moteris, gyvenanti šalia Oak Lawn,
gali jums padėti šeštadieniais. Tel. 708-
220-3202.

* Be žalingų įpročių vyras skaniai
gamina maistą, tvarko namus ir ap-
linką. Tel. 708-925-8365, Pranas.

* 46 m. moteris gali pakeisti savait-
galiais arba darbo dienomis šiauriniuo-
se rajonuose. Tel. 630-415-7860.

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių

priežiūros darbo. Automobilis, geros
rekomendacijos, anglų kalba, patirtis.
Gali išleisti atostogų arba pakeisti bet
kurią savaitės dieną. Tel. 773-344-8829.

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

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

* Ieškau pirkti knygos ,,Lietuvių pėd-
sakai Amerikoje”. Tel. 402-731-7953,
Salomėja.

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

Panevėžio centrą siūloma
skelbti saugomu kultūros

paveldo objektu
Panevėžio miesto savivaldybė

miesto istorinę dalį nori paskelbti
Savivaldybės saugomu kultūros
paveldo objektu.

2008 metų gegužę Audėjų, Šer-
mukšnių, Smėlynės, M. Tiškevičiaus,
Gegutės, Kranto gatvių, Topolių alė-
jos, A. Smetonos, Birutės, Respubli-
kos, Š. Mero, Klaipėdos, J. Tilvyčio,
Vilniaus, J. Basanavičiaus gatvių,
Savanorių aikštės, Ukmergės ir J.
Biliūno gatvių ribojama Panevėžio
miesto istorinė dalis įrašyta į Res-
publikos kultūros vertybių registrą.
138,97 ha teritorijos nustatytos ver-
tingosios savybės – architektūrinės/
urbanistinės.

„Miesto istorinė dalis – nevie-
nalytė. Joje yra ir vertingų istorinių
saugotinų objektų, ir paprastų gyve-
namųjų namų. Tuo tarpu šiuo metu
norint vykdyti bet kokius statybos ar
atnaujinimo darbus – net ir tiesti
elektros kabelį per, tarkim, Šer-
mukšnių gatvės gyvenamojo namo
kiemą – reikia kreiptis ne tik į
Savivaldybę, bet ir į Kultūros paveldo
departamento teritorinį Panevėžio
skyrių, atlikti kasinėjimo darbus.
Kaip pastebėjome iš savo praktikos,

dažnai tai būna netikslinga ir piktina
gyventojus”, – teigia savivaldybės
mero pavaduotojas Kastytis Vainaus-
kas.  

Prieš skelbiant miesto istorinę
dalį saugoma Savivaldybės bus ren-
giamas šios teritorijos specialusis
planas. Jame teritorija bus suskirsty-
ta į kelias zonas. Bus išskirti svar-
biausi saugotini objektai, kiekvienai
zonai nustatyti skirtingi statinių
priežiūros, tvarkymo, aukštingumo,
teritorijos užstatymo ir kt. reikalavi-
mai.

„Specialusis planas turėtų būti
rengiamas atsižvelgus į savivaldybės
Architektūros ir urbanistikos sky-
riaus, Kultūros paveldo departamen-
to Panevėžio teritorinio padalinio
sąlygas. Į pastarąjį kreipėmės kelis
kartus, tačiau išgirdome siūlymus
istorinę miesto dalį skelbti draustiniu
– t. y. zona, kur gali būti vykdoma tik
mokslinio tiriamojo pobūdžio veikla.
Mūsų duomenimis, kultūrinį draus-
tinį turi vos keli šalies miestai – pa-
vyzdžiui, Vilnius – senamiestį. Norą
paskelbti saugomomis savivaldybių
teritorijomis pareiškė Vilnius (Šni-
piškių rajoną), Kaunas (Žaliakalnį).
Teritoriniai Kultūros paveldo depar-
tamento skyriai nereikalavo šių zonų
skelbti kultūriniais draustiniais, kaip
tai daro Panevėžio skyrius”, – sako
Kultūros paveldo skyriaus vedėja
Loreta Paškevičienė.

Specialusis planas būtų rengia-
mas ES struktūrinių fondų lėšomis.
Konkursą planui rengti planuojama
skelbti rudenį. Planas turėtų būti
parengtas iki 2011 metų. Jo spren-
diniai bus derinami su visuomene,
architektais, Kultūros paveldo depar-
tamentu ir kitomis institucijomis.

Parengus  miesto istorinės dalies
teritorijos ir apsaugos zonų ribų
planą, ši teritorija Savivaldybės tary-
bai bus siūloma skelbti Savivaldybės
saugomu kultūros paveldo objektu.

Bernardinai.lt

Panevėžys. Laisvės aikštė.

Panevėžio miesto herbas.
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�Brighton Park apylinkės LB
valdyba kviečia lietuviškąją visuo-
me nę į jų rengiamus pietus šį sekma-
dienį, rugpjūčio 16 d., Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo para-
pijos Mozerio salėje, 4420 S. Fairfield
Ave., tuoj po 10 val. r. šv. Mišių.
Vaišinsime šaltibarščiais, dešromis,
kopūstais, kugeliu ir kitais skanumy-
nais. Šia proga padėkosime mūsų
svečiui kun. Robertui Pukeniui už
bu vimą su mumis.  

��ALRK Moterų sąjungos 3 kuo -
pa rugpjūčio 22 d., šeštadienį, 2:30
val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo pa rapijos salėje. Bus kavutė. 

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai visus kviečia kartu
paminėti 102-ąsias kongregacijos įkū-
rimo metines ir rugpjūčio 29 d., šeš-
tadienį, dalyvauti šv. Mišiose bei pasi -
melsti, kad kongregacijos steigėja
Mo  tina Marija Kaupaitė būtų pa -
skelbta Palaimintąja. Šv. Mišios bus
aukojamos seselių Motiniškajame na -
me, 2601 W. Marquette Rd., Chicago.
Po Mišių – kazimieriečių auditorijoje
ka vutė ir vasaros šventė, kuri tęsis
iki 2 val. p. p. Daugiau informacijos
tel.: 773-776-1324.

�Ateitininkų namai tarnauja lie -
tuvių visuomenei jau 30 metų. Šven-
tė tai sukakčiai pažymėti vyks rug -
sėjo 12 d., šeštadienį, 6 val. v. Ateiti-
ninkų namuose, 1380 Castle wood Dr
Lemont, IL. Vietas užsi sakyti iki
rugsėjo 1 d. galite el. paštu: 30@atna-
mai.org ir telefonu: 630-257-8087
(Vida) ar 630-257-8617 (Elzytė).

�Rugsėjo 13 d., sekmadienį,
Mor ton East High School auditorijoje
(2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL) Lie -
tuvių opera pristatys premjerą – Jo -
hann Strauss operetę ,,Šikšnospar-
nis”. Pradžia 3 val. p. p. Bilietus ga -
lite nusipirkti ,,Atlantic Exp.” (šalia
,,Sek lyčios”); tel.: 773-434-7919 (Ri -
mas), krautuvėlėje ,,Lietuvėlė” ir
sekmadieniais prieš ir po 11 val. r. šv.
Mišių Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijos vestibiulyje. Tel. pasiteira vi -
mui: 773-501-6573. Anksčiau įsigyti
bilietai galioja.

�Knygos ,,‘Draugas’ –100. Už ti -
kėjimą ir lietuvybę” sutiktuvės vyks

spalio 4 d., sekmadienį, Lietuvių dai -
lės muziejuje, Pasaulio lietuvių cen t -
re, 14911 127th St., Lemont, IL
60439. Pradžia 12:30 val. p. p. Apie
kny  gą kalbės  dienraščio  bendradar-
bis Alek sas Vitkus. Norintys galės šią
knygą įsigyti. Užsisakę ir sumo kė ję
už knygą ją gali atsiimti ,,Draugo”
ad ministracijoje darbo dienomis nuo
9:30 val. r. iki 4:30 val. p.p. Tie, kurie
neužsisakė knygos, ją gali nusipirkti
,,Draugo” knygynėlyje. Perkantiems
knygą dabar – ji kainuoja 45 dol. JAV
(išskyrus Illinois valstiją) gyvenan -
tiems žmonėms su persiuntimu kny -
ga kainuoja 50 dol. Illinois valstijos
gyventojai už siuntimą paštu dar turi
pridėti papildomą 4.61 dol. mokestį
(sales tax). Tad šie gyventojai iš viso
už knygą su persiuntimu moka 54.61
dol. Čekius rašyti: ,,Draugas”. Siųsti
,,Draugo” administracijai adresu:
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629.

��Baltijos kelio 20-metis rugp jū -
čio 23 d. bus švenčiamas LR amba sa -
doje, Washington, DC. Ambasada du -
ris lankytojams atvers 11 val. r. Kar -
tu šią datą minės Estijos ir Lat vijos
šalių ambasados bei Gruzi jos Res -
publikos ambasada. Visose am ba -
sadose renginiai vyks iki 4 val. p.p.
Daugiau žinių apie Baltijos kelio
me tinių paminėjimo renginius rasite
tinklalapyje: www.balticway.net

��Worcester (MA) lietuvių mote -
rų sąjunga maloniai kviečia visus į
va  sa ros pabaigtuvių mugę, kuri įvyks
rugpjūčio 30 d. Maironio parke, 52
So. Quinsigamond Ave., Shrewsbury,
MA. Šventę pradėsime nuo 12 val. p.
p. 1 val. p. p. – pietūs. Dėl papildomos
in  for macijos skambinkite Verai tel.
508-615-8146 arba Irenai tel. 508-
799-5469.  

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

IŠ ARTI IR TOLI...

Aukštos indėlių palūkanos.
3.0 proc. 2 metų terminuotas indėlis
California Lithuanian Credit Union

Santa Monica, California
Tel. 310-828-7095

Valdžios apdrauda iki $250,000
www.clcu.org

Lietuvos Respublikos prezidentūroje Mindaugo karūnavimo (Valstybės
dienos) dienos proga svečiavosi (iš kairės): Gražina Landsbergienė, LR garbės
konsulė Ingrida Bublienė, Europos Sąjungos atstovas Vytautas Landsbergis,
LR užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas su žmona ir LR garbės kon-
sulas Stanley Balzekas, Jr.                                Vytauto Lapatinsko nuotr.

Aš manau, kad pats pagrindinis tikslas, lietuvių kultūros puoselėjimo, lie -
tuvybės išlaikymo ir jos tolimesnio vystymosi tikslas, nėra pasikeitęs. Jaunoji
karta labai lengvai gali paskęsti Amerikos visuomenėje, pamiršdama savo tė vų
kultūrą, savo pačių prigimtį, taip kad Fondo, kuris rėmė ir studentiją, ir lie tuvių
kultūrą, visas dėmesys turi būti nukreiptas į mūsų lietuvybės pa laikymą ir mūsų
kultūros puoselėjimą. Fondas prieš savo akis turi nepasikei tu sius uždavinius...
Mano nuoširdus linkėjimas būtų, kad Fondas stiprėtų su kiekviena diena.
Darbas nėra baigtas. Uždaviniai prieš akis dideli. 

Prezidentas Valdas Adamkus

Lietuvių Fondas rengia iškilmingą pokylį, Prezidento Valdo Adamkaus ir
Almos Adamkienės garbei, kuris vyks šių metų spalio 3 d. Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte.

Pokylis skirtas nuoširdžiai padėkai už jo darbus bei nuopelnus Lietuvai.
Ti kimasi, kad dvi kadencijas Lietuvos Respublikai vadovavusį Prezidentą sa -
vo apsilankymu pokylyje pagerbs daugelis aukštų JAV valstybės pareigūnų,
visuomenės veikėjų, Prezidento draugų ir bičiulių bei didelis būrys dėkingų
tau tiečių.
Daugiau informacijos kreipkitės Lietuvių Fondo raštinės telefonu: 630-257-
1616 arba el. paštu: admin@lithfund.org

,,DRAUGO” ŠIMTMEČIO POKYLIS
vyks

spalio 17 d., šeštadienį, 
Willowbrook pokylių salėje

8900 Ar cher Ave., Willow Springs, IL 60480. 

Iškilmingo pokylio pirmininkas – dr. Jonas Prunskis
Garbės svečias – Lietuvos užsienio reikalų ministras 

Vygaudas Ušackas
Kokteiliai – 5 val. p. p., vaišės – 6 val. v. 

Bilietus (100 dol. asmeniui) galima įsigyti 
,,Draugo” administracijoje, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 

Tel.: 773-585-9500; Fax.: 773-585-8284

Prezidento Valdo Adamkaus
pagerbimas Čikagoje


