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Prezidentè vieõi Prancùzijoje

Vilnius/Paryžius, rugsėjo 4 d.
(ELTA) – Lietuva jau pasiekė smuki-
mo dugną, dabar ryžtingomis prie-
monėmis turime pradėti kopti aukš-
tyn, vykdydami struktūrines šalies
pertvarkas, teigė prezidentė Dalia
Grybauskaitė tradiciniame Prancū-
zijos verslininkų verslo asociacijos
(MEDEF) susitikime.

,,2010 metai Europai bus leng-

vesni, tačiau Europos politikai turi
dėti dar daugiau pastangų, kad padė-
tų savo šalių verslui išgyventi”, – sa-
kė Lietuvos vadovė, besilankanti
Prancūzijos sostinėje Paryžiuje.

D. Grybauskaitė MEDEF susiti-
kime skaitė pranešimą ,,Laisvė – vie-
nintelė laiko egzaminą išlaikiusi ver-
tybė”. Kalbėdama ekonomikos foru-
me apie laisvę, kaip vertybę, atlaikiu-
sią visus laiko išbandymus, preziden-
tė D. Grybauskaitė pabrėžė ir laisvės
verslui būtinybę. Pasak valstybės va-
dovės, kiekviena krizė suteikia ir ga-
limybes peržiūrėti investicijų strate-
giją, prisitaikyti prie naujų rinkų rei-
kalavimų.

MEDEF yra didžiausia Prancū-
zijos verslo sąjunga, į kurią įeina ir
didelės, ir vidutinės verslo įmonės,
dirbančios įvairiausiose srityse.

D. Grybauskaitės susitikimo su
Prancūzijos prezidentu Nicolas Sar-
kozy metu planuojama pasirašyti Lie-
tuvos ir Prancūzijos strateginės part-
nerystės pareiškimą, kuris numato
glaudų bendradarbiavimą politinėje
srityje, ypač plėtojant Europos Sąjun-
gos Rytų partnerystę, ekonomikos ir
saugumo srityse.

Lietuva bandys aktyvinti Demokratij¨ bendrijos veiklâ

Vilnius, rugsėjo 4 d. (ELTA) –
Europos Komisijos (EK) pirmininko
pavaduotojas Günter Verheugen teigia
darysiąs viską, kad Lietuvos verslinin-
kai greičiau įsisavintų Europos Sąjun-
gos (ES) struktūrinių fondų lėšas, bei
mažinsiąs biurokratiją šiame procese.

Lietuvoje besilankantis EK pa-
reigūnas, atsakingas už ES įmonių ir
pramonės politiką, dalyvavo Ūkio mi-
nisterijoje surengtoje diskusijoje ,,Verslo
aplinka. Geresnis reglamentavimas. Fi-
nansavimo sąlygos”.

G. Verheugen dar kartą pakartojo,
kad Lietuva nugalės krizę ir šalyje
padarytas ėjimo aukštyn posūkis. Jis
pabrėžė, jog labai svarbu, kad būtų
priimami geri politiniai sprendimai ir
strategijos. Kita vertus, turi būti tin-
kamas ir jų įgyvendinimas. EK vice-
pirmininkas džiaugėsi, jog sutampa
jo ir Lietuvos vykdoma politika, o Vy-
riausybės kovos su krize programa ati-
tinka EK patarimus.

,,Tas mano optimizmas, jog Lie-
tuva priėjo posūkio tašką, nuo šiol ji
kils aukštyn, yra dėl to, kad Lietuvoje
taikomos ekonomikos atgaivinimo

priemonės duoda rezultatą. Bet tai
labiau pasimatys metų pabaigoje, kai
bus suteiktas papildomas postūmis
Lietuvos ekonomikai. Tai matysis ne
tik Lietuvoje, bet ir kitose ES valsty-
bėse narėse, ir apie tai kalbu ne tik
aš, bet ir specialistai”, – sakė jis.

Pasak EK vicepirmininko, ne-
nuostabu, kad bendrovės skundžiasi,
tačiau tikimasi, kad metų pabaigoje
valstybės vykdomos antikrizinės prie-
monės įmonėms padės išsikapstyti.

Verslo atstovai pokalbyje su G.
Verheugen išreiškė nepasitenkinimą
tuo, kad Lietuvoje dėl per didelės biu-
rokratijos yra užsitęsęs ES struktū-
rinių fondų įsisavinimas.

,,Sutinku su tuo, kad ES ir EK
yra pakankamai biurokratijos, turiu
atsiprašyti jūsų. Pats su tuo reiškiniu
stengiuosi kovoti, keisti tą padėtį, bet
tai ne taip paprasta. Noriu pažadėti,
kad darysiu viską, kas priklauso nuo
manęs, kad procedūros būtų supap-
rastinamos ir biurokratijos būtų ma-
žiau bei kad būtų galima greičiau įgy-
vendinti projektus ir gauti lėšas”, –
sakė EK vicepirmininkas.

Vilnius, rugsėjo 3 d. (BNS) – Už-
sienio reikalų ministras Vygaudas
Ušackas teigia, kad Lietuva bandys
peržiūrėti ir atnaujinti Demokratijų
bendrijos darbo grupių veiklą, su kitų
šalių pagalba organizuoti renginius
visuose pasaulio regionuose ir rengti
misijas į šalis, kuriose demokratija
patiria sunkumų.

Tokią nuostatą V. Ušackas išsakė
Vilniuje susitikęs su Demokratijų

bendrijos Nuolatinio sekretoriato
Varšuvoje vykdančiuoju direktoriumi
Bronislav Misztal ir aptaręs liepą
prasidėjusio Lietuvos pirmininkavi-
mo bendrijai svarbiausius uždavinius
bei glaudesnio bendradarbiavimo su
Europos šalimis ir organizacijomis
galimybes.

,,Lietuva ketina organizuoti bend-
rus renginius su kitomis tarptauti-
nėmis ir regioninėmis organizaci-

jomis – Civilizacijų aljansu, Europos
saugumo ir bendradarbiavimo orga-
nizacija, Europos Taryba, Baltijos jū-
ros valstybių taryba ir NATO. Sieksi-
me jas aktyviau įtraukti į bendrą
veiklą”, – sakė V. Ušackas.

Susitikime buvo sutarta aktyvin-
ti bendrijos veiklą moterų lygių teisių
srityje ir skleidžiant gero valdymo
patirtį pasaulyje, į bendrijos progra-
mas Nukelta į 6 psl.

G. Verheugen pažad∂jo pagalbâ Lietuvos verslui

Vilnius, rugsėjo 4 d. (ELTA) –
Jau surinktas reikiamas skaičius pa-
rašų, kad Seime būtų keliamas nepa-
sitikėjimo Seimo pirmininku Arūnu
Valinsku klausimas. Tai patvirtino
nepasitikėjimą pareiškusios partijos
Tvarka ir teisingumas frakcijos Sei-
me seniūnas Valentinas Mazuronis.

Pasak jo, ant pareiškimo jau yra
29 keturių partijų frakcijų narių pa-
rašai. Lietuvos socialdemokratų par-
tijos ir partijos Tvarka ir teisingumas
yra priėmusios sprendimus frakcijos
lygiu remti nepasitikėjimą A. Valinsku.

,,Tvarkiečių” frakcijos vadovas
žada, kad pareiškimas su parašais
bus įteiktas rugsėjo 8 d. ir, anot jo,
parašų bus gerokai daugiau, negu
reikia. Bus prašoma nepasitikėjimo
klausimą kelti jau per pirmąjį rudens
plenarinės sesijos posėdį.

Pats parlamento vadovas sako ne
tik nebijąs stoti prieš Seimą, kai bus
svarstomas jo atstatydinimo klausi-
mas, bet net ir laukiąs to. ,,Manau,
kad turi būti įvertinta ir moralinė
pusė, kuri yra taip dažnai minima”, –
sakė A. Valinskas po Seimo valdybos
posėdžio.

A. Valinskas dar neįvardino, ar
neketina pats trauktis iš parlamento
vadovo pareigų. Tik dar kartą papra-
šė palaukti pirmadienio.

Seimo pirmininkui metami kalti-
nimai dėl ryšių su Kauno ,,Daktarų”
grupuotei priskiriamu Rolandu Mi-
chalskiu, pravarde ,,Micha”. Valsty-
bės saugumo departamentas ir Gene-
ralinė prokuratūra tvirtina neturin-
tys duomenų apie A.Valinsko rengia-
mas ar daromas neteisėtas veikas.
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Surinkti parašai
d∂l nepasitik∂jimo

Ar∆nu Valinsku

Ūkio ministras Dainius Kreivys (k) ir
EK vicepirmininkas Günter Verheu-
gen. ELTOS nuotr.

D. Grybauskaitė MEDEF susitikime
skaitė pranešimą ,,Laisvė – vienintelė
laiko egzaminą išlaikiusi vertybė”.

President.lt nuotr.



Redakcijos žodis

Sakoma, kad gamta ne-
mėgsta tuštumos. Nemėgsta
tuštumos ir žmogus. Ypač išeivi-
ja. Prieš bene pusantrų metų
nustojo veikti Čikagoje įsikūrusi
Amerikos lietuvių televizija
(ALT). 2007 m. ,,Draugo” kalbi-
namas ALT direktorius A. Re-
neckis neslėpė, jog jo ir jo ben-
dradarbių entuziazmas po 12
metų pamažu ėmė blėsti. Jau
keletą mėnesių lietuviškų TV
laidų ir programų mėgėjai ga-
lėjo apsilankyti būrelio New
York lietuvių įkurtoje interne-
tinėje televizijoje NYCLTV. Nuo
rugsėjo 1 d. NYLCTV pasivadino
America-LTV ir nuo šiol ją gali-
ma matyti internete adresu
www.AmericaLTV.com. Vienas iš
naujos lietuvių TV įkūrėjų My-
kolas Gudelis teigia, jog šie po-
kyčiai iš dalies yra susiję su
gerokai padidėjusiu žiūrovų
skaičiumi. Šaunu, kad lietuviai
JAV ir vėl turi savo televiziją.

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

Stovime svarbioje ateitininkijos
istorijos akivaizdoje. Už metų su-
kanka šimtas metų nuo sąjūdžio

pradžios. Jau treti metai, kaip tam
ruošiamės, siekdami įgyvendinti atei-
tininkijos tėvo Prano Dovydaičio svar-
biąsias idėjas ideologinėje deklaracijoje
(žr. Ateitis, 1911, 1 nr.). Šių metų veik-
los šūkis semia įkvėpimą iš šių jo žo-
džių:

„Taigi, broliai ir seserys Kris-
tuje! Visi, kurie mylite iš širdies
Kristų ir tikrai norite sulig Jo
mokslo gyventi, kuogreičiausiai
paduokime vienas kitam ranką su
atvira širdimi, kad susispietę krū-
von greičiau pajėgtume atsispirti
priešais apsupančio mus gyvenimo
pasipūtusioms niekšybėms ir žvil-
gančioms nedorybėms, kad galė-
tume vesti su jomis pasekmingesnę
kovą”... (22 p.)

„kviečiame paduoti vienas ki-
tam ranką iš atviros širdies, kad...
galėtume tuojau pradėti vykdyti
mūsų idealus gyvenime” (26 p.)

Š. Amerikos ateitininkų taryba
taip suformulavo šių metų veiklos šūkį:
„Ranka rankon paveikime žmoniją
Kristaus vardu!”

Šiuo šūkiu esame skatinami puo-
selėti dvi iš Kristaus kylančias ateiti-
ninkų savybes:

1) tarpusavio solidarumą vieni ki-
tiems, 2) visuomeniškumą visų žmonių
atžvilgiu ir 3) ryšį tarp šių savybių, nes
tarpusavio sugyvenimas yra reikalin-
gas, kad sėkmingai vestume kovą Gėrio
pusėje prieš blogį. Šūkis taip supran-
tamas:

„Ranka rankon”: paduodami „ranką
vienas kitam”, vienas kitą remiame,
palaikome, stiprinaname ir dalinamės
viskuo, ką turime. Tai tarpusavio so-
lidarumas.

„Paveikime žmoniją”, vykdydami „mū-
sų idealus gyvenime”: tai reiškia
visuomeniškumą. Nepakanka tik
žiūrėti į kitus iš tolo, bet reikia
bendrauti su kitais ir jiems, kuo tik
galime, padėti – žinoma, svarbiausia –
perduodant visa, ką dovanoja mums
Kristus, atsižvelgiant į tai, ko žmonėms
reikia. Paveikti kitus galime pagalba,
žiniomis, mokslu, menu, kūryba,
pagaliau – ir malda.

Yra sakančių, kad mes negalime
paveikti visos žmonijos, tad per daug
fantazuojame. Į tai atsakome, kad pa-

veikiant net mažą žmonių dalį, pavei-
kiama yra žmonija taip, kaip darbinin-
kas, įcementuodamas į sieną nors ir
vieną plytą, stato bažnyčią.

„Kristaus vardu”: Žinoma, viską
mums reikia daryti Kristaus vardu. Tai
reiškia, kad veikti mus motyvuoja
Kristaus meilė. Veikdami mes norime
kažką pagerinti – kitiems padėti, pa-
gelbėti, supažindinti su Kristaus moks-
lu, su Jo asmenybe, su Jo gerumu, su Jo
gyvenimu. Kartais tai pasiekiame vien
gera kitiems darydami, net be žodžių.
Malda taip pat turi iš Dievo kylančią
galią, kurią vadiname Dievo malone.

Du užburti ratai
Tarp ateitininkų pastebėtos šios dvi
problemos:

Ateitininkai uždari – tik tarp savęs.
Kai kas mums, ateitininkams, prikiša,
kad mes esame per daug uždari, per
daug veikiame tik tarp mūsų pačių:
suruošę vieną, antrą susirinkimą vien
sau patiems, tai vadiname veikla. Taip,
šis priekaištas galioja. Jei veikiame tik
savam būry, bet veikla neatsiliepiame į
visuomenės dvasines, moralines, kul-
tūrines, socialines, net politines proble-
mas — tikrai mūsų visuomeniškumas
gerokai šlubuoja, jei iš viso jo turime.
Visuomeniškumu reikia įnešti ką nors
krikščioniško į visuomenę, tautą ar
bent jos dalį. Tai, be abejo, labiausiai
liečia sendraugius. Kai kada pavieniai
sendraugiai veikia – dirba visuomeninį
darbą kitose organizacijose. Negalima
sakyti, kad jie neturi visuomeniškumo,
bet ateitininkai, ypač sendraugiai, kar-
tu veikdami, pajėgtų daugiau kuo nors
praturtinti visuomenę, pvz., pastebėjus
kokią nors stoką, gerinti jos padėtį.

Ateitininkai tik auklėja savo jaunimą;
daugiau nieko.
Dalis sendraugių globoja ir auklėja
ateitininkišką jaunimą – nuo jaunučių
iki vyresniųjų moksleivių. Tai gera
vaikams. Tai naudinga organizacijos
tęstinumui. Tačiau ateitininkų sąjūdis
ir organizacija nėra vien vaikų auk-
lėjimo organizacija, o sąjūdis visa at-
naujinti Kristuje – taigi, paveikti visuo-
menę, tautą, net valstybę. Net patį jau-
nimą reikia taip auklėti, kad jis būtų
jautrus ir pastabus kitų poreikiams.

Globėjams ir ugdytojams tenka užda-
vinys patiems būti pastabiems, jaut-
riems ir paslaugiems už savo grupės ar
organizacijos ribų. Šiais veiklos metais
mūsų jaunimo globėjams ir auklėto-
jams tenka privilegija skiepyti visuo-
meniškumą konkrečiai savyje ir tarp
jaunimo.

Pirmieji du užburti ratai ypač įsu-
ka sendraugius, iš dalies ir mokslei-
vius. Negalime pamiršti studentų.

Studentai – savo aplinkoje,
universitetuose. Suprantama, jog
studentai užkraunami akademiniu
darbu, tad beveik nelieka laiko kam
nors kitkam, bet tuo labiau turi išlai-
kyti tai, kas brangiausia. Nepamirš-
kime, kad ateitininkų sąjūdį pradėjo
studentai, tokie kaip Pranas Dovydai-
tis Maskvoje ir Pranas Kuraitis Lou-
vaine labai nepalankiomis sąlygomis.

Gyvi Kristaus įrankiai. Čia tik
keletas sugestijų. Jos tetarnauja kaip
pavyzdžiai. Visi turime rodyti inicia-
tyvą ir būti išradingi bei kūrybingi.
Niekas musų taip neuždegs, kaip įsiti-
kinimas, kad tikrai esame gyvi Kris-
taus įrankiai ir kad nieko kito, kaip tik
Jo paties reikia žmonėms visame pa-
saulyje. Tokiam įsitikinimui įgyti rei-
kia malonės, o Dievo malonę gauti rei-
kia Jo prašyti maldoje.

Visuomeniškumas kovoje už
Dievą. Norim ar nenorim, žvelgiam ar
užsimerkiam, vyksta konfliktas tarp
krikščioniškos (gyvybės) kultūros ir
nekrikščioniškos (mirties) pseudokul-
tūros. Jau prieš šimtą metų į tą kovą
stojo Pranas Dovydaitis ir kiti, kurie
įkūrė ateitininkijos sąjūdį. Įstodami į
ateitininkų sąjūdį, mes jungiamės su
jais į tą žūtbūtinę kovą.

VASAROS KONKURSO
nustatytas laikas pratęstas

iki rugsėjo 21 d.
Įteikite kūrinius, kurie atspindi

2008–2009 m. temą
,,Kurkime kultūrą Kristaus tiesoje!”

Bus renkami geriausi kūriniai iš
šių sričių: dailės, fotografijos, ki-
no, muzikos, teatro, literatūros.
Dalyvauti gali visi, kas tik turi
kūrybinę gyslelę.

Siųskite savo kūrinius elektro-
niniu formatu el. pašto adresu:

konkursas@ateitis.org

Kurkime kultūrą konkursas
http://ateitis.org/musu/?p=467

Ateitininkiškasis visuomeniškumas
remiasi tarpusavio solidarumu

Kun. dr. Kęstutis A. Trimakas

Ranka rankon
paveikime žmoniją

Kristaus vardu!

Skelbiame Š. Amerikos ateitininkų
2009–2010 veiklos metų šūkį: Šie yra tretieji iš eilės metai, kai Šiaurės

Amerikos ateitininkų taryba skatina visus atei-
tininkus Jungtinėse Amerikos valstijose ir Ka-

nadoje ruoštis Šešioliktajam Ateitininkų kongresui.
Ruošimasis ypač atliekamas metinių veiklos šūkių
įgyvendinimu. 2009–2010 metų šūkiu tebūna šis:
,,Ranka rankon paveikime žmoniją Kristaus vardu!”
Skatiname visus ateitininkus, visas ateitininkų
sąjungas, vietovių vienetus bei pavienius atei-
tininkus dėti visas pastangas šį šūkį įgyvendinti
savo veikloje ir gyvenime.

Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba

Veiklos metų šūkio pirmas aptarimas
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KELIAS Į LAISVĘ

Kai Mozė vedė Izraelio tautą iš
vergovės į laisvę, Dievas ant Sinajaus
kalno jai davė Dekalogą – Įstatymą,
kurio turėjo laikytis, norėdama pa-
siekti laisvę ir gyventi laisvėje. Ilgą
laiką vergovėje gyvenę žmonės sun-
kiai šitai suprato ir jiems atrodė, kad
palikus vergovę galima elgtis ne kaip
dera laisviems žmonėms, bet laikan-
tis vergovės dienų nuostatų, tarp
kurių nebuvo vietos Dievo įstatymui.
Mozei teko daug kartų mokyti tautą:
„Izraeli, klausyk tų įstatymų bei
nuostatų, kurių aš jus mokau lai-
kytis. Juos vykdykite, kad gyventute
ir įžengę užvaldytute šalį, kurią Vieš-
pats, jūsų tėvų Dievas, jums duoda”
(Įst 4). Kai girdime šiuos Dievo žo-
džius, ištartus Mozės lūpomis, iš kar-
to suvokiame: juk jie pasakyti ir mū-
sų dienų lietuviams – laikykitės Die-
vo įstatymo, kad gyventume! 

Kiekvienais metais rugpjūčio
paskutinį sekmadienį du būriai pili-
grimų atkeliauja į Šiluvą. Sovietmetį
šį paskutinįjį rugpjūčio sekmadienį
Lietuvos žmonės keliaudavo į Šiluvą
melstis, kad Dievas padėtų susi-
grąžinti prarastą laisvę. Jei ir ne ste-
buklas, tai bent labai malonus sutapi-
mas: 1993 m. paskutinieji sovietiniai
tankai pradėjo važiuoti iš Lietuvos
rugpjūčio pabaigoje – tuo metu, kai
mes kasmet laisvės dovanos maldau-
davome dangų. Už tas eisenas keli
žmonės buvo net nuteisti.

Dabar atvykstame į Šiluvą pa-
dėkoti Dievui už laisvės dovaną ir ne
tik už ją. Mes prašome išminties
gyventi laisvėje, nes laisvė yra didelis
iššūkis, nes daugelis žmonių, pana-
šiai kaip iš vergijos ištrūkę izraelitai,
mano, kad laisvėje galima gyventi lai-
kantis nelaisvės dienų moralės, ku-
rioje nėra vietos Dievo įstatymui.
Vergo moralė reikalauja klausyti savo
pono, o šis pasirūpina duoti vergui
duonos ir žaidimų. Panaši moralė
šiandien daugelį skatina ieškoti gel-
bėtojų. Žmonės nenori prisiimti atsa-
komybės už savo, savo tautos likimą,
bet vis ieško, kad kažkas viską pa-
darytų už juos. Žmonės visais amžiais
buvo gundomi siekti laisvės be atsa-
komybės, nesilaikant Dievo įsakymų,
nes jų laikymasis jiems atrodydavo
esant kliūtimi jų laimei. 

Dievas nesukūrė žmogaus beva-
liu vergu, bet šios žemės valdovu.
Sukūręs žmogų, Dievas paliepė jam
viešpatauti kūrinijai. Jis kalbėjo:
„Būkite vaisingi ir dauginkitės, pri-
pildykite žemę ir valdykite ją! Vieš-
pataukite ir jūros žuvims, ir padan-
gių paukščiams, ir visiems žemėje ju-
dantiems gyvūnams” (Pr 1,28). Ta-
čiau žmogus yra žemės valdovas tol,
kol jis klauso Dievo; kai nustoja klau-
syti, suyra harmonija ne tik jo širdy-
je, bet ir aplink jį – rojus tampa vargo
ir ašarų pakalne.

Prieš dvidešimt metų mes išė-
jome į Baltijos kelią, pasiryžę siekti
laisvės, ir Dievas mums padovanojo
laisvę. Tačiau ar tapome laisvi? Ir
taip, ir ne. Taip, mes atgavome išo-
rinę laisvę, todėl buvęs Lietuvos šei-
mininkas nenurodinėja, kaip mes tu-
rime gyventi, tačiau išorinė laisvė ne-
užtikrina tikrosios, dvasinės laisvės. 

Dvasioje mes tampame laisvi tik
paklusdami Dievo įstatymui, kuris yra
įrašytas mūsų prigimtyje, ir kuris duo-
tas Dekalogo – Dešimties Dievo įsa-
kymų pavidalu. Įvyksta nelaimė, kai
žmogus apsisprendžia Dievo tvarkos
nepaisyti. Žmogaus dvasioje atsiradęs
chaosas gimdo blogus darbus. Apie tai
Jėzus Kristus kalba: „Iš vidaus, iš žmo-
nių širdies, išeina pikti sumanymai,
paleistuvystės, vagystės, žmogžudys-
tės, svetimavimai, godumas, suktybės,
klasta, begėdystės, pavydas, šmeižtai,
puikybė, neišmanymas” (Mk 7). 

Po dvidešimt Nepriklausomybės
metų mes stebimės, kodėl Lietuvos
žmonės tokie nelaisvi ir tarsi kuprą
nešasi su savimi nelaisvo žmogaus
įpročius. Pyksta, kad valdininkai ne-
kreipia dėmesio į jų teises, bet patys
nepaiso net kaimyno teisių, kaltina
kitus, bet patys niekuomet nesijaučia
kalti, ieško gelbėtojų, bet atmeta
vienintelį Gelbėtoją mūsų Viešpatį
Jėzų Kristų.

Ką daryti? Tai sunkus klausimas,
į kurį daugelis neturi atsakymo.
Paklausykime, ką sako Dievo žodis.
Apaštalas Jokūbas tik ką pasikrikšti-
jusius žmones mokė: „Su romumu
priimkite įdiegtąjį žodį, kuris gali iš-
gelbėti jūsų sielas. Būkite žodžio vyk-
dytojai, o ne vien klausytojai, apgau-
dinėjantys patys save” (Jok 1,21).
Taigi, nurodymas labai aiškus – pri-
imti ir vykdyti Dievo žodį – įstatymą.
Jeigu kiekvienam Lietuvos piliečiui
svarbu žinoti ir laikytis savo šalies
Konstitucijos, tai Dievo tautos pilie-
čiui ne mažiau svarbu žinoti ir laiky-
tis Dievo įstatymo. 

Ar tavo namuose yra Šventasis
Raštas? Ar skaitai jį ir ar bandai jo
žodžius paversti gyvenimu? Tai klau-
simai, į kuriuos teigiamai atsakyti
privalo kiekvienas, kuriam svarbi
laisvė. Šventasis Raštas prisitaiko
prie žmogaus suvokimo ir jame nėra
sunkiai suprantamų išvedžiojimų.
Tik jį reikia kasdien skaityti ir dar
geriau – su juo kasdien melstis.

Šiandien antrajame Mišių skaiti-
nyje girdėjome apaštalo Jokūbo žo-
džius: „Tyras ir nesuteptas maldin-
gumas Dievo, mūsų Tėvo akyse yra:
šelpti našlaičius ir našles jų sielvarte
ir sergėti save nesuterštą šiuo pa-
sauliu” (Jok 1). Tikrai laisvas žmogus
rūpinasi ne tik savimi, bet ir kitais;
jis padeda stokojantiems, o save sau-
go, kad purvinas pasaulis jo nesu-
terštų ir nepavergtų. Štai kaip aiškiai
mums kryptį nubrėžia dangus: nesi-
leisti pavergiamiems pasaulio ir pas-
toviai aplink save skleisti gėrį.

Vardai ir sąrašai,
įvairiausi

VYTAUTAS VOLERTAS

Kai Kaune 1941 m. balandžio 30 d. vidurnaktį atvyko suimti mane,
devyniolikmetį studentą, trys kagėbistai, tarp jų buvo vienas žy-
das. Greičiausiai iš tų, kurie prieš metus SSRS okupavus Lietu-

vą, jau kitą rytą didoku būriu, rusiškai dainuodami ir raudonomis vėlia-
vomis taršydamiesi, užpylė Kauno Laisvės alėją. Tas Joškė ar Moiša nebu-
vo blogesnis už kitus du, išdraskiusius lovą, suvertusius kambarį.

Gerokai vėliau kaip baikštus imigrantas įsiterpiau University of Penn-
sylvania Philadelphijoje. Pirmasis mano profesorius auditorijoje buvo žy-
das Bernard Epstein, tikimybių teorijos specialistas, nuostabiai kultūrin-
gas žmogus. Su juo ilgai palaikiau ryšį. Pradėjęs University of Maryland
ruoštis matematikos daktaratui, nepasiektam dėl nelaimės šeimoje, su-
tikau tuo pačiu keliu besiskverbiantį žydą Phil Real. Trejus metus artimai
bendravome, net prikalbėjau jį lankytis sinagogoje, kurios jis kažkodėl bu-
vo atsisakęs. Dvidešimt šešerius metus išdirbau su savo tiesioginiu virši-
ninku žydu Karl Solomon. Buvome vienas kitam reikalingi darbovietėje ir
už jos. Tai didžiai išsilavinęs, pareigingas, taktiškas ir mielas žmogus.
Apskritai tariant, visi mano sutikti žydai, kaip individualūs asmenys, pa-
liko malonias patirtis, išskyrus tą sumurkusį kagėbistą. Deja, ne vienas
žydų grupinis poelgis ir pareiškimas pirmu savo įspūdžiu įskaudino.

Lietuviai yra vadinami žydšaudžių tauta... Šiuo metu Izraelyje yra
skelbiami lietuvių žydšaudžių sąrašai... („XXI amžius”, 2009 m., nr. 45).
Juos rengia iš Lietuvos kilęs Josifas Malamedas. Tai štai ką apie lietuvius
sako Izraelio žmonės.

Holokaustas buvo didelė žydų tautos nelaimė ir žmonijos gėda. Ta-
čiau ar leistina kurią nors tautą, visus jos narius, vadinti žmogžudžiais?
Kultūringame pasaulyje kiekvienas atsakome už save, vieno ar kelių na-
rių poelgiai neaptaria visos grupės. Esant tiek nevaržomiems kaip karš-
tuoliams Izraelyje, pakaktų žvilgtelti į Torą, išrinktosios tautos šventus
raštus. Pagal šiandieninę izraelitų tvarką galėtume žydams prikergti
įvairius epitetus: melagių tauta (žvalgai į Kanaaną; Skaičių knyga), tautų
žudikai (tautelių naikinimai; Pakartoto įstatymo, Jozuės knygos), maiš-
tininkai (maištai prieš Mozę ir Dievą; Išėjimo, Skaičių knygos). Būtų gali-
ma pagal neseną istoriją sudarinėti įvairiausius sąrašus bolševizmo kolo-
nų, atominių šnipų, finansinių maklerių, pinigų plovėjų. Abiejose pusėse
galėtų atsirasti įvairiausių vardų ir sąrašų, bet ar šiais keliais būtų eina-
ma į santarvę?

Ar antisemitizmas, grįstas pasakomis bei perdėjimais, žydams yra
malonus? Tai kokia yra nauda iš mažoms tautoms mėtomų šmeižtų, iš
JAV rabinų kelionių Lietuvon su gąsdinimais, iš demonstravimo, kad tai-
kiai gyventi nepageidaujama? Atrodytų, kad antisemitizmas yra laikomas
palankia aplinka, o holokaustas, išprotėjimo duobė, virsta naudos kasyk-
lomis.

Yra mažai žmonių, nereaguojančių į aplinkoje vykstančius reiški-
nius. Didžioji dauguma tylomis kiūtoti neištveria, kai juos viešai šmeižia.
Į tai atsakyti pykčiu ar kerštu yra nekultūringa. Todėl į šmeižtus dažnai
atsiliepiama nusivylimu ir atšalimu – jei kam esu blogas, toks tegyvena be
manęs. Nors šis nusiteikimas neturi nieko bendra su antisemitizmu, jis
veda į segregaciją, iš kurios gero nelaukiama. Šmeižto visiškai nutylėti ne-
galima, nes juo vienas idiotas gali pasmerkti visą pasaulį. Tauta, turinti
tokių plačiaburnių, turėtų juos perspėti.

Yra ir kitas paveikslas, mažiau pažįstamas. Tai Izraelio Jad Vašem
holokausto ir didvyriškumo instituto duomenys. Ten randame, kad 767
žmonės iš Lietuvos yra žydų gelbėtojų sąraše, du kartus daugiau kaip,
pvz., vokiečių ar italų. („XXI amžius”, 2009 m., nr. 45) Jis svarstykles kiek
išlygintų, nors žydšaudžiais yra apšaukti visi lietuviai. Tada išeitų, kad ir
gelbėtojai atsiduria tarp blogųjų.  Svarbu yra ne tik tai, kas sakoma, bet
ir kaip sakoma. Vieši pareiškimai, apkarstyti emocijomis bei naudos lū-
kesčiais, teisybės neparodo, o tų pareiškimų paliestieji gerai skiria, kas
yra tikra, o kas tik karštas oras.

Antisemitizmas, rasizmas ir visi kiti rūšiavimai nepakantumo požiū-
riu veda per gyvenimo pelkes, pritvinkusias šmeižto. Ten jau pakanka
dumblo ir jo garų, kurie, pakilę į orą, apsvaigina protus. Daug naudinges-
nė yra žmogaus kalba su žmogum už tariamo teisiojo derybas su tariamu
neteisiuoju. O juk visos kalbos kyla iš gyvenimo, kuriame žmogus be žmo-
gaus neišsiverčia. Visi šiandienos šmeižtai gali virsti nuodais ateity.

Arkivysk. SIGITAS
TAMKEVIÇIUS, SJ

Homilija, skaityta Šiluvoje 2009 m. rugpjūčio 30 d.
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Ryte atsikėlęs tuoj sėdu prie
kompiuterio, nes Lietuvoje jau po vi-
durdienio ir, jei esu gavęs laiškų,
noriu tuoj ir atsakyti. Pažvelgiu ir į
Lietuvos spaudą internete. Bet kar-
tais tiesiog gailiuosi, kad ją skaitau.
Štai „Lietuvos ryte” rašoma: „Lietu-
viai Danijoje apiplėšė banką ir per
susišaudymą nušovė policininkų šu-
nį...; Žiauriai lietuvę Škotijoje nužu-
džiusiam A. Skirdai sutrumpinta
bausmė. Apeliacinis teismas sumaži-
no lietuvės, kurios galva pernai buvo
rasta Škotijos paplūdimyje, nužudy-
me dalyvavusio jos tautiečio baus-
mę...; Anglijoje girto vairuotojo iš Lie-
tuvos auka tapo devyniolikmetė mer-
gina...; Suomijoje teisiamas padirb-
tais eurais apsipirkinėjęs lietuvis...;
Aštuoniolikmetis lietuvis D. Brita-
nijoje negyvai užspardė penkių vaikų
tėvą......” Deja, tai ne viskas. O  kur
žiaurūs nusikaltimai ir žudymai pa-
čioje Lietuvoje, žūstantieji automo-
bilių avarijose, kuriais Lietuva pir-
mauja Europoje.

* * *
Nors jau  daugiau nei  pusšimtį

metų  gyvenu Amerikoje, kuri pasau-
ly garsi nusikaltimais,  manęs nusi-
kaltimai šiame krašte nejaudindavo.
Seniai apleidau Baltimore miestą,
besivaržantį su kitais Amerikos did-
miesčiais žmogžudysčių skaičiumi, ir
apsigyvenau ten, kur yra palyginti
saugu. Permesdavau akimis žinutes
apie nusikaltimus laikrašty ir tiek.
Bet vieną dieną pastebėjau lietuvišką
pavardę. Apiplėšiant nužudytas me-
dicinos studentas Trimakas, atvykęs
studijuoti iš Cleveland į Baltimore.
Nepažinojau jo ir nebuvau matęs jo
Baltimore lietuvių susibūrimuose,
bet šio jauno lietuvio žūtis prislėgė
mane. 

O dar labiau prislėgė, ir ne tik
mane, bet visą Baltimore lietuvių ko-
loniją, vietinio lietuvio žūtis. 1992 m.
vasario 11 d. iš darbo negrįžo inž. Vi-
talius Pilius. Nesėkmingos buvo ir
Baltimore miesto policijos pastangos

surasti jį ir jo automobilį. Tik po po-
ros dienų jo svainis Remigijus Bal-
čiūnas važiuodamas miesto centre
pastebėjo  jo svainio automobiliu va-
žiuojančius juodaodžius jaunuolius.
Pasekęs juos iki viešbučio iškvietė po-
liciją, kuri atvykusi juos  suėmė, ta-
čiau vienas, kaip vėliau pasirodė pag-
rindinis nusikaltėlis, pabėgo. Pasiro-
do, V. Pilius buvo juodaodžių užpultas
prie savo automobilio miesto centre
esančiame garaže, nuvežtas į apleistą
namą ir geležiniais strypais užmuš-
tas,  siekiant pasinaudoti  jo kredito
kortele. Ši žmogžudystė tapo didžiau-
sia Baltimore laikraščių ir televizijos
sensacija ne tik dėl įvykio žiaurumo,
bet ir dėl vėliau sekusio miesto valdi-
nininkų, miesto ir valstijos policijos
bei teismo pareigūnų nekompeten-
tingumo. Buvo rašoma, kad žudikus
surado patys lietuviai, bet ne policija,
kuri net leido pagrindiniam žudikui
pasprukti. Sužinota, kad žudikas, nu-
deginęs nuo V. Piliaus vairuotojo lei-
dimo nuotrauką, išgavo iš juodaodės
tarnautojos naują leidimą V. Piliaus
vardu ir naudojo jo kredito kortelę.
Važiuojantį su aukos automobiliu ir
su padirbtu vairuotojo leidimu du
kartus valstijos policija jį buvo sulai-

kiusi ir paleido, nors leidime buvo pa-
žymėta, kad savininkas yra 37 metų,
o juodaodis žudikas buvo tik aštuo-
niolikos. Pagaliau tas  žudikas, begro-
biąs kitą auką, buvo policijos pagau-
tas, tačiau net iš teismo salės sugebė-
jo pabėgti, priversdamas Aldoną Pi-
lienę su keturiais mažamečiais ber-
niukais išgyventi neapsakomą baimę,

APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIOAPMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIO
Baisusis lietuvis

JUOZAS GAILA
gaila1@verizon.net

kol vėl buvo sugautas. Jis buvo nu-
baustas kalėjimu iki gyvos galvos be
teisės  sulaukti amnestijos. 

* * *
O buvo laikas, kai Amerikos did-

miesčiai buvo saugūs. 1951 m. gyve-
nau Baltimore mieste, naktimis tek-
davo eiti per miesto centrą ir net ne-
pagalvodavau, kad gali kas užpulti.

Per vasaros karščius, kai ir naktys
neatvėsdavo ir buvo neįmanoma įkai-
tusiame name miegoti, ne kartą naktį
esu praleidęs parkely ant suolo. Vis-
kas pasikeitė prasidėjus juodųjų išsi-
laisvinimo sąjūdžiui. Ne rasizmas ar
kažkoks nenoras gyventi su juodao-
džiais vertė baltuosius bėgti iš mies-
tų, bet baimė. Baimė ne tik būti api-
plėštam, bet sumuštam, suluošintam
ir net nužudytam. Vienas mano ben-
draamžis, įsigijęs barą mieste, ryžosi
nebėgti. Kartą įsiveržus dviem juo-
daodžiams plėšikams vieną jų mirti-
nai peršovė. Tokio pat likimo susilau-
kė ir antrą kartą įsiveržusieji, lietu-
vio kulka vėl paklojo vieną iš jų.
Trečią kartą jis pats buvo sužeistas,
bet tai jo neišgąsdino ir jis išlaikė
savo verslo vietą.

Dabar reta diena, kad Baltimore
mieste nebūtų kas nušautas. 95 pro-
centų tiek aukos, tiek nusikaltėliai –
juodaodžiai. Jie jauni, nepasidaliną
narkotikų prekyba, retina savo gre-
tas. Pirkėjai – dauguma jų baltieji,
apsiperkantys grįždami iš darbų,
ypač penktadieniais. Deja, nusikal-
tėlių aukomis tampa ir gatvėje žai-
džiantys vaikai, ir niekuo nekalti pra-
eiviai. Nuvažiavęs į kokį renginį, vyk-
stantį Lietuvių namuose, esančiuose
netoli miesto centro, niekada nelipu
iš mašinos, jei matau ateinančius juo-
daodžius. Taip pat neinu prie maši-
nos po renginio, jei matau juos ten
besisukinėjančius. Tikrai nesijaučiu
esąs rasistas, nes va ir dabartinis
prezidentas kandidatuodamas taip
rašė apie jį užauginusią baltaodę se-

nelę: „Noriu pabrėžti, kad mano se-
nelė neturi jokio rasistinio pykčio,
bet ji – tipiška baltoji. Jei ji pamato
gatvėje ką nors nepažįstamą (...) ji
reaguoja taip, kad gali atrodyti už-
gauliai (,,there’s a reaction in her
that doesn’t go away and it comes out
in the wrong way”). 

Taigi, ir aš tas „tipiškas balta-
sis”, tokie buvo ir mano, ir mano
žmonos tėvai, ir buvo dėl ko. Mano
senai motinai buvo išsukta ranka plė-
šiant rankinuką. Seni mano žmonos
tėvai prie savo namų buvo apiplėšti ir
sumušti. Iš tiesų,  nežinau nė vienos
lietuvių šeimos, gyvenusios mieste
prie Lietuvių namų, kurios vienas ar
keli nariai nebūtų buvę apiplėšti.
Aišku, niekada netarčiau apie plėši-
kaujantį juodaodį, kad jis „tipiškas
afroamerikietis”, nors kun. Jesse
Jackson, retai geru žodžiu atsilie-
piantis apie baltaodžius, yra taręs:
„Nieko nėra man skausmingesnio,
kai eidamas gatve už savęs išgirstu
žingsnius ir pradedu galvoti apie api-
plėšimą. Bet, kai atsigręžęs pamatau
baltaodžius, pasijuntu ramus.”

O man nieko nėra skausminges-
nio, kiek tai, kad tiek metų aš, kaip
tas fariziejus, dėkojau Aukščiausia-
jam, kad tarp mūsų lietuvių ne taip,
kaip tarp juodaodžių, nėra užpuldinė-
jančių, plėšiančių, žudančių, kad nuo
mūsų kaimynystės nebėga kiti ameri-
kiečiai. Ne tik dėkojau, bet ir didžia-
vausi savo tauta, nes ir turėjau pag-
rindo. Amerikiečių įsiveržimo į  Iraką
metu irakiečiai plėšė savo mokyklas,
ligonines, muziejus, grobė už išpirką
savo žmones, o vokiečiams vejant ru-
sus iš Lietuvos, mūsų jaunimas gynė
tiltus, radijo stotį ir kitus pastatus
nuo susprogdinimo. Belgai tiek mažai
nukentėjo nuo vokiečių, bet jų mote-
rys ir vaikai spjaudė, svaidė akmenis
į vedamus sužeistus, suvargusius vo-
kiečių belaisvius, o mes kiek galėda-
mi šelpėme vokiečių nelaisvėje ba-
daujančius raudonarmiečius, nors
tremiamųjų verksmai dar aidėjo mū-
sų ausyse. Lietuviai, nors ir patys
vargdami, ištiesdavo pagalbos ranką
iš rusų nusiaubtų Rytprūsių atbėgu-
sioms išžagintoms, badaujančioms
vokietėms ir jų vaikams, nors dar
nebuvo išblėsę vokiečių vykdytų žu-
dynių vaizdai Pirčiupiuose...

Tad kas  nutiko mūsų tautai da-
bar? Iš kur tarp mūsų atsirado tie sa-
distai, žmogžudžiai? O juk tiek metų
besimelsdami Aukščiausiajam giedo-
jome: „težydi vėlei Lietuva, kaip Tavo
slėnių lelija...”

Man nieko nėra skausmingesnio, kiek tai, kad
tiek metų aš, kaip tas fariziejus, dėkojau Aukš-
čiausiajam, kad tarp mūsų lietuvių ne taip, kaip
tarp juodaodžių, nėra užpuldinėjančių, plėšian-
čių, žudančių, kad nuo mūsų kaimynystės nebė-
ga kiti amerikiečiai. 

Jono Kuprio nuotraukos
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RAMUNÈ LAPAS

Neseniai vienas bičiulis persiun-
tė elektroninį laišką ir prie jo prika-
bintą gan šokiruojančią nuotrauką.
Joje – antkapinis paminklas... Jung-
tinėms Amerikos Valstijoms. Akme-
nyje iškaltos raidės skelbia: United
States of America. Born: July 4, 1776.
Died: Nov. 4, 2008. Suicide. Švent-
vagystė? Akibrokštas? Ar tiesiog ape-
liavimas į blaivų protą ir pilietinę pa-
reigą? 

St. Paul, Minnesota, įsikūrusios
Hamline University School of Law
profesorius Joseph Olson atkreipia
mūsų dėmesį į kai kuriuos įdomius su
JAV prezidento rinkimais susijusius
faktus. Jis nurodo, jog demokratai
laimėjo 19, o respublikonai – 29 vals-
tijose. Pavertus tai kvadratinėmis
myliomis, išeitų, kad demokratai
laimėjo 580,000 kv. mylių plote, o
respublikonai – net 2,427.000 kv.
mylių plote. Teritorijose, kuriose per-
galę pasiekė demokratai, gyvena 127
mln. žmonių, o tose, kur respubliko-
nai, – net 143 mln. Demokratų teri-
torijose 100,000 gyventojų tenka 13,2
žmogžudystės, respublikonų – 2,1.
Iškalbingi skaičiai – ką ir bepridėsi!

,,Apskritai, – daro išvadą prof.
Olson, – pagal žemėlapį teritorijos,
kuriose respublikonai pasiekė per-
galę, daugiausia priklauso mokesčius
mokantiems šalies piliečiams. Teri-
torijose, kuriose laimėjo demokratai,
žmonės daugiausia gyvena valstybei
priklausančiuose daugiabučiuose ir
yra vienaip ar kitaip jos išlaikomi.”
Olson įsitikinęs, kad Jungtinės Vals-
tijos, jeigu remsimės prof. Tyler de-
mokratijos apibūdinimu, dabar yra
kažkur tarp nusiraminimo ir apatijos
fazių; o net 40 proc. tautos gyventojų
jau pasiekė ,,priklausomybės nuo val-
stybės” fazę. Profesorius daro išvadą
ir tuo pačiu mus įspėja, kad jeigu JAV
Kongresas nusileis ir suteiks piliety-
bę 20 mln. kriminalinių įsibrovėlių,
vadinamų nelegalais, ir jie balsuos,
galėsim atsisveikinti su JAV greičiau
nei po penkerių metų. Jis ragina
suvokti, kad apatija yra didžiausias
pavojus laisvei. 

Viskas skamba įtikinamai ir gal-
būt atliepia daugelio mūsų galvojimą
ir pastebėjimus. O čia dar ir įrodymai
– skaičių kalba! Ar gali būti geresnė
iliustracija? Tačiau, vos žengus žings-
nį į šalį, atrandi pusiau tiesas, netiks-
lumus ir net klastotes. 

Pirmiausia, kiekvienas, perskai-
tęs laišką, galvoja, žinoma, apie pas-
kutiniuosius prezidento rinkimus,
kai respublikonas John McCain pra-
laimėjo demokratui Barack Obama.
Tačiau pasirodo, kad šis laiškas inter-
nete pradėjo rodytis iškart po 2000
metų rinkimų, atsinaujino 2004-ai-

siais ir labai paplito dabar, tik pakei-
tus ,,Bush” ir ,,Gore” į ,,McCain” ir
,,Obama”. Praėjo aštuoneri metai,
bet skaičiai tie patys? Be abejo, vien
jau dėl to pasitikėti jais negali, nors
kai kurie skaičiai ir tikslūs arba be-
veik tikslūs, jeigu kalbėsime apie
2000-uosius. Pvz., apygardų teritorija
ir gyventojų skaičius atitinka oficia-
lius 2000 metų rinkimų duomenis.
Valstijų skaičius artimas, bet netik-
slus: 30-yje laimėjo Bush, 20-yje –
Gore (tekste – 29 ir 19). Nusikaltimų
statistika labiausiai nutolusi nuo
tiesos. Patikimesniais duomenimis,
žmogžudysčių santykis Gore ir Bush
laimėtose apygardose buvo maždaug
6,5 – 4,1 (o ne 13,2 – 2,1).

Toliau – dar gražiau! Prof. Olson
iš tiesų egzistuoja, tačiau jis nėra šios
informacijos šaltinis. Jis tiesiog ją
gavo iš pažįstamo, gyvenančio Mon-
tana valstijoje, persiuntė kažkam ki-
tam, ir jam buvo prikabinta autorys-
tė. Turbūt kažkam pasirodė, kad
,,žinia” bus svaresnė, jeigu ji bus pa-
siųsta teisės profesoriaus. Ir taip
sniego kamuolys beriedėdamas augo.
Kitas cituojamasis mokslininkas
Alexander Tyler – irgi iškraipymas.
Citata priklauso XVIII-XIX amžių
sandūroje gyvenusiam škotų istori-
kui, lordui Woodhouselee, Alexander
Fraser Tytler. Jis iš tiesų parašė
keletą knygų, tačiau tokios, iš kurios
neva paimtas demokratijos apibrėži-
mas ,,Atėnų Respublikos žlugimas”,
– ne (o ir nebuvo tokios Atėnų Res-
publikos, nors būtent Atėnai laikomi
demokratijos lopšiu).

Kokia galėtų būti išvada? Gal
kad nevertėtų besąlygiškai tikėti
viskuo, ką pasitaiko perskaityti. Gal-
būt ir neskubėti skleisti visos infor-
macijos, kuri papuola po ranka. Iš
kitos pusės, tas anoniminio autoriaus
laiškas, kaip ir demokratijos apibrėži-
mas, kurį prieš daugiau nei 200 metų
suformulavo škotų istorikas, gal ir
vertas šiandien mūsų dėmesio, jeigu
mąstome kritiškai... Štai kaip
apibūdino demokratijos eigą Alexan-
der Tytler (vėlgi, nežinia, ar tai tikrai
jo žodžiai): ,,Demokratija savo pri-
gimtimi yra laikinas dalykas, – rašė
University of Edinburgh profesorius,
– ji tiesiog negali egzistuoti kaip pas-
tovi valstybės forma. Demokratija
egzistuoja tol, kol rinkėjai nesupran-
ta, kad per rinkimus jie gali sulaukti
dovanų iš visuomeninio iždo. Kai tai
suvokiama, dauguma pradeda bal-
suoti už kandidatus, žadančius di-
džiausias valstybės dovanas. Ir tuo-
met demokratija žlunga, nes nelieka
fiskalinės politikos. O į jos vietą vi-
suomet ateina diktatūra.”

Teigdamas, kad didžiausios civi-
lizacijos nuo pat istorijos pradžios iš-
silaikydavo maždaug 200 metų, isto-

Amžiną atilsį, Amerika?
rikas išskyrė etapus ar stadijas, ku-
rias jos visos praeidavo:

,,Nuo vergijos į dvasinį tikėjimą;
nuo dvasinio tikėjimo į didžiulį

ryžtą;
nuo ryžto į išsilaisvinimą;
nuo išsilaisvinimo į pilnatvę;
nuo pilnatvės į nusiraminimą;
nuo nusiraminimo į abejingumą;
nuo abejingumo į priklausomybę;
nuo priklausomybės atgal į ver-

giją.”
• • •

Nežinomas elektroninio laiško
autorius (ar autoriai) dabartinę vi-
suomenę priskyrė šeštai stadijai.
Nors iš tikrųjų nežinome, kada tokia
,,diagnozė” nuvo nustatyta – po 2000
m. rinkimų ar dabar. Iš kitos pusės,
daugelis tokią internetu gautą infor-
maciją priima už gryną pinigą, nes
tas nerimas ir rūpestis dėl šalies ir
mūsų visų ateities atsiliepia mūsų
širdyse. Čia gyvendamas negali ne-
matyti didžiulių ekonominių, demog-
rafinių, moralinių, politinių ir kito-
kių pokyčių. Ir yra daugybė patikimų
skaičių, tuos pokyčius iliustruojančių
ir patvirtinančių. Štai keli duomenys
iš pačių prieinamiausių šaltinių.

Gyventojų surašymo biuro duo-
menimis, 2008 metais baltaodžiai (ne
ispaniškos kilmės) JAV gyventojai
sudarė 66 proc. visų gyventojų. (Pa-
lyginkime: 1960 m. jų buvo 85 proc.,
2050 m. bus jau tik 46 proc.). Ispanų
kilmės šalies gyventojų 2008 m. buvo
15 proc., 2050 – bus 30 proc.; afro-
amerikiečių atitinkamai 14 proc. ir
15 proc., o azijietiškos kilmės ameri-
kiečių – 5 proc. ir 9 proc. Tai vienas
šaltinis.

Pažiūrėjus į oficialius paskutinių

prezidento rinkimų rezultatus, irgi
galima rasti iškalbingos statistikos.
Pavyzdžiui, tarp gausybės rezultatų
yra ir rinkimų rezultatai pagal amžių
ir rasę. Jie rodo, kad už McCain dau-
giausia balsavo trijų grupių žmonės:
baltaodžiai nuo 34 iki 44 metų, bal-
taodžiai nuo 45 iki 64 metų ir bal-
taodžiai vyresni nei 64 metai. Visos
kitos kategorijos – baltaodžiai iki 29
metų ir visos juodaodžių bei lotynų
amžiaus grupės daugiau balsavo už
Obama. Vyraujantį balsų skaičių
Obama susirinko iš koledžo išsilavi-
nimo neturinčių ne baltaodžių JAV
piliečių – net 83 proc., o McCain gavo
tik 13 proc. tokių balsų. Homosek-
sualų grupėje ir vėl aiški dauguma
balsavo už Obama – 70 proc. (už
McCain – 27 proc.).

Įdomūs rezultatai pagal paja-
mas. Jie rodo, kad kuo mažesnį už-
darbį žmonės turėjo, tuo daugiau jų
balsavo už Obama: 15,000 dol. – 73
proc. (už McCain 25 proc.); 15,000–
30,000 dol. – atitinkamai 60 proc. (37
proc.); 30,000–50,000 dol. – 55 proc.
(43 proc.). Tačiau ,,viršuje” balsai
susilygina. Daugiausiai uždirbančių
kategorijoje jie pasiskirstė vienodai –
po 49 proc.! 

Galbūt jums pasirodys, kad šie
skaičiai patvirtina kai kuriuos elek-
troniniu paštu keliaujančio laiško
teiginius. O gal ir ne. Bet tikiuosi, jie
paskatins domėtis tuo, kas vyksta
mūsų visuomenėje, ieškant kitokių ir
kuo įvairesnių informacijos šaltinių –
ne tik nušlifuotų ,,oficiozų”. Ir, žino-
ma, nesiremiant vien tik neaiškios
kilmės informacija, kurią randate sa-
vo pašto dėžutėse.

,,DRAUGO” ISTORIJOS VEIDRODYJE
,,’Draugui’ – 100. Už tikėjimą ir

lietuvybę’’ knygos užsklandoje rašo-
ma: ,,‘Draugo’ laikraštis pristatomas
ne tik kaip istorinių įvykių fiksuoto-
jas, bet ir kaip lietuvių kultūros
puoselėtojas bei kūrėjas, iniciatyvų
šaltinis, idėjų skleidėjas, organizacijų
globėjas.”

A.P.P.L.E. (Amerikos pedagogų
talka Lietuvos švietimui) organizaci-
ja šią ,,Draugo’’ globą visada jautė ir
ja džiaugėsi. 19 metų nuo pat savo
įsisteigimo A.P.P.L.E. ,,Draugui” pati-
kėjo spausdinti beveik išimtinai visus
straipsnius apie savo unikalią veiklą
ir reikšmę Lietuvai. Sprendžiant iš

laikraščio vedamųjų, atrodo, kad tu-
rėjo pritarimą.

Labai gaila, kad šis ,,Draugo” ir
A.P.P.L.E. bendradarbiavimas, netu-
rint dienraštyje specialaus skyriaus,
kažkaip ,,iškrito’’ iš istorinės, sukak-
tuvinės knygos puslapių, nė vienu žo-
deliu nepaminėtas.

Primename, kad Amerikos lietu-
vių pedagogų įsteigta A.P.P.L.E. atei-
nančiais metais švęs sėkmingą savo
20 metų bendro darbo su Lietuvos
švietimo ministerija sukaktį.

Ritonė Rudaitienė
Lemont, IL
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Sumažinus atlyginimus 
gali augti medik¨ emigracija

Washington, DC, rugsėjo 4 d.
(BNS) – Nedarbo lygis JAV, liepą sie-
kęs 9,4 proc., rugpjūčio mėnesį pakilo
iki 9,7 proc., nors specialistai spėjo, kad
šis rodiklis paūgės tik iki 9,5 proc.

Darbo departamento paskelbtais
duomenimis, darbo vietų šalies ūkyje
skaičius paskutinį vasaros mėnesį su-
mažėjo 216,000 – tai yra mažiau, negu
buvo numatyta specialistų (230,000).

Patikslintais skaičiavimais, liepos
mėn. darbo vietų sumažėjo 276,000, o
ne 247,000, kaip buvo skelbta anksčiau.

Nedarbo lygis rugpjūtį buvo di-
džiausias nuo 1983 m., tačiau darbo
vietų mažėjimas buvo mažiausias per
metus.

Pramonės srityje darbo vietų
skaičius rugpjūtį sumažėjo 63,000,
paslaugų srityje – 80,000. Viešajame
sektoriuje darbo vietų skaičius su-
mažėjo 18,000.

Nuo recesijos pradžios 2007 m.
gruodį darbo vietų JAV sumažėjo
maždaug 6,9 mln., tai yra labiausiai
nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.

Vilnius, rugsėjo 4 d. (Lietu-
viams.com) – Lietuvos gydytojų są-
jungos pirmininkas Liutauras Laba-
nauskas nuogąstauja, kad, dar kartą
sumažinus atlyginimus medicinos
darbuotojams, daugelis pasirinks ge-
riau apmokamą darbą užsienio vals-
tybėse.

Didžioji Britanija jau nerimauja
dėl vis didėjančio „pigios” medicini-
nės darbo jėgos antplūdžio iš Rytų
Europos valstybių – Lenkijos, Latvi-
jos ir Lietuvos. Pasak britų žinia-
sklaidos, šioje šalyje veikia įdarbini-
mo įmonės, kurios specializuojasi bū-
tent mažesnio atlyginimo prašančių
specialistų „importe”. Esą Naciona-
linė sveikatos apsaugos sistema netgi
moka šioms įmonėms nemažus ko-
misinius už kiekvieną atviliotą gydy-
toją.

Latvijos medikų atstovai teigia,
kad geresnių darbo sąlygų ieškoti iš-
vyko 200–300 Latvijos medikų, todėl
šalies sveikatos apsaugos sistema

smarkiai ,,nukraujavo”.
Esą įdarbinimo agentūros iš kaž-

kur gavo net gydytojų namų nume-
rius ir juos kasdien puola su darbo
pasiūlymais, o kokiai nors ligoninei
atleidus dalį darbuotojų ar suma-
žinus atlyginimus, iškart ten prisi-
stato agentai siūlydami darbą D. Bri-
tanijoje net nemokantiems anglų kal-
bos.

Liutauras Labanauskas teigė,
kad Lietuvoje gydytojų emigracija
dar nėra labai baisi, tačiau artėja ant-
ra biudžeto mažinimo banga ir padė-
tis gali pasikeisti.

Jis pabrėžė, kad esame Europos
Sąjungoje, todėl laisvas darbo jėgos
judėjimas neturi būti stabdomas.
„Tačiau nemokant anglų kalbos nie-
ko nenuveiksi, ypač jei dirbi kokiu
nors šeimos gydytoju”, – kalbėjo L.
Labanauskas. Pasak jo, šiuo metu
Lietuvoje gydytojų trūkumo nejau-
čiama – kai kuriais duomenimis, jų
net yra per daug.

Vilnius, rugsėjo 4 d. (BNS) –
Lietuvos gyventojai sunaudoja dau-
giausia vandens žydėjimą sukeliančio
ir Baltijos jūrą teršiančio fosforo, o
skalbimo priemonių gamintojai į Lie-
tuvą veža ,,antrarūšius”, fosforo gau-
sius gaminius, tvirtina visuomeninė
organizacija Lietuvos gamtos fondas.

Kaip teigiama pranešime, tarp-
tautinės Europos muilų, ploviklių ir
priežiūros priemonių asociacijos
(A.I.S.E) duomenimis, vidutinis lietu-
vis per metus sunaudoja apie 0,33 kg
fosforo, tuo metu Suomijoje vienam
gyventojui vidutiniškai tenka apie
0,09 kg, o Vokietijos piliečiai jo visiš-
kai nenaudoja.

Vokietijoje nuo 1984 m. reguliuo-
jamas fosfatų naudojimas. Švedijoje

skalbikliuose fosfatų atsisakyta pra-
ėjusių metų rugsėjį, o iki 2011 m. lie-
pos planuojama juos pašalinti ir indų
ploviklių skystyje. Latvijoje nuo 2010
m. didžiausiais fosforo kiekis plovik-
liuose sieks 0,5 proc. viso gaminio
masės. Lenkijoje fosfatų skalbikliuo-
se planuojama atsisakyti iki 2014 m.

Tuo metu, anot visuomenininkų,
Lietuvos įstaigos ir gamintojai nesi-
rūpina mažinti fosforo kiekio skalbi-
mo ir plovimo priemonėse.

Pernai Pasaulio laukinės gamtos
fondas (WWF) ir jo partneriai visose
Baltijos jūros regiono šalyse kreipėsi į
ploviklių gamintojus prašydami sava-
noriškai nutraukti ploviklių su fosfa-
tais tiekimą į rinką, pakeičiant juos
kitais junginiais.

Kaunas, rugsėjo 4 d. (ELTA) –
Rudeniniam protesto akcijų marato-
nui rengiasi tokių akcijų organizavi-
mo patirtį sukaupusi Lietuvos laisvės
sąjunga (LLS). Dabar pirmą mitingą
prie Kauno miesto savivaldybės LLS
šaukia rugsėjo 10 d.

Pasak LLS vadovo Vytauto Šus-
tausko, protesto akcijos skirtos ap-
ginti labiausiai pažeidžiamus Lietu-
vos žmones. Klius ir Kauno miesto
valdžiai.

,,Protestuosime visų pirma prieš
Vyriausybę ir prieš visą centrinę Lie-
tuvos valdžią, nes paprastą žmogų
jau baigia suvaryti į ožio ragą. Ilgiau
tylėti negalima, reikia šaukti, kad
dar labiau nemažėtų algos, kad savo
klaidų Vyriausybė netaisytų pensi-
ninkų ar socialiai remtinų, mažai už-
dirbančių ar visai darbo neturinčių

žmonių sąskaita. Klius nuo mūsų ir
miesto valdžiai”, – aiškino V. Šus-
tauskas.

Paprašytas konkretizuoti kaltini-
mus, kuriuos žada išsakyti jau pir-
mojo mitingo metu, V. Šustauskas ne-
nutylėjo bene didžiausio pastarosio-
mis savaitėmis miesto savivaldybės
,,galvosopio”  – troleibusų vairuotojų
streiko temos. LLS vadovas teigė tu-
rįs žinių, kad transporto įmonių su-
jungimą skatina kažkas ,,iš šalies”.
Jis nepamiršo pridurti, kad LLS pa-
laiko streikuojančius vairuotojus.
Netgi džiaugiasi, kad jie nesitaiksto
su tuo, kas dabar Lietuvoje vyksta po
gruodyje Vilniuje buvusios ,,mokes-
čių revoliucijos nakties”. Bet jei LLS
matys, kad reikia tikros revoliucijos,
tai ,,kels Lietuvą į kovą”.

V. Šustauskas: jei prireiks, 
bus ir revoliucija

Vis dar kyla nedarbo lygis JAV 

Lietuva sunaudoja daugiausia
Baltijos j∆râ teršiançio fosforo 

,,Nuod∂m∂s užkalbèjimâ” lydèjo plojimai

Lietuva bandys aktyvinti Demokratij¨
bendrijos veiklâ�  

Algimanto Puipos filmas „Nuodėmės užkalbėjimas”.          Delfi.lt nuotr.

Vilnius, rugsėjo 4 d. (ELTA) – Popiežiaus Jono Pauliaus II istorinės vieš-
nagės Lietuvoje 16-ąsias metines primena Lietuvos centriniame pašte Vilniuje
atidaryta paroda ,,Jonas Paulius II”. Parodoje – 1993 m. rugsėjo 3 d. išleisti
Lietuvos pašto ženklai ir specialiu antspaudu pažymėti vokai. Dailininko Aud-
riaus Repšio sukurti keturi ženklai primena Jono Pauliaus II apsilankymą Lie-
tuvoje. Šie proginiai pašto ženklai tuomet buvo išleisti pusės milijono egzem-
pliorių tiražu. Jonas Paulius II (1920–2005) Lietuvoje lankėsi 1993 m. rugsėjo
4–8 d. Tai buvo pirmasis ir iki šiol vienintelis Katalikų Bažnyčios ganytojo apsi-
lankymas Lietuvos istorijoje.                                                ELTOS nuotr.

Vilnius, rugsėjo 4 d. (Delfi.lt) –
Rugsėjo 3 d. 7-ajame Maskvos festi-
valyje „Maskvos premjera” buvo pri-
statytas režisieriaus A. Puipos filmas
„Nuodėmės užkalbėjimas”, sukurtas
rašytojos Jurgos Ivanauskaitės roma-
no „Ragana ir lietus” motyvais.

„Nuodėmės užkalbėjimas” paro-
dytas rinktinių kino filmų peržiūroje,
skirtoje kino profesionalams – kriti-
kams, prodiuseriams, režisieriams.
Filmo prodiuserė Uljana Kim prista-
tydama „Nuodėmės užkalbėjimą” pa-
stebėjo, kad šis filmas į kino sales su-

grąžino lietuviško kino mylėtojus ir
sugebėjo sėkmingai varžytis su holi-
vudiška kino produkcija.

Filmo pristatymas vyko Rusijos
kino namuose. Kelių šimtų vietų Ki-
no namų salėje per „Nuodėmės už-
kalbėjimo” pristatymą buvo pilna, o
filmui pasibaigus salėje nugriaudėjo
plojimai.

2007 m. filmas „Nuodėmės už-
kalbėjimas” buvo įvertintas pagrindi-
niu Rusijos kino festivalio „Kino šo-
kas” prizu.

Atkelta iš 1 psl.         kuo plači-
au įtraukti vietos bendruomenes ir
ypač jaunimą, kurio rankose yra
ateitis.

B. Misztal padėkojo už glaudų
bendradarbiavimą ir patvirtino pasi-
ryžimą kurti veiklią ir matomą De-
mokratijų bendriją.

Lietuvoje jau sudaryta pirminin-
kavimo Demokratijų bendrijai ko-
manda, kuriai vadovauja ambasado-
rius ypatingiems pavedimams Žygi-
mantas Pavilionis.

Apie Lietuvos pirmininkavimą
Demokratijų bendrijai išsamiai bus
diskutuojama Seime rugsėjo 14 d.
kartu su specialistais, užsienio sve-
čiais, politikais ir žurnalistais. Ta
proga Lietuvoje viešės grupė žinomų
nevyriausybinių organizacijų specia-

listų iš Washington.
Savo tikslus, darbo programą ir

Bendrijos biudžetą Lietuva rugsėjo
24 d. pristatys Jungtinių Tautų Ge-
neralinės Asamblėjos aukšto lygio su-
sitikime New York.

Demokratijų bendrijos veikloje
dalyvauja daugiau kaip 100 valstybių,
Lietuva bendrijai pirmininkaus iki
2011 m. Pirmininkavimo metu mūsų
šalis sieks stiprinti bendrijos vaidme-
nį įtvirtinant demokratines vertybes,
žmogaus teises, teisės viršenybę, ska-
tins vieningą bendrijos šalių požiūrį į
grėsmes demokratijai. Lietuva pasi-
ryžusi plėtoti regioninį bendradarbia-
vimą, įtraukdama į jį su demokratijos
vystymu dirbančias regionines orga-
nizacijas Azijoje, Afrikoje, Amerikos
žemynuose.
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Nauji JAV ir Rusijos santyki¨ ypatumai
nant, kad JAV demokratai, kitaip nei
jų kolegos opozicijoje respublikonai,
visada skeptiškai žiūrėjo į planus
įkurti priešraketinės gynybos siste-
mą Centrinėje Europoje. Kaip teigia
Baltieji rūmai, šiuo metu B. Obama
administracija peržiūri šiuos spren-
dimus ir ypač kreipia dėmesį į finan-
sinę šio projekto įgyvendinimo pusę.
Kita vertus, JAV prezidentas nepa-
sakė ir griežto ,,ne”. 

Atsakydamas į Kremliaus kriti-
ką, B. Obama nurodė ir galimus ke-
lius, kaip šiuos ginčus išspręsti. Jis
pateikė dvi galimybes: 1) Rusija pri-
sideda prie griežtos JAV politikos Ira-
no atžvilgiu. Jei tokia politika pasi-
teisintų ir Iranas atsisakytų savo
branduolinių ambicijų, priešraketi-
nės gynybos skydo kūrimas Centri-

nėje Europoje taptų neaktualus; 2)
atsisakoma dabartinio projekto ir ku-
riamas naujas, kuriame dalyvautų
trys pusės: JAV, Europa ir Rusija.
Tokiu atveju būtų svarstomas ir
priešraketinio skydo įkūrimo vietos
pakeitimas (pavyzdžiui, bendrai nau-
doti kai kuriuos priešraketinės gyny-
bos skydo elementus Azerbaidžane).

Dėl Ukrainos ir Gruzijos nesuta-

rimai tarp JAV ir Rusijos išliks. Ru-
sija ir toliau siekia vyrauti savo „arti-
majame užsienyje”, o JAV siekia ge-
resnių santykių su Rusija, tačiau
tvirtina remsiančios kiekvieną šalį,
kuri siekia tapti nepriklausoma, de-
mokratiška ir vykdyti savarankišką
vidaus ir užsienio politiką. Nors tiek
Ukrainai, tiek Gruzijai artimiausiu
metu tikriausiai nebus duotas pa-
kvietimas prisijungti prie NATO, vis
dėlto JAV viceprezidentas Joe Biden,
viešėdamas Kijeve ir Tbilisyje, išreiš-
kė paramą šių tautų norui tapti
NATO narėmis, lygiai taip pat jis už-
tikrino Michail Saakašvili, kad JAV
niekada nepripažins Abchazijos ir
Pietų Osetijos nepriklausomybės.

Toks JAV prezidento administ-
racijos politikos neapibrėžtumas bu-
vusių Sovietų Sąjungos respublikų
atžvilgiu sulaukė atgarsio. Dvidešimt
du Centrinės ir Rytų Europos šalių
politikai, diplomatai, visuomenės vei-
kėjai (tarp jų ir kadenciją baigęs Lie-
tuvos prezidentas Valdas Adamkus)
parašė atvirą laišką JAV prezidentui,
kuriame jie ragina plėsti bendradar-
biavimą ne tik su Rusija, bet ir su vi-
somis regiono šalimis. 

Be to, laiške pabrėžiamas nuo-
gąstavimas, kad Amerikos realizmas
ir pragmatiškumas santykiuose su
Maskva gali atnešti skaudžių padari-
nių Rusijos kaimynėms. Panašią nuo-
statą savaitraščiui „The Economist”
išsakė ir buvęs Rusijos prezidento pa-
tarėjas, dabartinis Ekonominės anali-
zės instituto prezidentas Andrej Ila-
rionov: „Yra pavojus, kad bet kokias
JAV dvejones dėl Ukrainos ir Gruzi-
jos Rusija gali imti interpretuoti kaip
‘laisvę veikti’, tai gali sukelti naujus
konfliktus šiose šalyse.”

JAV prezidentas stengiasi būti
atsargus Rusijos atžvilgiu, tačiau to
negalima pasakyti apie vicepreziden-
tą J. Biden. Duodamas interviu leidi-
niui „The Wall Street Journal”, JAV
viceprezidentas teigė, kad Rusijos
ekonomika yra smunkanti ir ši ten-
dencija privers ją derintis prie Vaka-
rų nuostatos įvairiose srityse, įskai-
tant įtakos praradimą buvusiose So-
vietų Sąjungos respublikose ir ženklų
branduolinės              Nukelta į 9 psl.

Stanislovas Stasiulis
Geopolitika.lt

Kalbant apie JAV ir Rusijos dvi-
šalius santykius dažnai bandoma
skirstyti jų eigą į laikotarpius pagal
tai, kokie prezidentai užėmė šių šalių
aukščiausias pareigas. Bill Clinton ir
Boris Jelcin laikotarpis pasižymėjo
teigiamais JAV ir Rusijos santykių
poslinkiais pasibaigus šaltajam karui.
Nors didžiausių ginčų ir nesutarimų
objektas buvo Balkanai ir Kosovas,
vis dėlto abiejų šalių prezidentų vizi-
ja, kokią vietą pasaulyje turėtų už-
imti Rusija, buvo panaši. Tiek B.
Clinton, tiek B. Jelcin Rusiją laikė
nauja demokratiška šalimi, norinčia
palaikyti glaudžius santykius su JAV
bei Europa ir siekiančia tapti Vakarų
pasaulio dalimi.

George W. Bush ir Vladimir Pu-
tin atėjimas į valdžią žymėjo naują
JAV ir Rusijos santykių laikotarpį,
kuris laikomas blogiausiu nuo šaltojo
karo laikų. G. W. Bush nelaikė santy-
kių su Rusija svarbiu savo užsienio
politikos tikslu. Jis ėmėsi „kietos” po-
litikos Rusijos atžvilgiu, rėmė NATO
plėtrą Rytų ir Centrinėje Europoje
bei greitą Ukrainos ir Gruzijos įsilie-
jimą į organizacijos gretas, nevengė
veltis į ideologinius ginčus su Mask-
va. Savo ruožtu prezidento V. Putin
Rusija nebelaikė (ir nebelaiko) demo-
kratiškų Vakarų sektinu modeliu. To-
kius JAV ir Rusijos dvišalius santy-
kius vainikavo karas Gruzijoje 2008
m. rugpjūtį ir JAV tapimas Rusijos
prieše Nr. 2 (po Gruzijos).

Pasikeitus vadovams Baltuosiuo-
se rūmuose ir Kremliuje, kyla klausi-
mas, ką JAV ir Rusijos santykiams at-
neš naujoji Barack Obama ir Dmitrij
Medvedev era.

Žvelgiant į B. Obama ir D. Med-
vedev susitikimus Londone ir Mask-
voje galima teigti, kad abi šalys siekia
draugiško ir pragmatinio bendradar-
biavimo, paremto verslo santykių
(business deal) principais. Kartu rei-
kia pažymėti, jog naujasis JAV prezi-
dentas, kitaip nei jo pirmtakas G. W.
Bush, nesivelia su Rusija į ideologi-
nius ginčus ir diskusijas apie demo-
kratijos sklaidą bei jos stoką Rusijoje.

Duodamas interviu laikraščiui
„Novaja gazeta” ir paklaustas, ką jis
mano apie Michail Chodorkovskij pa-
teiktus naujus kaltinimus, B. Obama
atsakė, jog jis nenorįs kištis į kitos ša-
lies teisminius procesus. Panašios
nuostatos jis laikėsi ir susitikęs su
opozicijos vadovais: „Praeityje vyravo
tendencija, kad JAV daugiau mokė
nei bandė klausytis. Akivaizdu, jog
mes turime dar daug ką nuveikti de-
mokratijos labui savo pačių namuose.”

Tokia B. Obama laikysena su-
laukė teigiamo įvertinimo Maskvos
susitikimo metu. Visų pirma abi šalys
susitarė dėl START-1 sutarties, ku-
rios galiojimo laikas baigiasi šių metų
gruodžio 5 d., pratęsimo. Tiek JAV,
tiek Rusijos prezidentas sutiko, kad
naujoje sutartyje bus numatyta per 7
metus savo strateginių nešėjų skaičių
sumažinti iki 500–1,100 branduoli-
nių kovinių užtaisų kiekį – iki 1,500–
1,675.

Taip pat buvo įkurta prezidenti-
nė B. Obama ir D. Medvedev komisi-
ja, kurios veiklą tvarkys JAV valsty-

bės sekretorė Hillary Clinton ir Ru-
sijos užsienio reikalų ministras Ser-
gej Lavrov. Komisijoje veiks kelios
darbo grupės ekonomikos, energeti-
kos, aplinkosaugos, saugumo, sveika-
tos apsaugos, kovos su terorizmu ir
kitiems klausimams spręsti.

Be šių susitarimų, tiek JAV, tiek
Rusija įžvelgia ir daugiau galimybių
savo santykių „perkrovime”. Rusija
jas sieja su galima ekonomine nauda.
Šias optimistines Rusijos nuotaikas
sustiprino ir tai, kad tokios JAV įmo-
nės kaip „Boeing”, „Pepsi”, „John
Deere” žada investuoti į jos rinką
apie 1,5 mlrd. JAV dolerių. Savo
ruožtu JAV tikisi, jog Rusija taps pa-
tikima partnere sprendžiant užsienio
politikos – kovos su terorizmu, civili-
nio ir karinio tranzito į Afganistaną,

Irano ir Šiaurės Korėjos branduolinio
ginklavimosi – klausimus.

B. Obama gavo D. Medvedev pa-
žadą, kad Rusija padės JAV stabili-
zuoti padėtį Afganistane. Rusija su-
tiko, jog JAV galės skraidinti karinę
įrangą ir karius per jos teritoriją. Su-
sitarime numatoma leisti atlikti iki
4,500 tokių skrydžių per metus, taip
sudarant galimybę JAV vyriausybei
sutaupyti iki 133 mln. JAV dolerių
gabenimo išlaidų. Dėl Irano padėtis
sudėtingesnė. Rusijai reikia apsis-
pręsti, ar ji toliau palaiko draugiškus
santykius ir bendradarbiauja su Ira-
nu, ar sutinka su griežtais JAV apri-
bojimais ir politika Irano atžvilgiu.

Šie JAV ir Rusijos prezidentų su-
sitarimai Maskvoje vertinami dvejo-
pai. Vieni politikos apžvalgininkai B.
Obama viešnagę Maskvoje laiko tei-
giamu ženklu, kiti mano, kad ji nie-
ko esminio į JAV ir Rusijos santykius
neįnešė. Tenka pripažinti, kad ši nuo-
monė taip pat yra pagrįsta: juk
START-1 sutarties pratęsimu ir gink-
luotės sumažinimu yra suinteresuo-
tos ne tik JAV, bet ir Rusija.

Be to, reikia pažymėti, kad tokie
klausimai kaip JAV planai įkurti
priešraketinės gynybos sistemos ele-
mentus Lenkijoje ir Čekijoje bei poli-
tika Ukrainos ir Gruzijos atžvilgiu ir
toliau lieka Washington ir Maskvos
ginčų objektu.

Pirmuoju klausimu gali būti pa-
siektas greitas susitarimas, ypač ži-

Žvelgiant į B. Obama ir D. Medvedev susitikimus Lon-
done ir Maskvoje galima teigti, kad abi šalys siekia
draugiško ir pragmatinio bendradarbiavimo, pa-
remto verslo santykių (business deal) principais.
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

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

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 LB Socialinių reikalų tarybos raštinė Čikagoje yra BIA (Bureau
of Immigration Appeals) akredituota įstaiga, kurioje galite gauti Jums rei-
kalingas imigracinių prašymų formas. Taip pat atliekame dokumentų ver-
timus bei tvirtiname notariškai. Raštinės darbo laikas: nuo antradienio
iki ketvirtadienio, nuo 9 val. ryto iki 4 val. po pietų. Tel.: (773)-476-2655.

Žiniasklaidoje mirgėte mirga
skelbimų apie internete veikiančius
universitetus, akademijas ir kitas
aukštojo mokslo įstaigas, siūlančias
įsigyti išsvajotos specialybės diplomą
nuotoliniu būdu, savarankiškai mo-
kantis namuose. ,,Better Business Bu-
reau” bei kitos vartotojų teisių gyni-
mo įstaigos atkreipia dėmesį, jog toli
gražu ne visos mokymo įstaigos, besi-
reklamuojančios ir žadančios per
trumpą laiką suteikti mokslinį laips-
nį (bakalaurą, magistrą ir pan.) yra
teisėtai veikiančios bei būtinai, yra
linkusios  įvykdyti savo dažnai perne-
lyg patraukliai skambančius paža-
dus. 

Žinoma, šiame informaciniame
technologijų amžiuje nuotolinis mo-
kymasis toli gražu nebėra stebuklas,
ir dauguma ilgai gyvuojančių bei
puikų vardą turinčių universitetų
siūlo kai kuriuos kursus internete, įt-
raukdami juos į bendrą mokymo pro-
gramą drauge su įprastaisiais. Todėl
negalima sakyti, kad absoliučiai vis-
kas, kas siūloma internete, yra ap-
gaulinga. Deja, kai kurios įstaigos,
nors ir prisidengdamos skambiais
vardais, iš tiesų išduoda diplomus,
nevertus netgi popieriaus, ant kurio
jie yra išspausdinti, ir iš tiesų nesu-
teikia savo kursų klausytojams jokių
ypatingų žinių. Kitaip tariant,  tampa
(beverčių) diplomų pardavinėtojais, o
ne švietimo/ugdymo misijos vykdyto-
jais.

Be abejo, turint omenyje dabar-
tinę ekonominę  padėtį bei didėjantį
žmonių susidomėjimą interneto gali-
mybėmis, nuotolinių kursų patrauk-
lumą nuspėti nesunku. Jie iš tiesų
dažnai yra pigesni, leidžia geriau pla-
nuoti savo laiką bei su sąlyga, jei yra
organizuojami gerą vardą turinčio
universiteto, gali būti puikus pakai-
talas įprastiems kassavaitiniams su-
sitikimams klasėje. Kita vertus, rimti
universitetai paprastai niekuomet
nesiūlo tokiu būdu baigti visos studi-
jų programos ir leidžia pasirinkti tik
kai kuriuos nuotolinius kursus, kaip
kitą galimą kelią įprastiems. Todėl
reikėtų kritiškai vertinti tiek pasiūly-
mus per keletą mėnesių įgyti kvalifi-
kaciją, kurią įprastu būdu studijuo-
jantieji gauna per keletą metų, tiek
pažadus ,,užtikrintai” gauti specialy-
bės diplomą. 

,,Better Business Bureau” kol
kas vienareikšmiškai išpeikė keturis in-
terneto ,,universitetus”, aiškiai netu-
rinčius reikiamos akreditacijos ir iš-
duodančius beverčius diplomus (įs-
kaitant medicinos daktaro bei buhal-
terio), paremtus beveik išimtinai ,,gy-
venimiška patirtimi”, o ne rimtomis
studijomis. Belford ,,universitetas”
bei ,,mokykla” (www.BelfordHigh
school.com ir www.BelfordUniversi-
ty.org) ir Jefferson High School Onli-
ne bei Vencer High School Online
(kurios abi priklauso vienai kompani-
jai ir siūlo praktiškai tokias pačias
paslaugas) pateko į juodąjį ,,Better
Business Bureau” sąrašą, tačiau yra
toli gražu ne vienintelės, kurių derė-
tų vengti. Tad jei ieškote kursų inter-
nete ir nesate linkę paaukoti savo lai-
ko bei pinigų sukčiams, būtinai at-
kreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

• Laikykitės atokiau nuo nuo-
tolinio mokymo ,,universitetų”, siū-
lančių mokslinį laipsnį ar specialisto
kvalifikaciją įgyti labai greitai ir ,,už-
tikrintai”, nepriklausomai nuo jūsų
įdėto darbo bei mokymosi rezultatų. 

• Neprasidėkite su įstaigomis, iš-
duodančiomis diplomus ne pagal mo-
kymosi rezultatus, o  remiantis ,,gy-
venimiška patirtimi”, kuri užskaito-
ma kaip dalis studijų kreditų. 

• Jei jums siūloma įsigyti ,,su
nuolaida” ne vieną, o iškart kelis
mokslinius laipsnius ar diplomus ir
studijų kaina nurodoma ne pagal kre-
ditų skaičių, o iškart ,,už diplomą”,
galite būti tikri, kad mokymo įstaiga
– nerimta ir  nori vien tik  susirinkti
pinigus iš lengvatikių.

• Verta sunerimti, jei mokymo įs-
taigos adresas nurodomas tik kaip
pašto dėžutė arba biuro numeris (ne
pastatas). Prieš pasiryžtant studi-
juoti nuotoliniu būdu internete, de-
rėtų pasidomėti mokymo įstaigos
akreditacija regioninėse tarybose.
Norint tą atlikti internete, geriausia
naudoti JAV Švietimo departamento
(U.S. Department of Education) sve-
tainėje esančią akredituotų mokymo
įstaigų duomenų bazę adresu http://
ope.ed.gov/accreditation.

Pagal ,,Better Business Bureau”
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�

DIPLOMAI INTERNETE:
APGAULĖ AR  KITAS BŪDAS

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

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA
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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

Îvairenybès

www.draugas.org

Parduodami 36 tomai ,,Lietuvių Enciklopedijos”, 
išleistos 1959 m. Bostone. Tel. 773-585-9500

Sudoku Nr. 17

Atkelta iš 7 psl.  ginkluotės
sumažinimą. Toks J. Biden pasisaky-
mas sulaukė aršios kritikos tiek
Kremliuje, tiek Washington. Daugelis
ėmė klausinėti: kas formuoja JAV už-
sienio politiką ir kaip JAV įsivaizduo-
ja santykių su Rusija „perkrovimą”? 

Kita vertus, žvelgiant į šį JAV vi-
ceprezidento pasisakymą, esminis
klausimas būtų: ką jis norėjo pasa-
kyti šiais žodžiais? Ar tai buvo patvir-
tinimas buvusioms Sovietų Sąjungos
šalims, kad JAV ir toliau lieka jų są-
jungininke, ar perspėjimas Maskvai,
kad bet kokia agresija kaimynų at-
žvilgiu sulauks griežto atsako iš
Washington?

Atrodo, tai antrasis variantas.
Žvelgiant į gausius JAV spaudos pra-
nešimus, kurie pasirodė po šio J. Bi-
den interviu, galima teigti, kad šis vi-
ceprezidento pasisakymas apibendri-

na tai, apie ką visi Washington kalba,
tik nenori garsiai ištarti.

Žvelgiant į JAV ir Rusijos santy-
kius iš istorinės perspektyvos, maty-
ti, kad dažnai šių dviejų valstybių in-
teresai susikirsdavo: vienos pergalė
reikšdavo kitos pralaimėjimą. Esmi-
niai nesutarimai tarp JAV ir Rusijos
ir toliau išlieka, vis dėlto B. Obama ir
D. Medvedev susitikimai Londone ir
Maskvoje parodė, kad šalys gali rasti
sutarimą ir veikti drauge daugelyje
sričių. 

Ar gražius prezidentų žodžius ly-
dės tokie patys veiksmai, parodys
ateitis. Kita vertus, pasirengimas su-
tarti branduolinio nusiginklavimo
klausimu, bendradarbiavimas spren-
džiant Afganistano konfliktą, bendra
prezidentinė komisija – visa tai būtų
galima laikyti gera pradžia „perkrau-
nant” dvišalius santykius.

Nauji JAV ir Rusijos...

Europoje kirviai naudoti beveik prieš
milijoną metų

Pirmykščiai žmonės dviašmenius
kirvius Europoje pradėjo naudoti
gerokai anksčiau, nei manyta – prieš
900 tūkst. metų, nurodoma šią sa-
vaitę paskelbtoje studijoje.

Perėjimas nuo primityvių kirs-
tuko tipo įrankių prie kruopščiau ap-
dirbtų dviašmenių kirvių žymėjo
svarbų technologijų šuolį. Tokius
įrankius naudoję žmonės buvo gero-
kai pranašesni kovoje dėl išlikimo.

Pakartotinai ištyrus įrankius,
kurie praeito amžiaus 8-ame dešimt-
metyje buvo rasti dviejose Ispanijos
vietovėse, pavyko gerokai sumažinti
spragą jų naudojimo istorijoje, kuri
ilgą laiką glumino mokslininkus. Iki
šių tyrimų manyta, kad ankstyviausi
Europoje rasti dviašmeniai kirviai
buvo pagaminti maždaug prieš 500
tūkst. metų, nors Afrikoje jie buvo
naudojami milijonu metų anksčiau.
Atrodė neįtikėtina, kad iš Afrikos ki-
lusios Europoje gyvenusių žmonių
bendruomenės galėjo tokiam ilgam
laikui užmiršti šį itin svarbų išradimą.

California valstijoje esančio
Berkeley geochronologijos centro
mokslininkai Gary Scott ir Luis
Gibert ištyrė įrankius magnetinės

stratigrafijos metodu ir nustatė, kad
jie buvo pagaminti prieš 760–900
tūkst. metų.

Magnetinės stratigrafijos meto-
das pagrįstas Žemės magnetinio
lauko ypatybe periodiškai keisti
kryptį. Akmeniniuose įrankiuose
esančios įmagnetintos dalelės veikia
tarsi mažyčiai kompasai. Dirbinius
užklojus nuosėdų sluoksniams, šios
dalelės išsaugo informaciją apie
įrankių naudojimo metu buvusią
magnetinio lauko kryptį. Pasak mok-
slininkų, tie kirviai tikriausiai buvo
pagaminti ankstyvojo pleistoceno
epochoje (prieš 1,78–0,78 mln. metų),
kai įvyko paskutinysis žinomas mag-
netinio lauko kryptis pasikeitimas.

Nauji datavimo duomenys rodo,
kad žmonės pietvakarių Europoje
gyveno didžiąją ankstyvojo pleisto-
ceno dalį ir kad barjeras tarp Afrikos
ir Europos buvo gerokai lengviau
įveikiamas, nei manyta, nurodė tyrė-
jai. Šį atradimą padėjo padaryti
įrankiai, rasti dviejose vietovėse Is-
panijos pietuose – La Solana del
Samborine ir prie Kiparos sąsiaurio.

BNS
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PASKUTINIS SUDIEV LIETUVYBĖS APAŠTALUI

EDVARDAS ŠULAITIS

Rugpjūčio 20 d. savo ilgą ir įspū-
dingą žemės kelionę baigė nenuil-
stantis kovotojas už lietuvių teises ir
garbę čikagietis Algis Regis, gegužės
17 d. atšventęs garbingą 95 metų su-
kaktį. Rugpjūčio 27 d. jo palaikai bu-
vo palaidoti Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse, dėl kurių lietuviškumo jis
daugelį metų rūpinosi. Jo darbus šių
eilučių autoriui ilgus dešimtmečius
yra tekę stebėti ir gerai įsidėmėti.
Bent dalį jų norisi čia prisiminti.

Amerikoje išgyveno 70 metų

Gimęs Garliavos valsčiuje, Kau-
no apskrityje, 1914 m. gegužės 17 d.,
į Ameriką A. Regis visai netikėtai
atkeliavo 1939-aisiais. Važiavęs į New
York mieste vykusią pasaulinę paro-
dą kaip „Naujosios Romuvos” žurna-
lo administratorius, prasidėjus Ant-
rajam pasauliniam karui, jis buvo pri-
verstas likti Amerikoje, nes negalėjo
grįžti atgal į Tėvynę, kurioje netru-
kus ėmė šeimininkauti rusai.

Jau 1936–1939 m. pradėjęs studi-
juoti lietuvių kalbą ir literatūrą
Vytauto Didžiojo universitete Kaune,
mokslus tęsė Marianapolio kolegijoje,
CT, kurią baigė 1940 m. bakalauro
laipsniu. 1940–1942 m. University of
Chicago studijavo verslo adminis-
travimą. Studijų metu A. Regis ak-
tyviai dalyvavo lietuviškoje veikloje ir
spaudoje.

Tarnavo JAV armijoje

Vykstant Antrajam pasauliniam
karui, 1943 m. A. Regis įstojo sava-
noriu į JAV kariuomenę, galvodamas,
kad toks jo žygis priartins Lietuvai
laisvę ir po karo jis galės grįžti į
Tėvynę. Deja, jo svajonė neišsipildė ir
Lietuva liko sovietų okupuota.

Beje, gyvendamas Lietuvoje ir
atvykęs į JAV jis buvo Albinas Re-
neckis. Išėjęs iš kariuomenės tapo
Algiu Regiu, nes nenorėjo pakenkti
savo Lietuvoje likusiems artimie-
siems. A. Regis tuoj įsijungė į lietu-
višką kultūrinę bei politinę veiklą ir
beveik iki pat mirties, kol sveikata
leido, aktyviai joje darbavosi.

Paleistas iš JAV kariuomenės,
1946 m. apsigyveno Los Angeles, Ca-
lifornia (ten sukūrė šeimą su visuo-
menės veikėja Irena), o 1952 m. per-

sikėlė į Čikagą, kur gyveno iki pat
mirties.

Čikagoje jis šeimai – turėjo tris
sūnus: Algį, Liną ir Audrių – duoną
pelnė dirbdamas „Admiral” bendro-
vėje ir Čikagos Cook apskrities pro-
kuratūroje. Tačiau visą laisvalaikį
pašventė lietuviškai veiklai. Aktyviai
veikė mažiausiai dešimtyje organi-
zacijų. Jo žmona Irena (buvusi Truš-
kauskaitė) ilgą laiką dirbo dienraščio
,,Draugas” redakcijoje.

Daugiausiai pastangų A. Regis
skyrė kovai, kad į lietuvių įsteigtas
Šv. Kazimiero kapines grįžtų lietu-
viškos laidojimo tradicijos. Tuo tikslu
buvo organizuojamos demonstracijos
miesto centre prieš tuometinį Čika-
gos arkivyskupijos valdytoją kardi-
nolą Cody, o lietuvių peticijos pasiekė
net patį Vatikaną. Ta tema A. Regis
pats nemažai kalbėjo per lietuviškas
radijo programas, rašė spaudoje. Tie
jo darbai atsispindi 2007 m. Čikagoje
išėjusioje knygoje „Šv. Kazimiero
kapinėms – 100 metų”. Iš šio leidinio
galima daug sužinoti apie velionio
pasišventimą lietuvybei bei jo nu-
veiktus darbus.

Atsisveikinimas koplyčioje

Velionio palaikai buvo pašarvoti
Brady Gill laidojimo koplyčioje, Ever-
green Park, IL rugpjūčio 26 d. Tos
dienos vakare buvo surengtas atsi-

sveikinimas su amžinybėn iškeliavu-
siuoju.

Atsisveikinimo programą vedė
velionio draugas Antanas Paužuolis,
kuris papasakojo apie mirusiojo nu-
eitą gyvenimo kelią ir darbus, pa-
brėždamas jo meilę Lietuvai. Vėliau
atsisveikinimo žodžius buvo pakvies-
ti tarti įvairių organizacijų, kurioms
velionis priklausė, atstovai.

Kalbėjo Vilius Trumpjonas (Ma-
žosios Lietuvos sąjūdžio atstovas),
Zita Bagdžienė (Šaulių organizacijos
vardu), adv. Saulius Kuprys (ALT’o

pirmininkas), Pranas Jurkus (Lietu-
vių respublikonų lyga), Aušrelė Saka-
laitė (JAV Lietuvių Bendruomenė),
Milda Šatienė (Jaunimo centro valdy-
bos pirmininkė), Arvydas Reneckis
(giminių vardu), Linas Regis (šeimos
vardu). Poros organizacijų, kurių
atstovai negalėjo asmeniškai daly-
vauti, vardu atsisveikino pats pro-
gramos vedėjas.

Pamaldos ir laidotuvės

Šeštadienį apie 60 žmonių atvyko
į Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčią Marquette Park, kur šv.
Mišias laikė ir pamokslą pasakė kun.
Antanas Saulaitis. Jis vadovavo ir
paskutinėms apeigoms prie kapo Šv.
Kazimiero kapinėse.

Ten velionio palaikai buvo pa-
laidoti šalia anksčiau mirusios žmo-
nos Irenos, kur jau buvo pastatytas
bendras paminklas su užrašu: „Išvy-
kome iš Tėvynės laikinai, kelionė už-
sitęsė amžinai.”

Laidotuvių pietums buvo susi-
rinkta į Willowbrook restoraną, kur
apie 50 tautiečių dar kartą atsisveiki-
no su šiuo vienu didžiausių šių dienų
lietuvių veikėjų, kurį moderniųjų lai-
kų lietuvybės apaštalas prel. Myko-
las Krupavičius buvo pavadinęs ne-
nuilstančiu kovotoju už lietuvių tei-
ses ir garbę.

Ilsėkis ramybėje, taurus ir darbš-
tus kraštieti, atidavęs savo tautai di-
džiulę duoklę. Tavo darbai mūsų nuo-
širdžių tautiečių nebus ilgai pamiršti.

Likimo srovė vėl iš mūsų tarpo
nusinešė į amžinybę vieną iš mūsų
veikliųjų Mažosios Lietuvos lietuvių
draugijos narių Čikagoje Algį Regį,
kuris jau nuo pat atvykimo į Čikagą
įsijungė į mūsų draugijos veiklą, ilgai
buvo draugijos valdybos narys. 

1983 metais Algis Regis buvo
išrinktas atstovauti Mažlietuviams
Mažosios Lietuvos rezistenciniame
sąjūdyje, o 1990 metais buvo išrink-
tas Sąjūdžio pirmininku. 

Mažosios Lietuvos rezistencinis
sąjūdis buvo VLIK’o sudėtinė dalis.
A. Regis buvo paskutinis VLIK’o ta-
rybos pirmininkas. 

Per 1985 metų Mažosios Lietu-
vos rezistencinio sąjūdžio suvažiavi-
mą A. Regis siūlė prie Sąjūdžio įsteig-
ti Mažosios Lietuvos Fondą. Taip jis
tapo ir Fondo steigėju, ilgus metus
buvo Fondo tarybos narys. 

A. Regiui vadovaujant, Sąjūdis
kiekvienais metais Čikagoje Šaulių
namuose atšvęsdavo Tilžės akto mi-
nėjimą. 

Jis nuolat kėlė viešumon ne-
išspręstą Mažosios Lietuvos priklau-
somybės klausimą. 1987 metais pri-
minė Sovietų Sąjungos vadovui Gor-
bačiov, kad tas kraštas nuo neatme-
namų laikų yra ne rusų, o lietuvių
etninė žemė. 1990 metais atkreipė
Lietuvos Respublikos Aukščiausios
Tarybos pirmininko Vytauto Lands-
bergio dėmesį į Mažosios Lietuvos
priklausomybės klausimo svarbą.
1994 metais įteikė LR prezidentui
Algirdui Brazauskui raštą, raginantį
imtis žingsnių, kad Karaliaučiaus
kraštas būtų atkurtas kaip neatski-

riama Lietuvos valstybės žemė; tą pa-
tį A.  Regis pakartojo ir su prezidentais
Valdu Adamkumi ir Rolandu Paksu.

A. Regis mums vis priminė, kad
„Kova dėl visos Mažosios Lietuvos
išlaisvinimo nėra pasibaigusi. Ši kova
yra kiekvieno lietuvio rūpestis.” 

2004 metais Vilniuje reziduojan-
ti Mažosios Lietuvos reikalų taryba
už nuopelnus ginant lietuvių intere-
sus Karaliaučiaus krašte ir nuolatinę
paramą jos veiklai A. Regiui suteikė
Tarybos garbės nario vardą.

Regis visuomet išliks mūsų at-
mintyje kaip pasišventęs, idealistinio
mąstymo ir kilnios širdies žmogus,
kaip didelis lietuvybės saugotojas. 

Vilius Trumpjonas

Su nuoširdžiu veikėju Algiu Regiu atsisveikinant

Daugiausiai pastangų A. Regis skyrė kovai, kad į lietuvių įsteigtas Šv. Kazi-
miero kapines grįžtų lietuviškos laidojimo tradicijos.

Mažlietuviai atsisveikina
su Algiu Regiu

A. Regis (viduryje), Bendruomenės pasauliečių komiteto pirmininkas, demons-
tracijoje prie arkidiecezijos rūmų 1972 m. gegužės 23 d.

A. Regio darbai, kovojant dėl Šv. Ka-
zimiero lietuviškų kapinių, atsispindi
2007 m. Čikagoje išėjusioje knygoje
„Šv. Kazimiero kapinėms – 100 metų“.
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Šiurpas! Šiurpas! 
arba arba 

Kovo kovų nuotruposKovo kovų nuotrupos
Indrè Tijùnèlienè

Nr. 10

Sulaukus 16 m. baigėsi vaikystė.
Jis pasakoja: „Vienas atsidūriau gat-
vėje. Niekas neišeina ir tavęs nepasi-
tinka. Dieve mano, kaip sunku. Bet
nuryji tą skaudulį ir eini į priekį.

Buvo daug momentų, kai labai
greitai galėjau nukrypti į šalį. Nes iš
internatų išėjusių vaikų laukdavo ir
juos medžiodavo blogasis pasaulis,
kuris siūlydavo užsiimti nešvariais
dalykais.”

Stengdavosi nepasakoti, kad bu-
vo internato vaikas, o kai mokėsi
Alantos žemės ūkio technikume,
gėdijosi, kad gauna našlaitpinigius.

Jis teigia, kad internate dirbo
mažai mokytojų ar auklėtojų, kurie
mylėjo vaikus. Buvo baudžiamas,
mušamas diržu, sukamos ausys. Ro-
bertas nori prisiminti tuos, kurie
padėjo suvokti, kas yra meilė, pagar-
ba. Svetimų žmonių, kuriuos suspė-
davo pamilti ir su kuriais reikėdavo
išsiskirti, Robertas maldaudavo –
„Nepalikite”...

Į paliktų vaikų istorijas įsipina ir
šių laikų vaikai, kuriuos tėvai palieka
išvykdami uždarbiauti ir gal naujas
šeimas kurti užsienyje.

Romualda Navikaitė dovanojo
Vandos Juknaitės knygą „Tariamas iš
tamsos. Pokalbiai su vaikais”. Lietu-
vos vaikų fondas Vilniuje yra dova-
nojęs rašytojai Juknaitei (kaip ir Lie-
tuvos vaikų globos būreliui „Sau-
lutė” bei TV laidos „Bėdų turgus” ve-
dėjai Editai Mildažytei) „Gerumo”

premiją už sunkiomis sąlygomis gy-
venančių vaikų galvosenos ir tiesiog
egzistencijos išryškinimą, paviešini-
mą. Šioje knygoje Juknaitė kalbino
vaikus, neduodama pavardės, iš įvai-
rių mokyklų, įvairių klasių. Iš pa-
prastų klausimų ir vaiko atsakymų
gali pamatyti pagrindinę mintį... Ko-
kia staigmena buvo, kai iš apklaustų
vaikų atpažinau šeimą, su kuria ben-
drauja „Saulutė”.

* * *
„Saulutei” jau eina septyniolikti

metai. Kai kurios narės jau Amžiny-
bėje. Pabuvojusios Lietuvoje, įsitiki-
name, kad būtų gerai, jog „Saulutė”
dar nenusileistų. Per „Saulutę” atsi-
radęs Dieviško kryžiaus Lietuvos
benamių paramos fondas gerų auko-
tojų dėka kardinolo Bačkio labdarai
per 10 metų yra persiuntę 107,000
dol., kun. R. Grigo ir arkivysk. S.
Tamkevičiaus labdarai – 57,000 dol.,
vysk. R. Norvilai – 6,000 dol. Per Lie-
tuvos vaikų globos būrelį „Saulutė” į
Lietuvą iškeliavo 2007 m. – 149,000
dol., 2008 m. – 210,000 dol., o 2009 m.
iki gegužės mėnesio 55,000 dol. Ta-
čiau, kaip matome, ne vien pinigai
reikšmingi – esame vieni kitiems ne-
apsakomai reikalingi, be meilės ir kū-
dikiai prasčiau vystosi, nelaistoma
gėlytė miršta. Žinojimas, kad kam
nors tu rūpi, kam nors esi svarbus –
skatina. Nepalikim vaikų!

Pabaiga.

Naujojo Daugėliškio nameliai.

VGTU Žemės dieną buvo sodinami ąžuoliukai.

J. Šliūpo archyvas – Šiaulių
universiteto bibliotekoje

Birželio 12 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje iškilmingai
atidarytas aušrininko daktaro Jono Šliūpo archyvas

Aušrininko dr. Jono Šliūpo ar-
chyvą 1987 m. JAV įsteigė jo sūnus
inžinierius Vytautas Šliūpas. Jis ne
tik saugojo archyvą, bet ir kaupė kitų
JAV lietuvių dovanotą archyvinę me-
džiagą. Eksponatus archyvui dovano-
jo 400 JAV gyvenančių lietuvių, tarp
jų Vanda Daugirdaitė-Sruogienė, bu-
vęs  A. Smetonos  sekretorius Alek-
sandras Merkelis, istorikas Jonas
Dainauskas. (...)

2009 m. sausio mėn. ŠU bibliote-
ką pasiekė pirmoji J. Šliūpo archyvo
siunta, kurios vertė 10,000 JAV dole-
rių. Gautos 205 dėžės, apie  3,000
vnt. įvairios medžiagos. Po poros
metų biblioteka turėtų sulaukti dar
vienos panašios siuntos iš JAV.

ŠU bibliotekoje atidarytame auš-
rininko daktaro Jono Šliūpo archyve
jau saugojamos dr. J.  Šliūpo parašy-
tos ir jo asmeninės bibliotekos kny-
gos, leidiniai apie J. Šliūpą, Šliūpų
šeimos dokumentai ir laiškai. Archy-
ve sukaupta įvairios 1885–2007 m.
leistos periodikos – žurnalų ir laik-
raščių, užsienio lietuvių dovanotų
knygų, saugomi žymių veikėjų (A.
Merkelio, V. Sruogienės, V. Beliajaus,
A. Braziulio, J. Dainausko ir kt.) as-
meniniai archyvai.

Aušrininko daktaro Jono Šliūpo
archyvo atidarymo proga prisiminta
daktaro Jono Šliūpo asmenybė ir
nuveikti darbai. J. Šliūpo vardas ne-
atsiejamas nuo lietuvių tautinio sąjū-
džio, o palikimas labai didelis ir sun-
kiai išmatuojamas: jis buvo periodi-
nių leidinių „Aušra”, „Unija”, „Ap-
švieta”, „Nauja gadynė”, „Laisvoji
mintis” ir kt. redaktorius ir straips-
nių autorius, spausdino straipsnius

kituose leidiniuose, vertė užsienio
autorių darbus į lietuvių kalbą, pa-
rašė pirmąją lietuvių literatūros
istoriją „Lietuviškieji raštai ir raš-
tininkai” (1890 m.), atliko daug kitų
reikšmingų darbų. J. Šliūpas siekė
aprėpti platų problemų spektrą – jam
rūpėjo visuomenės pažanga, valsty-
bės, individų ir visuomenės santykiai,
tautiškumo ir patriotizmo klausimas.

Archyvo atidaryme dalyvavo Vy-
tautas Šliūpas su žmona Vanda. Jie
bibliotekai padovanojo iki šiol Palan-
goje, Gintaro muziejuje, saugotą gin-
tarinę mozaiką – palangiškio meni-
ninko sukurtą J. Šliūpo portretą ir
pirmieji pasirašė archyvo Garbės
knygoje. ŠU menotyrininkas prof. Vy-
tenis Rimkus, kviesdamas šiauliečius
prisidėti prie archyvo turtinimo, ar-
chyvui padovanojo tris su jo tėvu Ja-
roslavu Rimkumi susijusius ekspo-
natus: J. Šliūpo knygą su jo paties
rašyta dedikacija ir dvi originalias
tėvo išsaugotas Šiaulių gimnazijos
1923–1924 m. laidų abiturientų foto-
grafijas, kuriose kartu su gimnazis-
tais įamžintas tuo metu gimnazijoje
mokytojavęs daktaras J. Šliūpas.

Bibliotekos direktorė Loreta
Burbaitė ir J. Šliūpo archyvu besi-
rūpinanti vyr. bibliotekininkė Graži-
na Augienė pažadėjo, kad archyvas
bus atviras visiems, o eksponatai tin-
kamai saugomi. ŠU bendruomenės
atstovai džiaugėsi, kad studentai ir
dėstytojai turės galimybę tyrinėti J.
Šliūpo archyve sukauptą unikalią
medžiagą.

Sutrumpinta
Sigita Inčiūrienė

,,Šiauliai plius”

Lietuvoje galima aplankyti ir J. Šliūpo namą muziejų Palangoje.

Edward Ziausys, gyvenantis Amsterdam, NY, užsiprenumeravo
„Draugą” dar metams ir kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums
50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums ačiū.

Kastytis Karvelis, gyvenantis Northville, MI, kartu su metinės
prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 50 dol. auką. Dėkojame
Jums, kad mus skaitote ir remiate.

Irena Putrius, gyvenanti Lemont, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti. Nuoširdžiai
dėkojame.

Valerija Lizaitis, gyvenanti Ft. Lauderdale, FL, pratęsdama me-
tinę „Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Tariame
nuoširdų ačiū.
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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

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
ÎVAIRIOS PASLAUGOS

SIÙLO DARBÂ

IEŠKO DARBO

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
IÕNUOMOJA

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

IŠNUOMOJAME 
2 MIEGAMŲJŲ BUTĄ 

LA GRANGE – ARTI PRIE
TRAUKINIO IR PARDUOTUVIŲ

Tel. 708-482-4358.

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

* Moteris ieško darbo prižiūrėti
senus ar ligotus žmones. Gali kilnoti,
dirba su įvairia aparatūra, patirtis 8
metai. Tel. 773-563-2813.

* Maloni, sąžininga, ramaus būdo,
turinti dokumentus, vairuojanti mo-
teris ieško darbo. Nori palaikyti jums
draugiją, nesvarbu  kokioje valstijoje
gyvenate. Tel. 630-999-9505.
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SKELBIMAI

Visi skelbimai yra tikri. Skelbėjams netrūko
geros valios, o redakcinių sugebėjimų – labai.

* Pagalbos stiprinant pasitikėjimą savimi
grupė renkasi penktadieniais septintą valandą.
Prašome įeiti pro užpakalines duris.

* Gerbiamos ponios, neužmirškite labdaros
loterijos! Tai gera proga išsivaduoti nuo visų
nereikalingų daiktų, kurie tik apkrauna namus.
Atsiveskite ir savo vyrus.

* Šiandienos katechezės tema: ,,Jėzus vaikš-
to vandeniu.” Rytdienos katechezė: ,,Jėzaus
ieškojimas.”

* Vasaros mėnesiais pensininkų choras
pamaldose negiedos. Parapija jiems yra dėkinga.

* Ateinantį ketvirtadienį 5 val. renkasi ma-
mų grupė. Tos, kurios nori būti tarp mamų,
prašome kreiptis pas kleboną.

* Kurso apie maldą ir pasninką dalyvio
mokestis – 50 Lt. Į mokesčio kainą įeina ir mai-
tinimas.

* Aukas prašome dėti į vokus kartu su miru-
siais, už kuriuos norite pasimelsti.

* Klebonas užsidegs savo žvakę nuo alto-
riaus. Diakonas savąją užsidegs nuo klebono ir
po to uždegs visus tikinčiuosius, esančius pir-
moje eilėje.

* Ateinantį sekmadienį parapijos salėje
vaišės su patiekalais iš žirnių. Po jų – koncertas.

R. JOHN RAPŠYS

AŠ

Aš rašytojas, aš dažytojas,
Daugėl šposų pramanytojas.
Aš kareivis, aš jūreivis,
Aš šio svieto pakeleivis.

Aš lakūnas, aš vaizbūnas,
Aš didžiausias pagyrūnas.
Aš gan geras dainininkas,
Kauno miesto blaivininkas.
Kas su manim susidės,
Šviesią ateitį turės.

Aš aukštaitis, aš žemaitis,
Aš Ariogalos viršaitis.
Aš bajorų giminės,
Kas prieš mane – nelaimės!

ŠYPSNIAI IŠ NETOLIMOSŠYPSNIAI IŠ NETOLIMOS
PRAEITIESPRAEITIES

TODĖL IR BASAS

Pokario metais kaime vyksta susirinkimas dėl
pyliavų mokesčių. Iš apskrities atvažiavęs instruk-
torius aiškina, kad dabar grūdų reikės duoti val-
stybei tiek ir tiek, mėsos – tiek ir tiek, kiaušinių
tiek ir tiek... Vienas žmogus priekinėje eilėje ne-
iškentęs ir sako lyg pats sau:

– Na ir spaudžia...
Instruktorius nugirdo – tuoj:
– Ką spaudžia?
Žmogus, norėdamas išsisukti, kad neapkaltin-

tų priešiškumu tarybų valdžiai, sako:
– Batas spaudžia.
– Tai kad tu basas!
– Todėl ir basas, kad spaudžia.

SENIAUSIA PROFESIJA

Susiginčija teisininkas, medikas, architektas
ir marksistas kieno profesija seniausia?  Teisinin-
kas sako:

– Mano. Kai Dievas išvarė Adomą ir Ievą iš
rojaus – buvo priimtas pirmasis teismo nuospren-
dis.

Medikas sako:
– Seniausia – mano, nes kai Dievas tvėrė Ievą,

išėmė Adomo šonkauklį. Tai buvo pirmoji operaci-
ja.

Architektas:
– Bet prieš tai, kai Dievas tvėrė pasaulį, iš

chaoso padarė nuostabiausias formas.
Marksistas:
– O kas padarė chaosą?!

RAUDONI KAČIUKAI

Viename Rusijos kolchoze katė atsivedė rau-
donus kačiukus. Kolchozo pirmininkas, pastebėjęs
tokį nepaprastą reiškinį, skubiai apie tai pranešė
Stalinui. Tas be galo apsidžiaugė ir liepė kitos die-
nos „Pravdos” vedamąjį skirti šiam įvykiui pažy-
mėti, pabrėžiant, kad partijos idėjų jėga veikia net
ir gyvulius.

– Bet praėjo dešimt dienų – kačiukai pabalo.
Nusigandęs pirmininkas skambina Stalinui:

– Drauge Stalinai, tie kačiukai, kur gimė rau-
doni, pabalo...

– Kaip čia išėjo, kad taip atsitiko? – susiraukęs
klausia Stalinas.

– Nežinau. Pastebėjau vien tai, kad kačiukai
pabalo tada, kai praregėjo.

KUR JŪSŲ NĖRA

Atėjo moteriškė į miliciją ir sako:
– Kur čia rasti jūsų viršininką?
– Na, ko norėjai, močiut? – sako milicininkas.

– Aš pats būsiu viršininkas...
– A, tai va norėjau į Ameriką išvažiuoti.
Viršininkas ir sako:
– Ai, močiut, ten  gerai, kur mūsų nėra.
– Ot ot, aš ten ir noriu, kur jūsų nėra.

VALDŽIA TIKRINA GYVŪNUS

Skuba vėžlys pamiške. Susitinka lapę. Ta
klausia:

– Vėžly, kur taip skubi?
– Argi negirdėjai – valdžia tikrina miško gy-

vūnus, kaip turtingai jie gyvena. O juk aš turiu
namą, ir vėžlienė turi namą, ir vėžliukai po na-
miuką – bus mums blogai.

Lapė pagalvojo – ir ta ėmė bėgti. Susitinka
vilką.

– Kur bėgi, lape?
– Žinai, miške tikrina, kaip gyvena žvėrys. O

juk aš turiu kailinius, ir lapinas turi kailinius, ir
lapiukai – po kailinius.

Vilkas pagalvojo – ir tas ėmė bėgti. Susitinka
beždžionę.

– Kur bėgi, vilke?
– Ogi žinai, miške valdžia tikrina, kaip mes

gyvenam. O aš kasdien valgau mėsą, ir vilkienė ją
valgo, ir vilkiukai – reikia bėgti.

Beždžionė pagalvojo – sako:
– Aš nebėgsiu mano užpakalis plikas, ir vyro

plikas ir vaikų pliki.

DU DRAUGAI:

– Žinai, mano žmona padarė mane tikintį.
– Tikrai? – klausia draugas.
– Taip, iki vedybų aš netikėjau pragaru.

* * *
– Žinai, Antanas atsidūrė ligoninėje.
– Kaip tai, aš vakar jį mačiau restorane labai

linksmą su blondine...
– Taigi, jo žmona irgi matė...

* * *
Jeigu plaukimas labai gerai figūrai, tai ką ga-

lima sakyti apie banginį?

* * *
Ligonis atsibunda po operacijos ir pamatęs

šalia stovintį vyrą klausia: „Daktare, kaip pavyko
operacija?”

„Nelabai gerai, aš ne daktaras, aš – šv. Pet-
ras.”

* * *
Klebonas klausia parapijiečio 50 metų bendro

gyvenimo paslapčių.
– Kai šventėm 25 metų sukaktį, sutaupiau

pinigų ir nupirkau žmonai  pas gimines į Italiją
bilietą.

– O kokie planai artėjančiai 50 metų sukak-
čiai”

– Jau turiu bilietą į Italiją – ją parsivežti.

* * *
– Praėjusią naktį vėl negalėjau miegoti dėl

skaudančių dantų.
– Man šiuo atžvilgiu geriau, aš jau seniai su

savo dantimis miegu atskirai.

PENSININKO 
AIMANA

Bėga dienos, lyg kas vytų,
Čia pavasaris, čia – vėl žiema,
Vakarai nesiskiria nuo ryto,
Vaikščioji atsargiai su lazda...

Ir jau rūpesčių neliko,
Užsimoki tik „bilas”
Gi vaikai, anūkai, proanūkiai
Išsisklaidę po šalis visas...

Tau kortelę gražią siunčia,
Kai gimtadienis ateina,
Tik gerai, kad nesiskundžia,
Nors taupyt nelabai einas.

O draugai seniai matyti –
Tik ragely telefono,
Nežinai, net ką sakyti,
Jau ir jiems tu nusibodai...

Bėga dienos, nieko naujo
Šitam fronte vakarų,
Keturios į tave žiūri sienos,
Grietai nematysi tu ir jų!

Agotėlė Parengė R. Povilaitis
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Mindaugas Baužys: aštuoneri metai svetur
AUDRIUS MUSTEIKIS

Mindaugas Baužys – palyginti re -
tas svečias tėvynėje. Pas tarąjį kartą
lankėsi, kai buvo šven čia mas Lie -
tuvos baleto 80-metis. Daly vavo iš kil -
mingame koncerte ir buvo la bai šil tai
sutiktas jo pasiilgusios publikos.

Prieš aštuonetą metų į JAV iš -
vykusio baleto šokėjo iš pradžių la bai
trūko ir gerbėjams, ir Lietuvos ba  leto
trupei. Laikas bėga greitai, vie tos
tuščios nelieka, bet M. Baužio pasi-
gendame iki šiol.

Šįkart kelias vasaros atostogų sa -
vai tes M. Baužys su žmona balerina
Vilija Putriūte praleido Lietuvoje –
kad dukra, jau penktokė, išsprūstų iš
amerikietiškos aplinkos ir turėtų gali
 mybę kalbėti tik lietuviškai.

Pirmiausia jo klausėme, ar yra
patenkintas karjera anapus Atlanto.
„Taip, patenkintas, – labai susikau -
pęs pasakojo šokėjas. – Mano akiratis
gerokai prasiplėtė. Prasiplėtė ir šokio
samprata, nes teko padirbėti su įvai-
rių stilių choreografais. Manau, patir-
tis kada nors ateityje man pravers.”

– O kas ten nelabai patinka?
– Kartais privalai būti tik atlikė-

jas, labai tiksliai atliekantis nurody-
tus veiksmus. Ne visada trupės va do -
vui ar choreografui patinka tavo as -
meninis įnašas, reikalaujama tik to,
kas numatyta choreografijoje.

–Į Arlington trupę iš Lietu -
vos turbūt ir buvote pakviestas
dėl savo individualybės, gebėji-
mo pateikti asmeninį požiūrį?

– Taip, jie žinojo, koks aš šokėjas.
Jiems patiko mano savybės. Ne tik aš
ir mano žmona Vilija buvo pakviesta.

– Po Arlington – Boston, vie -
na pa jėgiausių JAV baleto tru -
pių.

– Arlington išbuvau dvejus su pu -
se metų, paskui keturi su puse se -
zono Boston. Net nesitiki, kad jau aš -
tuo ne ri metai prabėgo. Iš Lietuvos aš
iš vykau šiek tiek anksčiau už žmoną,
prieš 2001-ųjų rugsėjo 11-ąją, o ji ir
mū sų kelių metukų dukrelė turėjo
skristi kaip tik tą dieną. Paskui dar
ne vieną savaitę visur tvyrojo nežinia
ir panika.

– Kokioje trupėje šokate da -
bar?

– Visą pastarąjį sezoną dirbau
„Festival Ballet Providence” (FBP)
trupėje. Tai Rhode Island valstija,
Pro vidence miestas. Nelabai toli nuo
Boston. Trupė gana pajėgi. Ir gyventi
persikėlėme arčiau, nes važinėti būtų
nepatogu. Amerikoje tai jau trečias
didelis mūsų kraustymasis.

– Ką šokote?
– Šį sezoną rodėme „Žizel”,

„Spragtuką”, be kurio Amerikoje ne -
ap sieina nė viena trupė. Šaunus
spek taklis – „Tūkstantis ir viena
naktis”, kurį statė Eldar Alijev, buvęs
Marijos (Sankt Peterburg) teatro
pag rindinis solistas. Buvo labai įdo -
mu su juo dirbti, o spektaklis turėjo
di delį pasisekimą. Su žmona šokome
pagrindinius vaidmenis. Visiems bu -
vo kur pasitikrinti, rodėme jį penkis
kartus iš eilės, choreografija gana
sudėtinga ir tik viena pagrindinių
atlikėjų sudėtis. Maloniai nuvargino.
Sezono pabaigai parengėme tris vie -
na veiksmius baletus: „Donizetti va -

ria cijos” (George Balanchine cho reo -
grafija), „Pachita” ir „Sundust”. Pas -
tarąjį specialiai mūsų trupei sukūrė
Viktor Plotnikov. Man be galo smagu
dirbti su Viktor, teko bendradarbiau-
ti ir anksčiau, jis visada pilnas įdo -
miau sių idėjų – tik spėk paskui. Rug -
sėjį pradėsime ruoštis naujam sezo -
nui.

– Ar Jūsų dabartinėje trupėje
yra šokėjų gradacija, ar visi ly -
giomis teisėmis?

– Būtent šioje trupėje oficialaus
skirstymo nėra. Bet yra neoficialus,
tai matyti iš vaidmenų paskirstymo.

– Ar su Boston trupe išsisky -
rė te gražiai?

– Taip, draugiškai. Nėra prasmės
pyktis. Visai neseniai bostoniečiai pa -
statė „Miegančiąją gražuolę”. Prem -
jeros vakarą pagrindinio vaidmens
at likėjas patyrė traumą. Sulaukiau
ne tikėto skambučio: „Gal galėtum
mums padėti?” Sutikau, per kelias
die nas išmokau jų „Miegančiosios
gražuolės” variantą – šiek tiek sky rė -
si nuo to, prie kurio esu įpratęs. Sma -
gu buvo susitikti su kolegomis, dar
sma giau šokti su nuostabia balerina
La risa Ponomarenko, ukrainiete, dir -
bančia JAV. Maloni sezono pabaigos
staigmena.

– Ar daug Amerikoje baleto -
ma nų?

– Žinoma, yra. Yra tikrų baleto -
ma nų, kurie ir puoselėja šį meną.
Ame rikoje baletą išlaiko ne valstybė,
o rėmėjai. Ypač džiugu, kad jie tai da -
ro ir dabar, sunkiais laikais.

– Ar rėmėjai siekia asmeni -
nių draugysčių?

– Jie visada domisi, kaip gyvena
šokėjai, kaip jaučiasi. Bendrauja labai
noriai.

– Yra neapšviestoji baleto pu -
sė, susijusi su kruvinu darbu, su
traumomis. Ar jie mato ir ją?

– Jei ir nemato, apie ją žino. Mū -
sų trupė rengia tokius projektus –
spek takliai kamerinėje aplinkoje,
mū sų studijos patalpose. Žiūrovai –
jų telpa nedaug – šokį mato iš labai
ar ti. Visai kitaip nei teatre, visai skir -
tingi pojūčiai. Keista, bet daugumai
žmo nių tai labai patinka, jie būna su -
žavėti. Nežinau, kaip kitiems šokė-
jams, bet man tokioje aplinkoje sun -
kiau, aš esu pratęs, kad publika sėdė -

tų truputį atokiau, nekvėpuotų į vei -
dą, nematytų, kaip tyška prakaito la -
šai.

– Ar griežta drausmė Ameri -
kos trupėse?

– Profesionalai visada ruošiasi
profesionaliai – viskam, kad ir ką jie
da rytų.

– Dar tikitės esminių karje -
ros pokyčių?

– Atvirai pasakius, negaliu nesiti -
kėti, bet gal nebenorėčiau. Jau norė -
tųsi stabilumo. Tačiau supratau, kad
artisto gyvenime jo nelabai gali būti.

– Tiesa, kad 40 metų baleto
šokėjui – jau tam tikra riba?

– Paklauskite, kai tiek sulauksiu.
(Juokiasi.)

– Amerikoje yra vienas kitas
šokėjas iš Lietuvos. Ar bendrau-
jate, žinote, kaip kam sekasi?

– Žinau save, savo žmoną Viliją,
kuri ten vadinasi Vilia Putrius – kad
amerikiečių publikai būtų lengviau
ištarti. Girdėjau, kad Neli Beliakaitė
ten tai šokdavo, tai grįždavo į Lie tu -
vą, tačiau susitikę nebuvome. Ten
pat, kur ir mes, dirba Jolanta Valei -
kaitė, drauge repetuojame, ji veda pa -
mokas, yra pedagogė repetitorė. Kar -
tais labai smagiai pasiplepame. 

– Ko labiausiai buvo gaila iš -
vykstant?

– Dabar kartais pritrūksta drau -
gų. Bet išvažiavau su šeima, ji man
bu vo labai stipri atrama, padėjusi
įveikti visus sunkumus. Juk vis tiek –
svetima šalis, daug kas čia kitaip, rei -
kia nemažai perprasti, išmokti, pri p -
rasti.

–Ar išvažiuodamas kėlėte sau
kokių nors konkrečių tikslų: šok -
ti tą ir tą, dirbti su tuo ir tuo?

–Mano noras buvo pabandyti ką
nors, ko tuo metu Lietuvoje dar ne -
bu vo. Pavyzdžiui, G. Balanchine cho -
reografiją. Be to, pasižiūrėti, kaip gy -
vuoja šokis ir baleto menas kitoje ša -
lyje. Lietuvoje per tą laiką daug kas
keitėsi, Vilniaus teatro repertuare at -
si rado ir G. Balanchine. Esu laimin-
gas, nes man teko padirbėti ne su vie -
nu įdomiu žmogumi, kuris tiesiogiai
matė, kaip kuria G. Balanchine, ir
dir bo drauge.

– Ir kokia tai technika?
– Tiesiog yra greitis ir, sakyčiau,

gal kiek mechaniškai atliekami tie ju -
desiai. G. Balanchine žinovai tvirtina,
kad viskas po truputį keičiasi, nes
prieš 20–30 metų jo stilius buvo kiek
ki toks nei dabar. Keičiasi kaip ir vis -
kas gyvenime.

– Kaip Amerikos trupės suda -
ro repertuarą?

– Žiūrima, kad būtų darna tarp
klasikos ir visų kitų baleto stilių. Ži -
noma, klasikos spektakliai kainuoja
brangiau: dekoracijos, kostiumai ir t.
t. Viskas gula ant rėmėjų pečių. Ma -
nau, sudėtinga ekonominė padėtis tu -
rės įtakos repertuarui.

– Vieni šokėjai labai mėgsta
kalbėti šiuo klausimu, kiti griež-
tai atsisako. Tai traumos. Kokia
čia Jūsų patirtis?

– Mūsų profesija tokia, kad vargu
ar kas iš profesionalų galėjo išvengti
traumų. Jeigu tokių yra, jie patys
laimingiausi žmonės. Deja, be trau -
mų neapsieinama, vieniems tenka
dau giau, kitiems mažiau. Žinoma, vi -
sada reikia stengtis jų išvengti.

– O Jūs – laimingasis?
– Gana laimingas. Bet pasitaikė,

tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje. Kūnas
yra kūnas – reikalauja, kad jį pailsin-
tum, bet ne visada tai įmanoma ir
tada atsitinka kokių nors bėdų.

– Ar čia gandas, ar tikras da -
ly kas, kad sykį Vilniuje šokote
pra skelta galva?

– Tada buvome grįžę į Lietuvą,
važiavau iš Klaipėdos į Vilnių šokti
Ro meo. Pakliuvome į avariją, ir stik-
lai supjaustė man kaktą. Galva nebu-
vo praskelta. Ačiū Dievui, viskas bai -
gėsi laimingai. Kai paskui dienos
švie soje pamatėme automobilį, kilo
klausimas, kaip juo važiavusieji ga -
lėjo likti gyvi. Vertėmės porą kartų.

– Kada vėl pamatysime Jus
šo kantį Lietuvoje?

– Negaliu atsakyti. Galbūt su -
lauksiu kvietimų.

– Kelsite kokių nors ypatingų
rei kalavimų?

– Nesu ta persona, kuri keltų,
nors gal kartais reikėtų. Esu visiškai
atsidavęs šiam menui. Man malonu
susitikti su savo publika.

– Kodėl rinkotės šį kelią?
– Ačiū mamai. Turėjo ji tokią

sva jonę – šokti, bet dėl tam tikrų ap -
linkybių neįgyvendino. Tačiau noras
vis tiek ruseno. Į tą reikalą įpuoliau ir
svajonę išpildžiau aš.

– Kaip tikras užsispyręs že -
maitis?

– Tai gal ne užsispyrimas, o cha -
rakterio tvirtumas. Žmona irgi že -
mai tė – žinau, ką tai reiškia. Čia ne
vien žemaičių savybė, bet juos kaž -
kodėl dėl to išskiria.

– Gimėte ypatingą dieną –
vasario 29-ąją.

– Gimtadienis pasitaiko taip
retai, kad pastarąjį kartą apie jį iš vi -
so pamiršau.

– Ar turite šokėjo idealą?
– Kai pradėjau karjerą, mane įk -

vėpdavo Faruk Ruzimatov, Marijos
teatro šokėjas, žiūrėdavau jo įrašus,
paskui pamačiau šokantį Vilniaus

Mindaugas Baužys su šeima.                           Nuotr. iš asmeninio archyvo
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Îvairenybès

Îvairenybès

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

Tu niekados, o rytuose vėl saulė kelsis
Tu niekados, o tūkstančiai žvaigždžių žydės,
Tu niekados... ir šitas liūdnas balsas
Pravirkdo žemę, žiedus ir žvaigždes.

B. Brazdžionis

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2009 m. rugpjūčio 26 d. 4:20
val. po pietų savo namuose, Beverly Shores, IN, mirė 

A † A
HENRIKAS NOVICKAS

Šv. Mišios bus aukojamos rugsėjo 19 d. 11 val. ryto Šv. Onos
bažnyčioje, Beverly Shores, IN.

Kviečiame gimines, draugus, kaimynus dalyvauti šv. Mišiose ir
kartu su mumis prisiminti ir pagerbti mūsų mylimo Henriko šviesią
asmenybę.

Liūdinti šeima

teatro scenoje: jis buvo puikios for-
mos, didžiulį įspūdį darė tas kūno li -
ni jų ilgumas, ,,ištemptumas”. Di -
džiau sias mano ir turbūt daugelio
šokėjų idealas – Michail Baryšnikov.
Nepaprastas menininkas! Teko jį pa -
matyti, buvo apsilankęs mūsų trupės
repeticijoje Boston, tiesiog atėjo į sa -
lę, atsisėdo ir stebėjo. Tąkart jo laukė
kamerinis vakaras, deja, jame nedaly-
vavau, nes irgi turėjau šokti.

– Ar daug svajonių liko neįgy -
vendintų?

– Net jei ir liko, nėra jokios grau -
žaties. Visada įmanoma tvirtinti, kad
galėjo būti geriau, daugiau, tačiau sa  -
vo karjerą laikau visaverte.

– O ką apie Jūsų techniką ir
artistiškumą sako žmona? Giria
ar pataria: štai čia dar reikėtų
tobulinti?

– Kai galime, padedame vienas
kitam. Kai tenka kartu šokti, abudu
stengiamės pasiekti geriausią rezul-
tatą. O kritikuoti? Nekritikuojame,
nes mes žinome, kaip tai nelengva.
Kas nėra ragavęs šios duonos, gali
sau leisti ,,lengva ranka” kritikuoti.
Bet kokį darbą dirbant, jei jį išma nai,
jei pats esi savo kailiu išbandęs, vi -
sada mažiau kritikuosi. Aš taip
manau, gal klystu.

– Kaip reaguojate į neišma -
nėlišką, piktą kritiką?

– Šypsausi sau viduje.

– Turite laisvalaikio pomė -
gių?

– Dabar mes pradedame dėsty to -
jauti. Po truputį dėstėme ir anks čiau,
o šiemet FBP trupėje kartą per sa-
vaitę vedu pamoką šokėjams vy rams.
Dar keletas pamokų vyksta prie

trupės veikiančioje šokio mo kyk loje,
beje, joje mokytis pradėjo ir mūsų
dukra Izabelė. Krūvis nema žas. No-
rint ką nuveikti, reikia daugybės
laiko, taigi laisvalaikiui – tik atosto-
gos. Mes mėgstame keliauti. Jei tik
yra galimybė, tą ir darome. O šalis
didelė ir labai įvairi, yra kur nuvykti,
ko pamatyti.

– Kaip savo kailiu patyrėte
kri zę Amerikoje?

– Jautėme įtampą, kai buvo svar -
stomos FBP trupės išlikimo galimy-
bės. Mūsų meno vadovas serbas Mi -
hailo Djurič įtikino rėmėjus, kad ga -
lima dar pasispausti, pataupyti, bet
trupės nepaleisti, sezono neatšaukti,
nenutraukti. Ir pavyko – viskas gy -
vuoja. Pasiduoti – lengviausias ke lias.
Sunkumai labai sutelkė trupę. Man
patinka dirbti su M. Djurič, nes jis
nevaržo kūrybinės laisvės, labai
palaiko individualią artisto raišką ir
apskritai yra kūrybingas žmogus. Bu -
vo nerimo dėl ateities, mes irgi bai -
minomės, paskui nusiraminom: jei
kas ir atsitiks, juk vis tiek toliau
gyvensim, kvėpuosim, ką nors veik-
sim. Netekti darbo trupėje nėra bai-
siausias dalykas, ne tai gyvenime
svarbiausia.

– Bepigu Jums taip kalbėti,
galbūt jau susikūrėte tvirtą ma -
terialinį pagrindą.

– Niekas nėra susikūręs tvirto
pagrindo – viskas iliuzija. Tvirtas pa -
g  rindas yra tada, kai šalia tavęs myli-
mi žmonės. Štai čia tikras pagrindas,
visa kita laikina. Reikia džiaugtis
gyvenimu ir tiek, reikia mokėti atsi-
palaiduoti, tada viskas bus lengviau,
visada.

Sutrumpinta.
,,Lietuvos žinios”

Britų biblioteka perkėlė į internetą 
etnomuzikos archyvą

Britų biblioteka perkėlė į inter-
netą įvairių pasaulio regionų liaudies
bei tradicinės muzikos įrašų archyvą,
kuriame yra daugiau nei 28 tūkst.
įrašų, pranešė „Telegraph.co.uk”.

Bendra etnomuzikos įrašų truk-
mė – 2,000 valandų, archyve sukaup-
ti įrašai buvo padaryti per praėjusį
šimtmetį, geografinė archyvo aprėp-
tis – dešimtys pasaulio regionų.

Tarp pačių egzotiškiausių archy-
vo įrašų minimos į vaško cilindrus

1898 m. įrašytos Australijos abori-
genų dainos ir Indijos šiaurės rytuose
įrašyti kriauklių, kurias pučia budis-
tų lamos, garsai.

Britų biblioteka yra viena di-
džiausių pasaulyje. Dalis jos interne-
te teikiamų paslaugų yra nemoka-
mos, kaip, pavyzdžiui, naudojimasis
etnomuzikos įrašų archyvu, tačiau už
kitas reikia susimokėti.

Balsas.lt

Internetinė vertimo „Google”
sistema pasipildė 9-iomis naujomis
kalbomis, o iš viso šioje sistemoje jau
51-a kalba. Naujosios kalbos: afrikan-
so, airių, baltarusių, islandų, jidiš,
makedonų, malajiečių, svahili ir valų.

Nors pati „Google” pripažįsta,
jog vertimas į šias kalbas toli gražu
neblizga, tačiau juk geriau negu nie-
ko. Kompanija „Google” taip pat už-

simena tobulinanti automatinio ver-
timo sistemos galimybes.

Dabar „Gmail” laiškus galėsime
versti net neišeidami iš savo pašto
dėžutės „Google Translate” pagalba,
svetainėje spustelėjus „Google Tool-
bar” mygtuką, o RSS srautus su
„Google Reader” bei dokumentus su
„Google Docs”.

ITNaujienos.lt

„Google Translate“ internetinė vertimo
sistema pasipildė 9 kalbomis

Rasta šalčiausia, sausiausia, ramiausia
vieta pasaulyje

Geriausios vietos observatorijai
pasaulyje paieškos rezultatas – vieta,
kuri, manoma, yra šalčiausia, sau-
siausia ir ramiausia pasaulyje.

Ieškodami idealios vietos dan-
gaus stebėjimams, amerikiečių ir
australų komandos nariai analizavo
duomenis, gautus iš satelitų, antže-
minių stočių, bei dėliojo klimato mo-
delius studijoje, kurioje įvertinti dau-
gybė astronomijai svarbių veiksnių –
debesuotumas, temperatūra, van-
dens garavimas, vėjo greičiai, atmos-
feros sūkuriai. Tyrėjai išskyrė vietą,
žinomą kaip tiesiog gūbrys A, kuri
yra 4,053 kilometro aukštyje An-
tarktidos plynaukštėje.

Studijoje surinkti duomenys ro-
do, kad ties gūbriu A vidutinė žiemos
temperatūra siekia minus 70 laipsnių
Celsijaus, o ore yra neįtikėtinai mažai
vandens. Vieta taip pat yra ypač rami
– tai reiškia, jog yra labai mažai

atmosferos sūkurių, kurie kitur kuria
vaizdą, jog žvaigždės mirga. „Ji tokia
rami, kad joje beveik visiškai nėra
vėjo”, – sako Will Saunders, dirbantis
observatorijoje Australijoje. Visi šie
veiksniai kuria idealią aplinką obser-
vatorijai kurti.

„Vaizdai, gauti gūbryje A, turėtų
būti bent tris kartus ryškesni, nei
gaunami dabar geriausiose astrono-
mų žinomose vietose, todėl, kad dan-
gus ten yra toks tamsus ir sausas, jog
kuklaus dydžio teleskopas būtų toks
galingas kaip galingiausi teleskopai
kitur Žemėje”, – teigė W. Saunders.
Anot jo, gūbrys A būtų net geresnė
vieta nei geriausios dabar egzistuo-
jančios observatorijos kalnų viršū-
nėse Hawaii ir Čilėje.

Gūbrys A yra Australijai priski-
riamoje Antarktidos teritorijoje.    

Lrt.lt
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�„Seklyčioje” trečiadienį, rug -
sėjo 9 d., 2 val. p. p. tradicinių po pie -
čių metu bus rodomas vaizdo įra šas iš
šią vasarą vykusios Lietuvos tūk  s tan -
t mečio dainų šventės „Amžių su tar ti -
nė” programos. Šį trečiadienį ro dy -
sime Atidarymo koncertą, kuris vyko
Vilniaus Katedros aikštėje. Progra -
moje buvo rodomi Lietuvos regionų
tautiniai drabužiai. Po to pasistiprin-
sime skaniu „Seklyčios” maistu. Visi
kviečiami da lyvauti. Tel. pasiteiravi -
mui: 773-476-2655.

�JAV LB Lemonto so cia linių
rei kalų skyrius maloniai kviečia
rugsėjo 9 d., trečiadienį, 1:30  val. p.
p. atvykti pasižiūrėti PLC rodomo
filmo ,,Eglė žalčių karalienė”. Tai
linksmas muzikinis veikalas pagal
Kazio Inčiūros eiliuo tą pasaką. Šau-
niai vaidina Toronto teatro studija.
Filmai Pasaulio lietuvių centre rodo-
mi skaitykloje šalia Bočių menės.  

��Rugsėjo 13 d. Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčioje vyks  Švč.
Mergelės Marijos Apsireiškimo  Šilu-
voje 400-ųjų, jubiliejinių metų užda-
rymas. Šv. Mišios ir procesija – 10 val.
r. Šv. Mišias aukos vyskupas Gustavo
Garcia-Siller. Po Mišių 12:30 val. p. p.
– pietūs Hilton viešbutyje (9333 S.
Cicero Ave., Oak Lawn, IL 60453).
Vie tas užsisakyti galite paskambinę
tel.: 708-337-0193 arba 773-776-
4600. Bilietų kaina – 45 dol. asme-
niui. Šv. Mišių Švč. Mergelės Mari jos
Gimimo bažnyčioje daly viai, norintys
važiuoti į Lietuvių Operos pastaty-
mą, prašome užsisa ky  ti vietas auto-
buse parapijos tel. 773-776-4600.  

��Rugsėjo 13 d., sekmadienį,
10:30 val. r. Santaros-Šviesos suva -
žia vimo metu vyks diskusija ,,Kokio
Lietuvos/Vilniaus pasaulinio įvaiz -
džio mes norim ir kaip jį pasiekti”.
Dalyvauja L. Briedis, A. Mickūnas, R.
Mieželis, V. Šiurkus. Po diskusijos –
konferencijos uždarymas.

��Rugsėjo 19 d., šeštadienį, nuo 1
val. p. p. iki 12 val. r. Willowbrook
Ballroom (8900 S. Archer Rd., Willow
Springs, IL) vyks ,,Lietuvių dienos
2009”. Lauko ir vidaus scenose kon-
certuos lietuviški kolektyvai, vyks
sporto varžybos, verslininkų bei na-

mudininkų mugės, parodos. Motocik-
lų parodą surengs Baikerių klubas. 8
val. v. svečių iš Lietuvos Radžio ir
Merūno koncertas. Bilietus į koncer-
tą jau dabar galite nusipirkti ,,Lietu-
vėlėje”. Po koncerto – diskoteka. 

�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. 

��Lapkričio 29 d.,  sekmadienį,
12:30 val. p.p. Lietuvių dailės muzie-
juje, Pasaulio lietuvių centre ,,Drau-
gas” or ganizuoja literatūrinę popietę.
Popie tėje dalyvaus dienraščio ,,Drau-
gas” Kultūrinio prie do redaktorė
Renata Še relytė.

��Studentui reikalingas rėmėjas
(Spon sor) universiteto paskolai gauti.
Rė mėjas privalo būti JAV pilietis
arba turėti ,,Žalią kortelę”. Tel.: 773-
782-6685 (anglų kalba) arba el. paš-
tas: wallhey@yahoo.com.

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

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

ALTS Čikagos skyriaus gegužinės oficialiosios programos dalies ruošėjai (iš k.)
Algimantas Barniškis, Jonas Variakojis ir Centro valdybos pirmininkas Petras
Buchas gegužinėje, kuri vyko Ateitininkų namų ąžuolyne.

Jūratės Variakojienės nuotr.

Širvintų pradinės mokyklos audėjėlės
audžia juostas

Širvintų pradinėje mokykloje
juos tų  audimo būrelį lanko 1–4 kla -
sių mokiniai. Ateina  ir vyresnės mer  -
ginos iš pagrindinės mokyklos ir gim-
nazijos. Jos  mano tikros pagalbi nin -
kės.

Prieš pradedant mokyti austi,
visada pasikalbu su mergaitėmis apie
lietuviškų juostų grožį, raštus, spal-
vas. Būrelyje moksleivės susipažįsta
su mūsų liaudies menu, mokosi dir b -
ti, kurti, ieškoti grožio. Moki nės dir -
ba noriai. Pradžioje audžia nedrą siai
ant knygų kietais viršeliais, vė liau su
entuziazmu. Pramokusios audžia pla-
tesnes, ilgesnes juos tas ant rėmų.
Išaustas juosteles mergaitės įdeda į
vadovėlius, dovanoja draugėms, mo -
ky tojams, siunčia į kitas šalis kaip su -
venyrus. Audžia me juostas su žo -
džiais ,,Lietuva”, ,,Mokytojai”, ,,Ma -
my tei”, ,,Širvintos”. Mokomės sup -
rasti rašto  ornamentą. Juostų raštai
tobulina vaikų grožio supratimą, ža -
di na kūrybines galias.

Darbą skirstau, nes vienos moki -
nės įsisavina jį greitai, o kitoms se ka -
si sunkiau. Kasmet atsiranda audė -

jėlių, kurios labai domisi, mėgsta šitą
darbą ir išaudžia plačias, sudė tin gų
raštų juostas. Ausdamos mergaitės
mo kosi atidumo, pastovumo, atkak-
lumo. Šių savybių tokiam kruop š -
čiam darbui tikrai reikia. Labai malo -
nu, kai mergaitės,  lankiusios būrelį
anksčiau, užsuka pa si konsultuoti,
kaip geriau juostai sudėti siūlų spal-
vas, kokiu raštu austi juostą…

Stengiamės išvykti ir į organi -
zuo jamas taikomosios dailės parodas,
į šventes, kur mažosios audėjėlės
randa įkvėpimo savo darbams.

Juostas audėme tūkstantmečio
Dainų šventėje Vilniuje. Dalyvau ja -
me respublikiniame projekte ,,Lie tu -
vių etninės kultūros vertybės Euro -
poje”, Lietuvos nacionaliniame mu -
zie juje mokėme austi Vilniaus mo -
kyk lų moksleivius. 

Jaučiu malonumą mokant austi.
Tuo, manau, prisidedu prie senosios
lietuvių kultūros puoselėjimo.  

Zofija Jablonskienė                                                                                                                                                                                          
Būrelio vadovė, 

mokytoja-metodininkė                                                                                                                                                                                                

Jurgis ir Danutė Vidžiūnai, atšventę 60 metų vedybinio gyvenimo
jubiliejų, „Draugui” atsiuntė 100 dol. auką. „Draugas” nuoširdžiai dėkoja už
dosnią auką ir linki jiems ilgų ir sveikų metų.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų
globos būrelis dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: tę-
siant metinę vaiko paramą Janina
Monkutė-Marks $240, Danguolė ir
Pijus Bielskai $360. Labai ačiū. „Sau-
lutė”, 414 Freehauf St., Lemont,
IL 60439, tel. (630) 243-7275.

• Daila ir Juozas Liubinskai
atsiuntė „Saulutei” $350, kuriuos
vietoj dovanų suaukojo svečiai D. ir J.
Liubinskų 50 metų vedybinio jubilie-
jaus proga. Aukojo: G. R. Rimkai, N.
S.  Bikulčiai, G. B. Serapinai, A. P. To-
toraičiai, M. Eringis, I. D.  Tijūnėliai.
„Saulutė” sveikina jubiliatus ir dėko-
ja už aukas Lietuvos vaikučiams.

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis susidomėjo Širvintų pradinės mokyklos  juos -
tų  audimo būrelio narių Karolio Ievos ir Silvijos audžiamomis juostomis.  Su
mokytoja Zofija Jablonskiene mažieji audėjai dalyvavo Dainų šventės rengi -
niuose Sereikiškių parke. Čia juos ir sutiko Marija Remienė bei užsakė išausti
100 juostelių  Draugo fondui.                              Marijos Remienės nuotr.


