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Vilnius, spalio 8 d. (URM info) –
Užsienio reikalų viceministro Eval-
do Ignatavičiaus vadovaujama dele-
gacija spalio 11–14 d. su darbo vizitu
lankysis JAV. Viešnagės metu Wa-
shington, DC planuojami viceminist-
ro susitikimai su Valstybės sekreto-
rės pavaduotoja Nancy McEldowney,
valstybės sekretorės padėjėjo pava-
duotoju Dan Russell, gynybos sekre-
toriaus pavaduotoja Celleste Wallan-
der, JAV prezidento patarėja daugia-
šaliams klausimams Samantha Pow-
er, kitais aukštais pareigūnais. Susi-
tikimuose su JAV atstovais ketinama
aptarti Lietuvos pirmininkavimo Eu-
ropos saugumo ir bendradarbiavimo
organizacijai 2011 m. tikslus, trans-
atlantinius ryšius, NATO plėtrą, san-
tykius su Rusija ir kitomis Rytų Eu-
ropos valstybėmis, vystomojo bend-
radarbiavimo tikslus, Demokratijų
bendrijos veiklą. Philadelphia mieste
viceministras su JAV Lietuvių Bend-
ruomenės Kultūros tarybos nariais
ketina aptarti išeivijos kultūros pa-
veldo išsaugojimą JAV.

JAV lankysis
uñsienio reikalû

viceministras

Aptartos Vidurio ir Ryt¨ Europos energetinio
saugumo galimyb∂s

Nobelio taikos premija skirta Kinijos disidentui
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Beijing, spalio 8 d. (ELTA) – No-
belio taikos premijos skyrimą kalina-
mam disidentui Liu Xiaobo kinų in-
telektualai vadina padrąsinimu de-
mokratinėms jėgoms Kinijoje. Jie
sveikino Nobelio komiteto sprendi-
mą, kuris didina spaudimą vyriausy-
bei Beijing.

Liu Xiaobo žmona Liu Xia sakė,
kad jos vyro psichinė būklė yra gana
gera, tačiau kalėjime jam vis tenka

kęsti skrandžio skausmus. ,,Negalė-
jau įsivaizduoti, kad jam atiteks No-
belio taikos premija, todėl tuo sun-
kiau įsivaizduoti, kaip viskas klosty-
sis toliau”, – sakė moteris.

Šį pavasarį Liu Xiaobo iš Beijing
buvo perkeltas į toli esantį Dzindžou
kalėjimą Kinijos šiaurės rytuose.
Valstybės saugumas paragino Liu
Xiaobo dėl didelio tarptautinės žinia-
sklaidos susidomėjimo prieš Nobelio

taikos premijos laureato skelbimo iš-
kilmes palikti Beijing, tačiau ji nesu-
tiko.

Tuo tarpu žmogaus teisių akty-
vistai sveikino Nobelio komiteto
sprendimą. ,,Tai yra padrąsinimas
demokratijos judėjimui, – sakė ilga-
metis žmogaus teisių aktyvistas Yao
Lifa. – Tarptautinė bendrija rodo, kad
rūpinasi tais, kurie Kinijoje dalyvauja
demokratijos judėjime ir skatina lai-

kytis žmogaus teisių.”
Režimo kritikas Bao Tong nebu-

vo nustebęs dėl apdovanojimo. ,,Žino-
ma, jis jo nusipelnė”, – sakė jis. To-
kiam sprendimui pritarė ir pilietinių
teisių gynėjas Teng Biao: ,,Per praė-
jusius 20 metų Liu Xiaobo taikiai ko-
vojo už demokratiją ir žmogaus tei-
ses.” Šis apdovanojimas esą yra sim-
bolinė pagarba visam demokratizaci-
jos procesui Kinijoje.

Vilnius, spalio 8 d. (BNS) – Lie-
tuvoje viešintis JAV karinių jūrų pa-
jėgų sekretorius Ray Mabus po susi-
tikimo su Seimo Užsienio reikalų bei
Nacionalinio saugumo ir gynybos ko-
miteto nariais pabrėžė bendradarbia-
vimo saugumo srityje svarbą ir dėko-
jo Lietuvai už indėlį Afganistane. Lie-
tuvos atstovai savo ruožtu teigė šį ap-
silankymą ir jame išsakytas mintis
laikantys JAV įsipareigojimo Lietu-
vos saugumui patvirtinimu.

,,Mes kalbėjome apie mūsų artu-
mą, sąjungininkų svarbą ir bendra-

darbiavimą. Dėkojame Lietuvai už
darbą Afganistane, už tai, kad dirba
kartu su mūsų NATO pajėgomis, taip
pat dėkojame už pasiryžimą toliau
tęsti šį darbą. Mes taip pat kalbėjome
apie jūrų laivyno operacijas, ir norė-
jau paminėti, kad artimiausios iš jų
bus Baltops 2012 m. ir jos bus Lietu-
voje”, – sakė R. Mabus.

Aukštas Pentagono pareigūnas
patvirtino, jog buvo aptarta ir NATO
oro policijos misija, tačiau detaliau
nekonkretizavo. Seimo Užsienio rei-
kalų komiteto pirmininkas Emanue-
lis Zingeris sakė, jog šis susitikimas
rodo, kad JAV ir NATO ne tik pareiš-
kimais, bet ir konkrečiais veiksmais
užtikrina Baltijos ir Vidurio Europos
valstybių saugumą.

Nacionalinio saugumo ir gynybos
komiteto pirmininkas Arvydas Anu-
šauskas sakė, jog kiekvienos praty-
bos, kiekvienas susitikimas yra Šiau-
rės Atlanto sutarties penktojo straips-
nio, kuriuo numatyta, jog vienos iš
šalių sąjungininkų užpuolimas yra
laikomas visų NATO narių užpuoli-
mu, ,,užpildymas turiniu”.

Vilnius, spalio 8 d. (BNS) – Sei-
mo pirmininkė Irena Degutienė, pra-
dėdama Lietuvos, Lenkijos ir Ukrai-
nos Parlamentinės Asamblėjos sesiją,
pabrėžė, kad vienu svarbiausių Vidu-
rio ir Rytų Europos saugumo iššūkių
šiuo metu tampa energetika. Svei-
kindama Asamblėjos dalyvius I. De-
gutienė pabrėžė, kad neigiamų nuos-
tatų kategorija tampa ir nauji ener-

getinės infrastruktūros projektai, to-
kie kaip ,,Šiaurės Europos dujotiekis”
ar ,,Pietų srovė”, kuriais siekiama ap-
lenkti energetinio tranzito valstybes
ir taip didinti joms spaudimą bei dik-
tuoti sąlygas.

,,Deja, neretai santykiuose su
Europos Sąjunga veikiama ‘per sosti-
nes’, taip kuriant kliūtis arba ardant
vieningą ES energetinę politiką. Tai –

tik keli dalykai, kurie dar kartą liu-
dija: energetika šiandien - vienas iš
svarbiausių Vidurio ir Rytų Europos
saugumo iššūkių, o be energetinės
nepriklausomybės neįmanomas ir po-
litinis savarankiškumas”, – kalbėjo
Lietuvos parlamento vadovė.

Ji tvirtino, kad būtent dėl išvar-
dytų priežasčių svarbiausia Lietuvos
Seimo, Lenkijos Seimo bei Senato ir
Ukrainos Aukščiausiosios Rados na-
rių asamblėjos trečiosios sesijos tema
iškeltas energetinis saugumas. ,,Ti-
kiuosi, jog, pasitelkus Lietuvos, Len-
kijos ir Ukrainos energetinio saugu-
mo specialistus, mums kartu pavyks
atrasti bendrą vardiklį tiek vertinant
energetinio saugumo iššūkius, tiek ir
kuriant jų įveikimo strategiją”, – sakė
Lietuvos Seimo pirmininkė.

Ji savo kalboje taip pat pabrėžė,
kad ,,bendrų Europos saugumo namų
statyba nėra baigta tiek kalbant apie
Bendrijos geografinę plėtrą, tiek ir
apie problemas pačios ES viduje”.

Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos parlamentarai aptarė Rytų ir Vidurio Europos
energetinio saugumo galimybes. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

JAV karinių jūrų pajėgų sekretorius
R. Mabus. ELTA nuotr.
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Kai po varginančių vasaros
karščių dangus pasiuntė šaltą ir
drėgną orą, visi pasijutome kiek
nejaukiai. Tačiau šiomis dieno-
mis oras vėl atšilo. Prasidėjo
Bobų vasara, čia vadinama ,,In-
dian summer”. Metas, kai ore
draikosi voratinkliai, kai pievas
užkloja rūko marška, o rudenė-
janti saulė žadina nenumaldomą
ilgesį vasarai. Vienas iš aiškini-
mų, kodėl šis metas Lietuvoje
vadinamas Bobų vasara – tai
paskutinės metų dienos, kada
senos moterys gali pasišildyti
saulėkaitoje (tarsi vyrai šį ma-
lonumą aplenktų?!). Kaip ten yra
iš tikro – nežinia, tačiau, kol
sinoptikai dar pranašauja šiltą
savaitgalį, nepraleiskime pro-
gos pasidžiaugti šilta saulute.
Atsisėskite atokaitoje, pavarty-
kite ,,Draugą”, pasivaikščiokite
po nuostabius parkus, nuva-
žiuokite obuoliauti ar prie eže-
ro. Atsukime veidą saulei, ir
praskaidrės nuotaika, ir gyveni-
mas bus gražesnis, ir krizė ne-
bebus tokia baisi.

Redaktorė Laima Apanavičienė

IIšš  AAtteeiittiinniinnkkųų  ggyyvveenniimmooIIšš  AAtteeiittiinniinnkkųų  ggyyvveenniimmoo
2010 – Šimtieji ateitininkijos metai

Red. Vida Kuprytė c/o Draugas 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 el. paštas: draugas@ateitis.org

Ateitininkijos šimtmečio marškinėliais pasipuošę trys entu -
zias tai Ateitininkų sendraugių stovykloje Dainavoje, iš k.:
Vitas Sirgėdas, ses. Ignė Marijošiūtė ir Linas Mikulionis.
Raginkime vienas kitą dalyvauti Ateitininkijos šventėje lap-
kričio 26–28 d. Čikagoje. Visi kviečiami!

Šį rudenį visi keliai veda į Čikagą...

Akademinė programa
,,Chicago Marriott Downtown Magnificent Mile” viešbutyje 

540 N. Michigan Ave, Chicago, Illinois 60611

Iškilmingos šv. Mišios – Penktadienį, lapkričio 26 d. 10 v. r. 
Šv. Vardo katedroje, Čikagoje

Pokylis – Šeštadienį, lapkričio 27 d. 6:30 v. v.
Marriott viešbutyje: Groja ,,City Lights Orchestra”

Ateitininkijos
šimtmečio šventė
lapkričio 26–28 d.

Kviečiame registruotis internete: http://100metis.ateitis.org
arba kreipkitės į Ritą Rušėnienę tel. 630-355-4445

ar el. paštu: RitaRusenas@yahoo.com

JE vysk. Eugenijaus Bartulio globojamas Šiaulių vyskupijos katechetikos
centras 2010–2011 mokslo metų tema parinko „Visa atnaujinti Kristuje” –
tai vieną šimtmetį švenčiančio ateitininkijos sąjūdžio šūkis. Buvau
pakviestas dalyvauti šių mokslo metų atidaryme rugpjūčio 26–27 d.
Šiauliuose ir paaiškinti šio šūkio prasmę bei ateitininkijos reikšmę.

Kas yra ateitininkas?

Rugpjūčio 26 d. Šiaulių vyskupijos katechetikos centre
susirinko nemažas būrys susidomėjusiųjų ateitininkijos
organizacija ir jos ideologija. Į salę sugužėjo didelis būrys
jaunimo, studentų, mokytojų, jaunimo globėjų ne vien iš
Šiaulių, bet ir iš  Šiaulių vyskupijos įvairių vietovių.

Susirinkusiems prisipažinau, kad tas klausimas, „kas
yra ateitininkas” mane lydi nuo 1946 metų, kai vienas mo-
kytojas mane paskatino Miuncheno lietuvių gimnazijoje
įsteigti ateitininkų moksleivių kuopą. Lankiau kursus, sto-
vyklas, pirmininkavau kuopai, daviau įžodį... Gilinau atsa-
kymą ir vėliau, kai, būdamas kunigu, tapau Studentų atei-
tininkų sąjungos dvasios vadu, ilgamečiu ateitininkų žurnalo
„Ateities” vyriausiuoju redaktoriumi, Šiaurės Amerikos
ateitininkų dvasios vadovu, Ateitininkų Federacijos tarybos
nariu. To mokytojo ištartas atsakymas, kad „ateitininkai yra
lietuvių katalikų jaunimo organizacija”, buvo praplėstas
ateitininkų šūkio ir penkių principų, ypač paties pagrindinio
— katalikiškumo, aiškinimu. 

Ateitininkų šūkio versmė – Apreiškime Jonui

Aiškindamas ateitininkų šūkį, teigiau, kad pirmasis jo
šaltinis yra ne apaštalo Pauliaus laiškas Efeziečiams (Ef 1, 9-
10), bet Jėzaus žodžiai Apreiškime Jonui „Aš darau visa
nauja” (Apr 23, 1).

Studentai ateitininkai Šiauliuose

Tuo tarpu  ateitininkų veikėjas ir mokytojas Vytautas
Girdzijauskas ekrane vaizdais ir tekstu parodė, kaip vis
aktyviau ima veikti ateitininkai Šiauliuose. Jo paruoštas
reportažas „Studentai ateitininkai Šiauliuose” atskleidė
įdomius momentus, vaizdais ir paaiškinimais papildydamas
atsakymą, kas yra ateitininkai.

Ateitininkai yra organizacija, „tikėjimą nešanti į gy-
venimą”, atsiliepianti į iššūkius, prieš skepticizmą ir be-
prasmį gyvenimą, darant gera kitiems, paremiant vieni ki-
tus. Jie duoda įžodį. Veikloje ateitininkai gali skirstytis į
korporacijas, kaip chemikai (dr. Adolfas Damušis – ypač
įkvepiantis pavyzdys), medikų „Gaja”, menininkų „Šatrija”
ir kt. Ateitininkai ugdo įvairius įgūdžius. 

Kvietimas

Šiaulių vyskupijos ateitininkų koordinatorius Vygantas
Kruopis paantrino Vytauto Girdzijausko kvietimą. Jis kal-
bėjo apie konkrečias realijas ir galimybes ateitininkų veiklai.
Susidomėjusius skatino apsispręsti ir įsijungti į ateitinin-
kišką veiklą. O šie turėjo nemažai klausimų. Vienas opesnių
klausimų buvo, ką reiškia ateitininkų inteligentiškumas: ar
tai išsilavinimas, išsimokslinimas, ar tai dvasinė laikysena.

Šv. Mišių auka mokslo metų pradžioje

Rugpjūčio 27 d. tikybos mokytojai iš visos vyskupijos
rinkosi į Šv. Ignaco bažnyčią dalyvauti šv. Mišių aukoje.
Atnašavo JE vysk. E. Bartulis. Jo įkvepiantis žodis nuteikė
mokytojus maldai ir aukai. Kartu su  vyskupijos ganytoju šv.
Mišiose koncelebravo jos kancleris kun. Evaldas Alūza, kate-
chetikos centro kapelionas kun. Tadas Rudys ir aš. Po evan-
gelijos skaitymo savo žodyje pabrėžiau Kristaus kvietimą:
„Jūs, tikybos mokytojai, šiandien vėl girdite Kristaus žo-
džius: Jūs esate reikalingi čia, vyskupijos mokyklose. Jūs
stojate mokytojo Kristaus vietoje”. 

Pranas Dovydaitis, Adelė Dirsytė, Jonas Paulius II

Šiaulių vyskupijos mokytojų visuotiniame susirinkime
buvau paprašytas kalbėti apie ateitininkų šūkį įgy ven di -
nusias asmenybes. Kalbėjau apie tris: ateitininkijos steigėją
Praną Dovydaitį, ateitininkijos idealus net sunkiausiomis są -
lygomis įgyvendinusią mokytoją Adelę Dirsytę ir šių laikų
„ateitininką”, popiežiumi tapusį Joną Paulių II. Visi trys
stojo Kristaus pusėje pastarųjų šimtmečių kovoje už Dievą,
prieš blogį. Pirmasis ne tik ryškiausiai suformulavo iš
ateitininkų šūkio išplaukiančią pačią ateitininkijos ide o -
logiją, bet ir ją įkūnijo savo veikla. Dirsytė, dėl savo kontr re -
voliucinės veiklos ateitininkuose sovietų nuteista, Sibire
įgyvendino ateitininkišką idealą, o popiežius Jonas Paulius
II, savo įžvalgomis nubrėžęs XXI šimtmečio kovos frontą —
gyvybės kultūros kovą prieš mirties pseudokultūrą, visą
gyvenimą reiškėsi tame kovos lauke. 

Šūkio įgyvendinimo planas

Šiaulių vyskupijos katechetikos centro vedėja Danutė
Kratukienė pateikė planą, kas bus konkrečiai daroma šiais
mokslo metais, kad Šiaulių vyskupijoje būtų įgyvendintas
šūkis „Visa atnaujinti Kristuje”: viktorina, rekolekcijos,
piligriminiai žygiai ir kt. Bus dedamos pastangos pagerinti
tikybos pamokas kokybišku mokymu, ypač žadinant pačių
mokinių motyvaciją bei aktyvumą. 

Vyskupijos mokytojai pasitiki, kad jie bus ir toliau kate -
che tikos centro remiami, įgyvendinant jų uždavinį skleisti
tikėjimo šviesą ir taip siekiant „Visa atnaujinti Kristuje”.

Šiaulių mokytojai siekia „Visa atnaujinti Kristuje“
KUN. KĘSTUTIS A. TRIMAKAS

Katechetikos centro vedėja D. Kratukienė ir kun. K. Trimakas.
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Lietuva ir 2012

VYTAUTAS V. LANDSBERGIS

I
Jeigu savęs labai nuoširdžiai paklausčiau – ar tikiu visomis tomis pra-

našystėmis apie 2012 metus, apie mūsų civilizacijos laukiančias esmines
permainas – atsakyčiau dvejopai: ir taip, ir ne.

Taip, nes vis dar nesimato ryškesnių optimistiškų perspektyvų nei
politikoje, nei finansuose, nei ekologijoje, nei žurnalistikoje. Labai neno-
riai keičiasi mąstymas, atvedęs mus į šią slopią būseną. Net ir po krizės
pasaulis vis dar naiviai svajoja grįžti į prieškrizinį bankų viešpatijos būvį.

Tad natūrali pasaulio raida gali būti ir tokia, kaip pranašaujama –
žemė ims ir apsivalys nuo savanaudiškos žmonių sąmonės. (Vilius Orvidas
vartojo terminą – godumo dvasia. Ši dvasia, apsigyvenusi kur nors (pvz.,
jo sodyboje) lėtai naikina visa kita. Gal panašiai vyksta ir likusiame pa-
saulyje?).

Be to – jeigu sakom taip, pasaulio pabaiga tikriausiai įvyks – tuomet
nerami nuojauta skatina veikti kita linkme: ne sau, o gamtai, pasauliui.
Tai savotiškas diržas, kuris kabo spintoje – ir tada vaikai elgiasi gražiai,
kad tik tėtis jo neišsitrauktų.

II
Evangelija pagal Matą ateities įvykius piešia šitaip: „Kai tik pama-

tysite pranašo Danieliaus paskelbtą sunaikinimo pabaisą, stovinčią šven-
toje vietoje (skaitytojas teįsidėmi!), tuomet, kas bus Judėjoje, tebėga į kal-
nus, kas ant stogo, tenelipa žemėn pasiimti iš namų savo daiktų, o kas
laukuose, tenegrįžta pasiimti apsiausto (Vargas nėščioms ir žindančioms
tomis dienomis!) Melskitės, kad jums netektų bėgti žiemą ar šabo dieną.
Tuomet bus didelis suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pasaulio pradžios
iki dabar ir kokio daugiau nebebus. Ir jeigu tos dienos nebūtų sutrump-
intos, neišsigelbėtų nė vienas žmogus. Bet dėl išrinktųjų tos dienos bus
sutrumpintos. (...) Kur bus lavonų, ten sulėks ir maitvanagiai.

Netrukus po tų nelaimių dienų saulė užtems, mėnulis nebeduos švie-
sos, žvaigždės kris iš dangaus, ir dangaus galybės bus sukrėstos”. Mt
24,15–25.

Apreiškimas Jonui irgi nedaug linksmesnis...

III
O kita mano dalis pranašystėms sako ne – nes tiki, jog Tas, kuris kūrė

visą šį projektą, nebuvo toks trumparegis, jog leistų kūriniui susinaikinti,
nenumatydamas galimybių žmonėms pasikeisti ir nujaučiamos nelaimės
išvengti.

Esti daugybė teorijų ir spėlionių, bandančių spėti – kaip tai vyks, kada
vyks ir kas vyks. Vieni už, kiti prieš... Viena labiausiai paplitusių teorijų –
į žemę kliūstels itin stiprus šviesios (meilės) energijos srautas, kurio
daugelis nešvarių žmonių paprasčiausiai neatlaikys. Ši pasaka skatina
keistis, nebeteršti savęs – nei mintimis, nei kitais nuodais.

Bet viena tikrai aišku, jog pasaulio pabaiga itin artimai susijusi su
mūsų dorinėmis savybėmis – jeigu jos bus puoselėjamos, pabaiga nusikels.
O tai padaryt – ypač tokioje mažoje valstybėje kaip Lietuva – būtų visiškai
įmanoma. Užtektų mokyklose pradėti taikyti Vydūno mokymus – apie
bendravimą, maistą, gimdymą, mintis, dainuoti liaudies dainas, auginti
ekologiškus žemės ūkio produktus, o žiniasklaidai prisiminti J. Keliuočio
išsakytus žurnalistikos pagrindus.

IV
Taurioji žurnalistika pagal Juozą Keliuotį: ,,Negalima leisti daryti

biznį žmogaus dvasinės gyvybės kaina.” Pagal tą patį gerbiamą J. Keliotį:
– Žurnalistikos tikslai: kovoti dėl didžiųjų tiesos, gėrio ir grožio ide-

alų;  tarnauti bendrajam gėriui; kovoti dėl didžiųjų visuomenės idealų –
autoriteto ir laisvės, teisingumo ir meilės; atlikti kultūrines ir civiliza-
cines funkcijas, būti didžiuoju kultūrinės ir visuomeninės pažangos veiks-
niu; būti tautinės konsolidacijos židiniu ir reikšminga valstybės galybės
ugdytoja; būti visuomenės kelrodžiu, būti švyturiu, kurs nušviečia gyve-
nimo kelius; būti tautinės galybės židiniu; būti stipriausiu tautinės konso-
lidacijos ryšiu ir vyriausiu kultūrinės pažangos nešėju. 

– Žurnalistikos uždaviniai: spindėti, plazdėti ir skambėti visu dabar-
ties gyvenimu su visomis savo sritimis ir periferijomis; turtinti, gaivinti ir
skaidrinant savo skaitytojų gyvenimą, jiems teikti naujų tiesos, gėrio ir
grožio spindulių; griauti visus izoliacijos barjerus ir žmogų daryti viso
pasaulio ir visų epochų piliečiu; teikti informaciją apie viską, kas įdomaus
ir aktualaus, nuostabaus ir ypatingo vyksta visame Žemės rutulyje; ska-
tinti šių dienų žmogų sekti visus pasaulio įvykius, džiaugtis visais laimėji-
mais ir liūdėti visomis nelaimėmis; atskirų žmonių gėrį pakelti į aukštes-
niąją gyvenimo sritį; juos sudominti viešaisiais ir bendraisiais reikalais,
atitraukiant juos nuo savo siauručių egoistinių tikslų, atveriant jiems
platesnius akiračius ir juos palenkiant visuotinumo ritmui; būti ideologi-
nių, politinių ir moralinių kovų arena; ne tik eiti draug su gyvenimu, bet
ir duoti jam toną, iškeliant naujų problemų ir jas sprendžiant; nuolat kelti
naujas problemas ir būti nuolatine visų didžiųjų diskusijų arena, siekiant
skatinti žmogų prie galvojimo, prie didelio intelektualinio judrumo ir in-
tensyvaus dvasinio veiklumo; kelti socialinių, politinių ir ekonominių re-
formų reikalą ir dėl jų nenuilstamai kovojant,                Nukelta į 11 psl.
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Šventoji šeimynėlė sugrįžo iš
Egipto ir apsigyveno Nazarete. Vai-
kelis Jėzus augo ir stiprėjo. Jis darėsi
pilnas išminties, ir Dievo malonė bu-
vo su Juo. Marija ir Juozapas kasmet
eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai
Jėzui sukako dvylika metų, ir Jis su
tėvais nuvyko į Jeruzalę. Grįžtant
atgal Jėzuliukas pasiliko Jeruzalėje.
Jo žmogiškoji siela nuo pat pradžios
turėjo didžiausią šventumą ir tobu-
lumą. Visi žydų vyriškiai nuo dvyli-
kos metų buvo įpareigoti aplankyti
Jeruzalės šventyklą tris kartus per
metus: per Velykas, Sekmines ir Pa-
lapinių šventes. Kai Jėzuliukas nesu-
grįžo į Nazaretą, Motina Marija ir
Juozapas pradėjo Jo ieškoti. Jie su-
grįžo į Jeruzalę ir po trijų dienų rado
Jį šventykloje, sėdintį tarp mokytojų,
beklausantį Jų ir Juos beklausinėjan-
tį. Visi, kurie Jį girdėjo, stebėjosi Jo
išmanymu ir atsakymais.

Šventoji šeimynėlė sugrįžo į Na-
zaretą. Jėzus buvo mamutei ir Juo-
zapui paklusnus. Juozapas buvo dai-
lidė. Jėzuliukas Jam visur padėjo.
Apylinkės žmonės nežinojo, kad Jė-
zus yra Dievo sūnus. Visus užsaky-
mus priimdavo Juozapas, nes visiems
jis buvo dailidė, o Jėzus viską atlikda-
vo su dieviška išmintim. O Mamutei
Jis kasdien atnešdavo vandens iš
netolimo šulinio. Kai Viešpats Jėzus
subrendo, mirė Jo globėjas  Juozapas.
Viešpaties Jėzaus Motina pasiliko
viena savo namuose.

Prie Jordano upės Elzbietos
sūnus Jonas krikštijo žmones. Jėzus
iš  Galilėjos atėjo pas Joną krikštytis.
Nors Jonas atsikalbinėjo, kad Jis ne-
vertas Viešpaties krikštyti, bet, Jėzui
reikalaujant, Jonas Jį pakrikštijo. Jė-
zui išbridus iš vandens staiga atsi-
vėrė Dangus, ir Dievo Dvasia iš Dan-
gaus prabilo: „Šitai yra mano myli-
miausias sūnus, kuriuo aš gėriuosi”.
Paskui Jėzus buvo nuvestas angelo
dvasios į dykumą, kur jis išbuvo ke-
turiasdešimt dienų ir naktų labai al-
kanas. Per tą laiką dieną ir naktį Jė-
zus Dievo sūnus galėjo apsvarstyti,
kaip Jis turi veikti kaip žmogus. Pas-
kutinę dieną prisiartino prie Jėzaus
piktoji dvasia velnias ir tarė: „Jei tu
Dievo sūnus, liepk, kad šitie akmenys
pavirstų duona”. Jėzus atsakė: „Žmo-
gus gyvena ne vien duona, bet ir kiek-
vienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo
lūpų”. Tada velnias Jį paėmė ir nu-
nešė į Šventyklos stogą ir tarė: „Jeigu
tu Dievo sūnus, pulk žemyn, nes pa-
rašyta: ‘Jeigu Jis lieps savo angelams

globoti tave, ir jie nešios tave ant ran-
kų, kad neužsigautum kojų į akme-
nis’, Jėzus jam atsakė: ‘Taip pat pa-
rašyta’. ‘Negundyk Viešpaties savo
Dievo’. Velnias vėl paėmė Viešpatį į
labai aukštą kalną ir, rodydamas viso
pasaulio karalystes bei jų didybę tarė:
„Visa tai aš tau atiduosiu, jei parpuo-
lęs pagarbinsi mane”. Tada Jėzus at-
sakė: ‘Eik šalin, šėtone! Viešpatį savo
Dievą tegarbinsiu ir jam vienam tar-
nausiu’!” Tada velnias nuo jo atsi-
traukė, o angelai prisiartino ir Jam
tarnavo. Viešpats Jėzus suprato iš
velnio kalbos, kad visos pasaulio ka-
ralystės yra velnio apsėstos.

Sugrįžęs Jėzus iš tyrų pradėjo
mokyti žmones. Pirmiausia Jis šven-
tykloje aiškino Dievo Karalystę. Jis
sergančius gydė, piktąsias dvasias iš
apsėstų žmonių išvarinėjo. Daug
žmonių iš numirusiųjų prikėlė. Fari-
ziejams, sadukiejams, kunigams ypač
vyriausiam kunigui Kajafui ką tik
Viešpats ypatingai darė, labai nepa-
tiko.

Kai su žmonėmis eidamas priėjo
prie Alyvų kalno Viešpats paprašė
mokinius atvesti asilaitį, su kuriuo
Jis įžengs į miestą. Jam jojant žmo-
nės tiesė ant kelio drabužius. Pri-
siartinęs prie Jeruzalės ir išvydęs
miestą Jėzus verkė ir sakė: „O, kad tu
šiandien suprastum, kas tau atneša
ramybę. Deja, tai paslėpta nuo tavo
akių. Viešpats Jėzus įžengė į Šven-
tyklą ir pradėjo varyti laukan pre-
kiautojus sakydamas: „Mano namai
turi būti maldos namai, o jūs darote
juos plėšikų landyne”. Išėjęs iš šven-
tyklos Jėzus pradėjo kalbėti apie pa-
saulio pabaigą. „Kaip žaibas tvyk-
stelėja iš rytų ir nušvinta iki vakarų,
taip bus ir su Žmogaus Sūnaus atė-
jimu. Saulė užtems, nebebus šviesos,
žvaigždės kris iš dangaus ir dangaus
galybės bus sukrėstos. Tuomet dan-
guje pasirodys Žmogaus Sūnaus žen-
klas, o visos tautos ims raudoti ir pa-
matys  Žmogaus Sūnų ateinantį dan-
gaus debesyse su didžia galybe ir šlo-
ve. Jis pasiųs savo angelus, kurie
skardžiais trimitų garsais susirinks.
Jo išrinktuosius iš visų keturių šalių,
nuo vieno dangaus pakraščio iki kito.
Tačiau tos dienos ir valandos niekas
nežino – nei  dangaus angelai, nei Sū-
nus, o vien tik Dievas”. Jeruzalėje
buvo šventyklos pašventinimo iškil-
mė. Ten Jį apspito žydai ir ėmė klau-
sinėti: „Kaip ilgai laikysi mus abe-
jonėse? Jeigu esi Mesijas, pasakyk
mums atvirai”! Jėzus jiems atsakė:
„Aš jums pasakiau, tik jūs netikite.
Aš ir Tėvass esame vienas”. Ir vėl žy-
dai stvėrėsi akmenų norėdami Jį už-
mušti.

Išėjęs iš Šventyklos Jėzus sužino-
jo, kad Lozorius iš Betanijos kaimo
serga. Jėzus mylėjo Lozorių ir Jo se-
seris Mariją ir Mortą. Marija buvo
toji pati moteris, kuri patepė Viešpatį
kvepalais ir nušluostė plaukais kojas.

Kol Viešpats Jėzus nuėjo į Beta-
nijos kaimą, Lozorius buvo miręs
prieš keturias dienas. Jėzus, nuves-
tas prie kapo, labai susigraudino ir
pravirko. Padėkojęs savo Dangaus
Tėvui galingu balsu sušuko „Lozo-
riau išeik!” Ir numirėlis išėjo iš kapo. 

Nukelta į 8 psl.
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Atsikėlęs anksti žengiau į dušą ir
pamačiau slidžia plytelių siena be-
ropojantį tokį mažą mažą vorelį. Jis
aiškiai mane matė, nes skubėjo siena
kuo toliau nuo manęs. Nors nemėgs-
tu vorų ir pakampėse jų vejamų vo-
ratinklių, bet man kažkaip pagailo jo
ir, nuplėšęs skiautelę tualetinio po-
pieriaus, pagavau jį ir išmečiau per
langą.

Greitkeliu skubėjome su žmona į
lietuviškas Mišias Baltimore. Beva-
žiuojant kelio pakrašty, bet dar ant
asfalto, išvydome stirną. Atrodė, kad
ji ilsisi atsiklaupusi ant pirmutinių
kojų, taip kaip kartais matau jas savo
kieme, nebodama visai šalia lekiančių
mašinų. Turbūt ji buvo susidūrusi su
mašina ir liko ant asfalto sulaužy-
tomis priekinėmis kojomis vis dar
bandydama atsistoti. Grakštūs tie
gyvulėliai, bet dėl jų savo sodyboje
mes nieko negalime auginti, nepade-
da nė porą tūkstančių kainavusi tvo-
ra, per kurią jaunosios stirnelės ne-
peršoka, tačiau suaugusioms tai vieni
juokai, net neįsibėgėjus per ją stryk-
telti. Likusį kelią nenustojau galvoti,
kaip gyvybė kiekvienam sutvėrimui
yra brangi, su kokia baime tas vo-
riukas nuo manęs turėjo bėgti ir su
kokiu skausmu sužalota stirna kovo-
jo beviltiškai bandydama atsistoti.

Mišiose nebuvo nuolatinio skai-
tovo, tad teko man juo būti. Tam sek-
madieniui buvo skirta Pr 18, 1-10a

...Abraomas nuskubėjo palapinėn
pas Sarą ir jai sušuko: „Tuojau už-
maišyk tris saikus gerų miltų ir
iškepk papločių!“ Paskui nubėgo prie
gyvulių, paėmė švelnų ir dailų ver-
šiuką ir padavė tarnui, kuris jį sku-
biai pagamino. Tada Abraomas pa-
ėmė sviesto, pieno bei pagaminti liep-
tą veršiuką ir patiekė jiems. Patsai
patarnavo po medžiu, kol jie pavalgė.
Tada jie paklausė jį: „O kur tavo
žmona Sara?” Tasai atsakė: „Tenai,
palapinėje!“ Ir Viešpats jam tarė: „Po
metų aš vėl pas tave užsuksiu; tada
tavo žmona Sara turės jau sūnų”. 

Prisimenu daug kartų matytą
Jėzaus, kaip Ganytojo, paveikslą su

avinėliu glėbyje, tad sunku įsivaiz-
duoti Viešpaties akivaizdoje jam pjau-
namą ir jo valgomą veršiuką. Nors
žodis „pagamino” šiek tiek ir sušvel-
nina aprašomą gyvybės atėmimą
gyvulėliui. Nežinau, ar tiesa, bet dar
Lietuvoje girdėjau, kad pjaunant
ėriuką jam rieda ašaros. Kai gyve-
nome ūky vokiečių okupacijos metais,
vieną rytą tėvas, nuėjęs šerti galvijų į
tvartą, pašaukė mane. Nubėgęs išvy-
dau prie karvės ant dar silpnų kojų
svyruojantį naktį atsivestą veršiuką.
Kaip džiaugėmės, kad vėl turėsime
pieno ir padidėjo vienos karvės kai-
menė. Mėgstu televizijoje žiūrėti
vaizdus iš Afrikos apie laukinius žvė-
ris. Kaip būna gaila stirnų, bėgančių
nuo jas vejančių liūtų, ypač kai liūtai

nuo bandos atskiria jauną stirnaitę,
nesugebančią taip greitai bėgti ir
tampančią plėšrūnų auka. Jei būčiau
ten filmuotojas, tikrai bandyčiau ją
gelbėti. Bet vėl vaizdas liūtės su tri-
mis išalkusiais liūtukais. Jie tokie
gražūs, žaidžiantys vienas su kitu ir
laukiantys motinos. Ši grįžta šlubuo-
dama be grobio su šerno ilties per-
skrosta šlaunimi...

Dažnai pagalvoju, kodėl pasaulis
toks žiaurus. Jokiu būdu negaliu
nutraukti gyvybės gyvulėliui, bet ar
aš – ne veidmainys. Juk nesu vege-
taras, sunku man būtų gyventi be
mėsos, o va, giriuosi, kaip myliu gy-
vulėlius ir jų gailiuosi. Bet kodėl
Dievulis mus tokius sukūrė, kodėl
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nesukūrė, kad visi – tiek žmonės, tiek
gyvulėliai ir žvėrys, mistumėm žoly-
tėmis, grūdeliais, kad neatitrauktu-
mėm jauno veršelio nuo motinos pie-
no, kad iš perekšlės vištos neatiminė-
tumėm kiaušinių? Tačiau, priekaiš-
taujant Dievuliui, kyla kita mintis: ar
mūsų žemelė pajėgtų išmaitinti vi-
sus, jei bandos stirnų, bizonų, dram-
blių ir kitų žvėrių nebūtų retinamos
plėšrūnų, jei ereliai, vanagai, sakalai
negaudytų pasėlius naikinančių ma-
žųjų žvėrelių, o šikšnosparniai nere-
tintų mus kankinančių uodų.

...Lipdamas iš mašinos tiesiog
netikėjau savo akimis: tartum manęs
pasitikti bėgo dvi jaunos voveraitės.
Viena lipo ant bato ir bandė kopti

mano koja į viršų, kita sukiojosi apie
kitą koją. Aišku, jos abi iškrito ar iš-
šoko iš mano namo prieky augančios
didžiulės eglės. Nusipirkę namą pa-
sisodinome porą eglaičių per arti pas-
tato, nepagalvodami kokios didžiulės
jos išaugs. Prieš porą metų vieną
davėme iškirsti ir kelmą išgręžti už
pusantro tūkstančio dolerių, o kitą
vis dar laikome gailėdami ir tūkstan-
tinės, ir ten apsigyvenusių įvairių
paukščių bei voverių. Taigi dabar
eglės dėka praturtėjome dviem vo-
veraitėmis, kurios aiškiai pirmą kar-
tą sutiko tokį padarą kaip aš. Pasi-
šaukiau žmoną ir pradėjome su jomis
žaisti. Atnešėme duonos, ir viena tuoj
įniko ją graužti, o kita, neragavusi
jos, strapsėjo apie mus ir karts nuo
karto bandė kopti į eglę. Palipdavo
kokią pėdą ir krisdavo žemyn. Žai-
dėm, žaidėm su jomis, bet paskui pra-
dėjom rūpintis, ką reikės daryti. Kas-
dien matom kaimyno katiną pras-
liūkinant pro mūsų kiemą. Nuėjau
prie kompiuterio ieškoti per interne-
tą patarimo, kaip su tomis paaug-
lėmis elgtis. Pasirodo, jų negalima
šerti. Išalkę pradės cypauti ir pa-
sišauks motiną. Reikia palikti jas
vienas, kad motina nebijotų prieiti, ir
jas nuvilkti į medį. Bet kaip jas palik-
ti, kad katė nesutvarkytų. Taigi pa-
ėmiau vieną ir padėjau ant aukščiau-
sios eglės šakos, kurią tik galėjau pa-
siekti. Dairėsi, dairėsi, atrodė, lyg
nori šokti ant manęs, bet apsisuko,
pradėjo šaka kopti, šoko ant aukštes-
nės šakos, vėl ant kitos ir pradingo
tankumyne. Aha, grįžau prie broliu-
ko ar sesutės, tebekramtančios duo-
ną. Ir tą užkėliau ant šakos.

Per porą valandėlių tiesiog prisi-
rišome prie jų. Niekada neturėjome
namuose nei šuns, nei katės, nors
kaimynų šuo, ištrūkęs iš kiemo, visa-
da bėga pas mus, o kito kaimyno katė
taip mus buvo pamėgusi, kad neįleis-

ta visomis keturiomis užsikabindavo
ant mūsų antrųjų durų sieto ir kni-
aukdavo. Vėliau ji dingo. Neturėjome
naminių gyvulėlių, nes, prisiminęs
praeitį, nenorėjau prie jų prisirišti.
Paskutiniojo karo metu, priartėjus
frontui prie Virbalio, vokiečių žan-
darai išvarė mus į Vokietiją. Kely per
Rytprūsius susidarė mūsų maždaug
50 vežimų arba, suvalkietiškai ta-
riant, „padvadų” kolona. Prie vežimo
tempėme pririštą karvę ir telyčią, o
paskui bėgo mano šuniukas „Miksė“.
Vieną dieną mus užpuolė raudonųjų
lėktuvai. Nuo jų kulkosvaidžių slė-
pėmės grioviuose ir po pakelės me-
džiais. Viskas truko tik keletą mi-
nučių, lėktuvų ir jų kulkosvaidžių
triukšmas nutilo, bet klykė moterys,
vaikai, žvengė arkliai. Žmonių aukų
nebuvo, tačiau keli arkliai buvo
pašauti, keli vežimai įvirto į griovius,
mūsų šuniukas „Miksė“ prapuolė.
Vežimų kolonai užstrigus mano
tėvas, motina ir aš lakstėme pirmyn
atgal, ieškodami šuniuko. Neradome.
Tai prisimindamas negalėjau pati-
kėti, kad sužeistiems arkliams žven-
giant, moterims verkiant, mes laks-
tėme ieškodami šuniuko. Nuo tada
nutariau, kad jokio gyvulėlio niekada
namuose nelaikysiu.

.....Sėdau ant traktoriaus pjauti
pievos. Nekokia šįmet ta mūsų kiemo
pieva, tik lopai vasaros saulės išde-
gintos žolės ir prakeiktoji „crab-
grass”. Vėl teks sėti, tręšti. Kad
apsaugočiau klausą nuo traktoriaus
triukšmo, vietoj ausinių įsidėjau ne-
seniai gautus klausos aparatus. Karo
veteranų ligoninėje tikrinant, nus-
tatė, kad esu šiek tiek praradęs klau-
są aukštiems garsams ir aprūpino
mane garsą stiprinančia aparatūra.
Aparatūra kelių tūkstančių vertės ir
duota išbandyti mėnesiui: jei netiks –
pakeis kita. Tai va, įsidėjau į abi au-
sis, nuspaudęs tokius mažus myg-
tukus, kad nieko negirdėčiau. Važi-
nėju sau traktoriumi, vos vos girdė-
damas jo triukšmą, bet kad užpuls
mane širšės (yellow jackets), visas
spiečius jų. Aplipo mano nuogas
blauzdas ir galvą. Viena ranka brau-
kiau jas nuo ausų, kita jungiau trak-
toriaus aukštesnę pavarą, kad grei-
čiau pasprukčiau nuo jų. Kaip pa-
spruksi, jei jos greitesnės už mašiną.
Šokau nuo jos ir kiek skausmo kank-
inamos kojos leidžia, zovada į trobą.
Įbėgęs griebiausi už įgeltų ausų, o jo-
se nėra klausymo aparatūros. Be-
braukydamas nuo galvos širšes, iš-
braukiau visą aparatūrą iš ausų. Nie-
ko sau diena: kelių tūkstančių vertės
aparatai gal traktoriaus ratų sutraiš-
kyti, sugeltos ausys, blauzdos peršti.
Kur ten peršti. Tiesiog dega. Dievuli
mano, už kokius griekus man taip.

....Voverytes į eglę įkėliau prieš
mėnesį. Veik kasdien žiūrėjau, ar jos
nepasirodys ir ar atsimins mane, jas
išgelbėjusį. Ir va, šiandieną išėjau
laukan ir dvi voverės visai prie durų.
Jau žymiai didesnės, bet neabejoju,
kad tos pačios. Pradžioj man atrodė,
lyg pažįsta mane, tačiau man artėjant
pradėjo trauktis: viena šoko į eglę,
kita pasislėpė azalijos krūme. Pasiju-
tau tartum praradęs drauges, bet ar
ne taip būna gyvenime su kai kuriais
draugais. Net dar blogiau. Vieni šoka
į aukštybes, kiti neria į krūmus, o
treti ima kandžiotis.
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LORETA TIMUKIENÈ

JAV Lietuvių Bendruomenės XIX
tarybos antra sesija vyko rugsėjo
24–26 dienomis Orlando mieste, sau-
lėtoje Floridoje. Ją suruošė jaunos,
vos prieš trejetą metų įkurtos Or-
lando apylinkės žmonės, vadovauja-
mi Mindaugo Šato. Iš visų Jungtinių
Valstijų susirinkę tarybos nariai,
Krašto valdybos (KV) atstovai aptarė
svarbiausius šių dienų Bendruome-
nės veiklos klausimus, apibendrino
atliktus darbus, numatė, ką reikia
nuveikti per ateinančius metus. Buvo
patvirtintas pirmos sesijos protoko-
las, išklausyti tarybos narių ir apy-
linkų pirmininkų prisistatymai, KV
pirmininko Vyto Maciūno, KV narių
ir padalinių pranešimai. 

Sesijoje dalyvavęs Lietuvos Res-
publikos ambasadorius JAV ir Meksi-
kai Žygimantas Pavilionis pasveikino
sesijos dalyvius, palinkėjo visiems su-
sitelkimo ir naujų sumanymų.  Api-
būdindamas šiandieninę Lietuvos
politinę padėtį jis sakė, kad valstybės
saugumas  nėra savaiminė duotybė,
už ją reikia kovoti kiekvieną dieną.
Diplomato nuomone, šiomis dienomis
rimtas ženklas yra silpnėjantis ryšys
tarp Lietuvos  ir Jungtinių Valstijų, jį
stiprinant gali pasitarnauti ir Lietu-
vių Bendruomenė, ir nauji Lietuvoje
veikiančių partijų keliai į JAV. 

Sesijos dalyvius pasveikino ir
Lietuvos Respublikos garbės konsu-
las Vakarinėje Floridoje Algimantas
Karnavičius. Buvo prisiminti nese-
niai mus palikusieji, tarp jų – Ana-
pilin iškeliavusi veikli Bendruomenės
narė, buvusi JAV LB KV vykdomoji
vicepirmininkė, jaunimo stažuočių
Lietuvoje programos įgyvendintoja
Birutė Bublienė. Buvo perskaityti LR

Seimo pirmininkės Irenos Degutie-
nės, Lietuvių Fondo tarybos pirmi-
ninko Rimanto Griškelio ir Amerikos
Lietuvių Tarybos pirmininko Sau-
liaus Kuprio atsiųsti sveikinimai. I.
Degutienė savo sveikinime, be kita
ko, kvietė JAV lietuvius aktyviai
diskutuoti dėl užsienio reikalų minis-
terijos ruošiamos ,,Globalios Lietu-
vos” ilgalaikės strategijos. Lyg atsi-
liepdamas į šį kvietimą Tarybos na-
rys Laurynas Vismanas pristatė gru-
pės Bendruomenės narių paruoštą
strategiją, perskaitęs pranešimą
,,Strateginis planavimas – kas tai per
paukštis?”. Jame buvo bandoma api-
brėžti JAV LB misiją ir viziją, kuri, be
jokios abejonės, yra neatsiejama nuo
politinės, ekonominės, demografinės
padėties Lietuvoje. 

Tarybos prezidiumo pirmininkas
Juozas Polikaitis perskaitė praneši-
mą, atspindintį visų metų prezidiumo
darbą. L. Vismanas, kuris yra Garbės
teismo pirmininkas, perskaitė šio
teismo pranešimą. Jame buvo pateik-
tos išvados dėl trijų skundų, vienas iš
jų – plačiai nuskambėjęs Waukegan-
Lake County apylinkės rinkimų klau-
simu. Ši byla parodė, kad Bendruo-
menės įstatai nėra tobuli, jie ne visa-
da leidžia ,,neskausmingai” išspręsti
bendruomeninio gyvenimo klausi-
mus. Sesijoje buvo priimti JAV LB
įstatų pakeitimai, apibrėžiantys na-
rystę bendruomenėje, narių teises,
KV institucijų steigimo bei įstatų, tai-
syklių keitimo ir papildymo tvarką.

Nemažai laiko sesijos dalyviai
praleido komisijose, svarstydami pra-
ėjusioje sesijoje priimtų nutarimų
įgyvendinimą ir nubrėždami gaires
ateities darbams finansų, švietimo,

JAV LB XIX tarybos sesija Orlando 
JAV Lietuvių Bendruomenės XIX tarybos antros sesijos dalyviai.         

Kalba LR ambasadorius Žygimantas
Pavilionis.

JAV LB Krašto valdybos pirmininkas V. Maciūnas (v.) Orlando apylinkės pir-
mininkui įteikė Žalgirio mūšio 600-mečio plakatą. Kairėje – prezidiumo pir-
mininkas J. Polikaitis.

Sesijos pranešimų klauso LR garbės konsulas Vakarinėje  Floridoje Algimantas  Karnavičius (k.) ir LR ambasadorius Ž.
Pavilionis.

visuomeninių reikalų, socialinių,
religinių, jaunimo, sporto ir kultūros
srityse. Po trumpesnių ir ilgesnių
diskusijų buvo priimta nemažai nau-
jų nutarimų, jie bus paskelbti spau-
doje. Buvo patvirtinti nauji Krašto
valdybos nariai – vykdomąja vicepir-
mininke tapo Danguolė Navickienė,
užėmusi a. a. B. Bublienės vietą,
naujai įsteigtam Archyvų reikalų
komitetui vadovaus buvusi Kultūros
tarybos pirmininkė Dalė Lukienė,
vietoj Lauryno Misevičiaus sporto
reikalais rūpinsis New York ,,Lietu-
vių atletų” klubo pirmininkas Sta-
nislovas Kavaliauskas. Bendros Sei-
mo ir Pasaulio Lietuvių Bendruome-

nės komisijos atstovas V. Maciūnas
pristatė šios grupės darbus ir pakvie-
tė tarybos narius balsuoti už naująjį
komisijos narį, atstovausiantį JAV
LB – Gražvydą Suproną. JAV LB
ateinančių metų sąmatą pristatė KV
vicepirmininkas finansiniams reika-
lams Jurgis Joga, jis taip pat supa-
žindino su nauja, griežtesne atskaito-
mybės tvarka šios organizacijos pa-
dalinių veikloje. Sesijos darbe akty-
viai dalyvavęs svečio teisėmis Bend-
ruomenės senbuvis Algimantas Ge-
čys dabartinę JAV LB finansinę pa-
dėtį apibūdino taip: ,,Esame ant labai
plono ledo”.

Nukelta į 13 psl.
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J. Basanaviçiaus premijâ siùloma
skirti kultùrininkei M. Remienei ir

etnologei I. A. Çepienei

Popiežius pri∂m∂ Pranc∆zijos
prezidentâ N. Sarkozy�  �

K. Buožyt∂s kuriamam filmui –
europin∂s l∂šos

BBC rodys filmâ apie slaptus CŽV
kalèjimus Lenkijoje ir Lietuvoje

Vilnius, spalio 8 d. (BNS) –
Jungtinės Karalystės visuomeninis
transliuotojas BBC parodys doku-
mentinį filmą apie Lenkijoje ir Lie-
tuvoje galimai buvusius JAV Centri-
nės žvalgybos valdybos (CŽV) kalėji-
mus ir juose galimai laikytus įtaria-
muosius terorizmu. 

BBC interneto svetainėje skel-
biamame filmo pristatyme teigiama,
kad 2003 m. pavasarį į Lenkiją buvo
atskraidintas vienas įtakingiausių
teroristinės islamistų organizacijos
,,al-Qaeda” atstovų Khalid Sheikh
Mohammed. Taip pat minima, kad
yra teigiančiųjų, jog CŽV sulaikytuo-
sius gabeno pasinaudodami ne tik
Lenkijos, bet ir Lietuvos teritorija.
Pasakojama, kaip Keikutuose, šiauri-
nėje Lenkijoje, veikė slaptas sulaiky-
mo centras, o jį uždarius lėktuvai esą
ėmė leistis kaimyninėje Lietuvoje. 

BBC cituoja pašalintąjį Lietuvos
prezidentą Rolandą Paksą, buvusį
Valstybės saugumo departamento va-
dovą Arvydą Pocių bei parlamentinį
CŽV kalėjimų tyrimą atlikusio Seimo
Nacionalinio saugumo ir gynybos ko-
miteto pirmininką Arvydą Anušaus-
ką.  R. Paksas britų žurnalistams pa-
kartojo, kad būdamas prezidentu su-
laukęs saugumo tarnybos vadovo
prašymo leisti slapta į Lietuvą atga-

benti ir laikyti žmones, o A. Pocius
pabrėžė, kad neįmanoma, jog į Lie-
tuvą būtų atgabenti tokie žmonės. 

CŽV atstovai, atsakydama BBC,
teigė: ,,Ši programa baigta. Ši agen-
tūra viešai nekomentuoja, kur galėjo
ar negalėjo būti sulaikymo centrai.”
BBC priminė ir Londone įsikūrusios
kalinių teisių gynimo organizacijos
,,Reprieve” pranešimą, kad Lietuvoje
galėjo būti laikomas ir kankinamas
su ,,al-Qaeda” sietas palestinietis
Abu Zubaydah. Lietuvos prokurorai
nusprendė nepradėti atskiro tyrimo
dėl šio pranešimo. 

JAV žiniasklaidoje pernai pasiro-
džius informacijai apie galimą CŽV
kalėjimo buvimą, Lietuvoje atliktas
parlamentinis tyrimas. Nustatyta,
kad su CŽV sulaikytų asmenų per-
vežimu oficialiuose tyrimuose siejami
lėktuvai 2002–2005 m. ne kartą kirto
Lietuvos oro erdvę. Seimo Naciona-
linio saugumo ir gynybos komiteto
surinkti duomenys parodė, kad mini-
mu laikotarpiu Lietuvoje buvo nusi-
leidę lėktuvai, siejami su CŽV. Komi-
tetas pranešė nenustatęs, ar per Lie-
tuvos teritoriją buvo pervežami, ar į
Lietuvą buvo atvežti (iš jos išvežti)
CŽV sulaikyti asmenys, tačiau sąly-
gos tokiam pervežimui buvo. 

Vilnius, spalio 8 d. (BNS) – Šių
metų valstybinę Jono Basanavičiaus
premiją už darbus etninės kultūros
srityje siūloma skirti išeivijos kultū-
ros veikėjai Marijai Remienei ir et-
nologei Irenai Aušrelei Čepienei. Pa-
dalyti šią premiją į dvi lygias dalis ir
skirti ją M. Remienei bei I. A. Čepie-
nei Kultūros ministerijai pasiūlė Lie-
tuvos kultūros ir meno taryba. 

80 metų M. Remienę premija ap-
dovanoti siūloma už tautinės tapaty-
bės puoselėjimą Jungtinių Amerikos
Valstijų Lietuvių Bendruomenėje
(LB) ir pastangas grąžinti kultūros
vertybes į Lietuvą, I. A. Čepienę – už
etninės kultūros tyrinėjimą, puose-
lėjimą ir švietėjišką veiklą. 

M. Remienė yra JAV LB Krašto
valdybos vicepirmininkė informaci-
jai. Ji į JAV LB veiklą įsitraukė 1954
m. Nuo 1974 m. M. Remienė organi-
zuoja su bendraminčiais įkurto dien-
raščio ,,Draugas” fondo veiklą, yra
surengusi daugybę kultūros renginių.

M. Remienė vadinama JAV lietuvių
kultūros ministre. Nuo 1996 m. mo-
teris vadovauja seniausiai JAV lietuviš-
kai radijo programai ,,Margutis II”. 

Vilniaus pedagoginio universite-
to (VPU) dėstytoja I. A. Čepienė yra
žymi Lietuvos etninės kultūros tyri-
nėtoja, mokslinių etnokultūrinių eks-
pedicijų dalyvė, mokyklinio etnokul-
tūrinio ugdymo programų ekspertė.
Jos dėka 2002–2005 m. VPU organi-
zuota etninės kultūros mokytojo spe-
cializacija. 

Valstybinė J. Basanavičiaus pre-
mija kasmet skiriama už reikšmin-
giausius pastarųjų 5 metų Lietuvoje
ir užsienyje gyvenančių lietuvių dar-
bus, susijusius su etninės kultūros
tradicijų plėtojimu, puoselėjimu, ug-
dymu ir tyrinėjimu, taip pat kūrybinę
ir mokslinę veiklą etninės kultūros
srityje. Premija skiriama kasmet iki
lapkričio 15 dienos, o įteikiama lap-
kričio 23 d., J. Basanavičiaus gimimo
dieną. Premijos dydis – 65,000 litų. 

JAV nauja kovos su terorizmu priemon∂
Washington, DC, spalio 8 d.

(DELFI.lt) – JAV valdžia kovoje prieš
terorizmą ėmė naudoti nešiojamus
rentgeno aparatus, kuriais atsitikti-
niu būdu tikrina automobilius ir
sunkvežimius. Pasak „The Christian
Science Monitor”, naujovė sukėlė pri-
vataus gyvenimo neliečiamumo gy-
nėjų pasipiktinimą, o internete jau
atsirado skundų, kad „FTB švitina
amerikiečius”. 

Massachusetts valstijoje įsikū-
rusi bendrovė „American Science &
Engineering” jau pardavė daugiau
kaip 500 įrenginių. Jų pirkėjais tapo

JAV bei kitų valstybių vyriausybės,
praneša „The Christian Science Mo-
nitor”, cituodamas „Forbes”. 

Naujovės esmė yra rentgeno
spindulių grįžtamosios sklaidos tech-
nologija, kuri taip pat yra naudojama
ir daugelyje JAV oro uostų įrengtuose
„apnuoginančiuose skeneriuose”, ku-
rie kiek anksčiau sukėlė audringą vi-
suomenės diskusiją. Daugelis laiko
rentgeno aparatus „laipsniško kons-
titucinių teisių silpnėjimo” ženklu.
Pasak jų, tokia praktika prasidėjo po
rugsėjo 11 d. teroro išpuolių.

Vilnius, spalio 8 d. (ELTA) – Lie-
tuvos ir Prancūzijos vaidybinio filmo
projektui ,,Aurora” (,,Wanishing
waves”), kurį režisuoja Kristina Buo-
žytė, Europos Tarybos kino paramos
fondo ,,Eurimages” valdyba skyrė
apie 525,000 litų. Tai jau ketvirtas iš
eilės ,,Eurimages” finansuojamas lie-
tuviškas kino projektas. Lietuvos tei-
kiamiems kino projektams skiriamas
finansavimas, Kultūros ministerijos
teigimu, yra vienas iš įspūdingiausių
bendrame ,,Eurimages” finansavimo
kontekste. 

Vieno iš geriausių pastarojo meto
lietuviškų vaidybinių filmų ,,Kolek-
cionierė” autorė K. Buožytė kuria
naują vaidybinį filmą ,,Aurora”. Lie-
tuvių režisierė kartu su scenarijaus
bendraautoriumi prancūzu Bruno
Samper ėmėsi tyrinėti žmonių sąmo-
nės ir pasąmonės vingius. Naujasis
filmas ,,Aurora” įvardijamas kaip
mokslinės fantastikos romantinė dra-
ma. Šio filmo siužeto pagrindas – fa-
tališka meilės istorija, besirutuliojan-

ti tarsi paraleliniame pasaulyje, į kurį
pagrindiniai veikėjai – Lukas ir Au-
rora – pakliūva per tarptautinės
mokslininkų komandos vykdomą
bandymą.

Luką įkūnija vienas iš populia-
riausių jaunosios lietuvių kartos ak-
torių Marius Jampolskis, Auroros
vaidmenį kuria nors ir neprofesiona-
li, bet jau nemažai vaidybinės patir-
ties turinti aktorė Jurga Jutaitė. Fil-
me vieną iš veikėjų vaidins ir režisie-
rius Šarūnas Bartas.

Filmo gamintojas – UAB ,,Tre-
mora” kartu su Prancūzijos kino ga-
mybos bendrove ,,Acajou Films”. De-
biutinis K. Buožytės ilgo metražo vai-
dybinis filmas ,,Kolekcionierė” 2008
m. apdovanotas lietuviško kino ,,Si-
dabrinės gervės” prizu kaip geriau-
sias metų filmas, varžėsi Karlovy Va-
ry kino festivalio konkursinėje prog-
ramoje, o tarptautiniame festivalyje
,,Kinošok” Rusijoje buvo įvertintas
už geriausią režisūrą ilgo metražo fil-
mų kategorijoje.

Vilnius, spalio 8 d. (URM info) – Lietuvos užsienio reikalų ministras Aud-
ronius Ažubalis dalyvavo vakare, skirtame žymiam Abiejų Tautų Respublikos
diplomatui, politikui, paskutiniajam Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždi-
ninkui ir vienam iš 1794 metų sukilimo vadų, kompozitoriui Mykolui Kleopui
Oginskiui atminti. Taikomosios dailės muziejuje Vilniuje spalio 6 dieną su-
rengtame vakare skambėjo ir M. K. Oginskio sukurti polonezai, kuriuos atliko
jo provaikaitis kompozitorius ir pianistas Ivo Zaluskis iš Didžiosios Britanijos.

URM nuotr.

Vatikanas, spalio 8 d. (ELTA) –
Prancūzijos prezidentas Nicolas Sar-
kozy susitiko su popiežiumi Bene-
diktu XVI. Prancūzijos prezidento
audiencija pas popiežių buvo inter-
pretuojama kaip bandymas pagerinti
padėtį dėl Prancūzijos prieštaringai
vertinamos politikos romų atžvilgiu.

N. Sarkozy valdžia romus sieja su
nusikalstamumu, ji sunaikino šimtus
nelegalių jų stovyklų bei iš šalies į

Rumuniją ir Bulgariją išsiuntė dau-
giau nei tūkstantį romų. Romos kata-
likai Paryžiaus veiksmus kritikavo.
Kalbėdamas su piligrimais iš Prancū-
zijos rugpjūčio 22 dieną Benediktas
XVI paragino žmones pripažinti ,,pri-
gimtinius žmonių skirtumus” ir pa-
ragino tėvus ,,mokyti savo vaikus
universalios brolybės idėjos”. Šis
pontifiko pareiškimas buvo supranta-
mas kaip netiesioginė žinia Prancūzi-
jai.

Pas popiežių N. Sarkozy atvyko
vėluodamas 15 minučių ir atrodė ga-
na įsitempęs. Tačiau po pusvalandį
trukusios audiencijos Prancūzijos
prezidentas atrodė ramesnis. Popie-
žiui jis padovanojo knygų rinkinį, o
Benediktas XVI jam įteikė Šventojo
Petro bazilikos statulėlę. Tuomet N.
Sarkozy popiežiaus paprašė dar vieno
rožančiaus – dovanos, kurią Bene-
diktas XVI paprastai dovanoja su val-
stybės vadovais atvykusiems delega-
cijos nariams. Popiežiaus asmeninis
sekretorius Georg Ganswein iš stal-
čiaus Prancūzijos prezidentui padavė
dar vieną rožančių.

,,Le Parisien” laikraštis teigia,
kad N. Sarkozy apsilankymas Vati-
kane – bandymas pagerinti savo
įvaizdį Prancūzijos katalikų akyse,
dauguma kurių nelabai patenkinti jo
gyvenimo būdu.

Prancūzijos prezidentas penktadienį
susitiko su popiežiumi Benediktu XVI.           

EPA nuotr.
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Latvijos rink∂jai: o vis d∂lto valdžia teisi...
lay’s” Vilniuje atidarė Technologijų
centrą.

Apibendrindama specialistų
spėjimus, grupė „Capital Economics”
savo naujausioje prognozėje tvirtina,
kad Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje
pastebima nemažai ekonomikos atsi-
gavimo požymių ir kad Baltijos šalys
traukiasi iš recesijos anksčiau, nei
buvo numatyta.

Tarsi patvirtindama šiuos spėji-
mus, dar kovą tarptautinė vertinimų
agentūra „Moody’s Investors Servi-
ce” Latvijos vertinimus, sumažintus
2009 m. balandį net dviem pakopo-
mis, pakėlė nuo „negatyvių” iki „sta-
bilių”, o Lietuvą, kurios vertinimai

pernai rugsėjį taip pat buvo „negaty-
vūs”, pervedė į vertinimų grupę „A”.
O juk dar sausį, kaip rašė „The Fi-
nancial Times”, ta pati agentūra
„Moody’s” skelbė, kad latviai pasiekė
dugną (vien tik nedarbas 2009 m. pa-
kilo į  rekordinį ES lygį – iki 21 proc.).

Genialus premjeras?

Ko galima pasimokyti iš Valdžio
Dombrovskio? 

Latvijos premjeras gegužę duo-
tame interviu vokiečių laikraščiui
„Die Welt” patarė šalims, kurios su-
siduria su didele valstybės skola (tuo-
met turėta galvoje Graikija), „kuo
greičiau vykdyti valstybinę taupymo
programą”. Latvijoje ji ėmė veikti:
trečdaliu sumažinti atlyginimai vals-
tybės tarnautojams, ministerijos ne-
teko 30 proc. darbo vietų, „nupjau-
tos” išlaidos socialinėms reikmėms.
Vyriausybė rado bendrą kalbą su
profsąjungomis ir vietos valdžia.
2009 m. birželį Ryga priėmė finan-
sinio stabilumo programą. Komen-
tuodamas TVF kritiką, kad specialis-
tai nukreipia dėmesio į struktūrines
pertvarkas, o ypatingą dėmesį skiria
biudžetui, premjeras pažymėjo:
„Struktūrinės pertvarkos nepadės,
kai biudžete netvarka.” Jis neigiamai
vertino fondo patarimus devalvuoti
latą, nes šis žingsnis būtų buvęs ypač
skaudus Latvijos žmonėms. Jis pata-
rė ir Graikijai neskubėti nuvertinti
valiutos ir trauktis iš euro zonos.

Latvijos vyriausybės vadovas pa-
tenkintas, kad per krizės apogėjų ra-
do bendrą kalbą su kaimynais. Antai
Estija sutiko latviams suteikti kredi-
tą, kuris įeitų į Šiaurės Europos kre-
ditų paketą, įvertintą 1,9 mlrd. eurų.
Estijos finansų ministerijos nuomo-
ne, jei latviams šios paskolos nepri-
reiks dabar, ją galės panaudoti iki
2011 m. gruodžio 22 d.

Sunku pasakyti, ar tai, kad nuos-
mukis Latvijoje sustabdytas, yra vien
tik jauniausio Europoje premjero
(jam 39-eri) nuopelnas. Ekonomikos
pagyvėjimas jaučiamas visame pa-
saulyje. Tačiau aplinkybės susiklostė
taip, kad išėjimas iš recesijos davė ge-
rų politinių dividendų valdančiajai
koalicijai, o įvykę rinkimai tai pa-
tvirtino.

Prorusiškose partijose –
nusivylimas

Ne visi Latvijoje ir kaimyninėse
šalyse patenkinti šia dešiniojo centro
jėgų pergale. Rusijos naujienų agen-
tūra REGNUM savo komentare rašo,
kad Latvijos dešinieji į partnerius
kviečia ir               Nukelta į 13 psl.

Çeslovas Iškauskas
Geopolitika.lt

Latvijos parlamento rinkimų re-
zultatai buvo netikėti tiek patiems
latviams, tiek kaimynams iš Rytų ir
Vakarų. 100 vietų Saeimoje premjero
Valdžio Dombrovskio centro dešinės
koalicija „Vienybė” tik sustiprino sa-
vo padėtį, nors buvo spėjama, kad
nuo 2008 m. vidurio Latviją užgriu-
vusi ekonomikos krizė tokias viltis
palaidos. Kodėl taip atsitiko?

Nelaukta, keista 
ir drąsinanti pergalė

Pirmiausia – Centrinės rinkimų
komisijos paskelbti rezultatai.

Taigi, centro dešinės blokas „Vie-
nybė” įtikinamai laimėjo 10-ojo
šaukimo Latvijos parlamento rinki-
mus, surinkęs 31,1 proc. balsų ir už-
sitikrinęs 33 Saeimos mandatus. Ant-
rą vietą užėmė centro kairiosios pa-
kraipos politinių partijų susivieniji-
mas „Santarvės centras”, kurį remia
daugiausia rusakalbiai rinkėjai: jis
surinko 26,03 proc. balsų ir savo vie-
tų skaičių padidino nuo 18 iki 29.

Centro dešinioji Žaliųjų ir vals-
tiečių sąjunga liko trečioje vietoje ir
turės 22 mandatus. Gerokai atsiliku-
sios nuo pirmaujančių į Saeimą pa-
teks dar dvi partijos: verslui palankus
dešiniųjų partijų susivienijimas „Už
geresnę Latviją!”, surinkęs 7,65 proc.
balsų, ir konservatyvus nacionalinis
susivienijimas „Viskas – Latvijai!” –
„Tėvynė ir Laisvė” – Latvijos nacio-
nalinės nepriklausomybės judėjimas,
už kurį balsavo 7,64 proc. rinkėjų.
Vadinasi, kartu su aštuoniais jų iško-
votais mandatais dabartinė trijų part-
nerių valdančioji koalicija iš viso Saei-
moje turės svarią 63 vietų daugumą.

O štai kairioji prorusiška sąjunga
„Už žmogaus teises vieningoje Latvi-
joje” surinko vos 1,43 proc. balsų ir
jos atstovų Saeimoje nebus. Kadenci-
ją baigiančiame parlamente ji turėjo
6 vietas. Kitos partijos iš 13 dalyva-
vusių rinkimuose surinko mažiau nei
po procentą balsų.

Kaip komentuoja prancūzų žur-
nalas „Le Croix” (http://www.la-
croix.com/), centro dešiniųjų pergalė
taip pat reiškia, kad 2008 m. 7,5
mlrd. eurų paskolą iš ES ir Tarptau-
tinio valiutos fondo (TVF) gavusi
Latvija tikrai laikysis įsipareigojimų
ir fondui, ir Sąjungai. Šiuos kredito-
rius tenkina Latvijos rinkimų rezul-
tatai. O štai „Santarvės centras”, ku-
ris pernai laimėjo rinkimus į Rygos
miesto tarybą (jai vadovauja rusa-
kalbis Nil Ušakov), žadėjo iš naujo
derėtis dėl tarptautinės pagalbos pla-
no ir teigė, kad jame numatytos prie-
monės yra pernelyg griežtos. Tai, kad
parlamentas ir toliau bus nevienaly-
tis, o valdančiųjų ramybę nuolat
drums opozicija, parlamentinėje res-
publikoje taip pat yra teigiamas reiš-
kinys, tvirtina politologai.

Dabar V. Dombrovskiui teks su-
daryti koalicinę vyriausybę ir tęsti
griežtą ekonomikos politiką. Jau kitą
dieną po rinkimų premjeras ir bloko
„Vienybė” pirmininkas Valdis Kris-
tovskis pradėjo derybas su dar trimis
partneriais. Jos turėtų greitai baigtis,
nes politinių jėgų pasiskirstymas kai-

myninėje šalyje gana aiškus.

Šviesa tunelio gale

Kad šalis galėtų įveikti recesiją,
V. Dombrovskio vyriausybė yra nu-
mačiusi trečdaliu sumažinti valsty-
bės išlaidas. Latvija, kaip ir Lietuva,
tikisi biudžeto deficitą sumažinti
tiek, kad jis atitiktų Mastrichto rei-
kalavimus, leidžiančius 2014 m.
įsivesti eurą. Bet, kaip pažymi „Le
Croix”, įsidrąsinęs premjeras patiks-
lino: jei planas bus griežtai vykdo-
mas, įstojimas į euro zoną bus įma-
nomas dvejais metais anksčiau, t. y.
2012 m. Taip kaimynai, kurių vos ne-
ištiko Graikijos likimas, nušluostys
nosį lietuviams...

Nors Latvijoje, kurios ekonomika
per krizę susitraukė labiausiai ES –
beveik 25 proc., jau pasirodė pirmųjų
atsigavimo ženklų ir šalies ekonomi-
ka per pirmus du šių metų ketvirčius
kiek ūgtelėjo, nedarbo lygis vis dar
siekia 19 proc. Pernai šalies BVP
smuko 18 proc. „Wikipedia” duome-
nimis, pagal šį rodiklį Latvija pasau-
lyje yra ties viduriu, o pagal BVP kie-
kį vienam gyventojui – 52-oje vietoje.
Šiemet ekonomika turėtų sumažėti 4
proc., bet, pasak grupės „Capital Eco-
nomics” spėjimų, Latvijos BVP nus-
muks tik 0,5 proc. (Estijos ūkis ūgte-
lės 3 proc., o Lietuvoje augimo ne-
bus).

Kad Latvija, kaip ir kitos Baltijos
šalys, pamažu lipa iš recesijos duobės,
rugsėjo viduryje pranešė verslo laik-
raštis „The International Business
Times” (http://www.ibtimes.com/).
Anot leidinio, 2009 m. Latvijos BVP
susitraukė 18 proc., Lietuvos – 14,8
proc., Estijos – 13,9 proc., tačiau da-
bar specialistai pripažįsta, kad vi-
soms trims Baltijos šalims blogiau-
sios dienos – jau praeityje.

TVF rugpjūčio pabaigoje taip pat
pareiškė, kad krizės dugnas Baltijos
šalyse jau pasiektas, nors perspėjo,
kad ekonomikos atsigavimas, esant
dideliam nedarbui ir silpnam kredita-
vimui, bus ilgas. Kad ekonomika atsi-
gauna, liudija ir regione vykdomi
tarptautiniai investiciniai projektai.
Laikraštis išskiria Lietuvą, kuri pa-
traukė informacinių technologijų
milžinės IBM dėmesį, o viena didžiau-
sių pasaulyje finansų grupių „Barc-

Sunku pasakyti, ar tai, kad nuosmukis Latvijoje sustabdytas, yra vien tik jau-
niausio Europoje premjero Valdžio Dombrovskio nuopelnas. Ekonomikos pa-
gyvėjimas jaučiamas visame pasaulyje. Tačiau aplinkybės susiklostė taip, kad
išėjimas iš recesijos davė gerų politinių dividendų valdančiajai koalicijai, o
įvykę rinkimai tai patvirtino.                                                    ELTA nuotr.
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GGEEDDAASS  MM..  GGRRIINNIISS,,  MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

10400 75 St., Kenosha, WI 53142
((226622))  994488--66999900

Chirurgai 

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

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 

Ginekologija

Stuburo ir skausmo ligos 

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 

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

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

Bendra praktika

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�

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

Andrius Kudirka, MD, MPH
Bendros Praktikos Gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708 349-0747

www.seimosgydytojas.com

Margumynai

DALIUS KEDAINIS MD FACP
WILLIAM MIKAITIS MD

Vidaus ligų ir šeimos gydytojai

1206 East 9th (159th) Street  
Suite 210, Lockport, IL 60441
Klinikos tel. (815) 834-8777 

Ūmaus susirgimo atveju 
priimame tą pačią dieną

ÇIA VIETA JÙSÛ SKELBIMUI

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

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

Neseniai atliktas tyrimas nusta-
tė, kad tikintys Dievu žmonės gali
gyventi ilgiau, praneša „Daily Teleg-
raph”. Ištyrus kepenų persodinimą
patyrusius pacientus paaiškėjo, kad
aktyviai „Dievo siekiantys” asmenys
turėjo didesnes išgyvenimo galimybes
nei tie, kurie neturėjo jokių religinių
įsitikinimų.

Pasak mokslininkų, kai kurie
pacientai turėjo net tris kartus di-
desnes išgyvenimo  dėl „stipraus reli-
ginio ryšio”, nepriklausomai nuo
konkrečios religijos ir aktyvaus
vaikščiojimo į bažnyčią. Žurnale „Li-
ver Transplantation” paskelbta stu-
dija sustiprina pastarųjų metų tyri-

mus, patvirtinančius, kad religija ir
tikėjimas gali „daryti įtaką ligos pro-
gresavimui”.

Tyrimui vadovavęs dr. Franco
Bonaguidi teigė, kad nustatyta, jog
pacientai su stipriu tikėjimu ir
aktyviai siekiantys „Dievo pagalbos”
po kepenų persodinimo išgyvendavo
ilgiau nei tie, kurių tikėjimas buvo
silpnesnis.

Mokslininkas pridūrė, kad bū-
tent „asmeninis ryšys tarp paciento
ir Dievo nepriklausomai nuo tikėjimo
formos ir formalaus bažnyčios lanky-
mo teigiamai veikė išgyvenamumą”.
Visiškai nebuvo svarbu, kokiai religi-
jai asmuo save priskyrė.          Delfi.lt

Atkelta iš 3 psl.
Jo rankos ir kojos dar buvo

suvystytos. Daugelis žydų, kurie bu-
vo atėję įtikėjo, kad Jėzus yra Dievo
Sūnus. Kai aukštieji kunigai ir fari-
ziejai sužinojo, ką Jėzus padarė, su-
šaukė teismo tarybą ir svarstė, ką
daryti, nes Jėzus daro daug stebuklų,
ir visi gali įtikėti. Nuo tos dienos bu-
vo tvirtai pasiryžę  Viešpatį nužudyti.
Kai žydai pradėjo Lozorių lankyti, tai
aukštieji kunigai nusprendė ir Lozo-
rių nužudyti. Tai buvo prieš Velykų
šventes. Jėzus pasakė mokiniams,
kur paruošti  Velykų vakarienę. Atė-
jus vakarui, Jėzus su dvylika mokinių
susirinko prie stalo. Jėzus pakilo nuo
stalo, prisipylė vandens į praustuvę ir
ėmė mazgoti mokiniams kojas. Sugrį-
žęs prie stalo Viešpats Jėzus pasi-
aiškino: „Aš Jums daviau pavyzdį,
kad ir Jūs darytumėte, kaip aš jums
dariau”.

Velykų vakarienės metu Jėzus
pasakė, kad daugiau jau nevalgys
drauge su apaštalais. Paėmė duonos,
Jis sukalbėjo padėkos maldą, laužė ją
ir dalino apaštalams tardamas: „Tai
yra mano kūnas, kuris už Jus atiduo-
damas. Tai darykite mano atmini-
mui”. Lygiai taip po vakarienės Jis
paėmė taurę, sakydamas: „Ši taurė
yra Naujoji Sandora mano kraujuje,

kuris už jus išliejamas”.
Mūsų laikų pasaulis yra panašus

į tą, kurį piktoji dvasia Viešpačiui Jė-
zui rodė. Piktoji dvasia yra daugelyje
valstybių įsigalėjusi. Tų valstybių
žmonės, krikščioniško tikėjimo netu-
rėdami, dažnai sako: „Mums Dievas
duonos neduoda”. O kas gi sukūrė
pasaulį, dangų ir žemę? Ar ne  Dievas
sukūrė didžiuosius žvaigždynus, di-
desnius už mūsų žemę? O Jėzus Die-
vo sūnus atėjo gelbėti žmoniją – gydė
sergančiuosius, piktąsias dvasias iš
žmonių išvarinėjo, numirusius prikė-
lė iš kapų. Dievas dangaus ir žemės
kūrėjas atidavė mums savo sūnų, ku-
ris savo gyvybe atpirko pasaulį. Nėra
didesnės meilės kaip savo gyvybę
mums atiduoti.

Kai mes priimame komuniją,
mes pakartojame Viešpaties pasku-
tinę vakarienę su apaštalais. Viešpa-
ties žodžiais tariant: „Tai yra mano
kūnas, kuris už jus atiduodamas”. Po
vakarienės Viešpats Jėzus labai daug
kentėjo ir prikaltas prie kryžiaus
numirė. Prisikėlęs iš numirusių Jis
aplankė savo apaštalus ir sugrįžo pas
savo Tėvą. Dabar Jis laukia atvyks-
tančių sielų dar be kūnų gyventi su-
kurtame Dievo Tėvo laimingame pa-
saulyje.

KĄ DIEVAS MUMS GALI DUOTI

Tikėjimas Dievu padeda gyventi ilgiau

Meluojantis žmogus tikrai jau-
čiasi susitepęs, tad jam labiau reikia
muilo ar skysčio burnai skalauti,
teigia mokslininkai.

Psichologų komanda, nuspren-
dusi ištirti, ar posakiuose „nešvarios
rankos” ir „nešvari burna” yra tiesos,
analizavo 87 žmonių, kurie arba
melavo, arba sakė tiesą, elgesį, rašo
telegraph.co.uk.

Tyrimui vadovavusio moksli-
ninko Spike Lee iš Michigan Univer-
sity teigimu, nustatyta, kad apgau-
dinėjantys žmonės jautė didesnį po-
reikį griebtis muilo ir burnos skalavi-

mo skysčio nei tie, kurie sakė tiesą.
Tie, kurie melavo žodžiu, dažniau
rinkosi burnos skalavimo skystį, o
melavusieji elektroniniame laiške
pirmenybę teikė muilui.

„Užuomina apie ‘suteptas ran-
kas’ leidžia manyti, kad žmonių
mąstymas apie moralinį tyrumą la-
biau susijęs su fiziniu tyrumu. Blogą
darbą padarę žmonės ne tik nori nu-
siprausti, jie nori nuprausti tam tikrą
su tuo susijusią kūno dalį”, – paste-
bėjo S. Lee.

Bernardinai.lt

Pamelavus tikrai norisi išsiskalauti burną

Naujoje studijoje teigiama, kad
saulės įtaka nūdienos globaliam atši-
limui galėjo būti pervertinta. Moksli-
ninkai per 2004–2007 metų laikotar-
pį atrado netikėtų saulės aktyvumo
schemų. Tačiau jie perspėja, kad trijų
metų duomenų nepakanka padaryti
tvirtas išvadas apie ilgalaikes tenden-
cijas.

Išplatinę tyrimo ataskaitą žur-
nale „Nature” jie teigia, kad gali rei-
kėti peržiūrėti ligšiolinį klimato kai-
tą, susietą su saulės įtaka. Tačiau,
anot mokslininkų, tyrimas neiškelia
abejonių apie žmogaus sukeltų šilt-

namio efektą sukeliančių dujų emisi-
jų įtaką ilgalaikei klimato kaitai.

Tarpvyriausybinė klimato kaitos
komisija yra padariusi išvadą, kad
žmogaus sukeltos emisijos per XX
amžių buvo apie 10 kartų svarbes-
nės, kai temperatūros kėlimo veiks-
nys – ne lėtas saulės aktyvumo didėji-
mas.

Ši nauja studija nekeičia tokio
esminio paveikslo, yra įsitikinusi pro-
fesorė J. Haigh. Nors kai kurie stebė-
tojai tvirtina, jog saulės aktyvumas
buvo nuvertintas kaip dabartinės kli-
mato kaitos sukėlėjas.          Delfi.lt

Mokslininkai: saulės aktyvumas klimato nekaitina
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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

AMERIKOS ,,TOP DENTIST” 2009 M.
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

� TMJ/TMD gydymas

Kryžiažodžio atsakymas — frazė iš raidžių skaičiais pažymėtuose lange-
liuose.

Dr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

Kryñiañodis Draugas Nr. 069

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

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.

Vertikaliai:
1. „Mes … dzūkai, girių karaliai”. 2. Kieta kėdė be atlošo. 3. Portugalijos

sostinė. 4. V. Pietario istorinė drama „Kova … Žalgiriais”. 5. Tuberkuliozė
(kitaip). 7. Specialios paskirties patalpa. 9. Gelsvas tirštėjantis skystis ausies
landoje. 10. Bičių klijai. 13. Bausmės dovanojimas nuteistajam. 14. Paprasta,
nesudėtinga, neištobulinta. 15. Tūrinių vaizdų (lipdomų, kalamų, drožiamų,
liejamų) dailė. 16. Tikėjimas burtais ir ateitį lemiančiais ženklais. 19. Javų
pailgas žiedynas. 20. J. K. Jerome knyga „… valtimi, neskaitant šuns”. 21. A.
Puipos filmas „Moteris ir keturi jos …”. 22. Karaliaus palyda. 23. Bajoraitis,
patarnaujantis didikui ar karaliui. 30. Buvimas svečiuose, svečiavimasis. 31.
Italų renesanso tapytojas („Žemiška ir dangiška meilė”, „Venera ir Adonis”,
„Danaja”, „Kristaus apraudojimas”). 32. Įtrūkusi vieta, pailga skylė, spraga.
33. Dukters ar sūnaus duktė, vaikaitė. 34. JAV valstija. 35. Prietaisas duoti
garso signalui. 39. Atsisveikinimo žodelis. 40. Iš miežių ir apynių daromas
alkoholinis gėrimas.

Horizontaliai:
6. Lietuvos prezidentė ... Grybauskaitė. 8. Tiršta uogienė – vaisiai ir

uogos, išvirti cukraus sirupe. 10. Brangus žirnelis kai kurių moliuskų kriauk-
lėse. 11. Midaus darytojas. 12. Mįslė: „Naktį turi šešias kojas, dieną keturias”.
Kas? 14. Trumpas posakis, kuriuo reiškiama liaudies išmintis be tiesioginio
pamokymo. 16. Dėk grūdą ... grūdo – pripilsi aruodą. 17. Kvepalai, malonus
kvapas, aromatas. 18. Skraistė moterims galvai, pečiams gaubtis. 20. H. de
Balzac romanas „… Gorijo”. 24. G. Donicečio opera „Liučija di …”. 25. XVIII
a. prancūzų rašytojas. 26. Žuvų kiaušinėliai – delikatesas gurmanams. 27. …
kyla bevalgant. 28.  Labai kietas, skilus akmuo. 29. Filmas su Madonna ir A.
Banderas. 32. Pjovimas dalgiu. 34. Grūdų vėtomoji mašina. 36. Ranka suka-
mas muzikos instrumentas-dėžutė. 37. Vaistų įšvirkštimas į kūną švirkštu su
adata. 38. Sienų jungiamasis elementas. 39. Aukščiausias Amerikos kalnas
Anduose. 41. Likimo … (neišvengiama nelaimė). 42. Lietuvos disko metikas
Virgilijus … . 43. Režisierius … Miškinis.

IEŠKO DARBO

* Moteris, gyvenanti Palos Hills
ieško bet kokio  darbo šeštadieniais.
Tel. 708-220-3202.

* Moteris ieško darbo. Gali ruošti
maistą, dirbti padavėja, tvarkyti
namus, slaugyti ir prižiūrėti žmones.
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 708-
515-5765.

* Moteris ieško vyresnio amžiaus
žmonių priežiūros darbo pietinėje
Floridoje. Turi dokumentus, vairuo-
ja. Tel. 954-515-6636.

* Moteris pirktų pagyvenusių žmo-
nių priežiūros darbą su gyvenimu
kartu bet kuriame Amerikos mieste.
Tel. 708-244-5398.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Patirtis, rekomen-
dacijos. Gali pakeisti bet kurią sa-
vaitės dieną. (Gali dirbti vyras ir
žmona kartu). Tel. 312-307-4619.

* Jauna moteris ieško darbo antra-
dieniais ir ketvirtadieniais.  Tel. 630-
706-1188.

* Moteris ieško darbo su grįžimu
namo. Kalba angliškai, turi visus
reikiamus dokumentus. Tel. 630-915-
3019.

* Moteris ieško darbo. Gali pakeisti
bet kurią savaitės dieną. Tel. 773-
983-2879.



DEIMANTÈ DOKŠAITÈ

Giedrė Kazlauskaitė gimė ir
užaugo šalia lietuviškiausio Čikagos
rajono Lemonto. Dabar ji ten moky-
tojauja amerikietiškoje mokykloje.
„Neretai atrodo, kad mokiniai galvo-
ja, jog jie turėtų gauti dešimtukus
vien už tai, kad atėjo į pamoką, klau-
sėsi mokytojo ir nešoko pro langą”, –
pasakoja ji ir priduria, kad lietuvių
plačiai užgyventame rajone dešimta-
dalis vaikų mokykloje – lietuviai.

Anglų kalbą ir literatūrą dėstan-
ti Giedrė sako, kad moksleiviai lietu-
viai išsiskiria mandagumu ir itin
gražiais rašiniais. O ji, kaip mokytoja,
ypatinga tuo, kad nuolat kalba apie
Lietuvą ir visad tik teigiamai. Visi
lietuvės mokiniai puikiausiai žino,
kuo svarbi Sausio 13-oji, nes kiek-
vienais metais ji su ašaromis akyse
savo auklėtiniams pasakoja apie drą-
sią tautą, nepabūgusią dėl savo lais-
vės stoti prieš tankus. Ji svajoja bent
metus pagyventi Lietuvoje ir ją ap-
lanko kiekvieną vasarą. O kol kas lie-
tuviškais reikalais rūpinasi Pasaulio
lietuvių jaunimo sąjungoje (PLJS), į
kurios valdybą buvo išrinkta prieš
pusmetį.

– Lietuvoje mokytojo profesi-
ja išgyvena sunkų laiką. Sakoma,
kad mokytojai nėra gerbiami,
kad jiems mokami maži atlygini-
mai. O kaip yra Amerikoje?

– JAV mokytojai irgi nėra labai
gerbiami. Nors valdžia teigia, kad pe-
dagogai yra itin svarbi visuomenės
dalis, o vaikai – mūsų ateitis, tačiau
pažvelgus į mokytojų algas to nema-
tyti. Be to, mokytojų atlyginimai
labai priklauso nuo to rajono, kuria-
me yra mokykla, žmonių sumokėtų
mokesčių. Kuo jie didesni, tuo geriau
ten uždirba mokytojai, ir darbo sąly-
gos geresnės – naujesnės patalpos,
knygos gražesnės, daugiau naujausių
technologijų ir pan. Manau, kad JAV
pagrindinė problema – mokytojų
nelygybė.

Bet aš savo atlyginimu nesiskun-
džiu, galiu pragyventi, o darbas man
labai patinka. Be to, manau, kad tie,
kurie pasirenka mokytojo profesiją, ir
nesitiki tapti turtingi.

Dėl pagarbos – iš savo mokinių ją
tikrai jaučiu. Mokiniai manęs nemu-
ša ir nemandagių replikų nelaido.

Tačiau dabartiniai mokiniai nebeturi
to vidinio noro atlikti pavestas už-
duotis kuo geriau, todėl ir apmaudu.

Bet mokyklos, kaip institucijos,
mokiniai negerbia ir nesupranta jos
naudos. Neretai atrodo, kad jie galvo-
ja, jog turėtų gauti dešimtukus vien
už tai, kad atėjo į pamoką, klausėsi
mokytojo ir nešoko pro langą, o gal
net atnešė atliktą namų darbą. Bet
pažiūrėjusi į to darbo kokybę supran-
tu, kad jie net savęs nebegerbia,
nebeturi jokių ambicijų atlikti geriau,
svarbu tiesiog kaip nors padaryti,
nesvarbu kaip. Jei mokytoja visiškai
detaliai nesuformuluos, kaip atlikti
vieną ar kitą užduotį, tai mokinys ir
nepasistengs. O paskui dar sakys:
man nepasakei, kad būtent šitaip tu-
rėjau daryti. Nebėra noro tobulėti,
būti geresniam. Manau, dėl to ir mo-
kytojai jaučiasi negerbiami.

– Kiek tenka tiesiogiai dirbti
su Tavo mokykloje besimokan-
čiais lietuviukais?

– Kai kurie lietuviai mokosi ma-
no klasėse. Be to, mūsų mokykla la-
bai stengiasi puoselėti daugiakultū-
riškumą. O didžiausios tautinės ma-
žumos mūsų mokykloje yra arabai,
lenkai ir lietuviai. Vaikai, net naujai
atvykę, paprastai labai gerai kalba
angliškai – arba jie jau būna išmokę
Lietuvoje, arba labai greitai išmoksta
atvykę. O tėvams būna sunkiau, to-
dėl visą jiems reikalingą informaciją
aš verčiu į lietuvių kalbą. Iš kiekvie-
nos tautinės grupės vienas tėvelis
sutinka būti kontaktiniu žmogumi.
Su lietuviu tėveliu ryšį palaikau bū-
tent aš, be to, vertėjauju susitiki-
muose, posėdžiuose, kai kyla kokių
nors klausimų dėl lietuvių vaikų ir į
mokyklą kviečiami jų tėvai.

O visai neseniai teko vertėjauti
spaudos konferencijoje, kai mūsų mo-
kinys Lukas Veržbickas tapo geriau-
siu visos Amerikos bėgiku. Vertėja-
vau jo mamai. Tokiomis akimirkomis
ypač džiaugiuosi, jog esu lietuvė. Juk
tai garbė ne tik mūsų mokyklai, bet ir
visai Lietuvai.

– Ar lietuviai mokiniai išsi-
skiria iš kitų?

– Negaliu pasakyti apie visus, bet
tie, kurie mokosi mano klasėse, tikrai
išskirtiniai – labai mandagūs. Gal jie
taip ypatingai elgiasi, nes žino, kad ir
aš esu lietuvė. Nežinau, kokie jie
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Eiliniam amerikiečiui to patirti netenka

būna su kitais mokytojais. Ir jų raši-
niai visada gražūs, nors kartais ir su
gramatinėmis klaidomis. Nes lietuvių
kalba yra tokia graži, kad kai jie savo
mintis išverčia į anglų kalbą, tekstas
skamba beveik kaip poezija. Tai esu
girdėjusi ir iš kitų mokytojų.

Be to, pastebėjau, kad lietuviukai
buriasi kartu, bendrauja tarpusavyje.
Tą patį daro ir lenkai, ir arabai. Kar-
tais lietuviai koridoriuje tarpusavyje
kalbasi lietuviškai ir net pamiršta,
kad aš galiu viską suprasti, tai nu-
girstu ir visokių jų meilės istorijų
(juokiasi). Pastebėjau, kad jiems įdo-
miau kalbėti lietuviškai.

– Sakai, kad jiems įdomiau
kalbėti lietuviškai. Bet juk pa-
prastai tėveliai labai sunkiai turi
dirbti, kad jų vaikai nepamirštų
arba net išmoktų lietuviškai.
Kaip buvo Tavo pačios šeimoje?

– Mūsų šeimoje namuose buvo
griežtai draudžiama kalbėti angliš-
kai. Pati nemokėjau angliškai, kol
pradėjau lankyti mokyklą. Mano tė-
vai buvo geri, bet griežti, jiems tikrai
buvo svarbu išlaikyti lietuvybę. Kita
vertus, jie patys jau puikiai kalbėjo
angliškai. Dabar gal yra kiek kitaip,
nes naujai atvykusių vaikų tėvams
patiems yra svarbu kuo greičiau iš-
mokti kalbą, kad galėtų susirasti dar-
bą ir pritapti. Gal todėl jų vaikams
sunkiau išlaikyti gimtąją kalbą. Bet
iš esmės mano mokiniai lietuviškai

kalba geriau nei aš. Jei mažas vaikas
atvažiuoja į JAV, tai kartais jis tiesiog
per porą metų užmiršta lietuvių
kalbą. Tačiau mano mokykloje dau-
giausia mokosi tie, kurie iš Lietuvos
išvažiavo jau būdami dešimties metų
ar vyresni, todėl jiems išsaugoti lietu-
vių kalbą bus lengviau.

Lietuviškos veiklos niekada
negana

– Kai prisimeni savo vaikys-
tę, paauglystę, kiek Tave supo
lietuviška veikla?

– Atsimenu tik tai, kad nenorėjau
eiti į lietuvišką šeštadieninę mokyk-
lą, mat kaip tik šeštadienio rytais
rodydavo labai gerus animacinius fil-
mukus, ir visi amerikoniukai juos
žiūrėdavo, o mes, lietuviukai, tuo me-
tu turėdavome vykti į mokyklą. Ir
dar išvakarėse, penktadienį, ruošti
namų darbus.

Nuo mažens dalyvavau visose lie-
tuviškose organizacijose – esu jūrų
skautė, ateitininkė. Dalyvaudavau
stovyklose, buvau istorijos būrelio
lietuviškoje mokykloje pirmininkė.
Nuolat dalyvaudavau susitikimuose,
ateitininkų stovykloje Dainavoje mo-
kydavomės sakyti kalbas, rengti dis-
kusijas. Žodžiu, užsiimdavome ir la-
bai rimta veikla, ne tik šiaip linksmai
stovyklaudavome.

Man niekada, niekada nebuvo
gana lietuviško gyvenimo. Nes bū-
tent per lietuvišką veiklą atradau
savo geriausius draugus. Amerikie-
čiai draugai vis keičiasi, nes keičiasi
mokyklos, vėliau įstoji į universitetą
– vėl pasikeitimai ir pan. O lietuvius
draugus pažįstu nuo mažens ir žinau,
kad kai jau visi būsime seneliai,
sėdėsime kur nors kartu ir žiūrėsime,
kaip mūsų visų anūkai žaidžia. Todėl
ir gera priklausyti lietuviškai ben-
druomenei, nes būtent per ją sutikau
daugybę nuostabių žmonių. Ir ne tik
JAV, bet ir visame pasaulyje. Mus
jungia bendros patirtys, ir tai yra
unikalu. Todėl iki pat gyvenimo
pabaigos noriu dalyvauti lietuviškoje
veikloje, nes tai suteikia daugybę ga-
limybių, o augančiam vaikui leidžia
ne tik susirasti draugų, įdomiai leisti
laisvalaikį, bet kartu ir daug ko
išmokti per paskaitas ir diskusijas bei
turiningai leisti laiką. Mes visi užau-
gome suprasdami, kad yra laikas
linksmintis ir yra laikas dirbti bei
tobulėti. Žinojome, kad būsime laiko-
mi įdomesniais, jei turėsime savo
nuomonę ir mokėsime ją pristatyti,
žinojome, kad suaugusieji į mūsų
nuomonę įsiklausys. Eiliniam ameri-
kiečiui to patirti netenka.

– Kaip tavo draugai ameri-
kiečiai vertina, kai kiekvieną
vasarą važiuoji į Lietuvą ar pa-
sakoji, koks nuostabus miestas
yra Vilnius, ar kalbi apie savo
lietuvišką veiklą?

– Jie tikrai daug žino apie Lie-
tuvą ir žino, kaip čia puiku, nes nuo-
lat iš manęs tai girdi. Ir nors yra
sunkumų tiek bendruomenėse, tiek
pačioje Lietuvoje, kalbėdami su ame-
rikiečiais visad pabrėžiame gerus da-
lykus, kaip didžiuojamės būdami lie-
tuviais. Jie turbūt mano, kad Lietuva
yra tam tikras rojus, nes girdi tik
teigiamus dalykus, mato gražiausias
nuotraukas iš Lietuvos. Ir su savo
mokiniais nuolat kalbu apie Lietuvą,
nes juk tai yra pusė mano gyvenimo.Giedrė Kazlauskaitè Vilniuje.                                                                             Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Giedrė gimusi ir užaugusi JAV.
D. Dokšaitės nuotr.
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,,Drauge” galima įsigyti puošnių

vestuvinių kvietimų.

Tel. 773-585-9500

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

10200 S.
Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail:
astykuny@aol.com

ASTA T. MIKUNAS
Broker Associate

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

Century 21 
Accent Realty

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

PASLAUGOS

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

GIEDRIUS SKORUPSKAS
Quality Work at Competitive Prices
Email: skorupskas@hotmail.com

Ph: (708) 829-9297
• Įvairūs vidaus ir lauko darbai
• Dažymas
• Grindų dėjimas
• Vonių ir virtuvių rekonstrukcijų darbai
• Plytelės
• Visi kiti smulkūs darbai
Darbų įkainavimas nemokamai!

PASLAUGOS

www.draugas.org

PLC Condos
Parduodami du 1 miegamojo, 

1 vonios butai. 
Skambinkite Linui

630-674-5414
Century 21 ProTeam

PARDUODA IŠNUOMOJA

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus centre.

Dėl informacijos skambinti Indrei, 
tel.: (630) 243-6435

630-243-7275

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

IEŠKO DARBO
* Vidaus ir lauko dažymo darbai.
Patirtis. Tel. 773-550-1867.

* 25 m. jaunuolis, be žalingų įpro-
čių, ieško darbo  Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 630-915-3019.

Immediate Positions available for
CDL/Mover for Skokie based

household goods moving company.
Good pay & benefits available.

Must be at least 21 years of age.
Call Jacob 847-980-0906

SIÙLO DARBÂ

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629

Atkelta iš 3 psl.  į kovą įtraukiant
plačiąsias žmonių mases, be kurių
šiandien nebegalima įkūnyti nei vie-
na nauja mintis ir įvykdyti nei viena
radikalesnė reforma; iškelti gyveni-
mo ydas, drąsiai reikalaujant jas ša-
linti; nuolatos grumtis su galingųjų
noru panaudoti valdžią savo egoisti-
niams tikslams; viešai kontroliuoti
vyriausybės ir bendrai visus viešųjų
įstaigų darbus, juos užgiriant ar atid-
uodant visuomenės teismui; iškelti
valdininkų sauvaliavimus.

– Žurnalistinės veiklos principai:
liudyti didybę, o ne menkystę; jungti,
o ne skaldyti; gydyti, o ne nuodyti;
gaivinti, o ne smukdyti, šviesti, o ne
kvailinti, migdyti ir tamsinti; sutelk-
ti idėjos žygiams, o ne išblaškyti ir iš-
sklaidyti; būti pažangos nešėja, ob-
jektyvios tiesos skelbėja ir viešosios
nuolatinės kontrolės vykdytoja; ne-
būti oficialia, nuobodžia, konformis-
tine, neskelbiančia jokių naujų idėjų
ir nereikalaujančia būtinai reikalingų
reformų; kovoti dėl tiesos, gėrio ir
grožio idealų, o ne slopinti teisybę,
nešti nelaimes, degraduoti visas gro-
žio vertybes, reklamuojant šlamštą ir
menkystę; plazdenti karščiausiais
tautos troškimais, alsuoti jos jaunu
entuziazmu, imponuoti gražiausiais
jos kūrybos žiedais; nepasiduoti gru-
biam egoizmui ir materializmui, stor-
žieviškumui ir susnūdimui; nesu-
daryti klaidingo ir vienašališko gyve-

nimo vaizdo; būti tauria, laisva ir
savarankiška, nesiekti biznieriškų
tikslų, nebūti propagandine valdan-
čios grupės priemone;  artinti žmogų
prie žmogaus, tautą prie tautos, pa-
dėti geriau vienam kitą pažinti, su-
prasti ir pamilti, o ne kelti visuotinę
neapykantą, kerštą ir karo gaisrus;
užmegzti ir palaikyti santykius tarp
atskirų asmenų, tarp įvairių luomų,
tarp visokių ideologinių narių ir tarp
visų civilizuotų tautų, o ne visa tai
ardyti, skaldyti ir griauti; ugdyti
kultūrą ir žadinti dvasinę veiklą, ne-
virsti demoralizacijos veiksniu;  būti
aktualine ir visuomenine pasaulio
schema ir kultūrinio gyvenimo apž-
valga, o ne kino filmu, per kurį bėga
jaudinančios, spindinčios, nuostabios
vizijos; ugdyti žmonių estetinius
jausmus ir teikti dvasinį pasigėrė-
jimą, o ne kelti tamsius geidimus ir
uždegti geidulių ugnį, nepataikauti
moderninio žmogaus žemiesiems
instinktams ir aistroms; nugalėti
laiko ir erdvės kategorijas – nedel-
siant pranešti apie naujausius įvy-
kius, apie paskutinius mokslo išradi-
mus ir paskelbti naujausias idėjas;
priminti jau mirusių didžiųjų žmonių
mirtis, šitaip sudarant nuolatinį kon-
taktą tarp praeities ir dabarties, tarp
vadų ir plačiųjų masių.  (Pagal Juozo
Keliuočio „Žurnalistikos paskaitas”
parengė Daina Karlonaitė).

Lietuva ir 2012

Vienas mokinys net nupiešė mano
portretą, kuriame aš vilkiu marš-
kinėliais su užrašu „Europeans rock”
o man už nugaros kabo trispalvė.
Žinoma, mano klasė taip neatrodo, ir
tokių marškinėlių neturiu, tačiau jie
taip mane įsivaizduoja.

Beje, apie kalbą. Pastebėjau tokį
įdomų dalyką, angliškai vadinamą
„code switching”. Mes, Amerikos
lietuviai, labai greitai sugebame
keisti kalbas, tame pačiame sakinyje
pasakyti kažką lietuviškai ir kažką
angliškai. Jei kuris nors žodis yra
lengvesnis arba taikliau apibūdina
vieną ar kitą dalyką, mes tiesiog
sakome jį, nesvarbu, ar lietuviškai, ar
angliškai. Kai amerikiečiai tai išgirs-
ta, jiems būna labai keista, nes iš to-
kios mūsų kalbos jiems būna supran-
tamas tik kas trečias žodis. Tarkime,
mes sakome: „Gal nueikime į tą barą,
kuris around the corner, nes ten like
yra geriausi tacos.” Amerikiečiams
nuo tokio mūsų kalbėjimo paskausta
galvas, nes sunku sugaudyti, ką mes
sakome. Ir, beje, jie mums to gebėji-
mo pavydi. Be to, mums lengviau iš-
mokti ir trečią ar ketvirtą kalbą.

– Jei neklystu, galvoji apie
galimybę kurį laiką pagyventi
Lietuvoje. Tiesa?

– Jei tik pavyks, labai norėčiau
čia gyventi. Jei atvažiuoju trims mė-
nesiams, tai užsimanau pasilikti me-
tus, tai jei pagyvenčiau metus, turbūt
užsigeisčiau likti visam laikui. Tačiau
pirmiausia turiu pasižiūrėti, kokios
bus sąlygos darbe. Mokykla, kurioje
dirbu, yra tiesiog puiki. Administ-
racija labai vertina ir palaiko moky-
tojus, o mokiniai irgi šaunūs. Aš galiu
supykti ant mokinio, kai jis klasėje
ištaria keiksmažodį, ir neturiu bijoti,
kad vaikas atsineš į mokyklą ginklą.
O kitose JAV mokyklose mokytojas ir
apie tokius dalykus turi galvoti.
Tikrai džiaugiuosi dirbdama šitoje
mokykloje ir niekad jos nepalikčiau,
nes galiu dirbti tą darbą, kuris man
malonus. Tačiau dėl ekonominės kri-
zės mokyklai gali pritrūkti pinigų

arba kitais metais joje gali būti ma-
žiau mokinių. O aš esu vėliausiai į
darbą priimta anglų kalbos ir litera-
tūros mokytoja, todėl jei tektų ką
nors atleisti, pirmoji turėčiau būti aš.
Jei taip nutiktų, turbūt jau kitą sa-
vaitę atskrisčiau į Lietuvą. Ir, manau,
kad čia net susirasčiau darbą. O jei
nerasčiau, tikrai turėčiau ką čia veik-
ti kaip PLJS valdybos narė.

– Jei jau prakalbome apie
PLJS, esi šios organizacijos val-
dybos narė, vicepirmininkė. Ką
konkrečiai veiki? Kaip paaiškin-
tumei žmogui, kuris nesusidūręs
su šia organizacija, kuo ji užsi-
ima?

– Tiksliai apibūdinti savo funkci-
jų negalėčiau, nes esame dar gana
nauja valdyba. Buvome išrinkti sau-
sio mėnesį Pietų Amerikoje vykusio
Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso
metu. Nusprendėme, kad per pirmą
pusmetį patys save turime atrasti,
suprasti, kokios bus mūsų pareigos,
kokius konkrečius darbus galėtume
dirbti, ir patys atrasti savo stiprybes.
Bet iki šiol jau spėjome prisistatyti
įvairioms ministerijoms, departa-
mentams ir institucijoms. Norėjome,
jog visi žinotų, kas yra ši organizacija
ir kuo ji užsiima. Taip pat paskatino-
me lietuvių jaunimo sąjungas kraš-
tuose pasidaryti SWOT analizes, kad
išsiaiškintų, kokios yra jų stipriosios
bei silpnosios pusės, kad žinotume
padėtį ir galvotume, kaip galime pa-
dėti ir apskritai, kaip toliau dirbti.
Reikia suprasti kiekvieno krašto są-
jungos specifiką, nes visur sąlygos ir
galimybės skiriasi. Taip pat užsi-
imame PLJS tinklalapio atnaujinimu
ir planuojame atnaujinti PLJS žen-
klelį (logotipą), tam jau turime lėšų.
Be to, įsteigėme PLJS atstovybę Lie-
tuvoje. Atstovybei vadovauja Ieva Da-
vydenko, kuri atstovauja mums Lie-
tuvoje. Čia toks rimtesnis, apčiuopia-
mas mūsų darbo rezultatas, kurį
pasiekė naujoji valdyba.

Sutrumpinta
Tiesa.com
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JURGITA RAŠKEVIÇIÙTÈ
Specialiai ,,Draugui“ iš New York

Gyvendami tokiame greitame
technologijos ir naujovių amžiuje,
dažnas iš mūsų pamiršta, kas yra
gamta, meditacija, grožis. Sugrįžki-
me truputį atgal ir pažiūrėkime, kaip
gyveno žmonės prieš penkiasdešimt
metų, šimtą ir netgi tūkstantį. Ne-
nuostabu, jog mus skiria ne tik di-
džiulis laiko tarpas, bet ir gyvenimo
būdas, tikėjimas bei pasaulėžiūra.
Kas prieš kelis amžius buvo natūralu,
priimtina ir gražu, dabar turi labai
nedaug reikšmės. Rasa Valienė, dai-
lininkė ir fotografė, savo darbais
šiandien mus kviečia vėl sugrįžti į tą
laiką, kai žmogus dar turėjo jėgų, ga-
limybių ir noro atsipalaiduoti nuo
kasdienybės rutinos ir susilieti su
gamtos ritmu.

– Nuo kelerių metų pradėjote
domėtis menu? Kada supratote,
jog tai yra Jūsų pašaukimas?

– Sunku pasakyti tiksliai, nuo
kelerių metų. Prisimenu, mieliausia
dovana, kai buvau maža, buvo spal-
voti pieštukai ir spalvinimo knyga. O
mėgstamiausias žaidimas buvo ,,sek-
retų” paslapčių darymas. Beje, ma-
nau, tai bus mano kitas projektas.
Šiam žaidimui reikia stiklo gabalėlio,
geriau didesnio, ir kuo daugiau įvai-
rių spalvotų daikčiukų: sagutės,
spalvotos vielytės, džiovintos gėlytės,
saldainių popieriukų, sulaužytos
lėlytės akių ir t.t. Tada žemėje iškasi
stiklo gabalėlio dydžio duobutę, su-
dėlioji joje gražiai spalvotus daikčiu-
kus, uždengi stiklu ir vėl gražiai už-
kasi žemėmis, kad neliktų pėdsakų.
Po to atėjus pasižiūrėti į savo kūrinį

po kiek laiko pamatai, koks neišpa-
sakytas grožis atsiveria, kai rankute
nubrauki žemes nuo stiklo! Vis dėlto,
džiaugiuosi, kad mano vaikystėje ne-
buvo kompiuterio.

Taip pat būdavo dienų, kai sug-
alvodavau vienos dienos spalvą ir tą
dieną rinkdavau tik tos spalvos visų
atspalvių gėles. Šį žaidimą žaisdavau
vasarą senelių sodyboje, Seirijų ra-
jone. O žiemos vakarais savo spalvo-
tus pieštukus mokydavau piešti. Kal-
bant apie pašaukimą, galiu pasakyti,
jog atsakymo nežinau. Negaliu sakyti
nei taip, nei ne. Tiesiog darau tai, ką
mėgstu, ir geriausiai žinau, kaip da-
ryti.

– Ar sunku skintis kelią į toli-
mesnę ateitį šioje srityje?

– Taip ir ne. Buvo sunku, nes
augau aplinkoje, kur buvo nuolat

kartojama, kad visų vaikai kaip
vaikai, mokosi institutuose ir baigę
bus inžinieriai, gydytojai ir pan., o aš
– nei šis, nei tas. Trumpai sakant,
pasitikėjimo savimi pas mane neras-
ta, o tai, kaip žinote, labiausiai truk-
do skintis kelią per gyvenimą. Tačiau
iš kitos pusės buvo keistai paprasta
gauti darbus, susijusius su menais,
tiksliau sakant, jie mane rasdavo.
Vienas tokių buvo dailės mokytoja.
Mėgau šį darbą, su vaikais padarėme
keletą parodų Kaune ir laimėjome
prizines vietas. Apie mus daug rašė
laikraščiuose. 

– Kiek savo gyvenime jau
esate surengusi parodų?

– Parodas patvirtinančių popierė-
lių radau 21, bet buvo daugiau. Įsi-
mintiniausia buvo š. m. rugsėjo 16 d.

Rasa Valienė – gamtos dovanų menininkė
Lietuvos konsulate New York mieste,
nes ji buvo naujausia. Apskritai kal-
bant, kiekviena paroda, atrodo, būna
geriausiai pasisekusi, iki kol ateina
kita. Bet, manau, taip ir turi būti,
kitaip nesijausčiau, kad tobulėju. 

– Ar daug susilaukiate kri-
tikos dėl savo darbų?

– Nežinau, ar tai kritika, ar ne,
bet ne kartą man yra patarę ilius-
truoti vaikams knygas. Manau, tai
tik dėl mano naivaus nuoširdumo ir
dekoratyvumo tapyboje. Bet ar ne to
siekė šveicarų tapytojas ir muzikas
Paul Klee? Apie nuotraukas kol kas
girdėjau tik teigiamus atsiliepimus.
Kiekvienas turime laisvę pasirinkti
stilių ir būdą, kaip save išreikšti, ir
tai yra nuostabu!

– Kas yra pagrindiniai Jūsų
gerbėjai?

– Pagrindiniai mano meno gerbė-
jai, be abejo, yra mano artimieji, jie
yra ir didžiausi kritikai. Taip pat
žmonės, kurie domisi mano darbais,
rašo atsiliepimus ir pan. Pamenu, po
parodos, ,,Art Sites” galerijoje, vienas
žmogus įsigijo visus tris mano darbus
ir vėliau atsiuntė galerijai nuotrau-
kas, kur jas pakabino ir koks buvo
patenkintas.

– Iš kur ateina įkvėpimas
piešybai? Ar yra skirtumas, ku-
riuo dienos metu piešiate?

– Įkvėpimas ar, kitaip sakant
,,apsėdimas”, ateina, kai to mažiau-
siai reikia, – naktį. Tada jau niekaip
nebegaliu užmigti, kas labai sutrikdo
kitos dienos veiklą. Jeigu turėčiau
sąlygas, tai kelčiausi ir dirbčiau, o da-
bar pasitenkinu eskizu arba užrašu į
knygą, kad vėliau galėčiau tai įgy-
vendinti. Rinktis laiko tapymui taip
pat negaliu, viską diktuoja buitis.
Tikiuosi, ateis diena, kai galėsiu
atsiriboti nuo jos.

– Kokia pagrindinė Jūsų pa-
veikslų tema ir kodėl?

– Paveikslai tarsi veidrodžiai –
atspindi mano mintis, tuo metu mane
supančią aplinką, įvykius.

– Kada pradėjote domėtis
fotografija ir kodėl būtent smėlis
yra Jums toks artimas šiame
mene?

– Fotografuoju seniai, kaip ir visi:
gražus medis, skardis, namas – tai,
kas patraukia akį. Smėliu grožė-
davausi per kiekvieną pasivaikščio-
jimą, bet kartą tiesiog turėjau pasi-
imti su savimi tai, ką pamačiau. Ir ši
buvo pirmoji nuotrauka, nuo kurios
prasidėjo visas mano smėlio ,,projek-
tas”, ir kurią jau yra įsigijęs ne vie-
nas žmogus, ji buvo padaryta su tele-
fonu ,,Nokia 95”. 

– Į ką daugiausiai kreipiate
dėmesio fotografuojant? 

– Fotografuodama daugiausia
dėmesio skiriu kompozicijai, bet pati
niekada nesikišu į paveikslą. Fotogra-
fuoju tai, kas yra gamtos sukurta, tik
parenku reikiamą kampą.

– Ką dar veikiate be piešybos
ir fotografijos?

– Daug dirbu interjero apipavi-
dalinimo srityje. Prieš keletą metų
teko dirbti viename brangiausių
namų Amerikoje (80 mln. dol.), taip
pat dainininko Bruce Springsteen,
New Jersey name bei filmų direkto-
riaus M. Night Shyamalan name
Pennsylvania. Daug teko dirbti Park
Aveniu butuose bei milijoniniuose
namuose Long Island. Pamačiau
gausybę įdomių, o taip pat pasibaisė-
tinų interjero stilių. Be darbo mėgstu
skaityti James Joyce, T. C. Boyle, Ko-
bo Abe, Haruki Murakami, Jack Ke-
rouac ir t.t. 

– Kokie tolimesni ateities
planai?

– Planų ir idėjų turiu be galo
daug. Vieni jų siejasi su fotografija,
kiti – su kitokia menine technika.
Netrukus vyksiu į Lietuvą, kur jau
turiu sugalvojusi kitą fotografijų
ciklą. Taip pat turiu, sumanymų, ku-
riuos mėginsiu pritaikyti interjere.
Matau, kas galėtų būti ant sienų,
lubų ir grindų, kas šiame chaoso
amžiuje nuramintų sielą ar priešin-
gai – pakurstytų jausmus. 

– Ką dar norėtumėte pridėti
ar palinkėti dienraščio skaityto-
jams?

– Noriu palinkėti išmokti džiaug-
tis kiekviena gyvenimo akimirka, nes
praeitis jau praėjo, ateities dar nėra,
o dabartis yra čia ir dabar. 

Neskubėk.
Nesirūpink.
Čia esi tik trumpam.
Tad būtinai stabtelk
Pauostyti gėlių!

Kiekvienas save išreiškiame skir-
tingais būdais. Vieni rašo, kiti dai-
nuoja, kiti – šoka arba kuria poemas.
Rasa yra viena iš kūrėjų, kuri savo
sielą ir jausmus išlieja tapydama.
Prieš metus atsiradęs begalinis noras
fotografijai menininkei suteikė dar
daugiau saviraiškos galimybių. Anot
jos, fotografijos darbai nėra jos jaus-
mai ir išsiliejimas. Tai yra gamtos
dovanos, kurias ji pasiima. Tikiuosi,
jog ir mes galėsime trumpam sustoti,
pažvelgti į dangų, medį, smėlį ir
patirti „katarsį nuo supančio grožio
ir ramybės.” Kaip teigia Rasa, visi
esame šios stebuklingos ir nepakarto-
jamos Visatos sudėtinė dalis.

Rasa Valienė ir LR generalinis konsulas New York Valdemaras Sarapinas pa-
rodos atidaryme.

Rasos Valienės fotografijos paroda LR generaliniame konsulate New York.
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Atkelta iš 5 psl.
PLB valdybos pirmininkė Regina

Narušienė pristatė PLB valdybos
praėjusių metų veiklos apžvalgą ir
2010 m. veiklos planus. Jau ne pirmą
kartą sesijoje buvo svarstomas vis dar
neišspręstas dvigubos pilietybės
klausimas, kuris, ambasadorius Ž.
Pavilionio įsitikinimu, yra ne vieno
politiko ar politinės partijos rūpestis.
Nemažai diskusijų sukėlė Valdovų
rūmų paramos komiteto JAV ataskai-
ta – buvo svarstoma, kas turėtų
tvarkyti šio komiteto turimas lėšas. 

Vertinga apylinkių ir apygardų
veiklos patirtimi pasidalino jų pir-
mininkai. Kalbėjusieji pasidžiaugė,
kad vis dėlto atsiranda entuziastų,
savo laiką, lėšas skiriančių darbui
Bendruomenėje – nemažėjantį mūsų
tautiečių aktyvumą rodo ir vienas
kitą vejantys renginiai telkiniuose.
Vienas jų – 2012 m. Boston mieste
vyksianti Šokių šventė, apie kurią
papasakojo Boston (MA) apylinkės
pirmininkė Rima Girniuvienė.

Sekmadienio rytmetį viešbučio
salėje šv. Mišias aukojo iš Čikagos
atskridęs kunigas Artūras Sedera-
vičius.

Paskutinį rugsėjo savaitgalį lie-
tuvišką šneką buvo galima išgirsti  ne
tik ,,Renaissance” viešbutyje – ne-
mažai tautiečių sukvietė Lietuvių
dienų Orlando renginiai. Sporto sir-
galiai stebėjo penkių Floridos apygar-
dos lietuvių komandų varžybas. ,,Or-
lando Mela Room” salėje vyko Flo-
ridoje gyvenančių ir kuriančių me-
nininkų darbų paroda – fotografė
Edita Klinkel  pristatė fotografijas,
Oksana Kofman ir Irma Kirvelienė –
tapybos darbus, Saulius Jankauskas
– iš stiklo sukurtus kūrinius. Besi-
šnekant su šiais žmonėmis jie pra-

sitarė, kad savo darbus mielai prista-
tytų ir kituose lietuvių telkiniuose –
toks pasižmonėjimas leistų artimiau
susipažinti su šiapus Atlanto ku-
riančiais lietuvių menininkais. Šešta-
dienio vakare visi susirinko paklau-
syti ką tik 50-metį Lietuvoje pažy-
mėjusios grupės „Vairas” atliekamų
skambių dainų, keletą šokių sušoko
St. Petersburg lietuvių pramoginių
šokių šokėjai, vadovaujami Ramutės
Krikščikienės. Ir sesijos dalyviai, ir
Floridos lietuviai džiaugėsi šia jau
trejus metus iš eilės vykstančia di-
džiausia lietuviška švente Floridoje,
kurios rūpesčiai gulė ant  floridiečių
pečių. Floridos apygardos pirminin-
kas Alvydas Smilinskas pripažino,
kad darbo iš tiesų netrūko – juk
vienu metu reikėjo pasirūpinti, jog
sklandžiai vyktų abu renginiai. Ne
vienas sesijos dalyvis, pamatęs pil-
nutėlę salę jaunų lietuvaičių, susi-
rinkusių į ,,Vairo”  koncertą, svarstė:
,,Ką turime daryti, kad šis jaunimas
ateitų į Bendruomenę su naujomis
idėjomis, su noru tęsti pradėtus dar-
bus?”  Matyt, vykstant kartų kaitai,
turi keistis ir pati Bendruomenė, ras-
tis naujos veiklos formos, patrauklios
ir jauniems žmonėms. Labai svarbu,
kad tai suprastų ir Bendruomenės
senbuviai, savo patirtimi, geranoriš-
kumu galintys patraukti į Bendruo-
menę naujus žmones. Na, o sesijos
dalyviai, nusprendę susitikti ateinan-
čių metų spalio 8–11 dienomis Eli-
zabeth (NJ), namų darbams gavo ne-
lengvą užduotį – surasti būdus, kaip
įgyvendinti L. Vismano pristatytą
JAV LB strategiją, apibrėžiančią ben-
druomenės  misiją ir viziją. Norisi ti-
kėti, kad ,,strateginės” idėjos taps
tikrove, padėsiančia ne tik tęsti senas
Lietuvių Bendruomenės tradicijas,
bet ir rašyti naujus mūsų Bendruo-
menės istorijos puslapius.

JAV LB XIX tarybos sesija

L. Timukienės nuotraukos

JAV LB Krašto valdybos nariai.

Margumynai

Palangos parke, šalia Gintaro
muziejaus, archeologai rado tris XII a.
kuršių gyvenvietes, aptiko retų radi-
nių. Kuršių gyvenvietės aptiktos atsi-
tiktinai – pradėjus tvarkyti Palangos
Botanikos parko inžinerinius tinklus.
Sluoksnelis po sluoksnelio ir paaiš-
kėjo, kad tranšėja, anot archeologų,
perkasta tiesiai per kuršio gyvenamo-
jo namo vidurį.

„Atidengėme pastatą, kuris yra
maždaug 3 ant 4 metrų dydžio. Yra
krosnis, židinys, yra gyventa – gana
intensyvus kultūrinis sluoksnis su
radiniais, su keramika, su metaliniais
radiniais”, – pasakoja archeologinių

kasinėjimų vadovas Rokas Kraniaus-
kas.

Nors kasinėjamas kultūrinio
sluoksnio paviršius, kai kurie, kaip
spėjama, XII amžiaus radiniai ar-
cheologus nustebino. Be tradicinės
kuršių keramikos šukių, surasta pa-
saginė sagė. Tokios dažniau aptinka-
mos kapinynuose. Gyvenvietėse, anot
archeologų, papuošalus kuršiai mėty-
davo labai retai.

O rastą sidabro lydinį specialistai
vadina itin retu – greičiausiai atke-
liavusiu iš Skandinavijos. Toks anuo-
met atstodavo pinigus.

Delfi.lt

Palangoje aptiktos trys XII a. kuršių gyvenvietės

Atkelta iš 7 psl. aiškius naciona-
listus bei profašistus, skanduojančius
šūkius „Latvija – tik latviams”, „Per-
kelkim rusus į Rusiją”. Agentūra ci-
tuoja šaltinį iš Rusijos užsienio rei-
kalų ministerijos, kuris tvirtina, kad
neofašistų įtraukimas į naująją Lat-
vijos vyriausybę „padės kryžių” nu-
matytam prezidento viešnagei į
Maskvą. Aplankyti Rusiją Valdis Zat-
lers dar liepą pakvietė Rygoje viešėjęs
Dmitrij Medvedev administracijos
vadovas Sergej Naryškin. Latvijos
prezidentas rugpjūčio mėnesį žurna-
listams sakė, kad per apsilankymą,
kurio data dar nenustatyta, jis su
Rusijos vadovu norėtų aptarti ir is-
torijos klausimus...

Bet ir Maskva dabar nusivylusi
savo globotinių pralaimėjimu Latvi-
joje. Mat prieš pat rinkimus laikraštis
„The New York Times” rašė, kad ru-

siškos partijos šioje šalyje kelia galvą,
o svarbiausia jų, „Santarvės centras”,
net gali įeiti į vyriausybės sudėtį...
Vėlų šeštadienio vakarą per Kremlių
nuvilnijo gilus nusivylimo atodūsis:
rusakalbiams, trečdaliui iš visų maž-
daug 2,2 mln. Latvijos gyventojų, at-
stovaus 29 patikėtiniai – ir toli gražu
ne patys uoliausi kitataučių gynėjai.
Norėdamas juos patraukti valdan-
čiųjų pusėn, V. Dombrovskis ketina
jiems skirti vieną ministro vietą...

Žvelgdami iš Lietuvos varpinės,
galime paklausti: ar panašūs rezulta-
tai galėtų būti ir mūsų šalyje, jei rin-
kimai vyktų tuojau pat? Ar Lietuvos
rinkėjai suteiktų pasitikėjimo verdik-
tą Andriui Kubiliui, iš kurio mokėsi
ir V. Dombrovskis, taip pat turintis fi-
ziko išsilavinimą? Atsakymą girdžiu
jau dabar: ne. Bet neskubėkime: dar
keleri metai duos tikslų atsakymą...   

Latvijos rink∂jai: o vis d∂lto
valdžia teisi...

Pirmieji dinozaurai buvo labai reti
Ankstyviausi į dinozaurus pana-

šūs padarai išsivystė 9 mln. metų
anksčiau nei manyta. Tokias išvadas
priėjo specialistai, ištyrę 250 mln.
metų senumo pėdsakus Lenkijoje.
Gyvūną, kuris šiuos pėdsakus paliko,
mokslininkai pavadino Prorotodac-
tylus. Pėdsakai labai maži: vos kelių
centimetrų ilgio, todėl padaras turėjo
būti maždaug katės dydžio ir svėrė
kilogramą ar du. Įdomu tai, kad Pro-
rotodactylus vaikščiojo ant keturių
kojų ir buvo labai retas.

Pėdsakai atsirado praėjus vos 2
milijonams metų po Permotriaso ma-
sinio rūšių išnykimo, per kurį nuo
planetos paviršiaus dingo daugiau
nei 90 procentų jūrinių rūšių ir apie
70 procentų stuburinių.

Permo katastrofa nusinešė dau-
giau nei 90 proc. gyvybės Žemėje: la-
bai suaktyvėjo ugnikalniai, klimatas
pradėjo greitai šilti, o gyvenimas van-
denynuose apmirė. Iki šiol moksli-
ninkai manė, kad dinozaurai atsirado
tik praėjus 15–20 milijonų metų, kai

planeta tapo labiau tinkama gyvybei.
Tačiau pėdsakai rodo, kad dinozaurų
eros pradžia buvo glaudžiai susijusi
su Permo pabaigos įvykiais.

Nors pėdsakai turi visus požy-
mius, būdingus dinozaurams, jie nėra
nenuginčijamas įrodymas.

Bernardinai.lt
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Skambinkite tel.: 1-866-438-7400
Pirmadienî ir ketvirtadienî, nuo 6 val. v. iki 10 val. v. 

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈ PAGALBOS LINIJA

Artėja lietuvių kalbos tėvu vadinamo 
J. Jablonskio jubiliejus

ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui“ iš Lietuvos

2010 metai atnešė ne mažiau
gražių sukakčių ir jubiliejų, nei pra-
ėjusieji, kai buvo minimos 1000-osios
Lietuvos vardo paminėjimo metinės.
Šiemet šventėme Nepriklausomybės
atgavimo 20-ąsias metines, liepos 15-
ąją sukako 600 metų nuo Žalgirio
mūšio dienos, o metams baigiantis,
gruodžio pabaigoje bus minimos kal-
bininko, lietuvių kalbos tėvu vadi-
namo Jono Jablonskio 150-osios gi-
mimo metinės.

J. Jablonskis – zanavykų krašto
žmogus, gimė Kubilėlių kaime, netoli
Naumiesčio, dabartiniame Šakių ra-
jone. Gimtinės vietoje šiandien – tik
paminklinis akmuo, nes sodyba iki
pamatų sudegė Antrojo pasaulinio
karo metais. 

J. Jablonskis augo didelėje šeimo-
je, santykiai tarp brolių ir seserų,
turėjusių skirtingas motinas, buvo
sudėtingi. Tėvai nuolat keitė vietas ir
kraustėsi iš vienos sodybos į kitą.
Pardavę ūkį Kubilėliuose, Jablons-
kiai persikėlė į Meištus, priešais bu-
vusį Vladislavovą (dabar tai – Ku-
dirkos Naumiesčio dalis). Kubilėlius
teko palikti, nes šeima buvo persekio-
jama žandarų dėl to, jog padėdavo ne-
legaliai pereiti sieną. Meištuose taip
pat ne itin sekėsi – čia 1875-aisiais
sudegė šeimos gyvenamasis namas,
tad teko kraustytis į Rygiškius. Bū-
tent šiame kaime netoli Šakių yra

išlikusi sodyba, kurioje ir šiandien
veikia J. Jablonskio muziejus.

Rygiškių kaimo pavadinimą J.
Jablonskis pasirinko savo slapyvar-
džiu ir pasirašinėjo Rygiškių Jonu.
1872–1881 metais J. Jablonskis mo-
kėsi Marijampolės gimnazijoje, kur
vos neliko antriems metams pirmoje
klasėje, tačiau vėliau tapo geriausiu
mokiniu, ypač jam sekėsi lotynų kal-
ba. Pagerbiant įžymųjį kalbininką,
gimnazija 1921 metais buvo pavadin-
ta Rygiškių Jono vardu. Šis vardas,
prasidėjus Lietuvos okupacijai 1940-
aisiais, buvo panaikintas, o 1992 me-
tais vėl sugrąžintas. Tuomet prie
gimnazijos buvo atidengtas skulpto-
riaus Petro Aleksandravičiaus sukur-
tas paminklas Jonui Jablonskiui.
Iškilmėse dalyvavo ir tuometis Aukš-
čiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Sei-
mo pirmininkas Vytautas Landsber-
gis, garsiojo kalbininko anūkas – jo
motina Ona yra J. Jablonskio dukra.

Tėvai tikėjosi, kad Jonas bus ku-
nigu, bet jis įstojo į Maskvos univer-
sitetą, istorijos ir filologijos fakultetą
ir jį baigęs 1885 metais grįžo į Lietu-
vą, kur po ilgų darbo paieškų įsidar-
bino Marijampolės teisme, vėliau
išvyko dirbti į Mintaujos gimnaziją.

Svarbiausi J. Jablonskio veikalai,
įtvirtinę lietuvių kalbos pagrindus –
„Lietuvių kalbos gramatika” (1922
m.) ir „Lietuvių kalbos vadovėlis’’
(1925 m.). Būtent jam turime būti
dėkingi už tai, kad šiandien varto-
jame tokius lietuviškus žodžius kaip
„vadovėlis”, „deguonis”, atvirukas”,
„praeitis”, „ateitis”, „degtukas”, „pa-
žanga”, „mokinys”, „pirmadienis” ir
daugelį kitų.

Šiemet vasario 23-ąją sukako 80
metų nuo J. Jablonskio mirties, jis
palaidotas Kaune, Petrašiūnų kapi-
nėse.

Rygiškių kaime esanti XIX am-
žiaus pabaigos tipiška zanavykų so-
dyba, kurioje J. Jablonskis dažnai
lankydavosi kaip studentas ir vėliau
mokytojas, kur praleisdavo savo va-
saros atostogas, išliko iki mūsų die-
nų. Čia esančio namo vienoje pusėje
yra atmintinė paroda, kurioje – įvai-
rūs dokumentai, nuotraukos, moks-
liniai darbai, keletas kalbininko as-
meninių daiktų. Šioje sodyboje jau
nemažai metų vasaromis vyksta
kaimo teatro šventės, čia kasmet ren-
giami ir kanklininkų seminarai. Prieš
keliolika metų gyvenamasis namas

buvo atnaujintas, perdengtas stogas,
bet laikas negailestingai viską ardo –
skiedrinis stogas daugelyje vietų pra-
kiuro, rodinius naikina drėgmė.

Kitoje namo pusėje gyvena šios
sodybos prižiūrėtojas Jonas Gliosas,
kuris priima lankytojus, parodo mu-
ziejaus rodinius. Vyriškis pasakoja,
kad per metus sodyboje apsilanko
apie 300 žmonių, kuriuos domina
lietuvių kalbos tėvo gyvenimas ir dar-
bai. Prižiūrėtojas neslepia, kad na-
mui būtinas remontas, kad dėl kiauro
stogo nukenčia rodiniai ir tikisi, kad
šiais jubiliejiniais J. Jablonskio me-
tais bus imtasi šios sodybos tvarkymo
darbų.

„Mums visos tos bėdos gerai ži-
nomos ir jau ne kartą bandėme imtis
sodybos tvarkymo darbų, tačiau iki
šiol nelabai sekėsi. Buvo parengtas
ne vienas rekonstravimo projektas
įvairiems Europos Sąjungos fondams,
tačiau paramos nepavykdavo gauti.
Šiemet pagaliau remonto darbai pa-
judės, manau, kad pavyks kai ką pa-
daryti iki jubiliejaus gruodžio mėnesį,
o kitąmet darbai bus tęsiami’’, – sakė
Šakių rajono savivaldybės kultūros
skyriaus vedėja Augenija Kasparevi-
čienė.

Vedėja teigė, kad lėšų apie 1 mili-
joną litų nutarta skirti iš Lietuvos
valstybės biudžeto. Už šiuos pinigus
bus sutvarkytas gyvenamasis namas,
atnaujinta kalbininko paroda, taip
pat sutvarkyta iki mūsų dienų išli-
kusi klėtis, kurioje bus įrengtas Griš-
kabūdžio krašto etnografijos kam-
pelis. 

Kalbininkas, Seimo narys Arvy-
das Vidžiūnas, vertindamas J. Jab-
lonskio nuopelnus bendrinei lietuvių
kalbai, siūlė visus 2010 metus skelbti
J. Jablonskio metais ir teigia, kad
prie tokios lietuvių bendrinės kalbos,
kurią diegė J. Jablonskis, grįžti jau
neįmanoma, nes ji tiko XIX amžiaus
pabaigoje – XX amžiaus pradžioje, o
dabar tas modelis neatitinka XXI am-
žiaus iššūkių, pasikeitė pats bendri-

nės kalbos suvokimas.
,,Jablonskis normų šaltiniu laikė

tik liaudies kalbą, o jau 1933–1940
metais leista ‘Gimtoji kalba’ svar-
biausiu bendrinės kalbos veiksniu,
sekdama kitų šalių mokslininkais ir
normintojais, iškėlė dabartinę jos
vartoseną. Šiandien turime nelengvai
rinktis tarp dviejų kraštutinumų –
autentiškumo (ir kalbos grynumo)
bei naujoviškumo, nes paties gyveni-
mo raida, o šiais visuotinės komu-
nikacijos laikais ir ūmūs pokyčiai
neša ir reikalauja vis daugiau kalbos
naujovių, nesančių tautos auten-
tiškoje kalboje”, – teigia A. Vidžiūnas.

Pasitinkant artėjantį jubiliejų,
birželį Kudirkos Naumiestyje sureng-
ta jau 38-oji Kalbos diena, šįsyk skir-
ta J. Jablonskiui. Jos metu A. Vidžiū-
nas kalbėjo apie J. Jablonskio asme-
nybę, profesorė Giedrė Čepaitienė
atskleidė J. Jablonskio, kaip varpi-
ninko, veiklą, o jo provaikaitė Eglė
Griciuvienė pristatė jos parengtą ir
neseniai pasirodžiusią knygą „Kons-
tancijos ir Jono Jablonskių šeima”.  

Šioje knygoje rašoma apie Kons-
tancijos ir Jono Jablonskių šeimą,
apie juos pačius ir apie jų vaikus: duk-
ras Oną Landsbergienę, vėliau gar-
sią okulistę, ir Juliją Petkevičienę,
tapytoją, teisininko Tado Petkevi-
čiaus žmoną, sūnų Konstantiną – is-
toriką, Vytautą – Lietuvos aviacijos
kapitoną ir Joną Jablonskį jaunes-
nįjį-diplomatą, sunaikintą su kitais
tėvynainiais netoli Červenės 1941 m.
Šioje šeimos knygoje atgyja ir kiti
Jablonskių bei Sketerių giminės –
tarp jų ir iškilus daktaras, rašytojas
Adomas Sketeris, teisininkas  Motie-
jus Čepas. Prie šeimos rato priskirti
ir artimiausi bičiuliai: Jono Bulotos,
Prano Mašioto, Motiejaus ir Marijos
Lozoraičių bei kitos šeimos, Sofija
Čiurlionienė, Gabrielė Petkevičaitė-
Bitė ir kiti žinomi asmenys. 

Renginiai, skirti kalbos tėvo ju-
biliejui, vyks iki pat šių metų pabai-
gos.  

J. Jablonskio sodyba Rygiškių kaime.                A. Vaškevičiaus nuotraukos

A. Kasparevičienė patikina, kad šie-
met bus pradėti sodybos atnaujinimo
darbai.

J. Jablonskio paminklas Marijampolėje, prie Rygiškių Jono gimnazijos.
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• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

Îvairenybès

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  

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

Į Amžinybės sodus iškeliavo Lietuvos visuomenės veikėjas, žur-
nalistas, publicistas, daugelio straipsnių ir knygų autorius, Lietuvos
patriotas VILIUS BRAŽĖNAS, kuris savo kovą už Lietuvos išlais-
vinimą pradėjo dar 1944 m. mūšiuose su Raudonąja armija prie Se-
dos. Po to daugelį dešimtmečių kaip antikomunistas ir okupuotos
Lietuvos teisių gynėjas reiškėsi išeivijoje, JAV, o Lietuvai atgavus ne-
priklausomybę grįžo gyventi į Tėvynę ir su bolševizmo reliktais ko-
vojo jau laisvoje Lietuvoje.

Už nuopelnus Lietuvos valstybė jam yra suteikusi Vyčio Kry-
žiaus ordino Riterio kryžių, o Lietuvos atsargos karininkų sąjunga –
medalį „Už nuopelnus Lietuvai”.

Velionis aktyviai veikė iki paskutinės savo ilgo ir energingo gyve-
nimo dienos. Jo atminimas amžinai liks Lietuvos žmonių atmintyje.

Nuoširdžią užuojautą reiškiame Velionio artimiesiems ir ben-
dražygiams.

Andrius Kubilius
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas

Kaip prezidentienė Sofija
Smetonienė pakrikštijo „Biržietį”

ANTANAS SEIBUTIS
Specialiai „Draugui“ iš Lietuvos

Po pirmosios aviacijos šventės,
įvykusios 1936 m. rugpjūčio 23 d.,
biržiečiai surinko daugiau kaip 9,000
litų ir už juos Lietuvos aeroklubui
(LAK) padovanojo sklandytuvą. Ge-
riausią to meto sklandytuvą pagal už-
sienietiškus brėžinius Kaune, Alek-
sote pagamino aviacijos dirbtuvių
meistras P. Mainelis. Dėkingi aviato-
riai jį pavadino „Biržiečiu”.

1937 m. pradžioje paaiškėjo, kad
du Lietuvos sklandytojai su dviem
sklandytuvais galės vykti į JAV ir da-
lyvauti varžybose. Tai buvo atsakas į
Amerikos lietuvių sportininkų vizitą
1935 m. 1937 m. birželį Elmiroje (El-
mira, NY) įvyko VIII JAV sklandyto-
jų sąskrydis. Buvo nutarta pasiųsti
jame dalyvauti sklandytojus Bronių
Oškinį ir Joną Pyragių. Nors abu
sklandytuvai jau buvo pradėti ga-
minti, dėl dalyvavimo varžybose dar-
bus teko labai paspartinti.

„Biržietis” buvo baigtas statyti
laiku ir 1937 m. gegužės 26 d. LAK
šventėje buvo pakrikštytas. Jo krikš-
tatėviai tikrai garbingi – tai preziden-
tienė Sofija Smetonienė ir švietimo
ministras profesorius Juozas Tonkū-
nas.

1939 m. „Biržietis” dalyvavo pir-
mosiose Baltijos šalių orinio sporto
varžybose. 1938 m. liepos 25 d. šiuo
sklandytuvu Pyragius nuskrido 173
km ir pasiekė 2,660 m aukštį. Už pa-
siektus rezultatus tarptautinė sklan-
dymo federacija suteikė Pyragiui
tarptautinio „D” piloto geriausią kva-
lifikaciją.

Apie mūsų „žemietį” pagarbiai
rašė „Lietuvos sparnai”, 1937 m. bir-
želio 11 d. palydėdami lakūnus Pyra-
gių ir Oškinį į JAV Lietuvos sklandy-
mo laimėjimų rodyti.  Oškinis ruošėsi
dalyvauti varžybose su savo sukurtu
sklandytuvu Bro-4 „Rūta”, o Pyra-
gius – su „Biržiečiu”. Štai ką ,,Lietu-
vos sparnai” rašė apie ,,Biržietį”:

„Antras sklandytuvas ‘Biržietis’
yra pritaikytas specialiai termiškam
skriejimui. Dėl savo nepaprastai ilgų
sparnų (18 m) ir geros formos sklan-
dytuvas turi labai mažą žemėjimo
greitį, todėl juo galima laikytis ore,
esant visai silpnam vėjui. Sklandy-
tuvas tinka aukščio ir atstumo rekor-
dams siekti.” 

Koks buvo šio sklandytuvo liki-
mas? Stasys Čekanauskas 1973 metų
Amerikos lietuvių aeroklubo Čikago-
je leidžiamame žurnale „Plieno spar-
nai” Nr. 4 prisimena, kad 1940 m. ba-
landžio 21 d., skrisdamas su „Biržie-
čiu” patyrė avariją ir pragulėjo ligo-
ninėje keturis mėnesius. „Biržietis” bu-
vo remontuojamas LAK dirbtuvėse.

Taip jis sulaukė ir tarybinės oku-
pacijos. 1940 m. liepą visi Lietuvos
aeroklubo lėktuvai ir sklandytuvai iš
Kauno buvo nuskraidinti į Aukštagirį
netoli Vilniaus. Čekanauskas saugojo
juos, kol 1941 m. birželio mėnesį Lie-
tuvą okupavo vokiečiai. Jie čia dar
kurį laiką mokėsi sklandyti, vėliau

išsikėlė kitur.
Vokiečiai iš Aukštagirio buvusius

LAK lėktuvus pervežė į Parubanės
aerodromą, kur Čekanauskui teko
dirbti mechaniku. Vėliau didesnė da-
lis lėktuvų buvo išgabenta, anot Če-
kanausko, į Vokietiją. Į Vokietiją
buvo išgabenti, kiek pavyko sužinoti,
ir sklandytuvai, tarp jų ir „Biržietis”.

Teko domėtis šiuo klausimu ir
klausti žemiečio, garsaus aviacijos
istoriko Jono Balčiūno, gal jis ką nors
žino apie tolimesnį sklandytuvo
„Biržietis” likimą. Jis pats negalėjo
pasakyti nieko naujo, teigė, kad savo
laiku buvo domimasi, tačiau viskas
užsibaigdavo žinia apie sklandytuvo
išgabenimą į Vokietiją.

Žinant, kokia tvarka ir situacija
buvo pokario metais, nenuostabu,
kad taip daugiau nieko ir nežinoma
apie už biržiečių visuomenės surink-
tas lėšas LAK dovanotą vieną ge-
riausių ir moderniausių to meto
sklandytuvų „LY – Biržietis”.

Garsus lakūnas Jonas Pyragius „Biržietyje”.

„Biržiečio” brėžiniai.

Mokslininkų ekspedicija Papua
Naujojoje Gvinėjoje įvyko praėjusių
metų balandžio ir rugsėjo mėnesiais,
tačiau tik dabar paviešinti jos metu
padaryti atradimai. Jie teigia radę
anksčiau niekur neaprašytą vamzde-
lio formos nosies šikšnosparnį – vieną
iš šešių naujų žinduolių, rastų per
ekspedicijas. Per tyrimą taip pat buvo
dokumentuota nauja kalninių pelių
rūšis. Graužikai didžiąją dalį gyveni-
mo praleidžia įsirausę miško žemėje
ar greta jos. 

Tarp 24 naujų varlių rūšių išsi-
skyrė viena Platymantis rūšies ats-
tovė, aptikta Nakanai aukštikalnėse.
Platymantis priklauso rūšiai, kurios

atstovai kiaušinius deda ant žemės
arba medžių, kur jie išsirita iškart į
varliukus. Pirminėse stadijose jie
nėra buožgalviai, o tai, anot moksli-
ninkų, padeda jiems išgyventi. 

Nakanai kalnai priglaudžia ir
daugybę vorų rūšių. Balandžio eks-
pedicijos metu jų buvo rasta daugiau
nei šimtas rūšių. Nauja Anelosimus
rūšis, pasižyminti ilgomis priekinė-
mis kojomis, buvo viena naujai rastų-
jų. Iš beveik šimto naujų atrastų vabz-
džių rūšių pagrindine įžymybe tapo
įspūdingas rožinių akių žiogas. Ap-
tikti Mullerio kalnuose žiogai buvo iš-
ties sunkai susekami, kadangi gyvena
aukštai medžių viršūnėse.     Delfi.lt

Mokslininkai rado 200 naujų gyvūnų rūšių
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Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

SKELBIMAI

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

CHICAGO, IL 60629
Tel.: 773-585-9500

DF RUDENS VAJAUS ĮNAŠAI

PIRKSIU: Jono Rimšos,
Petro Rimšos, 
V. Vizgirdos, 

A. Valeškos, A. Varno, 
V. Kasiulio, A. Galdiko ir
Murino tapybos darbus. 

Tel. 708-349-0348.

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. dvejiems ir 2.50 proc.
trejiems metams terminuotas

indėlis California Lithuanian Credit
Union Santa Monica, California

Tel. 310-828-7095
Valdžios apdrauda iki $250,000

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 Bank, 
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

ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Baigėsi karšta vasara. Nauji ru -
dens derliaus vaisiai noksta soduos e,
daržuose. Naujo rudens derliaus la -
bai laukia ir Draugo fondas. DF yra
,,Draugo” finansavimo jėgainė. 

Neseniai buvo išsiųsti Draugo
fon do rudens vajaus laiškai. Jie jau
grįžta atgal su čekiais su atkarpomis.
Norime atkreipti dėmesį į organizaci-
jas, kurių iždai nėra tušti ir apie ku-
riuos nemažai rašoma ,,Draugo” pus-
lapiuose. Be to, atokiai dar stovi ir
kažko laukia mūsų jaunoji karta ir
kai kurie vyresnieji bei profesionalai.
Jų pavardes su įnašais mielai skelb-
tume dienraštyje, o tūkstantininkus
įamžintume Draugo fondo garbės są -
rašuose. Deja, jų vis dar nesulaukia -
me ateinant į Draugo fondą, nors la -
bai laukiame ne vienerius metus. 

Didelę savo padėką reiškiame vi-
siems aukotojams, o ypač vyresniajai
kartai, kurie iš savo kuklių pensijų ar

santaupų (nors jų santaupos visai
sumažėjo) dar remia Draugo fondą,
taip palaikydami ,,Draugo” dienraštį.

,,Draugas” – mūsų visuomenės
veidrodis. DF nariai yra įvairių pa -
žiū rų ir įsitikinimų, bet visi kartu
remia krikščioniškos minties laik raš -
tį. ,,Drauge” randame kritikos sau,
išeivijai, o taip pat Lietuvos valstybės
bei krašto įvariems gyvenimo reiš -
kiniams.  Ypač svarbus ,,Draugo” šeš-
tadieninis kultūrinis priedas. Rū -
pinkimės dienraščiu, kad jis būtų
mūsų laikraštis – kasdieninis, nuo la -
ti nis draugas.

Visiems, jau atsiliepusiems į
Drau go fondo rudens vajų, tariame
nuo širdų ačiū.

Rašydami testamentus, ne-
pa mir š kite dalį turto paskirti
Drau go fondui.

Marija Remienė
DF pirmininkė

Su  250–200 dolerių:
Donatas Januta, garbės narys,

iš viso 7,200 dol., Oakland, CA
Nemira Šumskienė, garbės na -

rė, iš viso 4,700 dol., Chicago, IL
Vidmantas ir Nijolė Raišiai, gar-

bės nariai, iš viso 1,800 dol., Mercer
Island, WA

Marija Kuprienė, garbės narė,
iš viso 1,000 dol., Cicero, IL

XYX iš viso 900 dol., Oak Park, IL
Su 100 dolerių:

Marija Vaitkienė, garbės narė,
iš viso 3,400 dol., Belleville, IL

Dr. Ona Garūnienė, garbės na -
rė, iš viso 2,500 dol., Lemont, IL

Vaclovas ir Margarita Momkai,
garbės nariai, iš viso 2,000 dol.,
Chicago, IL

Sigutė ir Gediminas Damašiai,
garbės nariai, iš viso 1,805 dol.,
Libertyville, IL

Kazimieras ir Genovaitė Kriau -
čiūnai, garbės nariai, iš viso 1,700
dol., Lemont, IL

Aldona Prapuolenytė, garbės
narė, iš viso 1,510 dol., Putnam, CT

Jonas Pleirys, iš viso 840 dol.,
Chicago, IL

Jonas Siaurusaitis, iš viso 600
dol., Gwynn Oak, MD

Dr. Audrius V. Plioplys, iš viso
300 dol., Chicago, IL

Dr. Aldona Balch-Gravrogkas ir
Jugis Gravrogkas, iš viso 270 dol.,
Menands, NY

Rimas Černius, iš viso 150 dol.,
La Grange Park, IL 

Su 50 dolerių:
Vytautas Graužinis, garbės

narys, iš viso 1,570 dol., Elgin, IL
Enata Skrupskelytė, garbės

narė, iš viso 1,155 dol., Chicago, IL

Romanas ir Rasutė Stropai, gar-
bės nariai, iš viso 1,050 dol., Lock-
port, IL

Genė Juodikienė, iš viso 895 dol.,
Chicago Ridge, IL

Emilija Kelienė, iš viso 400 dol.,
Willow Springs, IL

Aldona Kavaliūnienė, iš viso 250
dol., Waukegan, IL

Irena Veleckytė, iš viso 290 dol.,
Chicago, IL

Mečys ir Elena Wasilewski, iš
viso 225 dol., Lemont, IL

A. a. Marijos Janeckienės atmini -
mui Rita Kavolienė, iš viso 100 dol.,
Carlisle, PA

Daina Smith, iš viso 100 dol.,
Chicago, IL

Aldona Rekašienė, iš viso 50 dol.,
Glenview, IL

Su 35–25–20– 0–5  doleriais:
Vanda Kaunienė, garbės narė,

iš viso 2,870 dol., Westchester, IL
Kostas Bružas, garbės narys, iš

viso 2,400 dol., Homewood, IL
Teodoras ir Ritonė Rudaičiai,

garbės nariai, iš viso 1,315 dol.,
Lemont, IL

Diane Grajauskas, iš viso 120
dol., Glastonbury, CT

Izabelė Naujalienė, iš viso 425
dol., Cicero, IL

Stasė Labanauskienė, iš viso 25
dol., Chicago, IL

Benediktas Žemaitis, iš viso 25
dol., Chatham, IL

Dr. Joseph Kalvaitis, iš viso 535
dol., Chicago, IL

Mary Kinčius, iš viso 50 dol.,
Naperville, IL

Rev. Albin Janiunas, iš viso 5
dol., Cambridge, MA 

DF dėkoja visiems už aukas

Rudeninis DF vajus

Gerbiamieji, ieškau nusipirkti J. Rimšos, V. Vizgirdos, K. Šimonio, P.
Puzino, J.  Šileikos, A.  Galdiko, P. Domšaičio, K. Jonyno, V. Petravičiaus,
V. Igno, K. Žoromskio, M. Dobužinskio, K. Skleriaus, V. Kasiulio, A. Žmui-
dzinavičiaus, A. Varno, V.  Rato, J. Čeponio, J. Švažo, A. Gudaičio, P. Kal-
poko, J. Vienožinskio, A. Dargio,  Samuolio, J. Mackevičiaus, A. Valeškos,
P. Kiaulėno, G. Staniulio ir daugelio kitų lietuvių dailininkų sukurtų tapy-
bos ir grafikos darbų: P. Rimšos, V. Kašubos skulptūrų bei lietuviškų meda-
lių. Taip pat norėčiau širdingai padėkoti visiems, kurie atsiliepė į mano
prašymą arba ketina tai padaryti ateityje. Tel. 617-459-9952 (USA), el. p.
modeboston@yahoo.com Adresas: Modestas Rimkus P. O. Box E34, S.
Boston, MA 02127, USA

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir su negalia
vaikams, daugiavaikėms šeimoms bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: Jonas
ir Ona Treškos $25, Russell E. Hol-
mes $100, Elena Reklaitis $50, Ma-
rytė Černiūtė $20, Laima Braune
$50, Otilija Kasparaitienė $30, dr.
Algirdas ir Raminta Marchertai
$200, William Saunders $90 tęsiant
mergaitės metinę paramą, dr. Re-

migijus ir Aldona Gaškos $2,300 stu-
dentų paramai, Marianne Dill $100
Ventos Norvilaitės vestuvių proga,
Barbara Plikaitis $50 a. a. Aldonos
Vasonis ir a. a. Margaret Mudruck
atminimui, dr. Donatas Tijūnėlis
$1,100 neįgalios motinos šeimai.
Labai ačiū. „Saulutė” (Sunlight
Orphan Aid for Lithuania), 414
Freehauf St., Lemont, IL 60439,
tel. (630) 243-7275, el. paštas:
indretijunelis@sbcglobal.net

,,DRAUGO” METINIS POKYLIS VYKS 
Š. M. SPALIO 30 D.

Willowbrook Ballroom salėje
8900 S. Archer Ave., Willow Springs, IL 60480 

Maloniai kviečiame savo atvykimu paremti ,,Draugą”

Pokylyje žada dalyvauti garbingi svečiai iš Washington, DC. 
Bus gardi vakarienė, muzikinę programą atliks 
akordeonistas Martynas Levickis, vyks šokiai. 

Bilietus užsisakyti galima ,,Draugo” admi nistracijoje
tel. 773-585-9500

��A. a. Olimpia Baukienė mirė
š. m. spalio 7 d. Velionė bus pašarvota
antradienį, spalio 12 d., 8:30 val. r.
Šv. Antano bažnyčioje (Cicero, IL).
Šv. Mišios už a. a. Olimpios sielą – 10
val. r. Po Mišių – laidotuvės Šv. Kazi-
miero kapinėse.

��Lietuvių rašytojų draugija, va -
dovaujama rašytojos Stasės Peterso -
nie nės, sekmadienį, spalio 10 d., 2
val. p. p. kviečia poezijos ir dailės mė -
gėjus į Čiurlionio galeriją, Jau nimo
centre, 5620 S. Claremont Ave., Chi -
ca go, IL, kur bus aptarta kun. dr. K.
A. Trimako eilėraščių knyga ,,Jis
man do  vanojo būtį”. 

��Socialinių reikalų skyrius Le -
monte praneša, kad spalio 10 d., sek-
madienį, Pasaulio lietuvių centre po
11 val. r. šv. Mišių nuo 12 val. p. p. iki
2 val. p.p. didžiosios salės vakarinėje
dalyje bus galima pasis kiepyti nuo
gri po ir plaučių uždegimo. 

��Kviečiame į cepelinų pietus,
kurie vyks spalio 10 d. po 10:30 val. r.
lietuviškų šv. Mišių Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo para-
pijos Mozerio salėje, 4420 S. Fairfield

Ave., Chicago. Gau tas pelnas bus
skir tas vaikų globos namų „Vaiko tė -
viškė” auklėtiniams Vilkaviškio vys-
ku pi joje. Tel. informacijai 773-847-
4855 (Salomėja Daulienė).

��Maloniai kviečiame į parodos-
aukciono atidarymą šeštadienį,  spa -
lio 23 d. 6 val. v., Lietuvių dailės mu -
zie juje, Pasaulio lietuvių centre
(14911 127th St., Lemont, IL) Tai dr.
Jono ir Joanos Valaičių daugelį metų
rinkti ir dovanoti Lietuvių Fondui
meno kūriniai. Surinktos lėšos skiria -
mos LF rėmuose įsteigtam ,,Dr. Jono
ir Joanos Valaičių stipendijų fondui”,
skirtam remti medicinos ar meno sri-
tyje studijuojančius studentus.

��Organizacijos ,,Vaiko vartai į
mokslą” Detroit skyrius kviečia spa -
lio 17 d., sekmadienį, po 11 val. r. šv.
Mišių Dievo Apvaizdos bažnyčioje
(Detroit, MI) visus į parapijos salę
koldūnų pie tums. Po pietų 1 val. p. p.
– mu ziki nė popietė, kurios programą
at liks meno ansamblio ,,Dainava” vy -
rų vienetas. 

IŠ ARTI IR TOLI...


