
DRAUGAS
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

ŠEŠTADIENIS - SATURDAY, LIEPOS - JULY 19, 2008 Vol. XCIX Nr. 140Kaina 1 dol.

N
EW

SP
A

P
ER

-
D
O
N
O
T
D
E
L
A
Y

-
D

ate
M

ailed
0
7

-1
8
-0

8

PERIODICALS

DRAUGAS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

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

Íiame
numeryje:

Valiut¨ santykis
1 USD — 2.18 LT
1 EUR — 3.45 LT

•Aeitininkai (p. 2)
•D. Varnienė: ,,Sapnavau
didelį sapną...” (p. 4)
•T. Korris: geram muzikan-
tui reikia jausmų ir aistros
(p. 5)
•Lietuvos ir Lenkijos santy-
kiai šiandien (p. 7, 11)
•,,Medicare” kortelės: ta-
patybės vagysčių priežastis
(p. 8)
•Ne visi išradimai naudin-
gi (p. 10)
•J. Siručio laiškai (p. 11)
•Suradę vietą L. Šimučio
turtai (p. 14)

Vokieçiû kariai aplankè
vaikû namû auklètinius

Popiežius
dalyvavo Kryžiaus
kelio pradžioje

Šiauliai, liepos 17 d. (ELTA) –
Vokiečių kariai, jau antrą kartą daly-
vaujantys NATO oro policijos misijo-
je Lietuvoje, tęsia savo labdaringą
veiklą.

Oro policijos misiją Baltijos šaly-
se atliekantys vokiečių kariai aplankė
Šiaulių apskrities sutrikusio vysty-
mosi kūdikių namų auklėtinius. Ka-
riai atvežė ir padovanojo įvairių žais-
lų, drabužėlių, kitų kūdikiams būtinų
reikmenų. Viešnagės metu svečiai
aiškinosi, kokia parama ateityje būtų
reikalingiausia, ir žadėjo sugrįžti.

Liepos 15 d. vokiečių kariai Kur-
šėnų vaikų namų auklėtiniams pris-
tatė pilną karinį sunkvežimį savo ša-
lyje surinktos paramos. Be to, kariai
remontuoja keletą Kuršėnų vaikų na-
mų patalpų. Vokiečių kariai vykdo
tęstinį paramos projektą, kuriame
dalyvauja ne tik kariai ir karių šeimų
nariai, bet ir Vokietijos Wittmund
apylinkės bendruomenės nariai, įvai-
rios organizacijos, žiniasklaida.

Vokiečių kariai su dovanomis aplankė
Kuršėnų vaikų namų auklėtinius.

KAM nuotr.

Prezidentas pagerbè Buenos Aires
žuvusiû žydû atminimâ

Buenos Aires, liepos 18 d. (Pre-
zident.lt) – Pradėdamas oficialią trijų
dienų viešnagę Argentinos Respubli-
koje, Lietuvos Respublikos preziden-
tas Valdas Adamkus dalyvavo 1994
metais įvykdyto teroristinio išpuolio
prieš Argentinos žydų organizaciją
AMIA minėjimo iškilmėse.

1994 m. liepos 18 d. teroristinio
išpuolio prieš žydų organizaciją
AMIA Buenos Aires aukomis tapo 85
žydų bendruomenės nariai ir dar 300
buvo sužeisti. Prezidentas V. Adam-
kus yra pirmasis užsienio šalies va-
dovas, kuris dalyvavo 1994 m. tero-
ristinio išpuolio prieš žydų bendruo-
menę aukų pagerbime. Buenos Aires
žydų bendruomenė yra antra pagal
dydį už Izraelio ribų gyvenanti žydų
bendruomenė po New York.

Kalbėdamas minėjimo dalyviams,
prezidentas V. Adamkus sakė len-
kiantis galvą prieš žuvusiuosius nuo
terorizmo. „Savęs klausiame kodėl?
Nes demokratijos pasaulis niekada
nesuvokė ir nesuvoks terorizmo pras-
mės – juk terorizmas kaip reiškinys
yra svetimas žmogaus prigimčiai. Te-
roristiniais išpuoliais bandoma sėti
baimę, tačiau sulig kiekvienu tokiu
išpuoliu mes daromės stipresni”, –
pažymėjo Lietuvos vadovas.

Lietuvos prezidentas pabrėžė,
kad beprasmiškai žiaurus Holokaus-
tas nesugebėjo palaužti žydų tautos,
kuri tik dar labiau susitelkė ir tapo
dar tvirtesnė, o 1948 metais buvo
įkurtas Izraelis – šiuolaikinė valsty-
bė, kurios žmonės savo darbais įrodė
meilę laisvei.

Valstybės vadovas pažymėjo, kad
lietuvių tauta 1918 m., po 123 metų
atkūrusi šalies valstybingumą, 1940
– 1990 m. buvo vėl ištrinta iš žemėla-
pio ir paeiliui kentė sovietų, vėliau –
nacių, po to vėl – sovietų okupacijų
terorą. Tačiau, valstybės vadovo nuo-
mone, šie išbandymai tik dar labiau
sustiprino žmonių dvasią, nes nėra
didesnio troškimo už laisvės troškimą
ir nėra stipresnio kovotojo už laisvės
kovotoją.

Prezidentas V. Adamkus pabrėžė,
kad jo dalyvavimas šiame minėjime
yra ne tik kaip šalies, smerkiančios
terorizmą, pagarbos ženklas Argenti-
nos žydų bendruomenei, bet ir kaip

pareiga bendrai ir turtingai lietuvių
ir žydų tautų istorijai, kuri prasideda
dar XIV a. Lietuvos Didžiojoje Kuni-
gaikštystėje. Prezidentas V. Adamkus
pažymėjo, kad Lietuva labai vertina
ryšius su litvakais.

„Mes norime, kad šie ryšiai būtų
ypač glaudūs ir nuolat tvirtėtų. Todėl
aš džiaugiuosi, kad šiandien Argen-
tinos žydų bendruomenė ir Lietuvos
atstovybė Buenos Aires bendradar-
biauja rengdamos įvairius rengi-
nius”, – sakė Lietuvos prezidentas.

Žydų organizacijos AMIA prezi-
dentas Aldo Donzis minėjime sakė,
kad labai norėtų su lietuviais susitikti
ne tokiomis skausmingomis progomis.

Sydney, liepos 18 d. (Bernardi-
nai.lt) – Penktadienį popiežius Bene-
diktas XVI dalyvavo jaunimo Kry-
žiaus kelio pradžioje. Kryžiaus kelias
yra neatskiriama Pasaulio jaunimo
dienų dalis nuo pat šių didžiųjų jau-
nimo susitikimų tradicijos pradžios.
Popiežius dalyvavo Kryžiaus kelio
pradžioje, tačiau pats su jaunimu nė-
jo. Kol jaunimas nešė kryžių Sydney
gatvėmis, popiežius buvo katedros
kriptoje ir jaunimo eiseną stebėjo te-
levizoriaus ekrane.

Kitas popiežiaus apaštališkosios
kelionės penktadienio programos
renginys vyko Sydney universiteto
koplyčioje. Ten popiežius susitiko su
universiteto vadovaujama jaunimo
socialinės reabilitacijos bendruome-
ne. Su popiežiumi susitiko jauni žmo-
nės, praeityje turėję problemų su
narkotikais, alkoholiu, įvykdę nusi-
kaltimų, dalyvaujantys reabilitacijos
programoje „Alive”.

,,Kad žmogus gyventų, jam rei-
kia maisto, – kalbėjo popiežius. – Ta-
čiau kai leidžiamės užvaldomi godu-
mo, kai nenorime pasidalinti tuo, ką
turime, su nieko neturinčiu badau-
jančiu žmogumi, materialinės gėry-
bės tampa stabais, veda ne į gyveni-
mą, bet į mirtį.”

,,Dievas mums suteikė galią
tvarkyti mus supantį pasaulį. Jūs
privalote būti vilties skelbėjai tiems
bendraamžiams, kurie yra pakliuvę į
panašius sunkumus. Jėzui jūs ypa-
tingai artimi, nes nusprendėte pas jį
sugrįžti”, – sakė popiežius jaunimui.

Baigęs viešnagę Brazilijoje, Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus at-
vyko į Argentinos sostinę Buenos Aires. Prezident.lt nuotr.
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Š. m. gegužės ir birželio mėne-
siais, Šiaurės Amerikos Ateitininkų
Taryba du kartus posėdžiavo. Vieną
kartą tai buvo akivaizdinis susiti-
kimas Čikagoje, o antras kartas buvo
pasinaudojant telefoniniu ryšiu.

Smagu, kad elektroninių ryšių
darbai su visuomene gražiai krenta į
vietą. Ateitininkų tinklalapis —
www.ateitis.org — tobulėja ir su-
laukia vis daugiau dėmesio. Jame
kasdien lankosi maždaug 500 asme-
nų. Iš to skaičiaus, Lietuvos lanky-
tojai sudaro apie 25%. Jeigu seniai
tinklalapyje lankėtės, čia jau galite
sužinoti ne tik apie Tarybos ir są-
jungų dabartinę veiklą, bet taip pat
galėsite susipažinti su archyvine
medžiaga, pvz., ,,Ateities” pirmuoju
numeriu, išleistu 1911 m.

Be tinklalapio, taip pat pradėjo
veikti elektroninių žinių siuntimo
sistema. Įsijungė jau 650 asmenų.
Žinutės trumpai pristato svarbias
naujienas. Nors norima bent kartą
per mėnesį išsiųsti žinutę, galima
pasidžiaugti kad per pirmą mėnesį
išsiuntėme keturias. Norintys gauti
šias žinutes gali prisirašyti prie elek-
troninio pašto sąrašo šiuo adresu:
http://ateitis.org/ATzinios.php

ŠAAT plėtotės komisija kartu su
sąjungomis suruošė ypatingą renginį
per Los Angeles įvykusią šokių
šventę. Liepos 4 d. išnuomotame
kambaryje pagrindiniame šventės
viešbutyje įvyko visų ateitininkų
susitikimas. Tai buvo vieta draugams
susitikti, supažindinti visuomenę su
ateitininkų veikla bei nusipirkti
naujai išleistą ateitininkų vadovą.
Tai buvo ir puiki proga pradėti

įgyvendinti ateinančių metų veiklos
šūkį „Kurkime kultūrą Kristaus
tiesoje”. (Apie šį užsimoję ir kitus
Plėtotės komisijos darbus galėsite
paskaityti ateinantį šeštadienį Atei-
tininkų skyriuje arba dabar pasi-
žūrėję į ateitininkų tinklalapį
www.ateitis.org).

Rudenį ŠAAT pradės ruoštis
naujiems Tarybos rinkimams ket-
virtai ŠAA Tarybai. Nominacijų ko-
misiją sudaro Nijolė Balčiūnienė,
Loreta Grybauskienė ir Kazys Raz-
gaitis. Kadencija tik trims metams ir
tai gera proga prisidėti prie mūsų
organizacijos. Galima pasidžiaugti,
kad dabartinė Taryba yra sukaupusi
daug patirties, kurią perduos naujai
Tarybai. Kviečiame visus dalyvauti
rinkimuose — tiek per savo kandi-
datūrą, tiek per savo balsavimą. O
iki rinkimų, bus dar progų pasimatyti
anksčiau suminėtuose renginiuose.

Aldas Kriaučiūnas
ŠAAT ryšininkas spaudai

Iõ Ateitininkû gyvenimo
Medñiagâ siûsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org
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Sendraugių ateitininkų stovykla
liepos 28 d. – rugpjūčio 2 d.
ALRKF stovykloje Dainavoje
Nors jau visos vietos užimtos,

visuomenė yra kviečiama atvykti į
stovyklą kasdieną 10 val. r. ar

4:30 val. p. p pasiklausyti
paskaitų.

PROGRAMA

Pirmadienį, liepos 28 d. 10:00 v. r. Audrius Poli-
kaitis ,,E-sveikata”. 4:30 v. p. p. Pokalbis su Lyana
Kubiliene ,,Į sveikatą!”

Antradienį, liepos 29 d. 10:00 v. r. Lukas Laniaus-
kas, SJ. ,,Ar mes girdime? Dievas šaukia!” 4:30 v. p.
p. Pokalbis su Matthew Pyle ,,Gyvenimas lietuviškoje
šeimoje — nelietuvio perspektyva”.

Trečiadienį, liepos 30 d. 10:00 v. r. Dana Mikužienė,
Augustinas Idzelis ir Petras V. Kisielius ,,Kunigo
Stasio Ylos prisimimai” 4:30 v. p. p. Audra Kubiliūtė
Daulienė ves ,,Gramatikos valandėlę”.

Penktadienį, rugpjūčio 1 d. 10:00 v. r. Donatas
Tijūnėlis, ,,Įspūdžiai besidarbuojant Ukrainoje,
Jordane ir kitur”. 4:30 v. p. p. Lietuvos ambasadorė
Kanadoje Gintė Damušytė ,,Pilietinė visuomenė
Lietuvoje: Valstybės priešas ar pamatas?”

Šeštadienį, rugpjūčio 2 d. 10:00 v. r. ,,Draugo” vyr.
redaktorė Dalia Cidzikaitė ,,Draugas ties 100 metų
slenksčiu”. 4:30 v. p. p. Pokalbis su Ateitininkų
sendraugių centro valdyba, ,,A la Trumpo gizelio šou:
Rimtų uždavinių sprendimas”.

Gargždų ateitininkus pasie-
kė žinia, kad liepos 4 d.
Brazilijoje mirė prelatas

Juozas Šeškevičius. Gargždų
ateitininkai, turbūt kaip ir viso
pasaulio ateitininkai, jį gerai
pažinojome, kaip mielą, linksmą,
uolų ateitininkų globėją, draugą,
visada besidomintį kuopos veikla,
problemomis. Susipažinome 2003
m., kai jis atvyko į Kauną daly-
vauti Ateitininkų Federacijos
XIV kongrese, kuris vyko liepos
11 – 13 d. Tų metų liepos 12 d.
jam sukako 50 metų kunigystės.
Tad mes, Gargždų ateitininkai,
atvykę į Kongresą kartu su mūsų
kuopos dvasios vadu parapijos
klebonu kanauninku Jonu Pau-
lausku turėjome galimybę daly-
vauti Jubiliato iškilmingose šv.
Mišiose, pasveikinome jį 50 metų
kunigystės jubiliejaus proga. Ne
kartą jis yra buvęs Gargžduose,
maloniai bendraudavo su atei-

tininkais, viskuo labai domėdavo-
si pateikdavo vertingų patarimų,
įdomių pasiūlymų kuopos veiklos
tobulinimo temomis.

Liepos 12 d. jam būtų suėję 55
kunigystės metai, tačiau jis jau il-
sisi nuo savo darbų Viešpaties
prieglobstyje. Tad liepos 11 d. už
a. a. prelatą Juozą mūsų bažny-
čioje buvo aukojamos šv. Mišios.
Koncelebravo trys parapijos kuni-
gai, koncelebracijai vadovavo
parapijos klebonas ateitininkų
kuopos dvasios vadas kanaunin-
kas Jonas Paulauskas, Mišiose
giedojo (kaip ir kiekvieną penkta-
dienį) kuopos ateitininkės, Mišių
metu patarnavo berniukai ateiti-
ninkai. Meldžiame, amžinąjį atilsį
duok jam Viešpatie...

Kazimiera Sipienė
Gargždų šv.

arkangelo Mykolo ateitininkų
kuopos globėja

2003 m. liepos 12 d. Kaune su Jubiliatu prelatu Juozu Šeškevičiumi Gargždų
parapijos klebonas ateitininkų kuopos dvasios vadas kanauninkas Jonas
Paulauskas, Gargždų ateitininkė Živilė ( iš k.) ir prelato giminaitė ( iš d.).

Prisimenant prel. Juozą Šeškevičių

Naujienos iš Š. Amerikos
Ateitininkų Tarybos

Pirmoji akimirka iš š. m. Jaunųjų ateitininkų sąjungos stovyklos ALRKF stovyk-
lavietėje Dainavoje. Visą savaitę stovyklavę, šiandieną jaunučiai apleidžia stovyk-
lą moksleiviams ateitininkams, kurie stovyklaus iki liepos 28 dienos.

Dainos Čyvienės nuotr.
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PIRMOJI POPIEŽIAUS
BENEDIKTO XVI KALBA 

JAUNIMUI SYDNEY

Liepos 15 d., antradienį, Sidney
prasidėjo Pasaulio jaunimo dienos,
kuriose dalyvauja ir popiežius Bene-
diktas XVI. 

Liepos 17 d. popiežius sakė pir-
mąją kalbą iš viso pasaulio į Sydney
susirinkusiam jaunimui. Pasveikinęs
į Pasaulio jaunimo dienas atvykusį
katalikų jaunimą, Benediktas XVI
kreipėsi ir į netikinčius bei ieškan-
čius jaunuolius, kurių nemažai irgi
dalyvauja Sydney vyktančioje jauni-
mo šventėje.

Sveiki atvykę ir jūs, kurie ieškote
dvasinės tėvynės, – sakė jiems popie-
žius ir drąsino: ateikite arčiau; leis-
kite, kad Kristus jus apkabintų; Baž-
nyčia tebūna ir jūsų namai. Nieks te-
nelieka už durų, nes nuo pat Sekmi-
nių dienos Bažnyčia yra visuotinė.

Per Sekmines Šv. Dvasią gavę
apaštalai buvo paprasti žmonės, su-
mišę ir išsigandę. Jiems net buvo gė-
da savęs pačių ir jiems skirto uždavi-
nio. Tačiau kai juos užtvindė Švento-
ji Dvasia, kai juos persmelkė Kristaus
Evangelijos tiesa, jie be baimės išėjo
jos skelbti, jie sugebėjo polemizuoti
su savo meto kultūra, ginti tikėjimą.

Jaunimui sakytoje kalboje po-
piežius priminė ir krikščionišką Aus-
tralijos istoriją, paminėjo šios žemės
dukrą palaimintąją Mariją MacKil-

lop, taip pat šiame pasaulio pakrašty-
je gyvybę už Kristų paaukojusį palai-
mintąjį Petrą To Rot.

Šiandien mano eilė! Šiandien jū-
sų eilė! Šiandien jūs pašaukti būti
šventaisiais! Kaip tai padaryti? Kokia
turi būti šiuolaikinio krikščionio lai-
kysena pasaulio iššūkių akivaizdoje?
Tarsi įvesdamas jaunimą į šią tema-
tiką, popiežius čia prisiminė nepa-
prastus gamtovaizdžius, matytus pro
langą, lėktuvui leidžiantis Australijos
žemėn. Tačiau už gamtos grožį yra
dar gražesnis dalykas – žmogus, su-
kurtas pagal Dievo paveikslą ir pa-
našumą. O vis dėlto, šiuolaikiniame
pasaulyje matome dykumas, atsira-
dusias dėl besaikio gamtos eikvojimo.
Matome sujauktą socialinę aplinką.
Matome technologijos pažangą ir tuo
pat metu moralinį sąstingį ar net reg-
resą. Matome netikrą laisvę, atskirtą
nuo tiesos. Matome, kad mus supan-
tis pasaulis yra pavargęs nuo godu-
mo, išnaudojimo, nuo netikrų stabų
ir apgaulingų pažadų. Štai kodėl Baž-
nyčia jaunimui siūlo kitokį požiūrį į
žmogų ir į pasaulį. 

Žmogaus gyvenimas nėra bepras-
mė faktų ir įvykių seka, bet yra nuo-
latinis ieškojimas, nuolatinis verži-
masis į gėrį, grožį ir į tiesą. Mes nori-
me būti laimingi, mes veržiamės pir-
myn, kasdien priimdami sprendi-
mus, kasdien rinkdamiesi, kasdien
naudodamiesi savąja laisve. Mes
trokštame gyvenimo, kuriame vieš-
patautų meilė, kur būtų dalijimasis
visomis gėrybėmis, kur viešpatautų
vienybė, kur laisvė būtų tvirtai atsi-
rėmusi į tiesą. Toks pasaulis yra
Šventosios Dvasios kūrinys. Tokio
pasaulio viltį mums suteikia Jėzaus
Kristaus Evangelija. Krikšto sakra-
mentas ir per Sutvirtinimą gautos
Šventosios Dvasios dovanos mus įga-
lina ir įpareigoja skelbti tokią pasau-
lio viziją. Paskleiskite ją iš Sydney po
visą pasaulį! – ragino popiežius jau-
nimą. 

,,Vatikano radijas"

Mūšis dėl pilietybės

DALIA CIDZIKAITÈ

Neseniai du ,,Lietuvos žinių” žurnalistai Lietuvos Respublikos
prezidento atmestą pilietybės įstatymą ir po to kilusius ginčus
palygino su istoriniu Žalgirio mūšiu. Įvykiams vystantis palygi-

nimas su mūšiu įgauna ir daugiau panašumų. Kaip tikrame mūšyje, liepos
11 d. Valdui Adamkui atmetus š. m. birželio 30 d. Seime priimtą LR pilie-
tybės įstatymą, kuriame numatyti 7 atvejai, kada lietuvis/ė gali turėti dvi-
gubą LR pilietybę, kova pasidarė nuožmesnė. Pradėjo ryškėti ne tik mūšio
kontūrai, grupuočių išsidėstymas, jų tikslai, bet ir jam vadovaujantys
majorai ir generolai, retkarčiais – ir žemesnio rango atstovai. Ir, kaip ir
dera ,,geram” mūšiui, imta ieškoti kaltųjų, reikalauti jų at(si)statydinimo,
atšaukti anksčiau sutarti būsimi susitikimai, net pradėta grasinti atsako-
mosiomis priemonėmis. 

Iš visur, kur tik įmanoma, plaukia straipsniai, atsišaukimai, ragini-
mai, peticijos. Sudavus ryžtingą smūgį iš vienos pusės ir sėkmingai ar
nesėkmingai atsikirtus iš kitos, generolai ir majorai ir vėl atsigręžia į
eilinius – prašo jų (užsienyje gyvenančių lietuvių) pagalbos – pasirašyti po
peticija, rašyti el. laiškus, skambinti į Prezidentūrą, Seimą, atskiriems
Seimo nariams. Pagyvėjo ir paskirų dalinių veikla. Spaudoje pasirodė
Lenkijos, Prancūzijos Lietuvių Bendruomenių pasisakymai, atskiru laiš-
ku į Seimo narius kreipėsi Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė,
nenuilstanti dvigubos pilietybės gynėja Regina Narušienė. O visai nese-
niai Lietuvių Fronto bičiulių valdyba atšaukė kvietimą prezidentui V.
Adamkui kitąmet dalyvauti politinių studijų savaitėje.

Prieš keletą dienų ,,Drauge” išspausdinome pokalbį su LR Seimo ir
PLB Komisijos pirmininke (nuo PLB) Dalia Puškoriene. Kadangi pokalbis
vyko birželio mėnesio pirmoje pusėje, gerokai prieš naujai sukilusias ko-
vas dėl pilietybės, be kitų dalykų D. Puškorienės klausėme, kaip sekėsi
bendruose Komisijos posėdžiuose nagrinėti dvigubos pilietybės klausimą.
Pokalbiui dienraštyje pasirodžius po to, kai Seimas priėmė įstatymą dėl
pilietybės, palankų daugeliui užsienyje gyvenančių lietuvių, bet vis dar
laukiant Prezidento palaiminimo arba vetavimo, jautėme pareigą perspėti
skaitytoją, jog nors kai kurios pokalbio su D. Puškoriene vietos gal ir nu-
skambės kiek pavėlavusios, tikime, jog jos vis dar tinka šiai dienai. Ne-
žinau, kaip tai pavadinti – instinktu ar nuojauta, bet vos išspausdinus minėtą
pokalbį jau kitą dieną trimitai paskelbė apie V. Adamkaus Pilietybės įsta-
tymo vetavimą. Taip D. Puškorienės žodžiai, jog dialogas tarp išeivijos ir Lie-
tuvos privalo būti tęsiamas, vėl tapo svarbūs ir reikšmingi – čia ir dabar. 

Ir kaip gi tas dialogas vyksta? Jis pakrypo gana netikėta linkme. R.
Narušienė dėl tokio V. Adamkaus poelgio apkaltino ne patį prezidentą, bet
jo patarėjus ir pareikalavo jų atsistatydinimo. ,,Aš žinau, kad prezidentas
širdyje norėtų daryti kažką kitą, bet jo patarėjai dar pasenusio mentalite-
to – jie nesugeba žvelgti atviriau ar tiesiog neturi pakankamos kompeten-
cijos”, – BNS naujienų agentūrai sakė PLB pirmininkė. ,,Lietuvos ryto”
komentatorius, ,,Lietuvos ryto” elektroninės svetainės vyr. redaktorius
Rimvydas Valatka iš karto pasigavo šiuos R. Narušienės žodžius. Pavadi-
nęs savo komentarą ,,Pilietinė dvipatystė”, R. Valatka stebėjosi ir klausė:
,,jei pilietinė dvipatystė – O.K., tai gal ir dvipatystė – jau nieko smerkti-
na?” (,,Lietuvos rytas”, 2008 m. liepos 14 d.)

Truputis faktų, žinomų šiai dienai. Liepos 15 d. Seimas pritarė prezi-
dento Valdo Adamkaus veto dėl Pilietybės įstatymo naujosios redakcijos ir
balsavo už jo pasiūlytas pataisas. Balsuojant už Prezidento grąžinto įs-
tatymo priėmimą be V. Adamkaus pasiūlytų pakeitimų 46 (viso užsiregis-
travo 88 Seimo nariai) parlamentarai balsavo „už”, 16 – „prieš”, 20 – susilai-
kė. Įvykusiame balsavime dėl grąžinto įstatymo priėmimo su visomis Res-
publikos Prezidento teikiamomis pataisomis jam buvo pritarta („už” – 65,
„prieš” – 10, susilaikė – 7). Kaip sakoma pranešime spaudai, savo pasiūly-
muose Prezidentas susiaurino žmonių, galinčių turėti dvigubą pilietybę,
ratą. 

Tad nuo šiol dvigubą pilietybę galės įgyti užsienyje (taigi, ir JAV) gimę
Lietuvos piliečių vaikai, dviguba pilietybė taip pat galės būti suteikta tų
valstybių piliečiams, su kuriomis Lietuva bus pasirašiusi sutartis dėl dvi-
gubos pilietybės (iki šiol Lietuva tokių sutarčių nėra pasirašiusi). Pritarus
prezidento siūlytam projektui, atsisakyta nuostatos, kad Europos
Sąjungos ar NATO valstybių pilietybę įgyjantys lietuviai galėtų turėti du
pasus. Be to, pritariant prezidento pozicijai atsisakyta nuostatos, kad lie-
tuvių kilmės asmenys, gyvenantys kitose valstybėse, „teisę į Lietuvos pi-
lietybę įgyvendina, kai atsisako turimos kitos valstybės pilietybės. Ši sąly-
ga netaikoma lietuvių kilmės asmenims, tradiciškai gyvenantiems valsty-
bėse, su kuriomis Lietuvą skiria valstybės siena”.

Naujasis Pilietybės įstatymas su LR prezidento V. Adamkaus patai-
somis galios iki 2010 metų sausio 1 dienos. Jau teko girdėti skirtingą
reakciją į šią žinią: vieniems tai tik, o antriems — tai net iki 2010-ųjų.
Žinoma, kas ir iš kurios pusės į tai pažiūrės. Viena aišku – mūšis nebaig-
tas, jis tęsiasi. Gaila tik, kad jam dar net nepasibaigus – kaltinimų dau-
giau, nei bandymų drauge laimėti mus visus liečiančią kovą, kuri vis la-
biau ima panėšėti ne į garbingą kovą, bet į vendetta.
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D. Varnienė: ,,Sapnavau didelį sapną…”
XIII Lietuvių tautinių šokių

šventės meno vadovę Danguolę Ra-
zutytę-Varnienę užklupau vis dar
bandančią priprasti prie normalaus
gyvenimo tėkmės: ilgesnių miego va-
landų, kėlimosi ne su pirmaisais
gaidžiais. ,,Visus metus nemiegojau,
kasryt kėliausi 3:33 val. be laikro-
džio”, – prisipažino Danguolė, gal
todėl, anot jos, ir galva dar svaigsta,
bet su džiaugsmu, taip, kaip šokyje
,,Eisim, sesulės... darbas baigtas!”, su
džiaugsmu ir šūksniu „valio!”

Meno vadovės 
sapnas

,,Sapnavau didelį sapną, jame
buvo penki svarbiausi dalykai. Gal-
vojau, jei galima būtų pasiekti net
pusę to, būčiau be galo laiminga. Da-
bar visi penki dalykai pasiekti.”
Vienas iš tų penkių dalykų buvo kiek
tik įmanoma daugiau sutraukti lietu-
viško jaunimo, norinčio šokti, neats-
tumti nė vieno, pritraukti šokėjų ir iš
Lietuvos. Tai pavyko — į XIII Lie-
tuvių tautinių šokių šventę susirinko
1,100 šokėjų. Antra, suradus tinkamą
salę, rengėjai kartu su meno vadove
norėjo išnaudoti visas Galen salės
galimybes, ypač kovota už gyvą vaiz-
dą ekranuose, kabančiuose salės vi-
duryje, nors, kaip prisimena D. Var-
nienė, atrodė, jog finansiškai tai bus
neįmanoma įvykdyti. Tačiau rankų
rengimo komitetas nenuleido ir atsi-
radus rėmėjams visa tai pavyko įgy-
vendinti. Trečia, norėta suderinti ge-
riausią muziką ir šviesas, sugaudyti
savanorius ir geriausius padėjėjus. Ir
tai pavyko! Ketvirta — neprarasti vil-
ties, kad detalės su skulptūrom, pa-
puošalais sujungs šokius, prajuokins
žiūrovą, suteiks daugiau džiaugsmo
ir kažko naujo. Atsakymas? Ir tai
įvyko. Ir galų gale, penktoji meno
vadovės sapno dalis — geriausių pa-
dėjėjų paieškos, D. Varnienės teigi-
mu, išsipildė su kaupu. ,,Turėjau ge-
riausius pasaulio padėjėjus ir moky-
tojus, taip pat iš savo Los Angeles ‘LB
Spindulio’ bei asmeninių pažinčių”,

— džiaugėsi ji. Tie savanoriai kasdien
su džiaugsmu dirbo ir D. Varnienė jau
tada žinojo, kad šventė pasiseks.

Skatino neprarasti 
vilties

Meno vadovė neslėpė, jog ji
niekad nesuabejojo šventės sėkme.
,,Nuo pirmųjų šventės planavimo
žingsnių žinojau, kad ji bus sėkmin-
ga.” Kai pirmoje generalinėje repeti-
cijoje susirinko šokėjai, jau tada ji
pajuto kažką nuostabaus, jautė, kad
iš šokėjų sklido kažkokia „elektra”.
,,Todėl ir repeticijose, ir šventės metu
ne tik atrodžiau, bet ir buvau ‘rami’.”

D. Varnienė teigė, jog svarbiau-
sias darbas buvo nuveiktas prieš
šventę. Todėl generalinių repeticijų
metu vyko tik aikštės išbandymas,
susipažinimas su šalia šokančiomis
grupėmis, o ne klaidų taisymas. Tie-
sa, klaidos, pamatymas, kas šokėjams
sekėsi ir kas ne, jai buvo žinomos iš
Los Angeles ,,Spindulio” paskuti-
niųjų  repeticijų  gegužės mėnesį. Me-
no vadovė per visus tuos metus
stengėsi susirašinėti su grupių moky-
tojais, teiravosi, ar jiems viskas aiš-
ku, ar sklandu. Ir visuomet skatino,
net ir mažiausią grupę, nenustoti vil-
ties, kad viskas galų gale bus gerai.

Šventės sėkmės laidas – gera
komanda

Gerų žodžių D. Varnienė negai-
lėjo ir savo pasirinktai komandai,
bendraminčiams. Žinojo, jog svar-
biausias jai žmogus, viso gyvenimo
patikimas draugas, brolis Aloyzas
Razutis ištesės pažadus dėl techni-
kos. Buvo suburta puiki muzikos ko-
manda: Linas ir Rimas Polikaičiai,
Auksuolė Jackūnaitė, šokių pro-
gramos kūrybinis komitetas, šokių
brėžinių ir aikštės padėjėjai: Lidija
Ringienė, Tomas Mikuckis, Sigita
Barysienė. Vadovai, kurie jau minti-
nai žinojo bendrai išdirbtus brėži-
nius, su visu būriu padėjėjų.  Prisi-
dėjo ir ,,LB Spindulio” mokytojai,

kurie dirbdami su savo grupėmis
išmėgino apskaičiavimus ir tikrino,
ar pasiseks išmokti tai per 9 mėnesių
repeticijas. Linas ir Regina Polikai-
čiai, Tauras ir Viktorija Radveniai,
Daina Žemaitaitytė, Rita Žukienė,
Danutė Augutė Scola – visi  išvardyti
asmenys kartu dirba metų metus,
šoka nuo vaikystės (šoko D. Varnie-
nės mamos Onos Razutienės laikais),
o dabar patys vadovauja ir moko jau-
nimą lietuvių tautinio šokio.

,,Kiekvienas sutiko pasiimti dalį
naštos ir spręsti problemas bendra-
darbiaujant. Mes niekad nesipykome,
nesėkmes išgyvenom kartu, svars-
tėme, kaip geriau suderinti veiksmus
ir darbus.”

XIII Lietuvių tautinių šokių
šventės vadovė sakė, jog ji nebūtų
buvusi  patenkinta, jei būtų nepamė-
ginusi įgyvendinti sukurti skulptūrų:
gaidį, ožį, rugio bobą, puodą ir ugnies
katilą. Nors nebuvo lengva, surado,
kas tą galėtų padaryti: Stasį Pinkį,
Eriką Petraitį, GIRO menininkus
(Gintaras Jocius ir Rolandas Kiau-
levičius) ir kitus.

Nesibaigiantis padėjėjų 
sąrašas

Nors šiais paskutiniais metais ir
siautė audros Los Angeles parapijos
gyvenime, įvyko pasikeitimai Los
Angeles Lietuvių Bendruomenės
vadovybėje, netikėtai mirė svarbus
asmuo, nei meno vadovė, nei jos ko-
manda nenustojo vilties. Atsirado
gerų rėmėjų, geradarių ir nuoširdžių
savanorių. Žinoma, į pagalbą atėjo ir
puikus šventės rengimo komiteto
(Jurgio Jogos, Danguolės Navickie-
nės, Rimo Stočkaus, Donato Empa-
kerio) vadovavimas. Didelė padėka
skiriama Dainai Kasputienei, Linui
Butkui, Vaidai Mikuckienei, Rasai
Matulaitytei-Hendrickson, Vilijai
Gulbinaitei-Joyce, Kastyčiui Nor-
vaišai, Kristinai Dudor – nesibai-
giantį sąrašą tęsė D. Varnienė. ,,Nie-
kas neatsisakė padėti, atvirkščiai,
matydami, koks reikalas buvo, skati-

no ir kitus prisidėti.”
Šventės rengėjams pavyko į Los

Angeles, į California šilumą atsi-
kviesti ir tris įvairaus lygio ir patyri-
mo grupes iš Lietuvos: iš Panevėžio
,,Grandinėlę”, iš Neringos ,,Kal-
napušę” ir iš Vilniaus ,,Sugrįžę”. Iš
Lietuvos atvyko ir garbingų svečių:
delegacija iš LLKC – direktorius
Saulius Liausa, choreografijos sky-
riaus direktorė Snieguolė Einikytė,
choreografės – Laimutė Kisielienė,
Birutė Brazdžiūtė, Ilona Baltikaus-
kaitė, Živilė Adomaitienė, TMIDo
atstovė Jolanta Narkevičienė. Sve-
čiams buvo sudaryta proga ne tik
drauge pašokti, bet ir susipažinti ir
padraugauti kartu. D. Varnienė dėko-
ja Vaidai Mikuckienei, Undinei Pet-
rulienei, Audrai Narbutienei, Auriui
Jarašūnui, Linai Ruplėnieniei, Rimui
ir Rūtai Mulokams, Jūratei ir Juozui
Venckams. Meno vadovė tikisi, jog
šios šventės metu naujai užmegztos
draugystės atneš gerų vaisių, kad
išeivija ir toliau bendradarbiaus su
Lietuva. Ir tikrai važiuosime į Lie-
tuvos renginius, – pridūrė ji.

Šventė – saldainis! 

Šventės vaisiai, anot D. Varnie-
nės, lengvai nusakomi: gražiausi
prisiminimai, šypsenos, patenkinti
šokėjų veidai. Juk šokis ,,Malūnas”
suko įsuko 1,000 šokėjų! ,,Jaučiu, kad
kiekvienas šokėjas surado savo Ca-
lifornia lietuvišką ‘aukso gabalėlį’ su
šiluma ir saule. Mūsų šventė buvo
tikras saldainis!” Jai pačiai malo-
niausia buvo po šventės būti sustab-
dytai nepažįstamų žmonių, kurie dė-
kojo, sakydami, kad  jiems buvo labai
labai gera. Meno vadovė dėkoja vi-
siems už apsilankymą, ištvermę ir
darbą. O tėvelių ji prašo ir toliau teik-
ti savo vaikams tą patį džiaugsmą,
kurį jie patys yra patyrę. ,,Negai-
lėkime savo mažųjų, nebijokime juos
šokdinti nuo pirmųjų jų vaikščiojimo
dienų!”

Parengė Dalia Cidzikaitė 

Danguolė Razutytė-Varnienė Rimo Gedeikos nuotr.
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TADAS KORRIS: GERAM MUZIKANTUITADAS KORRIS: GERAM MUZIKANTUI
REIKIA JAUSMŲ IR AISTROSREIKIA JAUSMŲ IR AISTROS

2007 m. lapkričio 6 d. Kanados
Edmonton Lietuvių Bendruomenė
visuomenei pristatė savo projektą –
naujai išleistą Mikalojaus Konstanti-
no Čiurlionio kūrinių kompaktinę
plokštelę (apie šį projektą išsamiai
buvo rašyta ,,Drauge” 2007 m. gruo-
džio 22 d.). Vienas pagrindinių Čiur-
lionio kompaktinės plokštelės projek-
to sumanytojų ir įgyvendintojų – jau-
nas ir aktyvus Edmonton LB narys –
Tadas Korris. Tad šįkart pokalbis su
šiuo jaunu muziku, neseniai priimtu
mokytis į Manhattan School of Music.

– Tadai, kokia buvo pirmoji
pažintis su muzika? Kodėl pa-
sirinkai kontrabosą? Ar bandei
groti ir kitais instrumentais? 

– Visą savo gyvenimą klausiau ir
mėgau klasikinę muziką. Mano ma-
ma 17 metų išdirbo klasikinės muzi-
kos vadybininke Europoje ir Kana-
doje. Tad patys ankstyviausi mano
prisiminimai iš nesuskaičiuojamų
operos ir simfoninių orkestrų repeti-
cijų ir koncertų. Tai man padarė di-
delį įspūdį. Augau klausydamasis ma-
mos dainavimo ir grojimo fortepijo-
nu, tad muzika visada skambėjo mū-
sų namuose. Nuo 5 iki 11 metų gro-
jau fortepijonu, vėliau Junior High –
grojau saksofonu. High School įvyko
pirmoji pažintis su kontrabosu. Čia
suradau kontrabosą, kuriuo daugelį
metų niekas nebuvo grojęs. Aš įsi-
mylėjau šio instrumento skambesį ir
tembrą. Jo stiprumas ir jėga orkestre
pakerėjo mane, todėl negalėjau jo iš-
leisti iš rankų. Vienas geras mamos
draugas grojo pagrindiniu kontrabo-
su Edmonton Symphony ir aš pradė-
jau pas jį mokytis. 

– Kokias savybes be klausos,
Tavo nuomone, turi turėti muzi-
kantas?

– Aš manau, kad geram muzi-
kantui reikia jausmų ir aistros. Ne
tik groti, bet ir suprasti, ką jis ar ji
groja ir ką kompozitorius norėjo per-
teikti klausytojams. Klasikinė muzi-
ka – tai labai įvairiapusė sritis. Čia
tiek skirtingų stilių įvairovės. Muzi-
kantas turi būti atviras savo pub-
likai, jis turi būti tarpininkas tarp
klausytojų ir kompozitoriaus. Nekal-
bant apie tai, kad muzikantas turi
būti disciplinuotas ir daug dirbti. Mu-
zikos pasaulyje prasimušti yra sun-
ku, čia didelė konkurencija, o vietų
mažai. Muzika nėra įprastas darbas
nuo 9 val. ryto iki 5 val. p. p., jis rei-
kalauja nuolatinio atsidavimo ir ryž-
to. 

– Neseniai įrašei keletą Mi-
kalojaus Konstantino Čiurlionio
kūrinių ir pristatei juos Ka-
nados publikai. Už šį projektą
buvai apdovanotas Canada’s Top
20 Under 20 Award. Kokia buvo
įsimintiniausia akimirka dir-
bant prie šio projekto? Kiek lai-
ko jis užtruko?

– Aš manau, kad visas procesas
buvo įsimintinas. Nuo pat bemiegių
naktų, skambinant telefonu ir ren-
kant orkestrą, iki galutinių potėpių
tvarkant garso įrašus. Kiekviena aki-
mirka savaip įsimintina. Prisimenu
rytą, kai įrašinėjome simfoninę poe-
mą ,,Miške”. Aš atsistojau priešais
orkestrą ir perskaičiau ištrauką iš
Čiurlionio laiško, kuriame jis rašė

apie šį kūrinį. Man skaitant Čiurlio-
nio ,,Miške” apibūdinimą, mačiau
prieš save visą didžiulį orkestrą: kiek-
vienas muzikantas klausėsi ir inter-
pretavo žodžius. 

– Kaip pavyko įtikinti kitus
muzikantus dalyvauti šiame pro-
jekte?

– Aš pasakiau žmonėms, kad tai
puiki proga įrašyti retus lietuvių
kompozitoriaus kūrinius. Tai sužadi-
no daugelio jų smalsumą, bet nema-
žai muzikų sudomino  bendradarbia-
vimo jaudulys įrašant. Nebuvo lengva
dirbti su 70 žmonių orkestru. Nega-
liu prisiminti, kiek naktų praleidau
prie telefono: kai kurie muzikantai
man paskambindavo ir pasakydavo,
kad atsisako dalyvauti projekte dėl
susikertančių tvarkaraščių. Nebuvo
jokių bėdų su įprastais instrumen-
tais, tačiau sunkiau buvo rasti muzi-
kantų, grojančių ragais, fagotais, al-
tais. Pabaigoje kiekvienas buvo užsi-
degęs projektu. 

– Ar pameni, koks buvo pir-
mas įspūdis orkestrui užgrojus
Čiurlionį? Kaip orkestrantai api-
būdino lietuvišką muziką?

– Atvirai pasakius, įspūdis buvo
pritrenkiantis. Aš augau klausyda-
masis retų šios lietuviškos muzikos
kompaktinių plokštelių. Niekada
nemaniau, kad kada nors išgirsiu
Čiurlionio muziką gyvai, čia priešais
save. Čiurlionio muziką sunku atlik-
ti, bet ji labai romantiška ir melodin-
ga. Buvo labai įdomu matyti, kaip
orkestro įgūdžiai ir kūrinių inter-
pretacijos augo, kol pagaliau išaugo į
galutinį skambesį. Visiems muzikan-
tams muzika labai patiko. Jie lygino
Čiurlionį su kitais kompozitoriais,
kurių muzika iš dalies susiskamba su
Čiurlioniu: Antonin Dvorak, Richard

Strauss, Frederic Chopin. Tačiau, jų
manymu, Čiurlionis turėjo savitą sti-
lių.

– Koks Tavo mėgiamiausias
Čiurlionio kūrinys? 

– Styginių kvartetas C-minor ir
simfoninė poema „Jūra”. Jo kūriniai
labai patrauklūs ir skambūs, kartais
keista, kodėl jo muzika nėra dažnai
grojama, ji būtų labai populiari.
„Jūra” – didingas veikalas labai iš-
plėstam orkestrui. Jis atspindi Čiur-
lionio individualaus orkestrinio sti-
liaus augimą. 

– Kas Tavo mėgiamiausias
kompozitorius? Kontrabosinin-
kas?

– Mano mėgiamiausias kompozi-
torius Sergei Rachmaninov, nors
pakankamai sunku išskirti vieną iš
daugelio, kuriuos aš mėgstu ir ku-
riais žaviuosi. Mėgstu Rachmaninov
dėl jo stiliaus, harmonijos, skambe-
sio, o labiausiai dėl aistros ir lyrizmo.
Tai sunki, tamsi, slegianti, bet pilna
kilnios ir aistringos išraiškos muzika.
Klausytis jo muzikos ir ją groti yra
svaiginantis jausmas. Lengva pa-
siklysti jo sudėtingose harmonijose,
kontrapunktuose ir besiveržiančiuo-
se jausmuose.

Iš kontrabosininkų – dėl unika-
lių gabumų ir  idėjų man patinka
daugelis. Pirmiausia – Duncan Mc-
Tier, vienas iš šiandienos geriausių
solistų kontrabosininkų ir mokytojų.
Praeitą vasarą mokiausi pas jį Švei-
carijoje ir likau juo susižavėjęs. Gro-
žis ir garsas jam  yra viskas. Jis susi-
telkia ties kiekvienos gaidos išdaina-
vimu taip, kad kontrabosas suskam-
bėtų žmogaus balsu. McTier virtuo-
zinė technika yra nuostabi, o daugy-
bė jo žinomų grojimo plonybių ir
technikų pakeitė mano grojimo kon-

trabosu būdą. Taip pat turėjau gal-
imybę mokytis pas Janne Saksala,
Berlyno filharmonijos kontrabosi-
ninką. Jo grojimo būdas yra labai ra-
finuotas, svarbiausia jam – išraiš-
kingumas ir precizika.

Be kontrabosininkų vienas di-
džiausių mano muzikinių įkvėpėjų
yra žymus Rusijos violončelininkas ir
dirigentas Mstislav Rostropovich.  Jis
buvo ne tik vienas geriausių violon-
čelininkų, bet ir vienas didžiausių hu-
manistų, kovojęs už rytų europiečių
laisvę prieš sovietų geležinę uždangą
po to, kai sovietai atėmė iš jo piliety-
bę už disidento Aleksander Solzhe-
nitsyn paramą. Rostropovich yra
lietuvių kilmės ir buvo Vilniuje per
pučą, kurio metu grojo violončele Ge-
dimino prospekte. Man teko garbė
susitikti su juo New York 2007 me-
tais. Tai buvo viena iš labiausiai įkve-
piančių akimirkų mano gyvenime. 

– Birželio 11 d. buvai priim-
tas į vieną geriausių muzikos
mokyklų JAV – Manhattan Scho-
ol of Music. Tačiau esi gavęs ir
Millennium Scholarship, kuri
gali būti panaudota tik Kanados
universitete. Ar jau apsispren-
dei, kur norėtum studijuoti? Ku-
ri mokykla, Tavo nuomone, at-
vertų daugiau kelių ateityje?

– Priėmimas į Manhattan School
of Music – tai tarsi svajonės išsipildy-
mas. Be jokių abejonių, klasikinės
muzikos studijos New York atvertų
man daugiau galimybių ir svajonių,
kurios anksčiau buvo neįmanomos.
Manhattan School yra žinoma dėl
savo geros reputacijos, yra išauklėjusi
nemažai gabių ir profesionalių mu-
zikantų. Kanadoje tokios mokyklos
atitikmens nėra. Tačiau mokestis už
mokslą yra labai didelis ir gana sun-
ku atsisakyti tokios stipendijos kaip
Millennium Scholarship. Šiuo metu
dar nesu apsisprendęs, nes neturiu
pakankamai pinigų, kad galėčiau
lankyti Manhattan School. Mokestis
čia 30,000 dol., o kur dar pragyveni-
mo išlaidos. Norėčiau čia mokytis,
tačiau dar reikia palaukti ir pažiū-
rėti, ar pavyks surinkti reikiamus pi-
nigus.

–  Tadai, ačiū už pokalbį. Lin-
kiu tolesnės kūrybinės sėkmės ir
muzikinių svajonių išsipildymo.

Kalbino A. Tamošiūnaitė

Tadas Korris.
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Lietuva ketina dalyvauti
kosminèje veikloje

Prieš kultùros menkinimâ –
viešumu ir autoritetu

Briuselis grasina Lietuvai teismu
Briuselis, liepos 18 d. (ELTA) –

Europos Komisija grasina Lietuvai ir
dar keturiolikai Europos Sąjungos
(ES) valstybių narių teismu už tai,
kad šalis neperkėlė į savo nacionalinę
teisę Kovos su pinigų plovimu direk-
tyvos. Ši direktyva buvo priimta 2005
metais ir į nacionalinė teisę turėjo

būti perkelta iki praėjusių metų
gruodžio.

ES vidaus rinkos ir paslaugų ko-
misaras Charlie McCreevy dėl to įs-
pėjo Lietuvą, Latviją, Estiją, Belgiją,
Airiją, Slovakiją, Švediją, Maltą, Aus-
triją, Vokietiją, Graikiją, Nyderlan-
dus, Prancūziją, Portugaliją ir Čekiją. 

Vilnius, liepos 18 d. (ELTA) –
Vilniaus oro uoste surengtoje pasau-
lio galiūnų Čempionų lygos varžybų
penktojo etapo pirmojoje rungtyje –
lėktuvo tempimo varžybose – visas pri-
zines vietas užėmė Lietuvos atstovai.

Nugalėjo Žydrūnas Savickas. Jis
skrydžių bendrovės ,,flyLAL” 16 tonų
sveriantį 27 metrų ilgio lėktuvą
,,SAAB 2000” 15 metrų nutempė per
25,12 sek. Antrąją vietą užėmė Vidas
Blekaitis. Trečias buvo Saulius Bru-
sokas. 

,,Per varžybas teko tempti laivą,

traukinį, vilkikus. Kartą Kinijoje
tempėme vilkiką su drambliais. Ta-
čiau lėktuvo tempimas bene sunkiau-
sia iš tokio pobūdžio rungčių.
Sudėtingiausia pajudinti lėktuvą iš
vietos”, – sakė Ž. Savickas.

Varžybose, kurių prizų fondą su-
daro 20 tūkst. JAV dolerių, dar daly-
vauja Rusijos, Vokietijos, Belgijos, Si-
rijos ir Švedijos stipruoliai. Po ketu-
rių etapų pirmauja Ž. Savickas, turin-
tis 75 taškus. Antrąją vietą užima
šiuo metu traumuotas estas Andrus
Murumets, trečią – E. Katona.

Lèktuvo tempimo varžybose Lietuvos
galiùnai buvo nepralenkiami

Vilnius, liepos 18 d. (ELTA) – Įs-
teigtas neformalus judėjimas Lietu-
vos kultūros ir paveldo sambūris
prieš šalies vertybių menkinimą keti-
na kovoti viešumu ir narių autorite-
tu. Po Sambūrio skėčiu susivienijo
garsūs šalies visuomenės veikėjai –
menininkai, architektai, paveldosau-
gininkai, archeologai, fotografai.
Tarp jų – muzikologas Donatas Kat-
kus, saksofono meistras Petras Vyš-
niauskas, dailininkas Arvydas Šalte-
nis, dailininkas Raimundas Savickas,
džiazo muzikantas Vladimiras Tara-
sovas, architektas Algimantas Nas-
vytis.

Pasak vieno iš judėjimo sumany-
tojų, paveldosaugininko Vito Kar-
čiausko, iki šiol apie kultūros ir pa-
veldo problemas irgi mėginta kalbėti:
pavienių visuomenės veikėjų pasisa-
kymuose, komentaruose žiniasklai-
doje, kartais – viešuose pareiškimuo-
se. Tačiau šie balsai lieka arba neiš-

girsti, arba jų nepaisoma.
Sambūrio steigimo pareiškime

piktinamasi vis aiškiau įsigalinčiu
niekinamu požiūriu į Lietuvos kul-
tūrą. ,,Bandoma ją skaldyti ir suprie-
šinti: menkinamos kai kurios pripa-
žintos meno srovės, kultūros finan-
savimas, ypač savivaldybėse, nepaste-
bimi užsienyje kuriantys Lietuvos
menininkai, žiniasklaidos priemonės
dažnai ‘skleidžia’ tik tokią kultūrą,
kurios rezultatas – morališkai smun-
kanti ir bukinama tauta”, – rašoma
pareiškime.

Kultūros problemas Sambūris
sieks spręsti keldamas jas į viešumą
ir pasinaudodamas judėjimo dalyvių
autoritetu, kad klausimai pasiektų
atsakingas įstaigas bei pareigūnus,
atkreiptų jų dėmesį. Sambūris nuolat
teiks informaciją žiniasklaidai, rengs
susitikimus su valstybinių įstaigų
atstovais, skelbs pareiškimus, rengs
viešas akcijas.

Vilnius, liepos 18 d. (Lietu-
viams.com) – Kanada ir Lenkija pa-
sirašė naują susitarimą, leisiantį
abiejų šalių jaunimui keliauti ir dirb-
ti kiekvienoje iš jų vienerius metus.

Jaunimo judėjimo susitarimą pa-
sirašė Kanados pilietybės ir imigraci-
jos ministrė Diane Finely ir Lenkijos
mokslo ir aukštojo švietimo ministrė
Barbara Kudrycka.

„Daugiau nei šimtmetį lenkai
imigruoja į Kanadą ir atnešė mūsų
šaliai daug naudos,” – sakė D. Finley.

„Daugiau nei 800,000 žmonių
Kanadoje turi lenkiškas šaknis. Šis
Jaunimo judėjimo susitarimas jau-
niems kanadiečiams ir lenkams su-
teiks daugiau galimybių keliauti ir
dirbti abiejose šalyse”, – pridėjo ji.

Pasak Kanados Pilietybės ir imig-
racijos ministerijos, naujasis susitari-
mas jauniems 18–35 metų žmonėms
suteiks galimybę praturtėti atran-
dant kitos šalies kultūrą, susikuriant
tarptautinių ryšių tinklą, tobulinant
savo įgūdžius bei įgyjant darbinės pa-

tirties vis labiau globalėjančioje vi-
suomenėje.

Kasmet pagal tokius susitarimus
apie 22,000 jaunų kanadiečių išvyks-
ta pakeliauti ir padirbėti į 40 skirtin-
gų šalių, o į Kanadą atitinkamai at-
vyksta apie 36,000 jaunų užsieniečių. 

Be to, jaunimo mainų programos
darbuotojai dar vadinami „dirban-
čiais atostogautojais” („working holi-
daymakers”), gali įgyti vertingos dar-
binės patirties, reikalingos norint il-
gesniam laikui imigruoti į norimą šalį.

Kanada vis labiau atsiveria Rytų
Europos šalims, prisijungusioms prie
Europos Sąjungos pastaraisiais me-
tais, dalinai ji tiesiog priversta taip
elgtis dėl spaudimo iš ES, reikalau-
jant su visomis sąjungos narėmis elg-
tis pagal vienodus reikalavimus iš-
duodant vizas.

Praėjusių metų spalio 31 dieną
Kanada įvedė bevizį režimą Čekijai ir
Latvijai, o šių metų kovo 1 dieną – ir
Lenkijai, Slovakijai, Vengrijai bei Lie-
tuvai. 

Vilnius, liepos 18 d. (BNS) – Vy-
riausybės mokslo, technologijų ir ino-
vacijų plėtros komisija ketina siūlyti
2010 metais įsteigti Lietuvos kosmo-
so agentūrą, kuri siektų narystės Eu-
ropos kosmoso agentūroje (angl. Eu-
ropean Space Agency – ESA).

,,Šalies įmonės ir mokslininkai
susidomėjo mūsų sumanymais. Iš
pradžių į tai buvo žiūrima nepatik-
liai, girdėjome, jog bendrovės esą nie-
ko bendra su kosmosu neturi. Bet kai
paaiškindavome, kad jų gaminius
kuo puikiausiai galima pritaikyti kos-
moso programoms, kompiuterinėms
programoms kurti ir panašiai, dauge-
lis suklusdavo”, – sakė Švietimo ir
mokslo ministerijos skyriaus vedėjas
Romualdas Kalytis, dirbantis Kos-
moso klausimų Lietuvoje koordinavi-
mo grupėje.

Labiausiai kosminiais sumany-
mais susidomėjo elektronikos ir elek-
tros prietaisą gamintojai, informaci-
nių technologijų ir programavimo
bendrovės, taikomųjų gyvybės moks-
lų ir gyvybės palaikymo sistemų kū-
rėjai, mechanikos ir mechatronikos

įmonės, aviacijos ir aerodinamikos
įmonės. Viena jų – Prienų aviacijos
gamykla.

R. Kalytis įsitikinęs, kad naudos
iš ESA projektų turėtų daug versli-
ninkų: transporto įmonės, navigaci-
nių sistemų kūrėjai ir taikytojai, že-
mės ūkio, statybų, informacinių tech-
nologijų bendrovės ir kitos.

Šiuo metu beveik visi Europos
kosminiai projektai ir ESA konkursai
vyksta už uždarų durų. Tačiau vien
Lietuvos noro prisijungti prie kos-
moso užkariautojų gali nepakakti. Įs-
toti į ESA yra sunku ir trunka ma-
žiausiai 8 metus. Be to, agentūros
specialistams dar reikia įrodyti, kad
ESA nare tapti ketinanti šalis bus
naudinga ir kad jai pakanka išteklių
dalyvauti kosminiuose projektuose.

Skaičiuojama, kad projektui plė-
toti nuo 2010 metų iki įstojant į ESA
kasmet iš biudžeto tektų skirti maž-
daug po porą milijonų litų. Jei į kos-
moso agentūrą įstoti pavyktų, tektų
mokėti visą nario mokestį – apie 10
milijonų litų per metus.

Vilnius, liepos 17 d. (BNS) – Pristatyta oficiali nacionalinės programos
,,Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009”  internetinė svetainė www.lt.gyvai.
eu, skirta laisvalaikio ir turizmo planavimui Lietuvoje. Internetinė svetainė
skirta į Lietuvą atvykstantiems užsienio svečiams ir lietuviams, kurie ieško
naujų darbo, bendradarbiavimo sričių arba atostogų galimybių Lietuvoje. Ji
veiks lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų ir rusų kalbomis. Naujoje in-
ternetinėje svetainėje bus pateikiama atvykimo į Lietuvą bendra informacija,
renginių kalendorius (,,Vilnius–Europos kultūros sostinė 2009” ir Lietuvos
tūkstantmečio minėjimo ir kiti renginiai visoje Lietuvoje), veiks bilietų ir nak-
vynės užsakymo sistema.                                                            ELTOS nuotr.

Lėktuvo tempimo varžybose Vilniuje pirmavo Lietuvos galiūnas Ž. Savickas.     
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.                                                                                 

Kanada ir Lenkija atveria 
keliâ abiejû šaliû� jaunimui
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Krzysztof Kolanowski
Geopolitika.lt

Skaitant Lietuvos ir Lenkijos
spaudos komentarus apie abiejų šalių
bendradarbiavimą susidaro įspūdis,
kad lietuviams labiausiai rūpi eko-
nomikos ir infrastruktūros klausi-
mai, pavyzdžiui, jau seniai planuoja-
mo energetinio tilto ir „Via Baltica”
tiesimo reikalai, o lenkams – tautinių
mažumų, ypač Vilniaus krašto lenkų,
problemos. Ir vienoje, ir kitoje srityje
daug reikia padaryti, nors problemos
ne visada glūdi ten, kur įprastai įsi-
vaizduojama. Ko abi šalys gali pasi-
mokyti iš pastarųjų 17–18 metų
bendradarbiavimo istorijos ir kodėl
mūsų bendra stiklinė vis dar tebėra
pustuštė?

Pamoka Nr. 1 
Jei nori sužlugdyti projektą,

būtinai suteik jam aukštą
valstybinį lygmenį

Pažvelkime pirmiausia iš lietuvių
požiūrio taško, t. y. į abiejų valstybių
ekonominio bendradarbiavimo kliū-
tis. Žinoma, kad labiausiai skauda dėl
vis dar tik vaizduotėje esančio ener-
getinio tilto tarp Elko ir Alytaus, juo-
lab kad apie jį pradėta kalbėti jau
1997 metais. O kalbama buvo daug ir
iškilmingai – apie šią viziją ne kartą
atsiliepė abu Lietuvos prezidentai –
Valdas Adamkus ir Rolandas Paksas,
vos ne visi ministrai pirmininkai,
daugelis ministrų ir kitų įžymybių. Iš
pradžių visa tai atrodė kaip lietuvių
monologas, nes daugmaž iki 2004 m.
Lenkijos politikai ir žiniasklaida aps-

kritai jokio dėmesio šiai temai nes-
kyrė. Retkarčiais pasigirsdavo balsų,
kad Lenkijai toks tiltas neatneštų jo-
kios naudos dėl jau esamo elektros
energijos pertekliaus. Tik praėjusių
metų pabaigoje projektas pajudėjo iš
pradinio taško, nors Lenkijos atstovai
jam pritarė tik mainais už energijos
tiekimo garantijas palankiomis sąly-
gomis iš būsimos Ignalinos atominės
elektrinės (žr. „Veidas”, 21/2008). Kai
kurie politikai (pavyzdžiui, J. Kali-
nowski, Lenkijos Seimo vicepirmi-
ninkas) dar reikalauja susieti ener-
getinio tilto tiesimą su kai kurių Lie-
tuvos lenkų problemų sprendimu.

Čia verta pažymėti, kad nuo 1997
iki 2004 m. buvo nutiesta, išplėsta ar
atnaujinta 12 energetinių tiltų, jun-
giančių Lenkijos energijos tinklą su
Vokietija, Čekija, Slovakija, Švedija ir
Ukraina (pagal W. Kaminski, EPC SA
energetikos patarėją). Šie tiltai nie-
kada nesulaukė strateginių projektų
statuso, jie nebuvo pavadinti valsty-
binės svarbos objektais, apie juos ne-
kalbėjo nei Lenkijos prezidentai, nei

Vokietijos kancleriai, nei Švedijos ka-
ralius. Gal dėl to niekas ir nepagal-
vojo, kad tų tiltų statybą būtų buvę
galima atidėti, kol vienas iš Lenkijos
užsienio reikalų ministrų atsiprašys
už lenkų kariuomenės dalyvavimą
malšinant 1968 m. Prahos pavasarį
ar kol Vokietija pakels nuo nacių nu-
kentėjusiems lenkams išmokamų
kompensacijų dydį. Kaip sako rusai:
,,Lėčiau važiuosi – toliau nuvažiuosi”.

Pamoka Nr. 2 
Kantrybė reikalinga, ypač su

didesniais kaimynais

Kodėl „Via Baltica” (ir „Rail Bal-
tica”) statyba taip užtruko? Daly-
vaujant vienoje 2002 m. vykusioje
konferencijoje apie Lenkijos ir Balti-
jos šalių ekonominį bendradarbiavi-
mą man teko išgirsti vieną pranešėją
kalbant, kad „Via Baltica” Lenkijai,
skirtingai negu Baltijos šalims, – ne
strateginis koridorius, o veikiau – ša-
lutinis projektas. Galima teigti ir
taip, tačiau iškart kyla klausimas: ko-
kie koridoriai svarbūs Lenkijai? Tu-
rint omeny, kad 2007 m. buvo atiduo-
ta naudoti vos 25 km naujų automa-
gistralių, nors Lenkijos keliai priski-
riami prie pačių prasčiausių visame
Vidurio Europos regione, susidaro įs-
pūdis, kad naujų kelių tiesimas išvis
nėra joks valstybinės reikšmės rei-
kalas. Žinoma, tikroji šių problemų
priežastis turi struktūrinį ir proce-
dūrinį pobūdį, pavyzdžiui, daug ką lė-
tina sudėtingi viešųjų pirkimų reika-
lavimai (žr. „Polityka”, 20/2008). Pa-
našiai ir yra su „RailBaltica” statyba:
kai abiejų šalių geležinkelių įmonės
nepajėgia išbristi iš skolų bei organi-
zacinių sunkumų ir uždaro esančius
geležinkelio maršrutus, sunku kal-
bėti apie tarpvalstybinės infrastruk-
tūros plėtojimą. Šiuo atveju puspilnę
stiklinę galima laikyti nemažu lai-
mėjimu ir nėra reikalo įtarinėti ką
nors pikta valia.

Pamoka Nr. 3. 
Prieš kritikuodamas kaimyną

pažiūrėk į savo kiemą

O dabar pažvelkime iš lenkų po-
žiūrio taško į tai, kas jiems labiausiai
rūpi, – į tautinių mažumų reikalus.

Lietuvos ir Lenkijos santykiai šiandien: 
stiklinè pustuštè� ar puspilnè?

Priminkime pastarojo meto karš-
čiausias temas: pavardžių rašyba,
dvikalbės gatvių pavadinimų lentelės
kai kuriose Vilniaus apskrities vieto-
vėse ir t. t. Pridurkime dar, kad sun-
ku surasti tarp Europos valstybių to-
kių, kurios ginčytųsi dėl pavardžių
rašymo. Iš tikrųjų Lietuvoje taiko-
mas neįprastas variantas – lenkiškos
(ir rusiškos) pavardės rašomos fone-
tiškai, nors be galūnių, pavyzdžiui,
Majevski (vietoj Majewski), Milevič
(vietoj Milewicz) ir pan. Kadangi to-
kia rašyba nėra panaši nei į lietuvių,
nei į lenkų kalbą, nestebina, kad pa-
siektas susitarimas sukelia priešta-
ravimų abiejose valstybėse. Tačiau
pažiūrėkime, kokiomis teisėmis kal-
biniu atžvilgiu gali naudotis Lenkijo-
je gyvenantys lietuviai.

Jų pavardės nuo pat Nepriklau-
somybės atkūrimo 1918 m. buvo ra-
šomos lenkišku pavidalu, t. y. Birgiel
vietoj Birgelis, Janulewicz vietoj Ja-
nulevičius, Niewulis vietoj Nevulis.
Toks variantas galiojo iki pat abiejų
šalių įstojimo į Europos Sąjungą, o vi-
si norintys susigrąžinti originalią pa-
vardės rašybą turėjo kreiptis į teismą
dėl pavardės „pakeitimo”.

Tik dabartinis, t. y. 2005 m. pri-
imtas, tautinių ir etninių mažumų įs-
tatymas leidžia atkurti (patiems su-
interesuotiesiems pageidaujant) ori-
ginalią pavardžių rašybą, bet apie ne-
lenkiškų raidžių vartojimą negali bū-
ti nė kalbos. Todėl Janulewicz gali
tapti Januleviciumi (o ne Janulevi-
čiumi), o jo žmona – Januleviciene.

Neseniai Lenkijos politikai ir ži-
niasklaida aštriai kritikavo Lietuvos
Respublikos Valstybinės kalbos ins-
pekcijos sprendimą nubausti kai ku-
rias Vilniaus apskrities savivaldybes,
kurių teritorijose buvo pakabintos
„dvikalbės” gatvių pavadinimų len-
telės. Tiesa, toms lentelėms buvo dar
toli iki tikros dvikalbystės, nes daž-
nai tie patys lietuviški pavadinimai
buvo perrašyti lenkiškomis raidėmis
(pavyzdžiui, Wilniaus = Vilniaus,
Mokikłos = Mokyklos ir pan.). Pačio-

je Lenkijoje leidžiama vartoti ne len-
kų kalbą kaip pagalbinę tuose vals-
čiuose, kur gyvena daugiau nei 50
proc. vienos tautinės mažumos ats-
tovų. Prieš priimant tautinių mažu-
mų įstatymą buvo planuojama įvesti
tik 20 proc. slenkstį, tačiau Lenkijos
Seimo dauguma turbūt bijojo suteikti
tautinėms mažumoms „per daug”
teisių, kad jos tik neužmirštų, kokioje
valstybėje gyvena. Taigi Lenkijos lie-
tuviams leidžiama vartoti lietuvių
kalbą kaip pagalbinę tik Punsko vals-
čiuje, o Seinų krašte toliau vyrauja
lenkų kalba. Lietuviškų gatvių pava-
dinimų kol kas niekur Lenkijoje nėra.

Būtų gerai, jeigu kalbant apie
tautines mažumas būtų minimi ne
tik Lietuvos lenkai, bet ir Lenkijos
lietuviai. Juk Lenkijos politikai daž-
nai keldavo reikalavimus dėl Lietu-
vos lenkų, pamiršdami, kad pačioje
Lenkijoje tautinių mažumų padėtis
ilgai buvo apverktina. O Lietuvos ats-
tovai, oficialiai to nepastebėdami, tik-
riausiai nenorėjo erzinti didesnės kai-
mynės.

Kalbant apie tautines mažumas,
nereikia pamiršti pirmosios mūsų
„pamokos”: problemos, kurios labai
sureikšminamos, bus visų demoni-
zuojamos ir liks neišspręstos. 

Pamoka Nr. 4. 
Geras sąjungininkas – 

tikras lobis

Atrodytų, kad bendradarbiavi-
mas geriausiai klostosi europinėje ir
geopolitinėje srityse – čia jokių „pa-
mokų” lyg ir nereikia, nes abi valsty-
bės dažnai turi panašių interesų ir
kartu jiems atstovauja. Tačiau neuž-
mirškime, kad čia turime reikalo su
tomis pačiomis Lietuva ir Lenkija,
kurios nemoka ramiai susitarti dėl
energetinio tilto ar tautinių mažumų
reikalų. Ypač Lenkijos politikams bū-
tų gerai priminti, kad pernelyg šan-
tažuodami savo mažesnę kaimynę ga-
li prarasti gerą geopolitinę sąjungi-
ninkę.

Nukelta į  11 psl.

Tarp lenkų paplitęs Lie-
tuvos problemų nepaisy-
mas ir stereotipai kartu su
„vyresniojo brolio” komp-
leksu tebėra vos ne di-
džiausia kliūtis abiejų vals-
tybių ir tautų santykiams
gerinti.

Dedamos gėlės prie paminklo A. Mic-
kevičiui Vilniuje.



PAGUODOS TELEFONAS 
1-866-438-7400

Skambinkite nemokamai kiekvienâ
ketvirtadienî, nuo 6 val. v. iki 9 val. v. 
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

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

Dr. VILIUS MIKAITIS
Dr. ANDRIUS KUDIRKA
Dr. JUSTYNA STENGELE

Õeimos daktarai ir chirurgai
10811 W. 143rd St. Orland Park, IL 60467

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 708-460-2500
Valandos pagal susitarimâ

GGEEDDAASS MM.. GGRRIINNIISS,, MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

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

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

Trùkio, tulñies pùsl�s, krùties,
� ñarnyno, endokrinologinè ir
laparoskopinè chirurgija.
330000 BBaarrnneeyy DDrr..,, SSuuiittee AA

JJoolliieett,, IILL 6600443355
TTeell.. 881155--774444--00333300;; 

lliieettuuvviiõõkkaaii 881155--774444--88223300
wwwwww..cceenntteerrffoorrssuurrggeerryyaannddbbrreeaasstthheeaalltthh..ccoom

Chirurgai 

DDrr.. VViiddaa II..PPuuooddžžiiūnniieenn�
HHeeaalltthhyy CCoonnnneeccttiioonn

CChhiirroopprraaccttiicc && RReehhaabb CClliinniicc

Manualinè ir fizinè terapija, sporto
traumû specialistè, nugaros, kaklo ir
sânariû gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminû

patarimai.

1166554477 WW.. 115599 SSttrreeeett
LLoocckkppoorrtt,, IILL 6600444411 

TTeell.. 881155--883344--99007755//99007766
KKaallbbaammee lliieettuuvviišškkaaii

LLIINNAASS SSIIDDRRYYSS,, MM..DD..
Akiû ligos / Chirurgija/Akiniai

9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge

TTeell.. ((770088)) 663366--66662222
Holy Cross Hospital, #410S
TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Plastinè chirurgija

Stuburo ir skausmo ligos 

Chiropraktika ir 
manualinè terapija

Cardiac Diagnosis, LTD.
4901 W. 79th St.
Burbank, IL 60459

Tel. 708-424-2024
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Õirdies ir kraujagysliû ligos
Valandos pagal susitarimâ

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D.
SUSAN T. LYON, M.D.

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

Telefonas (708)-239-0909
� Manualinè terapija
� Chiropraktika
� Bioenergetinè kompiuterizuota îranga
� Kraujo tyrimai
� Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

DDrr.. PPEETTRRAASS VV.. KKIISSIIEELLIIUUSS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa

Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

663300--994411--22660099

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

JJOONNAASS VV..PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD
TTEERRRRII DDAALLLLAASS PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD

VVIIKK DDUUGGAARR,, MMDD
Illinois Pain Institute

Nugaros, sprando, galvos, sânariû,
sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû

skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.
EEllggiinn:: 884477--228899--88882222

MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

,,MEDICARE” KORTELĖS –
TAPATYBĖS VAGYSČIŲ PRIEŽASTIS

Kaip ne kartą girdėjome, norint
išvengti tapatybės vagystės, pirmiau-
sia svarbu kaip savo akies vyzdį sau-
goti savo „Social Security” numerį.
Ne paslaptis, kad blogų ketinimų tu-
rintys asmenys, sužinoję šį numerį,
gali visiškai sugriauti jo savininko/ės
gyvenimą: pridaryti jo/jos vardu sko-
lų, atidaryti abejotino vardo verslą ar,
galų gale, prisidengdami svetima ta-
patybe, įvykdyti kriminalinį nusikal-
timą. Būtent todėl ,,Social Security”
valdininkai primygtinai ragina nesi-
nešioti su savimi SS kortelės ir itin
atsargiai atskleisti savo SS numerį
bet kokiems tretiesiems asmenims
bei organizacijoms. Kita vertus, ,,Me-
dicare” administracija reikalauja,
kad visi šios draudimo programos
klientai nuolat nešiotųsi „Medicare”
korteles, nepaisant to, kad jose yra
aiškiai įrašytas apdraustojo SS nu-
meris. 

Siekiant išspręsti šią dilemą, SSA
(Social Security Administration) jau
kurį laiką bando susitarti su „Medi-
care” dėl kitokių žymenų naudojimo
draudimo kortelėse. Atrodo, šį susi-
tarimą galėtų paspartinti neseniai
Senato Finansų komiteto pasiūlytas
įstatymo projektas, kuriame reika-
laujama atsisakyti SS numerio varto-
jimo „Medicare” kortelėse. Jei įstaty-
mas būtų priimtas, „Medicare” turė-
tų išspausdinti apie 40 milijonų nau-
jų kortelių ir išdalinti jas savo klien-
tams – išleidžiant tam apie pusę mili-
jardo dolerių ir sugaištant ne viene-
rius metus laiko. Nenuostabu, kad
,,Medicare” administracija iš tolo
kratosi tokių išlaidų ir, prieš imda-
masi kokių nors veiksmų, reikalauja
nedviprasmiškų įrodymų, kad tapaty-
bės vagystės yra tiesiogiai susiję su
,,Medicare” kortelėmis. 

Maža to, medicininių paslaugų
sfera šalyje yra pernelyg stipriai prik-
lausoma nuo SS numerių sistemos,
kadangi visos sąskaitos paprastai yra
išrašomos būtent pagal ligonio SS
numerį. Kita vertus, iš dalies dėl to
medicininio pobūdžio tapatybės va-
gystė (kai pasisavinami aukos medi-
cininio draudimo duomenys, įsigyjant
jo/jos vardu medicinos paslaugas bei
teikiant melagingas draudimo pre-
tenzijas) ir yra gana paplitusi nu-
sikaltimo forma, nuo kurios kasmet
nukenčia šimtai tūkstančių žmonių. 

Įdomu pastebėti, jog daugelis pri-
vačių medicinos draudimo kompani-
jų, iš dalies spaudžiamų atskirų val-
stijų įstatymų, vis dėlto atsisakė nau-
doti SS numerį kliento kortelėse. Tą
patį aktyviai daro ir nemažai federa-
linių įstaigų, pvz., Veteranų reikalų
departamentas (US Department of
Veteran Affairs) ir kt. SS numerio
naudojimą įvairiems tikslams apibrė-
žia du įstatymų aktai – ,,Social Se-
curity Act” bei 1974-ųjų ,,Privacy Act”. 

Be to, egzistuoja valstybinės Val-
dymo ir biudžeto tarnybos (Office of
Management and Budget arba OMB)
išleisti memorandumai, raginantys
visas valstybės tarnybas apriboti SS
numerių naudojimą klientų apskaito-
je. Deja, kol kas nepaisant kalbų apie
planus ,,kada nors” atsisakyti SS nu-
merių savo kortelėse, ,,Medicare” ad-
ministracija nesiėmė jokių konkrečių
priemonių ištaisyti padėtį. Tad lieka
tik tikėtis, jog SSA bei įstatymų leidė-
jų pastangos kiek pagreitins šį pro-
cesą. Net jei, pagal ,,Medicare” aps-
kaičiavimus, įvesti naują, nuo SS nu-
merio nepriklausančią kliento žyme-
nų sistemą, išspausdinti bei išdalinti
naujas korteles ir pertvarkyti kom-
piuterines duomenų bazes viduti-
niškai užtruktų apie dešimtmetį.

Kadangi vienareikšmiškai už-
drausti ,,Medicare” naudoti SS nu-
merius gali tik JAV Kongresas, pat-
virtinęs atitinkamą įstatymą, jo
priėmimu susidomėję vartotojai ragi-
nami asmeniškai prisidėti prie vi-
suomeninių organizacijų spaudimo
įstatymų leidėjams. Nepriklausoma,
ne pelno siekianti vartotojų teisių gy-
nimo organizacija ,,Consumers
Union” kviečia visus vartotojus ne-
mokamai užsiregistruoti interneto
svetainėje adresu: www.Financial-
PrivacyNow.org ir nusiųsti elek-
troninį laišką-paraginimą JAV Svei-
katos ir socialinių paslaugų departa-
mentui (US Department of Health
and Human Services) bei Kongreso
nariams, asmeniškai prašant, kad
klientų SS numeriai būtų pašalinti iš
,,Medicare” kortelių bei visų šios
įstaigos susirašinėjimų.

Pagal SSA, ,,Consumer Union” ir
žiniasklaidos informaciją 

parengė 
Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

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

LAKE COUNTY
PLASTIC SURGERY

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

www.lc-plasticsurgery.com

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

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

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

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

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

GinekologijaDr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

VILNIUS 2008
SKRYDÑIAI  FINNAIR ir kitomis oro linijomis iõ
îvairiû  JAV miestû. Grupès ir pavieniai keliautojai.

PPIIGGIIAAUUSSIIOOSS KKAAIINNOOSS!!!!!!

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363
TTeell.. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS

WWeebb ssiittee:: www.vytistours.com

AATTSSTTOOVVYYBBÈÈ ÇÇIIKKAAGGOOJJEE
Rita Pençylien∂ tteell//ffaaxx 708-923-0280

EE--mmaaiill:: pencylar@comcast.net

Bronè Barakauskien∂ tteell.. 708-403-5717
FFaaxx 708-403-4414;  EE--mmaaiill:: mamabar3@aol.com

Ruošiame 2008 m. keliones 
î Õiluvos 400 metû jubiliejû.

D∂l informacijos skambinti Ritai Pençylienei

Kryñiañodis Draugas Nr. 041

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

Vertikaliai:
1. Viena svarbiausių karaliaus Mindaugo pilių. 2. Konditerijos gaminys iš

riešutų masės su cukrumi. 3. Valstybės ar teritorijos prijungimas prie kitos
valstybės. 4. LTV laidos „Labas vakaras” vedėja Lavija …. 5. Šalia kompiute-
rio „gyvenantis gyvūnėlis”. 6. Ernest Hemingway romanas „…upės, medžių
ūksmėje”. 8. Valstybių sąjunga, kurios narės yra visiškai savarankiškos. 9.
Specialiai įrengta įstaiga dangaus kūnų, kosminių bei atmosferos reiškinių
stebėjimams. 10. Dan Brown romanas „Da Vinčio …”. 13. Valstybė Polinezi-
joje – Kuko … . 14. Asmuo, paskatinęs kūrybai Žemaitę, Šatrijos Raganą,
Lazdynų Pelėdą, Jovarą, rūpinęsis jų kūrinių publikavimu – Povilas …. 15. Į
Guinness rekordų knygą patekusi Europos parko skulptūra – „LNK …”. 19.
Anksčiau – samdinė ūkyje. 20. Tradicinis suvalkiečių namas. 23. Vinco Myko-
laičio-Putino drama „Valdovo …”. 25. LDK miškų ir medžioklės ūkio pareigū-
nas. 26. Atlikto darbo kiekis. 27. Lietuvos auksas. 31. Lietuvos legendinis
estradinis ansamblis, kuriame dainavo Janina Miščiukaitė. 32. Dekoratyvus
vijoklinis augalas. 36. „… ant akmenėlio, sėski ant žirgelio”. 37. Mandagumo
žodis.

Horizontaliai:
1. Lapinė šluota vanotis pirtyje. 4. Žymus lietuvių šuolininkas į aukštį,

daugkartinis Europos čempionas – Kęstutis … . 7. Vaižganto epopėjinis kū-
rinys. 10. Senovinis skysčių ar biralų saikas. 11. Norvegijos sostinė. 12. 1260
m. liepos 13 d. įvyko … mūšis (žemaičiai sutriuškino jungtines Prūsijos ir
Livonijos kryžiuočių pajėgas). 16. Romano „Robinzonas Kruzas” autorius
Daniel … . 17. 1792 metais prancūzų pasiūlytas įrenginys mirties bausmei
vykdyti. 18. JAV karinė jūrų bazė Havajuose – … Harboras. 21. Sodžiaus
gyventojas, kaimietis. 22. Organo angos varstoma pertvarėlė. 23. Penktas
pagal gyventojų skaičių Ispanijos miestas. 24. Skanėstas iš vaisių, kavos, šoko-
lado ir cukraus. 28. Prancūzijos kurortas prie Viduržemio jūros. 29. Seniau –
valsčiaus valdybos viršininkas. 30. Lietuvos tradicinė kaimo kapelų šventė
„…, Jurgeli”. 33. Japonijos princesė, vienintelė Japonijos imperatoriaus
Akihito duktė. 34. Augalas, daugelyje šalių simbolizuojantis nuotakos tyrumą
ir nekaltybę. 35. Piktadarių, nenaudėlių grupuotės. 38. Vasarą populiari sriu-
ba. 39. Senovės lietuvių šventas kalnelis, ant kurio aukodavo aukas. 40. Su-
siuvimo vieta, takas.

Tel. 630 257 0339; 888 594 6604 1120 State St., Lemont, IL
www.alwayswithflowers.com           www.alwayswithflowers.net teleflora

FTD

Always with FlowersAlways with Flowers
Gèlès visoms progoms JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje



10 DRAUGAS, 2008 m. liepos 19 d., šeštadienis

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

Ne visi išradimai naudingi
VIKTORAS JAUTOKAS

Jau anksčiau esu rašęs apie na-
notechnologiją ir jos pažangą. Kas ji
yra ir iš ko ji sudaryta? Manau, kad
būtų pravartu nors trumpai prisi-
minti šią naująją  technologiją.

„Nano” sudurtiniuose žodžiuose
reiškia vieną milijardąją dalelę. Pvz.,
nanometras yra viena milijardoji
metro dalis – tai labai maža dalelytė.
Ji buvo surasta tūbelės formos
anglies (carbon) atome, todėl jai buvo
suteiktas nanotūbelės vardas. Me-
džiaga, pagaminta iš nanotūbelių,
yra tūkstantį kartų stipresnė ir de-
šimt kartų lengvesnė už plieną. Pa-
naudojus šią naująją technologiją,
įmanoma gaminti įvairius daiktus.

Dviveidė technologija

Šiandieną, naudojant nanotech-
nologiją, gaminami lengvi, patvarūs
dviračiai, lengvos, stiprios lauko te-
niso raketės, nesiraukšlėjantys rūbai,
medicininiai reikmenys ir dar daugy-
bė kitokių daiktų.

Sparčiai augančios nanotechno-
logijos populiarumą rodo statistika,
nes pasaulyje nanomedžiagų panau-
dojimas įvairiuose gaminiuose 2004
metais siekė 13 milijardų dolerių,
2005 m. – 32 milijardus, o 2008 m. jau
50 milijardų dolerių. Numatoma, kad
2014 m. pasieks 2.6 trilijonus dolerių.
Įdomu, kad tik 2000 metais JAV
prezidentas Bill Clinton įsteigė „Na-
tional Nanotechnology Initiative”,
kurią pavadino „Next Industrial  Re-
volution”. Naujosios technologijos
entuziastai šią žinią sutiko su di-
džiausiu džiaugsmu. Kai naujoji tech-
nologija labai sparčiai rieda pirmyn,
tada dažniausiai nėra laiko, o gal net
ir noro pagalvoti, kad ši naujovė gali
būti ne tik naudinga, bet kartu – ir

kenksminga.
Iš praeities žinome, kad daugu-

ma išradimų yra labai naudingi žmo-
nėms, bet esame jau girdėję, kad kar-
tais gali išryškėti ir jų žalingoji pusė.
Pvz., Rentgeno spinduliai. Jie dažnai
naudojami medicinoje bei pramonėje,
bet žinome, kad per didelis jų kiekis
kenksmingas žmogui. O kaip auto-
mobiliai? Jie labai palengvina susi-
siekimą, sutaupo laiką, bet kartu ir
teršia orą, kuriuo kvėpuojame. Gaila,
bet panašiai gali atsitikti ir su popu-
liariąja nanotechnologija.

Susipažinkime su sidabru

Įprastos formos sidabras yra
lankstus metalas, kuris daug kur
naudojamas, turi gydomųjų savybių:
užmuša bakterijas, grybines ligas ir
visokius kitokius kenksmingus mik-
roorganizmus. Dar prieš Kristaus
laikus graikų gydytojas Hipokratas
patarė opas gydyti pudros pavidalo
sidabru. XIX amžiaus pradžioje šei-
mininkės įmesdavo sidabrinę monetą
į pieną tikėdamos, kad pienas ilgiau
laikysis nesugižęs. Dabar sveiko
maisto parduotuvėse galime pirkti
sidabro ir vandens mišinio gėrimą.
Sakoma, kad toks gėrimas turi gy-
domųjų savybių – gydo žaizdas ir ki-
tas negalias, bet per daug jo vartojant
žmogaus odos natūrali spalva pasi-
keičia į tamsiai  pilką.

Nanosidabro savybės

Tai viena iš nanomedžiagų, kuri
ateityje parodys visų nanomedžiagų
„tikrąjį veidą”. Ar žinome, kad nano-
sidabras šiandieną labai daug kur
naudojamas: rūbuose, buitiniuose ga-
miniuose, kuriuos žmonės be ato-
dairos kiekvieną dieną liečia?  Žinant
sidabro gydomąsias galias, šiuo metu

nanosidabrą pradėta dar plačiau vi-
sur naudoti, nes jis naikina įvairias
bakterijas. Taip pat jo galima lengvai
įdėti į plastmasinius gaminius, koji-
nes ir batų įklotes kovojant prieš ne-
malonų kojinių kvapą, į medicininius
tvarsčius, kad žaizda greičiau gytų,
šaldytuvų vidų, kad maistas negestų.
Nanosidabru būna apipurškiami laip-
tų turėklai ir kiti daiktai, kuriuos pa-
liečia žmonių rankos. Hong Kong
miesto požeminio traukinėlio turėk-
lai buvo purškiami nanosidabru,
kuris buvo  skirtas apsaugoti žmones
nuo 2006 metais plitusio paukščių
gripo.

Ar toks didelis nanosidabro nau-
dojimas nepakenks žmonių, o kartu –
ir gyvulių sveikatai?

Jau žinome, kad sidabras turi
gydomųjų savybių, ir žinome, kad per
didelis jo kiekis yra kenksmingas. Gal
nanosidabras veikia kitaip?  Gal daug
ko apie jį dar nežinome? Nanosidabro
dalelytė yra tokia maža, kad per žmo-
gaus odą gali labai lengvai patekti į
kūną. Bet dar neištirta, kokią įtaką
nanosidabras daro žmogaus vidi-
niams organams ir kraujui. Daugiau-
sia būna paveikti tiesiogiai su purš-
kiamu nanosidabru dirbantys žmo-
nės. Šie darbininkai privalo dėvėti
specialią aprangą, kad apsisaugotų
nuo nanosidabrų dulkių ir purkšnos.
Kai užpurkštas nanosidabras sukie-
tėja, jis nebėra kenksmingas. Mes ži-
nome, kad kiekvieno daikto paviršius
nusidėvi, ypač dažnai liečiamo ranko-
mis. Nusidėvėjęs paviršius pavirsta
dulkėmis, kurios gali patekti į plau-
čius kvėpuojant.

Tyrimai

Žinome, kad sidabras turi gydo-
mųjų savybių, bet taip pat gali būti ir
žalingas – tiesiog nuodai. Įrodymui
turime vieną atsitikimą, įvykusį  San
Francisco, CA įlankoje. Čia nepapras-
tai sparčiai veisėsi valgomieji molius-
kai (clams), kuriuos žvejai dideliais
kiekiais gaudė maistui. Bet štai prie
įlankos išdygo fotopopieriaus ir foto-
filmų fabrikas, naudojantis daug si-
dabro. Gamybos proceso metu atlie-
kantis sidabras būdavo nuplaunamas
ir su vandeniu  nuleidžiamas į įlanką.
Kas atsitiko? Staiga moliuskai pra-
dėjo nykti. Tai pastebėjus, buvo susi-
rūpinta. Nedelsiant prasidėjo tyri-
mai. Padaryta išvada: nuo gausaus
sidabro kiekio vandenyje moliuskai

tapo nevaisingi, nebuvo prieauglio.
Nedelsiant buvo uždrausta iš fabriko
leisti sidabru užterštą vandenį į
įlanką. Prabėgus kuriam laikui,
moliuskai atsigavo, vėl pradėjo dau-
gintis. Šis tyrimas aiškiai įrodė, kad
sidabras gali būti ir nuodingas.

O kaip su nanosidabru?
Manoma, kad ateityje tyrimai

parodys, ar nanosidabras naudingas,
ar kenksmingas. Bet dažniausiai ne
tyrimai, bet laikas ir žmonės atsklei-
džia tikrąją naujosios technologijos
vertę.

Iki šiol dar neprieita prie bendros
nuomonės apie nanotechnologiją: vien
mokslininkai į ją žvelgia susižavėję, o
kiti – atsargiai, neskubėdami.

Kaip jau minėjau anksčiau, na-
nosidabras labai plačiai ir daug kur
naudojamas, todėl laikui bėgant pa-
teks į vandenį, įsisunks į žemę. Žino-
me, kad mažais kiekiais sidabras ko-
voja prieš bakterijas, bet per didelis jo
kiekis žalingas, jau nekalbant apie
nanosidabrą. Taip pat žinome, kad
apie mus sukinėjasi ir gerosios, ir blo-
gosios bakterijos. Gerosios palaiko
žmogaus gyvybę, o blogosios ją žudo.
Nanosidabras neatskiria gerųjų bak-
terijų nuo žalingųjų – naikina visas.
Baiminamasi, kad per didelis nano-
sidabro kiekis vandenyje ir žemėje
gali pakenkti gyvūnams ir augmeni-
jai. Todėl jau dabar susirūpinta kaip
galima būtų greičiau valdyti panau-
dojimo plėtrą.

Ateitis

Gal su nanosidabru nutiks tas
pats, kas atsitiko su DDT? Šio che-
mikalo išradėjas Paul Muller 1948 m.
buvo apdovanotas Nobelio premija.
Tuo metu žmonės manė, kad DDT
purškalai yra stebuklingas išradimas.
Bet 1972 m. (po 24 metų) Amerikoje
uždraudė juos naudoti, nes šie purš-
kalai ne tik uodus naikino, bet kenkė
ir žmonėms, gyvūnams ir visai gam-
tai. Panašiai gali atsitikti ir su dabar
vadinamu stebuklinguoju nanosidab-
ru.

Jei vieną dieną išgirsime blogą
naujieną, kad nanosidabras yra šioks,
toks ir kitoks, turėsime be atodairos
grįžti atgal prie senųjų technologijų,
lyginsime drabužius, minsime sun-
kius dviračius, pasigesime lengvo
plieno, gydysime žaizdas senoviniais
vaistais, grįšime prie senųjų buitinių
daiktų.

Maistas išlieka  šviežesnis ilgiau, jei
laikomas nanosidabru padengtose
pakavimo dėžutėse.Iš nanosidabro pagaminta kojinė.Padidintas pluošto iš nanosidabro vaizdas.

Nelipnios keptuvės, padengtos na-
nosidabro sluoksniu.
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Bet statybų čia daug ir jų vis
daugėja. Kažin, ar mane išleis.

Neseniai už kvartalą gavau už-
skaitos 92 dienas, taip kad jau esu
sutrumpinęs savo laiką 150 dienų ir
mano išleidimo laikas jau ne 06.14, o
01.15, 1951 metais. Liko mažiau nei
trys metai. Oi, kaip dar daug.  Bet
niekur nedingsi, jei jau toks likimas
man teko. Teks dar ilgai ir sunkiai
dirbti, kad galėčiau anksčiau laiko
sugrįžti į mylimą tėvynę. Kad tik už-
tektų sveikatos.

Gal dar galėsiu ir savo mokslą
užbaigti, žmogumi tapti ir būti nau-
dingas, galėčiau visiems atsidėkoti,
visiems, o ypač Jums, kurie man tiek
daug padedate.

Mes gauname laiškus du kartus
per savaitę. Esti labai liūdna, kai kiti
gauna ir džiaugiasi, skaito, o aš – ne.
Parašykite, nors trumpai apie  Tėvelį.
Jis labai sirgo.

Linkiu sveikatos. Jūsų Juozas.

37. 1948 m. vasario 6 d.
... Dėkoju už laiškus ir siuntinį.

Tas juodasis megztinis kaip tik man
– tinka. Galėsiu po sunkaus darbo
persirengti švariu ir šiltu drabužiu.

Man darbe dabar tenka išsitepti
visokiais tepalais. Aš ir pats kartais
mėgstu padirbėti su staklėmis, jas pa-
remontuoti. Mūsų sąlygomis darbi-
ninkai ir šaltkalviai dažnai keičiasi,
tenka juos naujai mokyti ir stebėti, kol
pripras dirbti. Dirbu senoje vietoje.
Darbas sunkus, visko atsitinka. Viso-
kių esti užduočių, visokių žmonių pa-
sitaiko. Bet to reikės ir ateityje, savo
tėvynėje, visa tai būtina praktika.

Be pagrindinio darbo kartais ten-
ka ir braižyti, konstruoti, surinkti
naujas stakles, padėti naujiems pla-
taus vartojimo daiktų gamybos sky-
riams. Tenka ir vakarais padirbėti,
bet man tai patinka – laikas greičiau
bėga. Be to, žinau, kad pagal mano
brėžinius surinktos staklės-pjūklai
kažin kur daro gaminius, lengvina
žmonių darbą. Smagiau, kad ir mano
darbo pėdsakai pasilieka.

Kad tik sveikata laikytų ir galėčiau
namo sugrįžti, ten sau tinkamą darbą
rasčiau, jau ne kaip naujokas, o kaip
specialistas su praktika, su stažu, kaip
mokantis dirbti medžio srityje. Ga-
lėsiu tada visiems atsidėkoti. O žo-
džiais ir dar ne sava kalba, aš daug ko
išreikšti nemoku. Ir negaliu. Neseniai
rašė Adelė, Leokadija. Laukiu laiškų.

38. 1948 m. vasario 11 d.
... Visos seserys man atsiuntė

laiškus, bet tik viena Petrutė teisin-
gai pasielgė, kad neapgavo manęs vil-
timis ir parašė teisybę, kad mirė Tė-
vas. Labai liūdna, kad Jo jau nebepa-
matysiu, kad negalėjau palengvinti
Jo senatvės ir paskutiniųjų dienų.
Visa, kas įvyko, – neišvengiama.

Petrutė taip pat parašė apie dė-
dės Juozo (1) mirtį. Lieka vis mažiau
ir mažiau mums brangių žmonių...
Bet toks jau gyvenimas. Jūsų Juozas.

(1. Juozo dėdė ūkininkas Juozas
Bliūdžius (1870–1947) – L. R).

39. 1948 m. vasario 17 d.

Dabar dirbu plataus vartojimo
gaminių ceche dailide-mokiniu prie
labai gero meistro. Jeigu čia dar
padirbėsiu, tai ir meistru-dailide tap-
siu. Ir tai bus gerai, jei kitaip, kaip
anksčiau norėjau, nesigaus.

(...) Mano adresas truputį pasi-
keitė, bet darbo vieta yra tik per tris
kilometrus nuo senosios, taip pat pa-
čioje Sosvoje. Prie adreso reikia pri-
rašyti „Zavodskaja”.

40. 1948 m. kovo 1 d.
Šiais metais gavau tik vieną Jūsų

atvirlaiškį, rašytą 02.16. Daugiau
laiškų negavau. Vis dėlto jie kažin
kur dingsta. Gal ir Jūs ne visus mano
laiškus gaunate?

Jūsų 01.10 dienos siuntinį gavau
tvarkingą, tik knygas ilgai cenzūra
laikė ir paskutiniuose puslapiuose
kažin ką išpjovė. Et, nesvarbu.

Turiu vieną draugą, kuris gerai
žino istoriją, yra baigęs aukštąjį. Tai
mes su juo dažnai vakarais pasikal-
bame apie viską. Mudu jau daugiau
negu metus draugaujame.

Labai dėkoju profesoriui Mošins-
kiui, kad manęs neužmiršta, neseniai
atsiuntė man knygelę iš mano my-
limos mašinų srities. Padėkokite ir
Jūs jam, juk jis ir be manęs daug
darbų turi.

Labai dėkoju už pinigus. Jie
neseniai atsirado mano sąskaitoje ir,
tikiuosi, greitai gausiąs savo dalelę.
Dabar už pinigus galima šį tą pirkti.
Duona lyg ir prieinama. Tiesa, mums
krautuvėlės ir nėra, bet per „bezkon-
voinus” (jie irgi kaliniai, bet skirtin-
gai nuo manęs – vaikščioja be sargy-
bos) galima šį tą gauti.

Dėkoju, kad pranešėte man, kada
bus Velykos. Nors mūsų gyvenime
niekaip negalėsime jų paminėti (kar-
tais ir sekmadieniais tenka dirbti),
tai nors širdyse jas paminėsime. Gal
susirinksime patys artimiausi drau-
gai, apie praeitį pakalbėsime. O gal
tada ir ne darbo diena pasitaikys...
Labai visų pasiilgęs Juozas.

41. 1948 m. gegužės 2 d.
Pagaliau gavau Jūsų atvirlaiškį,

rašytą 04.10. Prieš šventes intensy-
viai dirbome, dabar dvi dienas ilsimės
ir turime laiko laiškams.

Dėkoju už pinigus, atėjusius į
mano sąskaitą. Duonos nusipirkti
dabar sunkoka, bet visgi galima, o
kartais ir dar kai ką. Kai pridedu ką
nors iš Jūsų siuntinio, tai lyg ir
neblogai gaunasi.

Dar vis dirbu plataus vartojimo
gaminių dirbtuvėje staliumi, arba ku-
biliumi – mokiniu. Vis dar mokinys,
net juokas ima. Gaunu vis naujus
darbus, kol kas susitvarkau ir užsi-
dirbu išėjimu į laisvę neblogus pro-
centus – 180–250.

Ketvirčio pabaigoje man vėl už-
skaitė gerą įdirbį – gavau 84 dienas.
Jei ir toliau taip seksis – grįšiu anks-
čiau laiko. Kol kas tik svajoti tegali-
ma apie pavasario dienas, kaip smagu
būtų pavasary padirbėti kur nors
sode tėviškėje  Dalginėje, prie bičių.

Juozo Siručio laiškai 
iš Sibiro lagerių 
(1945—1950)
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Tęsinį skaitykite kitame šeštadienio
numeryje.

RAMONA LUKAUSKAITÈ
Specialiai ,,Draugui” iš Vilniaus

Nors stipriai lijo ir žaibavo, Is-
landijos dainininkės Bjork gerbėjai
liepos 13 d. sulaukė ne tik giedro dan-
gaus, pušų ir žolės kvapo, bet ir
įspūdingo pasaulinio garso daini-

ninkės  koncerto, kuris pradėjo
,,Vilnius – Europos sostinė-2009”
renginius. Nepaprastas Bjork balsas
ir pilnas ritualų pasirodymas su gy-
vūnų motyvais, voro šokiu įspūdingų
šviesų apsuptyje nustebino ir suža-
vėjo ne vieną.

Tiesa, dainininkė kelias dienas
prieš koncertą Vilniuje atidėjo du
koncertus ir dėl balso stygų problemų
nekoncertavo Helsinkyje, tačiau vil-
niečiai jos sulaukė.

Koncertą pradėjo Jurga Šedui-
kytė su grupe, pristatydama naują
dainą ,,Tyliai” ir švelniai įvesdama
susirinkusius į muzikos darnos pa-
saulį. Atrodo, tai buvo proga pa-
matyti dainininkę paskutinį kartą
prieš jai padarant pertrauką, mat
Jurga laukiasi pirmagimio.

Tad ekstravagantiška Islandijos
muzikos karalienė nudžiugino ir
padovanojo įstabų renginį Vilniaus
Vingio parke. Iš Vilniaus ji keliaus
koncertuoti  į Estiją ir Vokietiją.

BJORK KONCERTAS PRADĖJO 
,,VILNIUS – EUROPOS SOSTINĖ-2009”

RENGINIUS

Prieš Bjork pasirodymą Vilniaus
Vingio parke publiką šildė daini-
ninkė Jurga Šeduikytė.

Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.

Dainininkė Bjork išsklaidė Vilniaus vakaro rūką. 
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.

Atkelta iš 7 psl.

Pamoka Nr. 5
Prieš bendradarbiaudami

susipažinkime

Lietuviai savo žiniasklaidos yra
gana gerai informuoti apie tai, kas
vyksta kaimyninėje valstybėje, o len-
kams Lietuva tebėra balta dėmė. Tie-
sa, jie sužino apie svarbiausius įvy-
kius, tačiau į daugelį klausimų žiūri-
ma per Vilniaus krašto lenkų prizmę.
Jei vyksta rinkimai, Lenkijos televi-
zijos žiūrovai iš karto sužino, kiek
balsų surinko Lenkų rinkimų akcija,
lyg Lietuvos politinėje scenoje veiktų
tik du monolitai: Vilniaus lenkai ir
juos „skriaudžiančių” lietuvių atsto-
vai. Jei kalbama apie žemės repriva-
tizavimą, visi administraciniai sun-
kumai tampa „diskriminacine prakti-
ka lenkų atžvilgiu”.

Nors pastaraisiais metais nema-
žai lenkų turistų aplanko Lietuvą,
daugelis vis dar ją painioja su Ukrai-
na, o Vilnių su Gardinu ar Lvovu. Vi-
sa posovietinė erdvė neretai apibūdi-
nama kaip „Rytai”. Kaip tik todėl
taip lengva užsienio reikalų ministrui

W. Sikorski sudėti Lietuvą ir Baltaru-
siją į vieną maišą kalbant apie užsie-
nio lenkų problemas, o buvusiam Sei-
mo vicepirmininkui A. Lepper pasi-
girti vieno „lietuviško” žodžio mokė-
jimu: „Zdravstvujte”. Šis tarp lenkų
paplitęs Lietuvos problemų nepaisy-
mas ir stereotipai kartu su „vyres-
niojo brolio” kompleksu tebėra vos ne
didžiausia kliūtis abiejų valstybių ir
tautų santykiams gerinti.

Į straipsnio antraštės klausimą
nesunku atsakyti: pustuštė stiklinė
yra puspilnė stiklinė. Atrodo, kad
Lietuva, nors ir mažesnė, į mūsų
bendrą stiklinę įpylė daugiau van-
dens. Tai patvirtina buvęs lenkų disi-
dentas, o dabar „Gazeta Wyborcza”
leidėjas A. Michnik, sakydamas, kad
Lenkija, būdama 10 kartų didesnė
valstybė, daro 10 kartų didesnių klai-
dų. Tačiau kiekvienam bendradarbia-
vimui reikia dviejų šalių, o iš klaidų
reikia mokytis. Savo namų užduotis
turi atlikti abi valstybės, bet Lenkijai
reikia padirbėti daugiau. Siūlyčiau
pradėti nuo paskutinės pamokos –
nuo tarpusavio pažinimo ir stereoti-
pų atsikratymo.

Lietuvos ir Lenkijos santykiai... 
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

Accent
Homefinders

DRAUDIMO PASLAUGOS

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

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

708-423-5900

NAMÛ REMONTO IR
STATYBINÈS PASLAUGOS

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

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

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

STASYS CONSTRUCTION

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

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

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

PASLAUGOS LIETUVOJE

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

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

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

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

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

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

•••ÎVAIRÙS•••

•••ÎVAIRÙS•••

•••ÎVAIRÙS•••

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

Parduodamas automobilis 
FFoorrdd RRaannggeerr –– ppiicckk uupp 11999988..

Muštas priekis. $500–700. 
Tel. 881155--552299--77113333.

SIÙLO DARBÂ

Seneliû namai (6 vietû) saulètoje
Kalifornijoje. Jauki namû aplinka,
puikus maistas, rùpestinga prieñiùra.

Laukiame Jùsû! Leidimas:
#197607449. Renata Guñauskienè

(661)-702-1808

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055

RIMAS
STANKUS

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

VISI STALIAUS
APDAILOS IR REMONTO

DARBAI. 
PLYTELIŲ KLOJIMAS, 
NAUJOS STATYBOS.
Tel. 1-312-929-7165

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEÑTI 
AUTOMOBILIUS IÕ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNÇIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIÛ REMONTÂ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

Nebrangiai išnuomojamas 
2 mieg. butas 

Cicero miestelyje.
Tel. 708-656-6599

South Plainfield rajone
išnuomojamas duplex šeimai arba

dviems žmonėms.$1,350.
Skambinti 815-529-7133.

HONIG – BELL

PRIEŽIÙRA

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviõka duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir îvairùs tortai
• Siunçiame mùsû produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitê
• Aplankykite mùsû svetainê — www.racinebakery.com

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607
312-957-1994

pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

Senelių namai Los Angeles, CA,
laukia gyventojų. Garantuojame

draugišką aplinką, skanų maistą, gerą
priežiūrą, nuostabų klimatą. Leidimas:

197605898.  Tel: (323) 353-2140, fax:
(323) 931-4576, Jūratė Ezerskienė.

Ieškome žmogaus, kuris
galètû rinkti skelbimus
,,Draugui”. Dèl sâlygû

praõome skambinti Silvijai
tel. 773-585-9500

IÕNUOMOJA

PARDUODA

Joliet rajone, netoli 55 greitkelio,
nuosavame name išnuomojamas

vienas kambarys septyniom
dienom arba grįžtant savaitgaliais.

Tel.: 815-529-7133

Tikros lietuviškos vestuvės Lietuvoje!
,,Renginiû Pulsas”,,Renginiû Pulsas”

organizuoja vestuves, sukaktuves, 
gimtadienius, jubiliejus, krikõtynas

Pasirùpinsime nuo A iki Ñ !!!
rreennaattaa@@ttrrggdd..nneett        jjoollaannttaazziill@@yyaahhoooo..ccoomm
001111--337700--665522--8888222222    001111--337700--665555--3355888800

* Studentė gali išvalyti Jūsų namus. Tel.:
708-363-3422.

* Moteris ieško senelių priežiūros  darbo
savaitgaliais pietvakariniuose rajonuose.
Gali pakeisti nuo penktadienio vakaro iki
sekmadienio vakaro. Patirtis, anglų kalba,
automobilis. Tel. 630-312-8455.

* Moteris ieško senelių priežiūros darbo
su gyvenimu. Patirtis, rekomendacijos,
automobilis. Tel. 773-507-7051.

* Moteris, gyvenanti Vernon Hills, IL,
ieško darbo. Siūlyti įvairius variantus. Tel.
773-592-4064.

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

* Moteris ieško darbo po pietų, naktimis
ar gali išleisti atostogų nuo birželio pabai-
gos ar liepos pradžios. Siūlyti ir kitus vari-
antus.  Vairuoja automobilį. Anglų kalba
buitinė. Tel. 708-833-0417.

* Moteris ieško darbo. Dirba su sunkiais
ligoniais ir su visomis aparatūromis. Ge-
ros rekomendacijos. Tel. 773-396-9232.

Išnuomojamas 2-jų kambarių 
butas „condo” Puerto Vallarta –

Meksikoje 2009 m. sausio ar
vasario mėn. Pasiteirauti skambinti

tel. 708-562-1448.

IIššnnuuoommoojjaammii du 2 mieg. butai.
Vienas Cicero miestelyje, o kitas
Kedzie ir 66 pl. su baldais. Netoli
parduotuvių. Geras susisiekimas.
Tel. 708-656-6599
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Š. m. birželio 24 d. 
Sacramento, California gimė

MATIAS CRISTIANO UDRYS

Tėvai: Almis Udrys ir Clau-
dia Orsi. Džiaugiasi sesutė
Sofia, seneliai Arūnas ir Rūta
Udriai bei Carlo Orsi ir Vin-
cenza Alberghini, prosenelė
Elena (Akmenskaitė) Ruzgienė
ir visi dėdės, tetos, pusseserė
Aria ir pusbrolis Lukas.

Artimieji

MÙSÛ ÕEIMOSE �
2008 m. kovo 21 d. Audrius ir Julytė Kudirkai iš Orland Park, Illinois, su dideliu džiaugsmu susilaukė savo pir-

mosios dukrelės – Ilonos Aldonos.
Birželio 28 d. gausiame draugų ir giminių būryje mažoji Ilonutė buvo pakrikštyta kunigo Jauniaus Kelpšo

Brighton Park bažnyčioje. Nauja šeimos nare džiaugiasi tėveliai, seneliai Gintaras ir Aldona Plačai bei Arvydas ir
Aldona Kudirkai, visi dėdės, tetos ir pusseserės.

Visi linki Ilonai daug laimės ir sveikatos, o tėveliams džiaugsmo auginti dukrelę.
Artimieji

Stovi pirmoje eilėje: dėdė Petras Plačas, krikšto tėvas Dovas Zaunius ir krikšto mama Daiva Zaunienė iš
Santa Barbara miesto, tėvelis Andrius Kudirka su pakrikštyta Ilonute, mamytė Julytė Kudirkienė, teta Krista
Plačaitė, dėdė Paulius Kudirka su dukryte Laila Kudirkaite ir teta Viktorija Kudirkienė su dukryte Kaija
Kudirkaite. Antroje eilėje: prodėdė Viktoras Kelmelis, senelis Gintaras Plačas, močiutė Aldona Plačienė,
dėdė Romas Kudirka, močiutė Aldona Kudirkienė, teta Audra Kudirkaitė ir senelis Arvydas Kudirka.

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

jau daug metû teikia pagarbû patarnavimâ liùdesio valandoje. Jû
laidojimo namai yra Çikagoje ir priemiesçiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kùno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632   

1-773-523-0440;     1-708-873-0500

,,Still Proudly Serving Lithuanian Families”

HILLS
FUNERAL HOME

(Frank Leonard Bukauskas & Son — Directors)
10201 S. Roberts Rd.
Palos Hills, IL 60465

Other Locations Available
(708) 598-5880

“Formerly of Roseland”     “Family Owned & Operated”

NuolaidaNuolaida
Užprenumeravus „DRAUGĄ” metams 

mokslo baigimo, vardadienio ar      
gimtadienio proga, vieną mėnesį
„Draugą” siųsime nemokamai.

vardas, pavardė

adresas

telefono numeris

Siųskite: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street,  Chicago, IL 60629

Nuolaida galioja naujoms prenumeratoms JAV. 
Metinės prenumeratos kaina  – $150.00. ,,Draugą” siųsime 13 mėnesių.
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Suradę vietą 
Leonardo Šimučio turtai
REGINA KVAŠYTÈ

Žmogus kaupia turtus – jeigu ne
materialius, tai dvasinius, arba mate-
rializuotus dvasinius, t. y. popieriuje,
nuotraukoje ar kitaip įamžintus. Ži-
noma, ne visiems užtenka noro ir ga-
limybių juos sukaupti, o kitiems sun-
ku sukauptuosius išsaugoti. Taip at-
sitinka dėl įvairių priežasčių. Ir tarp
žymių žmonių pasitaiko įvairiai savo
gyvenimo metu susidariusias verty-
bes saugančių. O ką daryti, kai to as-
mens nebelieka? Išeitį visada galima
surasti, viena jų – perduoti asme-
ninius daiktus ir kitas sukauptas ver-
tybes saugoti įvairiems archyvams.
Tai gali padaryti ir pats žmogus dar
jam gyvam esant, ar jo palikuonys.
Ypač svarbu, kad tai suvoktų žymių
ir tautai nusipelniusių žmonių arti-
mieji. Nes tai ne tik vienos šeimos, o
visos tautos istorinis paveldas. Tokiu
būdu Lituanistikos tyrimų ir studijų
centrą pasiekė žymaus ir atsidavusio
lietuvių tautai bei Lietuvai visuome-
nės veikėjo Leonardo Šimučio visą
gyvenimą kauptos vertybės. Jau 2003
metų rudenį visa, ką išsaugojo jis
pats, o vėliau jo vaikai, buvo atiduota
Pasaulio lietuvių archyvui. 

Įdomu, kad tarp pargabentų ar-
chyvo dokumentų pavyko aptikti ir
rankraštinio lapo kopiją – papildymą
prie testamento, kuriame L. Šimutis
paveda savo archyvu rūpintis vyriau-
siajam sūnui Leonardui, bet kartu ir
aptaria galimus pasikeitimus bei jo
archyvo ateitį. Sunku pasakyti, ar
būtent taip įrašyta jo testamente, ta-
čiau jau vien tai, kad žmogus spėjo
apmąstyti įvairias situacijas, rodo,
kad jam labai rūpėjo taip kruopščiai
visą gyvenimą kauptos medžiagos li-
kimas. Taigi štai kas rašyta papildy-
me ,,Prie mano testamento”: „Savo
vyriausiajam sūnui Leonardui palie-
ku globoti mano archyvą ir lietuviš-
kas knygas bei šiaip lietuviškus leidi-
nius, fotografijas. Taip pat lituanisti-
ką anglų kalba – knygas, brošiūras
etc. Archyve yra laiškai, pranešimai,
pamfletai Amerikos Lietuvių Tary-
bos, BALFo, Lietuvių R. K. Susivie-
nijimo, A.L.R.K. Federacijos reika-
lais ir susirašinėjimai ir kitokioj ma-
no veikloj, kurioj esu dalyvavęs. Jei
kuris iš šeimos narių norėtų archyvu
pasinaudoti, turi teisę tai daryti, tik
paimtą knygą ar bet kokį dokumentą
privalo grąžinti archyvo globėjui. Ar-
chyvu gali naudotis ir pašaliniai as-

menys, susidomėję Amerikos lietuvių
veikla praeityje, tačiau paimtą bet
kurį dokumentą ar knygą turi sug-
rąžinti archyvo globėjui. Jei archyvu
nebesinaudos jo globėjas ir mano šei-
mos nariai, jo nesunaikinti, bet pa-
siūlyti kuriam nors pastoviam ir vi-
suomenės pripažintam lietuvių mu-
ziejui ar archyvui.” 

Tokia išeitis ir buvo pasirinkta.
Sūnus dr. Leonardas J. Šimutis su Li-
tuanistikos tyrimo ir studijų centro
(LTSC) pirmininku prof. Jonu Rač-
kausku jau buvo sutarę dėl L. Šimu-
čio archyvo perdavimo ir perėmimo
bei tvarkymo ir naudojimo moksli-
niams tyrinėjimams. Sūnui, t. y. pas-
kirtajam globėjui mirus, jo vaikai
įvykdė senelio valią. Kartu LTSC per-
duota ir vėliau šioje šeimoje kaupta
archyvinę vertę turinti medžiaga.

2004 metais buvo pradėtas Šimu-
čių archyvų tvarkymas. Be dokumen-
tų, kurie susiję su išeivijos lietuvių
organizacijų veikla, nemažą dalį per-
imto archyvo sudaro sūnaus L. J. Ši-
mučio muzikinės veiklos paveldas.
Tai ir koncertų, kuriuose buvo atlie-
kami jo kūriniai, ir įvairių renginių, į
kuriuos jis buvo kviečiamas, prog-
ramos. Pirmiausia viskas suskirstyta
į tris dalis: asmeniniai archyvai, pe-
riodinė spauda ir knygos. Kiekviena
šių dalių tvarkoma kitaip, tačiau bet
kuriuo atveju išsaugoma informacija,
kad tai iš L. Šimučio ar L. J. Šimučio
archyvo.

Ypač didelė archyvinė vertybė
yra L. Šimučio dienoraščiai – tai tie-
siog nuostabu ir sunkiai įsivaizduoja-
ma, kad galima laikyti rankose nuo
1936 iki 1975 metų kasmet rašytus
dienoraščius, kuriuose L. Šimutis
įamžindavo ne tik sau, bet ir visai
Amerikos lietuvių veiklai svarbius
įvykius. Be minėtų dienoraščių origi-
nalų gautos ir 5 jo kopijos, kurios iš-
platintos. Kelios jų iškeliavo į Lietu-
vą: viena į Nacionalinę Martyno Maž-
vydo biblioteką, viena – Vilniaus pe-
dagoginio universiteto profesoriui
Juozui Skiriui, kuris jau daug metų
gilinasi į Amerikos Lietuvių tarybos
veiklos istoriją ir rašo monografiją
apie tai. Jam šis šaltinis turi neįkai-
nojamą vertę. 

Šių metų vasarą J. Skirius atvyko
į Lituanistikos tyrimo ir studijų cen-
trą, kur tęsia darbą prie monografijos
apie L. Šimutį ir toliau gilinasi į Pa-
saulio lietuvių archyvo turtus. 

Daugelis Amerikos lietuvių vasa-
ras leidžia Lietuvoje. Aišku, daugiau-
sia jų apsilanko Vilniuje. Tačiau Lie-
tuvoje ir be Vilniaus yra ką pamatyti.
Kelionės į Trakus, Kauną, savaitga-
linės išvykos į Birštoną ir Druski-
ninkus su pasilepinimu šiuose kuror-
tuose teikiamais malonumais, įvai-
riausi teatrų ir muzikos renginiai
sutraukia nemažai Lietuvos svečių.
Jau daugelį metų Palangoje, Gintaro
muziejuje vyksta muzikiniai vakarai,
skaitoma poezija. Jau daugelį metų
Palangoje vyksta muzikinis ciklas
,,Nakties serenados”, garsėjantis ge-
rais atlikėjais, o šiemet Palangoje
naujovė – ruošiamas pirmasis festi-
valis ,,Palangos vasara”. Šį kartą
norime skaitytojus, kurie vieši
Lietuvoje ar ruošiasi į ją važiuoti, su-
pažindinti su šiuo festivaliu.

Liepos 20 d., 8 val. v. Palangoje,
Gintaro muziejaus židinio menėje,
pirmąjį festivalio „Palangos vasara”
poezijos ir muzikos ciklo „Ramios,
malonios vasaros naktys...” vakarą
pradės Virginija Kochanskytė su pro-
grama „Mykolas Kleopas Oginskis.
Kūryba ir gyvenimas”.

Programoje pirmą kartą Palan-
goje bus atliekami M. K. Oginskio ro-
mansai balsui ir fortepijonui, skaito-
mos ištraukos iš Mykolo Kleopo
Oginskio laiškų, memuarų, autobiog-
rafijos, knygos „Laiškai apie muzi-
ką”. Aktorei Virginijai Kochanskytei
talkins pianistė Šviesė Čepliauskaitė
ir solistė Giedrė Zeicaitė.

Liepos 23 d. Gintaro muziejaus
Židinio menėje filosofas prof. Leoni-
das Donskis gvildens neįmanomų su-
sitikimų temą programoje „Tobuly-
bės nostalgija ir du didieji Europiniai
siužetai: Don Kichotas (Don Quixote)
ir Don Žuanas (Don Juan)”. Šioje
programoje menamam susitikimui
kviečiamos dvi legendinės figūros: du
ispanų hidalgai, du donai – Don
Kichotas ir Don Žuanas. Abi figūros
per ilgą laiko tarpą apaugo įvairiais
stereotipais bei mitais. Bet kokia gi jų
tikroji prigimtis? Ar išties Don
Kichotas buvo nepataisomas utopis-
tas, kovojantis tik su vėjo malūnais?
Gal jis tik troško teisybės triumfo? Ar
tikrai Don Žuanas buvo šaltakraujis
lovelasas? Galbūt jis ieškojo tikrosios,
nesumeluotos meilės? Ši programa

padės atrasti legendomis apaugusį
teisybės grūdą ir, padedant žodžiui
bei muzikai, pavyks aptikti sąsajas
tarp šių herojų ideologijų.

Liepos 29 d. Gintaro muziejaus
terasoje – programa „Mozart: mu-
zika ir laiškai”. Pirmasis Valstybinio
Ermitažo muziejaus orkestro (Sankt
Peterburg) vakaras. Diriguos orkest-
ro vadovas ir dirigentas prof. Saulius
Sondeckis, laiškus skaitys aktorius
Rolandas Kazlas. Išgirsime ne tik
Mozart laiškų ištraukas, atitinkan-
čias skirtingus jo gyvenimo etapus,
bet ir gražiausius kūrinius.

Liepos 31 d., Gintaro muziejaus
terasoje – programa „Neįmanomas
susitikimas: Bach ir Händel”. Gros
Valstybinis Ermitažo muziejaus
orkestras (Sankt Peterburg), prie di-
rigento stovo stos prof. S. Sondeckis,
violončelės solo partijas atliks Vytau-
tas Sondeckis, o neįmanomam susi-
tikimui susitiks Donatas Banionis ir
Regimantas Adomaitis. Istorijoje mi-
nimas faktas, kad Bach ir Händel
niekuomet nebuvo susitikę, tačiau
įdomu būtų sužinoti, apie ką jie
kalbėtųsi, jei pasimatytų...

Jau nuo rugpjūčio 2 d. saulę ly-
dės ir festivalį „Palangos vasara” tęs
muzikinis ciklas „Nakties serena-
dos”. Lietuvos kamerinis orkestras
paklus Modestui Pitrėnui, Robertui
Šervenikui bei svečiui iš Rusijos, vio-
lončelininkui Denis Shapovalov,
skambiais balsais užliūliuos Asta
Krikščiūnaitė bei Inesa Linaburgytė,
solo partijas atliks Andrej Kavalinski
bei Agata Daraškaitė.

Kiekvieną vakarą klausytojus
džiugina „Džiazuojanti GALA gat-
vė”, kur nuo 8 val. vakaro S. Dariaus
ir S. Girėno gatvėje koncertuoja jau-
nieji „Dixie Band”, o savaitgaliais vi-
suomet laukiama svečių.

Alfa.lt

„Palangos vasaros” 
poezijos vakaruose –

neįmanomi susitikimai 

Nuotrauka, kuri publikuojama su straipsniu.

Liepos 16 d. ,,The New York Times” laikraščio  interneti-
niame puslapyje (http://travel.nytimes.com/) rubrikoje ,,Ke-
lionės” rašoma apie Vilnių. Puslapyje įdėta keletas Vilniaus
nuotraukų ir galima pasižiūrėti 4 min. trukmės vaizdo filmuką. 

Leonardas Šimutis ,,Draugo” redakcijoje.
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A † A
Inž. JONAS A. MAČIŪNAS

Mirė 2008 m. liepos 15 d., sulaukęs 70 metų. Gyveno W. Virginia.
Gimė 1938 m. liepos 17 d. Kaune. 
Giliai nuliūdę liko: žmona Margie, sūnūs Drąsutis, Vytas, Vincas

ir duktė dr. Kristina su šeimomis, sesuo Guoda Mačiūnaitė-Bobe-
lienė, jos vyras Sigitas Bobelis, dukterėčios Rūta Puškorienė su
šeima ir dr. Daiva Bobelytė, giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 26 d. 10 val. ryto, Šv. Alfonso
bažnyčioje, Baltimore, Maryland. 

Liūdinti šeima

A † A
VILŪNEI KIRVELAITIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą fil. JUSTINĄ,
sūnų fil. VYTENĮ (ASS centro vadijos pirmininkės
pavaduotoją) ir sūnų fil. AUDRIŲ su šeima bei kartu
liūdime. 

Akademinio Skautų sąjūdžio centro vadijos 
ir visi sąjūdžio nariai

A † A
MINDAUGUI AISČIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną KRISTIN ir dukrą
EVE, motiną ALDONĄ AISTIENĘ, seserį VAKARĘ
VALAITIENĘ, brolį MARGIRĮ AISTĮ ir jų šeimas bei
kitus artimuosius. 

Washington, DC ateitininkai

A † A
Sesuo M. NICOLA

SOKAS, SSC
Mūsų mylima seselė mirė 2008 m. liepos 16 d. Šv. Kazimiero

seselių motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL,
sulaukusi 90 m.

Į vienuolyną įstojo iš Philadelphia, PA.
Sesuo Nicola buvo matematikos ir kitų tiksliųjų mokslų moky-

toja Čikagoje ir Pennsylvania. Maria High School mokytoja išdirbo
10 metų.

Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys, sūnėnas Timothy Sokas,
gyvenantis Colorado, dukterėčios Rosemary Sokas iš Čikagos ir
Regina Sokas, gyvenanti Woodbine, MD.

Velionė bus pašarvota trečiadienį, liepos 23 d. nuo 3 v. p. p. iki 7
v. v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL.
Mišparai mirusiems – 7 v. v.

Laidotuvių šv. Mišios vyks ketvirtadienį, liepos 24 d. 9:30 v. r. Šv.
Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo Nicola
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Sisters of St. Casimir Retirement
Fund.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse bei
pasimelsti už seselės sielą.

Šv. Kazimiero seserys

Laidot. direkt. Lack Brothers, tel. 773-776-1324 

DVIDEŠIMT 
PENKERIŲ 
METŲ 
MIRTIES 
SUKAKTIS

Šių metų liepos 24 dieną sueina 25 metai, kai netekome savo
brangaus vyro, tėvo, brolio, dėdės ir svainio

A † A 
ANTANO IVAŠKOS

Visus, kurie jį pažino, prašome prisiminti a. a. ANTANĄ mal-
dose. Šventos Mišios už jo vėlę bus aukojamos Nekaltai Pradėtosios
Mergelės Marijos vienuolyno koplyčioje Putname ir mažojoje
Prisikėlimo bažnyčioje Kaune.

Minėdami šią liūdną sukaktį, prisimename brangų Antaną su
ilgesiu ir meile. 

Gintarė Ivaškienė su šeima
Teresė Landsbergienė su šeima

Donatas Banaitis 

A † A
VILŪNĖ MALIORYTĖ

KIRVELAITIENĖ
Mirė 2008 m. liepos 17 d., sulaukusi 66 metų amžiaus. 
Gimė 1942 m. balandžio 13 d. Kaune, Lietuvoje. 
Antrojo pasaulinio karo laiku pasitraukė į Vokietiją ir gyveno

Schwabisch Gmund DP stovykloje. 1949 metais atvyko į Čikagą per
Bostoną. Pirmiausia apsigyveno Town of Lake, vėliau Bridgeporte,
kur užaugo. Baigė Šv. Jurgio pradinę mokyklą. Buvusios Chicago
Lietuvių Auditorijos savininkų Jono ir Genovaitės Maliorių dukra.

Baigė Maria gimnaziją, St. Elizabeth ligoninėje radiologijos
techniką ir vėliau įgijo biologijos bakalauro laipsnį Roosevelt uni-
versitete Čikagoje. Ilgų metų radiologijos darbuotoja Central Com-
munity ir Šv. Kryžiaus ligoninėse. Išdirbo daugiau negu 26 metus
Šv. Kryžiaus ligoninėje ir vienu laiku vadovavo radiologijos sky-
riui.

Ištekėjo už detroitiškio Justino Kirvelaičio 1961 metais ir susi-
laukė dviejų sūnų: Vytenio ir Audriaus. Skyrė didžiausią savo gyve-
nimo jėgą užauginti šiuos sūnelius lietuvišku keliu. Mylėjo gamtą,
architektūrą, meną, operą ir muziką. Nors tik buvo paukštytė
Vokietijos stovykloje, aktyviai įsijungė į skautų darbus ilgus metus
padėdama su Čikagos Kaziuko muge ir praleisdama kiekvieną va-
sarą Rako stovyklos Lituanicos tunto virtuvėje.

Ilgą laiką išgyveno Čikagoje, o vėliau persikėlė su vyru Justinu į
Lemonto apylinkę.

Nuliūdę liko: vyras Justinas Kirvelaitis, sūnūs Vytenis Kirve-
laitis ir Audrius Kirvelaitis su žmona Vilija ir jų vaikais Indrija ir
Kovu, brolis Jonas Malioris su žmona Sharon ir jų vaikais Megan ir
Johnnie, seserys Vida ir Živilė Maliorytės, teta Pranė Pakalkienė,
pusseserė dr. Audronė Meškauskienė ir daugelis kitų giminių Ame-
rikoje ir Lietuvoje.

A. a. Vilūnė Kirvelaitienė priklausė Korp! Neo-Lithuania ir Lie-
tuvių Fondui.

A. a. Vilūnė bus pašarvota antradienį, liepos 22 d. nuo 3 val. p.
p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, liepos 23 d., 9:30 val. r. Petkus
Lemont laidojimo namuose, iš kur velionė bus palydėta į Pal. Jurgio
Matulaičio misiją, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Visos
kitos laidotuvių apeigos bus privačios.

Vietoj gėlių šeima prašo aukoti St. Jude Children’s Research
Hospital arba Lietuvių Skautų sąjungos Rako stovyklai.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose.

Liūdinti šeima

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
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��Liepos 27 d., sekmadienį, Atei-
tininkų namuose, 12690 Archer Ave.,
Lemont, IL 60439, vyks metinė JAV LB
Vidurio vakarų apygardos gegužinė.

��Maloniai kviečiame į poetės Zi-
tos Kirsnauskaitės sakralinės poezi-
jos rinkinio ,,Ant angelo sparnų” pri-
statymą, kuris įvyks 2008 m. rugpjū-
čio 3 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p.
Lietuvių dailės muziejuje, PLC, ad-
resu: 14911 127th St., Lemont. Da-
lyvauja: Zita Kirsnauskaitė, Christina
Piccardi (sopranas),  Vytautas Babušis
(vertėjas ir redaktorius), Robert Va-
lente (kompiuterio asistentas). Poe-
ziją skaitys autorė lietuvių ir anglų
kalbomis. Po renginio bus galima įsi-
gyti poetės Zitos knygų ir solistės Cr.
Piccardi CD bei DVD su parašais.

�Rugpjūčio 3 d., sekmadienį, 12
val. p. p. Generolo T. Daukanto jūros
šaulių kuopa rengia metinę gegužinę.
Visi laukiami ir kviečiami atvykti į
Ateitininkų namus (12690 Archer Ave.,
Lemont). Skambės muzika, vyks

loterija, vaišinsimės šašlykais ir įvai-
riais gėrimais. Daugiau informacijos
galite gauti telefonais: 773-550-4609
(Sigitas) arba 708-482-3557 (Regina).

�Santaros–Šviesos 55–ame su-
važiavime rugsėjo 7 d., sekmadienį,
vyks susitikimas-pokalbis su profeso-
riumi Egidijumi Aleksandravičiu-
mi.

�LR generalinis konsulatas Či-
kagoje praneša, kad nuo šiol lankyto-
jų patogumui LR generaliniame kon-
sulate Čikagoje už suteiktas kon-
sulines paslaugas galima mokėti ir
mokėjimo kortelėmis, kurioms nėra
būtinas PIN kodo įvedimas. Gene-
raliniame konsulate priimamos šių
kompanijų mokėjimo kortelės: Visa,
MasterCard, Discover bei American
Express. Kaip ir anksčiau, už suteik-
tas konsulines paslaugas galima
mokėti ir grynais pinigais, ,,Money
Order” arba ,,Cashier's Check”. Pri-
mename, kad asmeninių banko čekių
nepriimame. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
Visos kriminalinès bylos
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

Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos 
simpoziumas

Maloniai kviečiame mokslininkus ir profesio-
nalus dalyvauti su pranešimais XIV Mokslo ir kūry-
bos simpoziume (MKS). Prelegentų registracijos
anketą rasite MKS tinklalapyje: www.mks14.com. Taip pat kviečiame vi-
sus lietuvius atvykti, pasiklausyti ir pabendrauti. Numatomas plenarinių
sesijų lygiagretus vertimas į anglų kalbą. MKS organizuoja JAV Lietuvių
Bendruomenės Krašto valdyba. 

MKS tinklalapyje jau dabar galite lengvatinėmis sąlygomis užsisakyti
nakvynę naujame ,,Marriott” viešbutyje, Burr Ridge miestelyje. Nuo jo tik
10 minučių kelio iki Pasaulio lietuvių centro, Lemont. 

Dienotvarkė:
Ketvirtadienis, lapkričio 27 d.
Mokslinės sesijos:  8:30 val. r. – 10:15 val. r. ir 3:30 val. p.p. – 5:15 val. p.p.
Plenarinės sesijos: 10:30 val. r. – 12:15 val. p.p. ir 1:15 val. p.p. – 3:15 val. p.p.
Meno paroda: 5:30 val. p.p. – 7 val. v.
Padėkos dienos (JAV stiliumi) vakarienė – 7:30 val. v.

Penktadienis, lapkričio 28 d.
Mokslinės sesijos: 8:30 val. r. – 10:15 val. r. ir 3:30 val. p.p. – 5:15 val. p.p
Plenarinės sesijos: 10:30 val. r. – 12:15 val. p.p. ir 1:15 val. p.p. – 3:15 val. p.p.
Filmų festivalis: 7 val. v. – 10 val. v.

Šeštadienis, lapkričio 29 d.
Mokslinės sesijos:  8:30 val. r. – 10:15 val. r. 
Plenarinės sesijos: 10:30 val. r. – 12:30 val. p.p. 
Išvykos bei profesiniai ir kiti sąjungos suvažiavimai 
Pobūvis: 7:30 val. v.

Sekmadienis, lapkričio 30 d.
Šv. Mišios
Baigiamoji sesija – 10 val. r. – 12:30 val. p.p. 

MKS tinklalapis: www.mks14.com 

Su darbo vizitu Jungtinėse Amerikos Valstijose lankėsi LR Ministras pir-
mininkas Gediminas Kirkilas. Kelionėje jį lydėjo žmona Liudmila. A. ir I.
Brūzgų namuose, Washington, DC L. Kirkilienės garbei buvo suruošti pie-
tūs, kuriuose dalyvavo (iš kairės) sėdi: Imsrė Brūzgienė ir Liudmila Kir-
kilienė. Stovi: Lina Tera, Audronė Pakštienė, Violeta Pivorūnienė, Rūta
Skučienė, Teresė Landsbergienė, Danelė Vidutienė, Nida Vidutytė ir Nida
Daumantaitė.

Atsisveikinimo vakare
su kadenciją
baigiančiu 
LR generaliniu 
konsulu Arvydu
Daunoravičiumi, 
kurį Lietuvių dailės
muziejuje, PLC suruošė
Lemonto apylinkės
valdyba, dalyvavo 
organizacijos ,,Vaiko
vartai į mokslą” 
valdybos narė 
Ritonė Rudaitienė ir
vaikų globos būrelio
,,Saulutė” pirmininkė
Indrė Tijūnėlienė.

L. Apanavičienės nuotr.

PADĖKA
Šiomis dienomis savo tarnybą Jungtinėse Amerikos Valstijose baigia

Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Arvydas Daunoravičius. Po
penkerių metų darbo Čikagoje Lietuvos diplomatas grįžta į Vilnių, į Užsie-
nio reikalų ministeriją.

Dėkoju kolegai Arvydui už  puikią tarnybą, už profesionalumą ir už
atidą žmogui. Čikagos apylinkėse, labiau nei kur kitur Amerikoje, Lietuvos
diplomatai yra arčiausiai mūsų tautiečių, yra gerai matomi ir, manau, yra
reikalingi. Tikiuosi, kad Arvydo Daunoravičiaus vadovaujamas Generalinis
konsulatas pelnė Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenančių lietuvių
pasitikėjimą ir pripažinimą.

Konsulatas tęsia savo darbą, o mielam Arvydui ir žmonai Loretai linkiu
kuo didžiausios sėkmės Tėvynėje Lietuvoje.

Audrius Brūzga
Ambasadorius             

,,Draugo” 99-ųjų metų sukakties pokylis įvyks spalio 25 d., šeš-
tadienį, Willowbrook pokylių salėje. Pokylyje dalyvaus garbės sve-
čias Kauno metropolitas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. 

Bilietus į pokylį galima įsigyti ,,Draugo” administracijoje, 4545 West
63rd Street, Chicago, IL 60629. Tel.: 773-585-9500.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis, dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir su negalia
vaikams, daugiavaikėms šeimoms bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: Da-
nutė ir Kazys Kelpšai $100 a. a. Ni-
jolės Banienės atminimui; Ona ir
Jonas Treškos $25; Jurgita Gvidienė
$50 a. a. Stasio Liepos atminimui;

Charles Rita Rockmil $20; Linda ir
Algis Jonynai $100 a. a. Petro Pelec-
kio atminimui; Aldona Ješmantienė
$1,000 studentų paramai. Labai
ačiū. „Saulutė” (Sunlight Orphan
Aid) 414 Freehauf St., Lemont,
IL 60439, tel. (630) 243-7275 arba
(630) 243-6435. 


