
DRAUGAS
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

ŠEŠTADIENIS - SATURDAY, RUGSĖJO - SEPTEMBER 27, 2008 Vol. XCIX Nr. 190Kaina 1 dol.

N
EW

SP
A
P
ER

-
D
O

N
O
T
D
E
L
A
Y
-
D
ate

M
ailed

0
9
-2
6
-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 — 2.36 LT
1 EUR — 3.45 LT

•Ateitininkai (p. 2)
•Ganytojo žodis (p. 3)
•XII Teatro festivaliui artė-
jant. Pažintis su Toronto te-
atro grupe (p. 4)
•L. Donskis: Lietuvai kaip
niekada reikia išeivijos pa-
tirties (p. 5, 11)
•JAV pilietybės egzaminas
(p. 8)
•Renginių kalendorius.
Spalis (p. 10)
•Apie Graikiją (pabaiga) (p.
11)
•J. Lampsatį į Vokietiją pa-
lydint (p. 13)

JAV paminèta Lietuvos
žydû genocido diena

Vilnius, rugsėjo 26 d. (URM/
,,Draugo” info) – Lietuvos užsienio
reikalų ministras Petras Vaitiekūnas
rugsėjo 24 d. dalyvavo ketvirtajame
Visuotinės branduolinių bandymų
uždraudimo sutarties (Comprehensi-
ve Test Ban Treaty, CTBT) šalių už-
sienio reikalų ministrų susitikime,
kur pritarė bendram susitikimo pa-
reiškimui.

Šiuo pareiškimu Jungtinių Tautų
Organizacijoje New York susirinkę
ministrai siekia paskatinti sutarties
įsigaliojimą.

CTBT sutartis draudžia bran-
duolinius sprogdinimus bet kurioje
aplinkoje. Pagal sutartį valstybės įsi-
pareigoja nevykdyti jokių branduoli-
nio ginklo bandymų ir kitų branduo-
linių sprogdinimų, uždrausti ir ne-

leisti branduolinių sprogdinimų teri-
torijose, priklausančiose jų kontrolei.

Lietuva yra aktyvi sutarties įsi-
galiojimo rėmėja. Sutartis įsigalios,
kai ją patvirtins likusios 9 iš 44 sutar-
tyje minimų ir šiandien branduolinę
energetiką plėtojančių valstybių.

Lietuva sutartį pasirašė 1996 m.,
o visateisė narė yra nuo 2000 m. va-
sario 7 d.

Vilnius, rugsėjo 26 d. (BNS) –
Lietuvos ambasadorius JAV Audrius
Brūzga ketvirtadienį JAV Holokausto
atminties muziejuje Washington, DC
pagerbė Antrojo pasaulinio karo me-
tais Lietuvoje žuvusių žydų atminimą.

Ambasadorius A. Brūzga aplankė
muziejaus Vilniaus ir Kauno žydų ge-
to parodas, taip pat – Izraelio nacio-
nalinio Holokausto atminties memo-
rialo ,,Jad Vašem” parodą. Buvo pri-
siminti ir tie Lietuvos gyventojai, ku-
riems organizacija ,,Jad Vašem” su-
teikė Pasaulio tautų teisuolio vardą
už žydų gelbėjimą Antrojo pasaulinio
karo metais. Šiuo metu tokiais pripa-
žinti daugiau nei 700 Lietuvos piliečių.

Lietuvos žydų genocido diena
įvairiais renginiais paminėta Vilniuje
ir kituose Lietuvos miestuose, taip
pat – Izraelyje.

1943 m. rugsėjo 23 d. buvo su-
naikintas Vilniaus getas. Dalis jo gy-
ventojų buvo sušaudyti Paneriuose
(Vilniuje), kiti išvežti iš Lietuvos į
koncentracijos stovyklas.

Per nacių okupaciją Antrojo pa-
saulinio karo metais buvo sunaikinta
maždaug 95 proc. iš 220 tūkst. Lie-
tuvos žydų bendruomenės.

Vilniuje vyko koncertas Lietuvos žydų
genocido dienai paminėti. ELTOS nuotr.

Aptarti ES energetinei nepriklausomybei
kylantys pavojai

Lietuva remia branduoliniû bandymû uñdraudimâ

Vilnius, rugsėjo 26 d. (BNS) –
Demokratinės politikos institutas
penktadienį Vilniuje surengė tarp-
tautinę konferenciją ,,Iššūkiai ES
energetinei nepriklausomybei: gre-
sianti dujų sektoriaus krizė”.

Dabartinės Europos Sąjungos
(ES) energetinės priklausomybės nuo
Rusijos problemos, europarlamen-
taro Vytauto Landsbergio nuomone,
kyla iš pačios Europos tapatumo
krizės. Kalbėdamas per konferencijos
atidarymą, V. Landsbergis klausė, ar
ES esanti vertybių, ar interesų sąjun-
ga, ir apgailestavo dėl to, jog Europo-
je įsigalėjo vartotojiškas mentalite-
tas, su kuriuo jis siejo ES negebėjimą
pasipriešinti Rusijos spaudimui.

Anot europarlamentaro, europie-
čiai po truputį ima suvokti ES gre-
siantį pavojų, bet tebėra pasidaliję į
dvi stovyklas, kurias V. Landsbergis
pavadino iliuzijomis gyvenančiųjų ir
realistų stovyklomis.

Pirmieji, anot V. Landsbergio,
kalba apie ES ir Rusijos tarpusavio
priklausomybę, kurios nesą, antrieji

esą iš tiesų vertina kylančius energe-
tinės priklausomybės pavojus, bet jų
balsas Europoje negirdimas.

,,Esame ant energetinių karų
slenksčio”, – kalbėdamas konferenci-
joje Vilniuje perspėjo žinomas JAV
analitikas Washington Jamestown

fondo vyresnysis bendradarbis Vla-
dimir Socor. V. Socor pabrėžė, kad
kalbant apie energijos išteklius, ypač
dujas, Vakarai ir Rusija ,,žaidžia žai-
dimą, kuriame tegali laimėti viena
pusė”.

Nukelta į 6 psl.

Washingtnon, DC, rugsėjo 25
d. (BNS/BBC) – Abi JAV Kongreso
partijos pasiekė sutarimą dėl 700
mlrd. dolerių vertės finansų rinkos
gelbėjimo plano.

Demokratų partijos senatorius
Christopher Dodd teigė, jog pasiektas
„esminis susitarimas”, tačiau jo de-
talių neatskleidė. Anot jo, artimiau-
siomis dienomis Kongresas priims
atitinkamą įstatymo projektą.

Planas numato suteikti pagalbą
finansinėms firmoms padėti pa-deng-
ti jų skolas, kurios ir paskatino pa-
saulinę kreditų krizę.

„Tikimės, kad turime planą, ku-
riam pritars parlamento rūmai, Se-
natas ir kurį pasirašys prezidentas”,
– sakė senatorius Robert Bennett.

,,Esame ant energetinių karų slenksčio”, – perspėjo žinomas JAV analitikas
Vladimir Socor. News Bridgepix nuotr.

JAV Kongresas
pritarè
ekonomikos
gelbèjimo planui

Paminèta Europos
kalbû diena

Vilnius, rugsėjo 26 d. (ELTA) –
Penktadienį Lietuvoje paminėta Eu-
ropos kalbų diena – kasmetinė visos
Europos kalbinės įvairovės šventė ir
svarbus kalbų mokymosi skatinimo
Europos Sąjungoje renginys. Šią die-
ną atkreipiamas visuomenės dėme-
sys į kalbų mokymosi svarbą, supa-
žindinama su daugybe Europoje var-
tojamų kalbų ir skatinama mokytis
kalbų visą gyvenimą. Europos kalbų
diena pradėta švęsti 2001 m., Euro-
pos kalbų metais.
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Prisimenant
JAS stovyklą
Liepos 12 – 19 d. Dainavoje vyko tra-

dicinė Jaunųjų ateitininkų sąjun-
gos Centro valdybos surengta sto-

vykla jauniesiems ateitininkams. Sto-
vykloje dalyvavo daugiau kaip 118 jau-
nučių iš Illinois, Michigan, California,
Ohio, New Jersey, Oklahoma valstijų,
taip pat iš Kanados. Stovyklai vadovavo
JAS Centro valdybos pirm. Laima
Aleksienė, stovykloje dirbo 9 mokytojai
bei 23 jaunieji moksleiviai, dauguma
jau patyrę vadovai.

Stovyklos tema „Drauge su Dievu
Dainavoje” buvo turiningai pritaikoma
kiekvienos dienos programai. Viena
diena buvo paskirta ,,Drauge su Dievu
išmokti ką nors naujo”. Būrelio vado-
vas vieną stovyklautoją išmokė išra-
dingą veiksmą, pvz. ypatingą futbolo
judesį, o tas vaikas pamokėkitą, o tas –

dar kitą, ir taip visi būrelio nariai
išmokdavo. Kitą dieną stovyklautojai
,,Drauge su Dievu galvojo giliai”. Tą
dieną būreliai su vadovais aptarė rim-
tesnius gyvenimo klausimus.

Nors stovykla šį kartą buvo trum-
pesnė, tačiau renginių nebuvo mažiau
kaip praėjusių metų stovykloje. (Pa-
prastai stovykla tęsiasi apie dvi sa-
vaites, bet šįmet dėl įvykusios Šokių
šventės Los Angeles mieste stovykla
vyko tik savaitę). Per septynias stovy-
klavimo dienas stovyklautojai dalyvavo
įvairiuose būreliuose, mokėsi piešti,
rašyti, kartu meldėsi, dalyvavo šv.
Mišiose, organizavo įvairius sportinius
žaidimus, nuotaikingas vakaro progra-
mas, diskutavo, mokėsi gyventi ben-
druomenėje pagal penkis ateitininkų
principus.

Diena stovykloje prasidėdavo iškil-
mingu vėliavos pakėlimu bei dienos te-
mos pristatymu, kurį išradingai ir kū-
rybingai parengdavo stovyklos vadovai.
Vaidinimuose pasirodė “UFO-nautai”.
Atkeliavę iš kitos planetos jie stebėjo
jiems nesuprantamas ateitininkiškas
idėjas ir dorybes. Į stovyklos pabaigą jie
tas idėjas ir dorybes jau sau taikė. Jie
suvokė, pavyzdžiui, kad galima pasi-
tikėti kitais, ir kad tas „medžiagos
gabalas”, kuris keliamas ant stiebo (vė-
liava), turi gilesnę prasmę. Jie suprato,
kad yra svarbu ir kilnu kasdieną
aukotis Dievo garbei.

Mokytojos Inos Biliūnienės ,,Pa-

saulėžiūros” pamokoje kievienas sto-
vyklautojas nupiešė po dėlionės (,,puz-
zle”) gabaliuką ir visus sudėjus sukūrė
didelį, spalvotą paveikslą, tuo vaizdžiai
paaiškindami visuomeniškumo ir kata-
liškumo principus. Dienos temos pa-
moką L. Aleksienė vedė įvairiai, pri-
taikydama dienos temą vaikų amžiui.
Viena grupė stovyklautojų pastatė
saulės orkaites iš dėžių ir sidabrinio po-

pieriaus. Panaudodami saulės spindu-
lius, visi kepė tradicinį stovyklinį už-
kandį ,,s’mores” (ištirpintas minkštu-
kas ir šokoladas tarp kietų sausainių).
Kita grupė vaikų žaidė pasitikėjimo
žaidimus — užsirišę akis atidžiai klau-
sė savo angelo sargo, kuris nurodyda-
vo, kur surasti išmėtytus kamuoliukus,
o suradus, kur numesti. Kita grupė pa-
puošė medinį šikšnosparnių namelį,
prisipažindami, kad nors šie gyvūnai
gali atrodyti baisūs, Dievas juos sukūrė
ir jie mus apsaugoja, naikindami uodus.
Visi sutiko, jog būtų gražiau, jei jie

gyventų papuoštuose nameliuose, negu
barakų pastogėje!

Gamtos pamokoje stovyklautojai
daug išmoko iš biologijos studentės
Mildos Chmielauskaitės, kuri parodė
įvairius Michigan valstijos paukščius.
Gražu, kad abu barakai buvo papuošti
kregždžių lizdais, kuriuose besto-
vyklaujant išsiperėjo kregždžiukai.
Meno mokytoja Viktutė Siliūnienė
sugebėjo padėti kiekvienam stovyk-
lautojui jaustis tikru menininku. Vy-
riausias berniukų vadovas Kazys Raz-
gaitis praleido daug laiko ruošdamas
stovyklautojų radijo valandėlę, kurios
klausėmės po pietų. Pamokoje ,,Kalbos
kampelyje” stovyklautojai iš ,,stebuk-
lingo” šulinio ištraukdavo popieriuką
su sakiniu ir sprendė su mokytojos Re-
natos Greimaitės pagalba ar taisyklin-
gas jis ar ne. Šitoje pamokoje buvo pa-
ruoštas ir stovyklos laikraštėlis. Darius
Polikaitis pamokė naujų dainų ir
giesmių, o Žibutė Pranckevičienė vedė
sporto pamokas ir sporto šventę. Stu-
dentė Regina Čyvaitė sudarė vakarines
programas: žaidimus, laužus ir vaidini-
mus.

Kasdien po pietų visi nukeliaudavo
prie Spyglio ežero pasimaudyti. Tada —
pavakariai ir knygų klubas. Knygų klu-
bas, kaip ir kasmet, turėjo didelį pasi-
sekimą. Čia mokytojai jaunučiams skai-
tė lietuviškas knygas.

Po vakarienės vaikai, kurie išsis-
kyrė vaizdingesniu dienos temos įgy-
vendinimu, buvo apdovanojami.

Stovyklautojus skaniai maitino šei-
mininkės Laima Jarašienė, Daiva Lu-
kasiewicz ir Alma Jankienė. Ūkvedės
pareigas ėjo Daiva Kisielienė, kuri buvo
ir vyriausia mergaičių vadovė. Medici-
nos sesers pareigas rūpestingai ėjo
patyrusi slaugė Vita Annarino.

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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Svarbu paminėti, kad stovyklos
metu vyko Jaunųjų ateitininkų sąjun-
gos suvažiavimas, kurio metu S. Tam-
kutė, G. Tamkutė, R. Ulčinaitė ir U.
Dinsmonaitė davė ateitininko įžodį.

Greitai prabėgo stovyklos dienos!
Prisimindami maloniai praleistą laiką,
svajosime apie kitų metų stovyklą.

JAS stovykloje iš k: Mantas Kisielius, Jonas Majauskas ir Vidas Kulbis. Lianos Šontaitės nuotr.

JAS stovykloje, iš k: Karolina Kovalskytė, Marisa Sadauskaitė ir Karolina Kairytė.
Monikos Mikulionytės nuotr.

JAS stovykloje iš k: Kristupas Hoffman, Matas Blekys, Tomas Čyvas ir Donatas Tukys. Lianos Šontaitės nuotr.
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Ir vėl: sumanyta –
pusė padaryta!

STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Lietuva ir jos išeivija šiemet ir kitais metais yra tiesiog palaiminta
reikšmingomis istorinėmis sukaktimis. Šiuo metu tėvynė, taip pat
ir išeivija, ypač JAV, it kokiame įkarštyje, džiaugsmingai, gausiai ir

įmantriai švenčia Apsireiškimo Šiluvoje sukaktį. 400 m. sukakties Lietu-
voje įsikūrimu džiaugiasi ir mūsų jėzuitai.

2009-tieji žada ypatingą šventę – 1000 m. sukaktį nuo Lietuvos vardo
atsiradimo Europos kronikose. Laisvoji Lietuva, be abejo, tai atšvęs per-
galingomis iškilmėmis. Maži, jauni bei seni galės džiaugtis laisvės kvė-
pavimu – savąja istoriškai didingai įsišaknijusia buvusia Didžiąja Kuni-
gaikštyste, dabar – laisva demokratine Respublika, NATO ir ES nare!
Lietuva, Marijos žemė, nebuvo pasmerkta likti amžiams milžino orangu-
tango glėbyje nuožmaus kaimyno grobiko užgaidoms.

Na, o jau kiti metai mus visus išeivijoje vilioja sava, viltinga ir reta
švente! Kiek iš mūsų sugeba žvelgti iš vieno šimtmečio į kitą, naujai atei-
nantį?! Nors ir vogčiomis žvilgterėti?! O štai mūsų ištikimas dienraštis
„Draugas” tai įveikė olimpiniu laimėjimu! Jis ne tik sulaukia garsaus
šimtmečio, bet dar ir mums su kaupu duoda, daug ką atveria, didžiai
pamoko, gausiai ateičiai suteikia!

Taigi, bent sekundei stabtelkime ir susimąstykime. Juk dienraštis gi-
mė carų laikais. Matė šilta ir šalta. Išgyveno du pasaulio karus. Girdėjo
bloga ir gera. Jis pasakojo apie tris didvyriškus mėginimus siekti Lietuvai
laisvės bei nepriklausomybės, du jų stebuklingus laimėjimus! Jis skaus-
mingai šaukė pasauliui apie Hitlerio grobuonišką Klaipėdos krašto ir
vienintelio uosto atplėšimą, jis pranešė kurčioms pasaulio valstybėms apie
dviejų plėšrių žvėrių – raudonos meškos bei rudojo vilko – sovietų komu-
nistų ir nacių žiaurų Lietuvos pasiglemžimą. O va, net 3 kartus „Drau-
gas” džiaugsmingai sutiko ir mielai priėmė į JAV srautais plūstančius
Lietuvos išeivius: jaunuolius, bėgančius nuo caro ilgų metų kareiviavimo;
pasitraukusius nuo karo žiaurumų, gelbstint savo bei šeimos gyvybę; pa-
galiau, naujuosius ateivius – lietuvaičius. Jis tas atvilnijusias bangas guo-
džia žiniomis iš paliktos tėvynės, dvasiškai stiprina lietuvybės baruose.

Jau gan anksti praeitais metais rūpestingoji „Draugo” sirgalė Marija
Remienė sumanė 100-mečio proga išleisti puikų istorinį leidinį. Suma-
nyta – padaryta! Man prisiminė romėnų didvyrio Horacijaus (Horatius)
šaukimas kovoje drąsuoliams: „Drąsiai pradėta – pusė laimėta!” Taip ir su
leidiniu įvyko – dabar tai bus puošni knyga, kuri greičiausiai liks „Drau-
go” testamentu! Knygose glūdi praeities laikų siela, o bibliotekose bei
knygynuose kalba mirusiųjų nemirtingosios dvasios. Pagal lotynų priežo-
dį, namai be knygų yra kūnas be sielos. O štai Warren G. Harding, 29-sis
JAV prezidentas, XIX a. kūrybingasis, „pavasario viščiukas”, dar jaunuo-
lio amžiuje pritraukęs tautiečių dėmesį savo puikiu „Marion Star” reda-
gavimu, tuomet rašė: „Knyga yra išminties, laimės ir galybės šaltinis.”

Visa tai suprasdama bei įvertindama M. Remienė sukruto savo suma-
nymą išpildyti. Redaktore sutiko būti Audronė Viktorija Škiudaitė, Vil-
niuje gyvenanti patyrusi ilgametė žurnalistė, niekam, jokiai redakcijai ne-
priklausanti (anot amerikiečių, „free-lance”), dabar Tėvynės sąjungos
(konservatorių) – Krikščionių demokratų partijos spaudos darbuotoja,
žurnalo „Pasaulio lietuvis” redaktorė. Ji 4 m. po 8 mėnesius dirbo „Drau-
go” redakcijoje, važinėjo su M. Remiene po visą Š. Ameriką, lankydama
lietuvių telkinius. Yra gerai susipažinusi su „Draugo” skaitytojais, orga-
nizacijomis, artimai suėjo su išeiviais, jų gyvenimu, veikla, atjautė jų lū-
kesčius bei užmojus. Ji daug rašo į Lietuvos spaudą ir į „Draugą”. Jos vy-
ras – habil. dr. Algirdas Girininkas, archeologas; turi trejetą vaikų: Dau-
mantą – kompiuterių specialistą, Austėją – už pusmečio būsianti veteri-
narijos gydytoja ir jauniausią Žygimantą – VU studentą.

M. Remienė subūrė daugiau nei tuziną bendradarbių, rašančių prisi-
minimus apie „Draugą”. Tad knygoje bus prisiminti buvę redaktoriai, ad-
ministratoriai bei kiti ilgesnį laiką dirbę redakcijoje, bus paminėti organi-
zacijų skyriai, sportas, kultūra. Nebus pamiršta Katalikų spaudos drau-
gija, kuri nuo 1941 m. yra oficiali „Draugo” leidėja. Tačiau, kad „Drau-
gas” gyvuoja 100 m., didžiausia padėka priklauso tėvams marijonams. Jie
leido, redagavo, administravo, moderavo. Iki šių dienų jie laikė „Draugą”
po savuoju sparnu, jį globojo. Knygoje bus daug nuotraukų iš praeities
darbų, istorinių įvykių, žinių apie darbuotojus. Kelis puikius straipsnius
iš praeities parašė pati leidinio redaktorė.

M. Remienė, kaip toji darbščioji skruzdėlė, kuri tempdama už save di-
desnį šapelį, stato skruzdėlyną, renka lėšas šiam didžiuliam kultūriniam
užmojui (jau daugelis atsiliepė aukomis bei prenumerata). Dabar knygos
prenumerata 35 dol., išspausdinus ji bus brangesnė (tai didi „Draugo”
šimtmečio istorijos knyga, o ne „cheap” leidinys, pilnas reklamų, o ne
straipsnių). Tokia knyga gimsta sykį per šimtmetį arba tik sykį per visą
gyvenimą!

Taigi, jautriai ir dosniai atsiliepkime ir mes. Mums telieka lengviau-
sia pareiga – knygą sveikinti ir ją remti auka (rėmėjų pavardės bus
surašytos knygoje).

Norėdami išlaikyti „Draugą” dar ir antram šimtmečiui, linkėkime
jam to vadovaudamiesi kažkieno išmintimi: „Mūsų laikų žmogus aukštai
stato kultūrą, brangina ją. Laikraštis yra kultūros gyvenimo veidrodis,
todėl jis yra gyvas mūsų kultūros laikų žmogaus dvasios reikalas.”

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  

PAULIUS IR KITI APAŠTALAI
Tęsdamas katechezių ciklą, skir-

tą Tautų apaštalui šv. Pauliui, šios
savaitės trečiadienio rytą vykusios
bendrosios audiencijos dalyviams po-
piežius Benediktas XVI kalbėjo apie
Pauliaus ryšius su kitais apaštalais.

Nors Paulius buvo beveik Jėzaus
bendraamžis, Jėzaus viešosios veik-
los metu Pauliui neteko su juo susi-
tikti. Tik po Pauliaus gyvenimą iš
esmės permainiusio susitikimo prie
Damasko vartų, jis suprato turįs bū-
tinai susipažinti su pirmaisiais, as-
meniškai Jėzų sekusiais mokiniais,
kuriuos Mokytojas siuntė skelbti jo
Evangelijos iki pat žemės pakraščių.

Apie kontaktus su kai kuriais iš
Dvylikos Paulius pasakoja Laiške
Galatams. Visų pirma jis mini Petrą,
tai yra Kefą, Kristaus išsirinktą uolą,
ant kurios jis statė savo Bažnyčią;
„Viešpaties brolį” Jokūbą ir Joną.
Paulius neabejodamas tvirtina, kad
šie mokiniai yra Bažnyčios „kolo-
nos”. Ypatingai svarbus buvo Jeru-
zalėje įvykęs Pauliaus susitikimas su
Petru. Ištisas 15 dienų Paulius buvo
pas jį svečiuose, klausinėjo apie že-
mišką Jėzaus gyvenimą, troško labai
nuodugniai viską išsiaiškinti apie Tą,
kuris jį apakino prie Damasko ir
kuris krikščionių persekiotoją paver-
tė Nukryžiuotojo Mesijo ir Dievo
Sūnaus uoliu skelbėju.

Ką Paulius sužinojo iš apaštalų?
Ko iš jų išmoko? Pirmajame Laiške
Korintiečiams aptinkame du Jeruza-
lėje suformuotos krikščionių tradici-
jos fragmentus. Paulius juos perduo-
da labai iškilminga forma, pažodžiui
taip, kaip juos išmoko. „Aš jums per-
daviau, ką esu gavęs”, – sako Paulius,
pabrėždamas, jog svarbu, kad apaš-
talų paveldas būtų ištikimai perduo-
tas būsimoms krikščionių kartoms.
Pirma iš tų dviejų Pauliaus Jeruza-
lėje išmoktų ir ištikimai perduotų
krikščionių tikėjimo formulių kalba

apie Eucharistiją: „Aš tai gavau iš
Viešpaties ir tai perdaviau jums, kad
Viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo
išduotas, paėmė duoną ir, sukalbėjęs
padėkos maldą, sulaužė ir tarė: „Tai
yra mano kūnas, kuris už jus duo-
damas. Tai darykite mano atmini-
mui” (1 Kor 11, 23-25). Antra Pau-
liaus kartojama Tradicijos formulė
kalba apie Prisikėlimą: „Pirmiausia
aš jums perdaviau, ką esu gavęs, bū-
tent: Kristus numirė už mūsų nuo-
dėmes, kaip skelbė Raštai; jis buvo
palaidotas ir buvo prikeltas trečiąją
dieną, kaip skelbė Raštai; jis pasirodė
Kefui, paskui Dvylikai” (1 Kor 15, 3-
5). Šį tekstą, vardijantį prisikėlusio
Kristaus pasirodymus, Paulius užbai-
gia užuomina apie Kristaus pasirody-
mą ir jam pačiam kelyje į Damaską:
„O visų paskiausiai, lyg ne laiku gi-
musiam, jis pasirodė ir man” (1 Kor
15, 8). Paulius, buvęs Dievo Bažny-
čios persekiotojas, supranta negalįs
savęs laikyti lygiu kitiems apašta-
lams, tačiau kartu jis priduria: „Die-
vo malone esu, kas esu, ir jo man
suteiktoji malonė neliko bergždžia”
(1 Kor 15, 10) ir būtent Dievo malonė
jį stato į tą pačią gretą su tais, kurie
buvo Kristaus prisikėlimo liudinin-
kai. „Taigi ar aš, ar jie, – sako Pau-
lius, – taip mes skelbiame, ir taip jūs
įtikėjote” (1 Kor 15, 11).

Paulius pabrėžia, kokia gyvybiš-
kai svarbi yra Tradicija, kurią Baž-
nyčia perduoda savoms bendruome-
nėms. Tai įrodymas, kaip labai klysta
tie, kas tvirtina, kad Paulius sukūrė
krikščionybę. Iš tiesų gi, prieš pradė-
damas skelbti Kristų, Paulius jį su-
tiko kelyje į Damaską, bendravo su
juo Bažnyčioje, mokėsi jo iš apaštalų
ir iš kitų mokinių, asmeniškai su
Kristumi susidūrusių Galilėjos ke-
liuose. 

,,Vatikano radijas”

Dabartinis ir laikinas Pilietybės įstatymas neišsprendžia dvigubos pilie-
tybės (pilietybės išsaugojimo) problemų.

Lietuvos Respublikos Konstitucija teigia:
Lietuvos pilietybė įgyjama gimstant (12 straipsnis).
Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės (18 straipsnis).
Žmogaus teisių negalima varžyti (29 straipsnis).

Tvirtiname, kad Lietuvos Respublikos Konstitucija užtikrina Lietuvos
piliečiui prigimtinę teisę į Lietuvos pilietybę, įgytą gimstant. Ta prigimtinė
teisė turi būti išsaugota ir užtikrinta visomis aplinkybėmis.

LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) komisija, kurios na-
riai yra atstovai, atstovaujantys įvairiuose kraštuose gyvenantiems užsienio
lietuviams, Seimo atstovai – po vieną iš kiekvienos frakcijos Seime, 2007 m.
balandžio 20 d. ir 2008 m. gegužės 16 d. Vilniuje, išklausę atsakingų valstybės
pareigūnų, Pilietybės įstatymo pataisų projektų autorių bei žinovų šioje srity-
je nuomonę, konsensuso būdu priėmė rezoliucijas, kuriose:

ragina LR Seimą kuo greičiau užtikrinti Lietuvos Respublikos pilietybės,
įgytos gimus, išsaugojimą ir tęstinumą;

siūlo LR Seimui priimti LR pilietybės įstatymo pataisas, kurios leistų LR
piliečiams, įgijusiems pilietybę gimus, jų vaikams, vaikaičiams ir provaikai-
čiams, bet kuriomis aplinkybėmis išsaugoti LR pilietybę,

papildyti LR Konstitucijos 18 arba 32 straipsnį taip, kad nė vienas pilietis
nei jo palikuonys negali prarasti LR pilietybės, įgytos gimus, prieš savo valią. 

PLB teigia, kad užsienio lietuviai turi prigimtinę teisę į Lietuvos piliety-
bę ir nepritaria jokiai iniciatyvai, kuri gali ją panaikinti ar tą pilietybę atimti
(net ir įgijus kitą pilietybę). 

„Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt”. (J. Zauerveinas)  

PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS POZICIJA 
DĖL LIETUVOS PILIETYBĖS
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ŽEMELĖ SUKASI, NES YRA MENUI
BESIAUKOJANČIŲ ŽMONIŲ

Artėja XII Lietuvių teatro festi-
valis, kuris šįkart vėl vyks Čikagoje.
Lietuviškos dramos festivalius JAV
Lietuvių Bendruomenės Kultūros
taryba rengia nuo 1968 metų. Pirma-
sis festivalis vyko tų metų vėlyvą ru-
denį Čikagoje, o paskutinysis – 2004
metų rudenį vėl Čikagoje, savotiškoje
Amerikos lietuvių teatro sostinėje.
Pirmajame festivalyje dalyvavo pen-
kios trupės, o 2004 metais – jau tik
trys teatro grupės: Čikagos ,,Žal-
tvykslė”, Los Angeles dramos sam-
būris ir naujai susikūręs New York
,,Baltic Theatre”. 

Šiųmetiniame XII Lietuvių teat-
ro festivalyje spalio 11–12 dienomis
Čikagoje savo kūrybą ketina pri-
statyti net septyni teatrai! Rengdama
Lietuvių teatro festivalius,  JAV LB
Kultūros taryba tęsia pirmojo festi-
valio rengėjo, rašytojo ir buvusio Kul-
tūros tarybos pirmininko Anatolijaus
Kairio tradiciją suteikti progą Šiau-
rės Amerikos lietuvių scenos mylėto-
jams parodyti savo meną.

Festivaliui jau ne už kalnų, no-
rime būsimus teatro žiūrovus supa-
žindinti su šiais metais dalyvausian-
čiomis JAV išeivijos teatro grupėmis.
Spalio 10 ir 11 d. Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave., Chicago)
savo kūrybą pristatys Toronto Pri-
sikėlimo Parapijos teatro studija ,,Ža-
lios lankos”. Ta proga sumanėme pa-
kalbinti jų vadovę – režisierę Daivą
Botyrienę.

– Kada ir kaip įsikūrė jūsų
teatro grupė?

– Teatro studija ,,Žalios lankos”
įsikūrė 2004 metais prie Prisikėlimo
Parapijos Toronte.  Studijos tikslas –
pastatyti kuo daugiau spektaklių
vaikams ir šeimai.  

– Kokie žmonės vaidina jūsų
teatre?

– Vaidina tie, kas tik turi norą ir
jaučia meilę teatrui.  Dažniausiai –
vaikai, nes jie turi didžiausią norą.
Aktorių amžius svyruoja nuo 4 me-
tukų iki paauglių ir suaugusių.
Mamos ir tėtės su malonumu taip pat
prisijungia prie savo atžalų.

– Kas skatina jūsų teatro da-
lyvius burtis, statyti spektak-
lius?

– Meilė scenai skatina mūsų
teatro dalyvius burtis kartu.  Taip

pat – pats kūrybinis procesas: spek-
taklių statymas, galimybė save iš-
reikšti įvairiuose vaidmenyse, proga
sutikti naujų draugų. Su niekuo
nepalyginamas malonus jaudinimosi
kutuliukas prieš pasirodymą, grima-
vimasis, rūbai, prisiminimai iš spek-
taklių, pasijuokimas iš klaidų, kurių
žiūrovai net nepastebi. Bet turbūt
stipriausias yra noras būti scenoje,
būti tuo kitu charakteriu: nykštuku,
princese, burtininku ar karaliumi.

– Kaip renkatės kūrinius
savo pastatymams? Kokio žanro
dažniausiai tai būna veikalai?

– Kūrinius dažniausiai renkuosi
fantazijos, komedijos ir modernaus
žanro, skirtus šeimai ar jaunesniems
žiūrovams.  Kūrinio sėkmę dažniau-
siai nulemia pati medžiaga (pjesė),
kaip ji sudomina ir suintriguoja.
Labai mėgstu įtemptus, pilnus veiks-
mo spektaklius.  Tokie nenusibosta
net ir patiems mažiausiems žiūro-
vams, kuriuos kartais sunku nulai-
kyti vieną valandą vietoje.

– Papasakokite, kaip sekasi
repetuoti, vaidinti. Su kokiais
sunkumais susiduriate?

– Repetuoti stengiamės vieną
kartą per savaitę, renkamės vakarais.
Kartais didžiausias sunkumas būna
visus kartu vienu metu suburti į re-
peticiją.  Kitas sunkumas – jaunieji
aktoriai visuomet nori iš karto vai-
dinti. O kur scenarijaus ir charakte-
rio nagrinėjimas? Todėl visuomet
stengiamės pradėti nuo apšilimo ir
įvairių etiudų, kurie vaikams labai
patinka. Ir tie paprasti, žaidimo for-

mos etiudai veikia: mažieji aktoriai
,,nutaiso” geležinius veidus, kad ne-
prasijuoktų, kai juos juokina, pamėg-
džioja kitų žmonių eiseną ar suvaidi-
na, kad eina per vinis ar karštą ugnį.
Būna labai įdomu stebėti vaikų
reakciją, daromą pažangą ir atsi-
palaidavimą bendraminčių būryje.

– Kiek spektaklių esate pa-
statę?

– Spektaklių nesame pastatę tiek
daug, kiek norėtųsi.  Visi turime savo
gyvenimus, darbus ir šeimas.  Todėl
savo pomėgiui skiriame tik atsiradusį
laisvą laiką.  

Esame pastatę Violetos Palčins-
kaitės ,,Aš vejuos vasarą”, Daivos Če-
pauskaitės ,,Bulvinė pasaka”, keletą
naujametinių programų su šokiais ir
eilėraščiais, esame su parapijos choru
suorganizavę Užgavėnes.

– Kurie, Jūsų nuomone, buvo
sėkmingiausi ir suteikė dau-
giausiai kūrybinio džiaugsmo?

– Labiausiai įsimintinas – pirmas
mūsų studijos pastatymas pagal
Daivos Čepauskaitės ,,Bulvinė pasa-
ka”, kurį buvome atvežę ir į Čikagą.
Manau, kad atsiras čikagiečių, atsi-
menančių mus ir mūsų vaidinimą.
Šis pastatymas labiausiai įsiminti-
nas, nes jame vaidino tėvai su vaikais
ir jis įstrigo mūsų atmintyje kaip pir-
masis pasirodymas.

– Kur teko vaidinti?
– ,,Žalios lankos” dažniausiai pa-

sirodo Toronto apylinkėse. Kaip mi-
nėjau, esame buvę Čikagoje. Gal po
šio festivalio surasime naujų draugų,
užsimegs nauji ryšiai, tuomet nuvyk-
sime ir toliau.  

– Ar teko anksčiau dalyvauti
Lietuvių teatro festivaliuose? 

– Man pačiai teko dalyvauti su
Toronto teatru ,,Aitvaras”.  Festiva-
liai paliko nepaprastai gerą įspūdį,
todėl kiekvieną kartą, išgirdusi apie
vėl rengiamą festivalį, užsidegu di-
džiuliu noru važiuoti ten.

– Ko tikitės iš XII Lietuvių
teatro festivalio: važiuojate lai-
mėti ar tiesiog kartu su bendra-
minčiais dalyvauti  šventėje?

– Iš festivalio tikiuosi labai daug.
Tikiuosi, kad mano teatro aktoriai,
muzikantai, scenografai laimės nors
kokį žymenį.  Nepaprastai norėčiau,
kad jiems šis festivalis paliktų gra-
žius prisiminimus, kurie išliks visam
gyvenimui. O gal net ir pakreips jų
gyvenimo kelią…  Laukiu ir važiuoju
su nepaprastu nekantrumu, užsidegi-

mu, su maloniu virpesiu ir tikiuosi
neįmanomo. Tikiuosi ne sau, bet sa-
viškiams. Kad sugrįžę į Torontą ga-
lėtume padėkoti visiems savo rėmė-
jams, prisidėjusiems prie šios ke-
lionės, ir su nauju užsidegimu pul-
tume vėl į naujus teatro darbus. Ti-
kiuosi kiekvieną nedidelį pasiekimą
įrašyti į mūsų studijos istoriją.

– Kokį spektaklį pristatysite
festivalio žiūrovams?

– Pristatome du spektaklius,
kuriuos paruošėme per labai trumpą
laiką.  Jaunieji aktoriai pasirodys su
Daivos Čepauskaitės ,,Nauji kara-
liaus drabužiai” (komedija K. Ander-
seno pasakos motyvais).  

Antras pasirodymas labai origi-
nalus, kas yra ypač madinga šiais
laikais, – tai miuziklas.  Likimas su-
vedė mane su gabiu muzikantu Valdu
Ramanausku ir jis, susidomėjęs pa-
siūlymu, sukūrė muziką ,,Eglei –
žalčių karalienei” (pagal Kazio In-
čiūros eiliuotą pasaką). Tikiuosi, šis
modernus muzikinis spektaklis pa-
tiks ir jums, kadangi išgirsite įvairių
žanrų muziką (jazz, pop, liaudies ir t.
t.). Taigi jeigu esate muzikos ir teatro
mylėtojai, kviečiame ateiti ir pama-
tyti lietuvišką miuziklo variantą. 

– Koks šūkis geriausiai api-
būdintų jūsų teatro grupę?

– Tikiuosi, suprasite. Mūsų šū-
kis: ,,Žalgiris, Žalgiris”…

Dar  noriu pridėti, kad esu nepa-
prastai laiminga, jog vis dar išlai-
kome gyvuojančius teatro festivalius.
Tai puiki proga mums, teatro mylė-
tojams, susitikti ir išlaikyti lietuvių
kalbą ir savo tradicijas, kurias mūsų
seneliai ir tėvai puoselėjo.  Pastebi-
mas lietuvių, ypač šiuo metu atvyku-
sių iš Lietuvos, noras kuo greičiau
įsijungti į angliškai kalbančių gretas.
Bet nepamirškime ir kitų vertybių,
kurios gyvenime palieka stipresnį
įspūdį. Esu dėkinga visiems mūsų
studijos aktoriams ir jų tėveliams,
kurie skyrė savo laisvą laiką, daug
paaukojo. Dėkinga teatro administra-
torei Reginai Choromanskis, kuri
rūpinasi visais teatro administra-
ciniais reikalais. O ypač – Valdui Ra-
manauskui, kuris su dideliu užsidegi-
mu, nenuilstamai dirbo, paaukoda-
mas savo atostogas, laisvą laiką ir pi-
nigus. Gal todėl žemelė ir nenustoja
suktis, kadangi dar yra tokių žmonių,
nenuilstamai besiaukojančių menui.

Kalbino Loreta Timukienė

Po Violetos Palčinskaitės spektaklio ,,Aš vejuos vasarą”.

Akvilė Minkevičius (scenografė) grimuoja Justę Melkytę.

XII Lietuvių teatro festivaliui artėjant
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L. DONSKIS: Lietuvai turbūt kaip niekada 
reikia išeivijos sukauptos patirties

Š. m. spalio 14 d. Vašingtone (Wa-
shington, DC) lankysis filosofas, idėjų
istorikas, politikos komentatorius ir
kritikas prof. Leonidas Donskis. Čia
jis Woodrow Wilson International
Center for Scholars skaitys paskaitą
,,Amžiaus ir jo socialinės bei mora-
linės tvarkos litmuso popierėlis: Lie-
tuva XX amžiuje”. Prof. Donskį ne
vienas ,,Draugo” skaitytojas turbūt
neakivaizdžiai pažįsta iš jo kritinių,
analitinių straipsnių lietuviškoje
spaudoje (Bernardinai.lt, Delfi.lt,
,,Vakarų ekspresas” ir kt.), jis yra
daugelio knygų lietuvių ir anglų
kalbomis autorius ir jau penketą
metų per Lietuvos televiziją rengia ir
veda autorinę laidą ,,Be pykčio”,
skirtą pasiaiškinti Lietuvos gyvenimo
reiškinių priežastis, diskutuoti be
rėksmingų susidūrimų, išklausyti
kito nuomones be pykčio. 

Pasirinkti pokalbio su prof. L.
Donskiu temą nėra lengva — su juo
galima leistis į nesuskaičiuojamų
temų įvairovę. Šįkart pokalbiui pa-
siūliau išeivijos temą, temą, kuria
VDU profesorius ne taip dažnai kal-
ba. Pats ne vienerius metus ragavęs
emigranto duonos, kaip jis pats sako,
gyvenęs akademinio klajūno gyveni-
mą, gyvenęs ir dirbęs JAV, Švedijoje,
Anglijoje, Vengrijoje, Suomijoje ir
kitur, jis štai jau keletą metų gyvena
Kaune, dirba Vytauto Didžiojo uni-
versitete. 

– Gerb. profesoriau, kieno
kvietimu važiuojate į Vašing-
toną?

– Vykstu dalyvauti Europos hu-
manitarinio universiteto (EHU) val-
dybos posėdžiuose. EHU yra neprik-
lausomas ir privatus baltarusių uni-
versitetas, kurį Aleksandro Luka-
šenkos režimas už vakarietiškų idėjų
sklaidą ir nepriklausomos edukacijos
idėjas ištrėmė iš šalies kaip instituci-
ją. Jam prieglobstį suteikė Lietuva,
kurioje EHU veikia kaip vienas iš
Lietuvos universitetų, bet sykiu jį,
kaip tremtyje veikiantį universitetą,
globoja Europos Sąjunga ir ypač
Šiaurės šalių ministrų taryba. Val-
dyba yra tarptautinė, tad aš joje ats-
tovauju Lietuvai. Kadangi valdyboje
svarbų vaidmenį atlieka kolegos iš
JAV, buvo nutarta spalio mėnesio
darbo susitikimą rengti Vašingtone.
Prieš tai dirbome Kopenhagoje ir
Vilniuje. Bet Vašingtone ketinu ir dar
šį bei tą nuveikti – skaitysiu viešą
paskaitą Woodrow Wilson centre,
taip pat laukiu susitikimo su savo
kolegomis.  

– Kurį laiką ir Jūs pats val-
gėte emigranto duoną. Kokiose
šalyse teko ilgiau ar trumpiau
gyventi, kuri šalis buvo svetin-
giausia, įdomiausia gyventi?

– Ilgiausiai gyvenau JAV – beveik
ketverius pilnus akademinius metus
(septynis semestrus praleidau JAV
universitetuose). Daugiau nei metus
gyvenau ir dirbau Švedijoje, vienerius
akademinius metus – Anglijoje, pusę
metų – Vengrijoje, tris mėnesius –
Olandijoje. Beje, šiose šalyse ir dabar
aš nuolatos lankausi, dalyvauju kon-
ferencijose ir dėstau. Sykiu dažnai po
porą savaičių leidžiu Suomijoje ir
Italijoje, šalyse, kurių universitetuo-
se kasmet dėstau. Kuri šalis buvo
svetingiausia? Kultūros ir atmosferos
požiūriu dievinu Olandiją ir Italiją,

dėl puikių draugų ir kolegų man itin
artima Suomija, labai įdomi ir kartu
keista šalis man visada atrodė Ang-
lija. Vis dėlto atmetęs JAV mane ka-
mavusią nostalgiją ir Europos ilgė-
jimąsi, turiu pripažinti, kad profe-
sinio gyvenimo požiūriu pati geriau-
sia ir atviriausia šalis man atrodo
būtent JAV. Sykiu ji yra ir draugiš-
kiausia emigrantams. Tik Amerikoje
mano kaimynai, vos susipažinę su
manimi, mane ir mano žmoną Jo-
lantą kviesdavosi ne šiaip į svečius, o
net į šeimos šventes. Tokio socialinio
intymumo ir atvirumo svetimšaliams
Europoje nėra ir turbūt niekada ne-
bus. Metus gyvenau Anglijoje ir turiu
puikių kolegų ten, bet niekas iš jų
manęs nėra nors kartą pasikvietęs į
namus (tik gerokai vėliau, vienam iš

jų jau persikėlus gyventi ir dirbti į
Glazgą (Glasgow), vieną vakarą pra-
leidome jo naujuosiuose namuose –
jis pats, būdamas anglas, tapo šiek
tiek emigrantu Škotijoje, o aš šiuos
elgesio ir motyvacijos kodus skaitau
lengvai). Apskritai esu pastebėjęs gan
įdomią tendenciją – tik Amerikoje aš
iš tikrųjų artimai susibičiuliavau su
tenykščiais žmonėmis, o Anglijoje ir
Švedijoje mano bičiuliais tapdavo sve-
timšaliai. Kiek man teko girdėti, ir
kiti žmonės Anglijoje paprastai su-
sidraugauja ne su anglais, o su kitais
emigrantais. Juokais esu sakęs, kad
užsienyje puikiais bičiuliais tampa
žmonės, kurių šalys nėra arba praei-
tyje nėra buvusios Lietuvos draugės.
Pavyzdžiui, visur užsienyje greitai
susibičiuliauju su inteligentiškais ru-
sais, ypač akademinės sferos žmo-
nėmis. Užsienyje labai susidraugavau
su vokiečiais – būtent svetur. Vargu
ar tai būtų įvykę jų aplinkoje. Emig-
racijoje žmogus atsikrato kai kurių jo
elgesį deformuojančių savo socialinio
konteksto dalykų, tampa atidesnis
bei jautresnis ir apskritai labiau
brangina žmonių santykius. O štai
JAV nebūtina siekti atsiriboti nuo
amerikiečių, kad kas nors kitas tave
geriau suprastų – amerikiečiai yra
puikūs ir lojalūs draugai, tad visos
kalbos apie jų tariamą šaltumą man
tėra niekų tauškimas.  

– Ar ta emigranto patirtis
buvo (vis dar yra) vertinga? Jei
taip, kuo ir kodėl?

– Taip, net labai vertinga. Geriau
suprantu žmonių santykių reliaty-
vumą ir neįvardijamus jų aspektus,

kuriuos gali pajusti tik gyvendamas
ne savo šalyje. Tada daraisi jautresnis
bet kokiam svetimšaliui, o kartu ir
atidesnis kitoms kultūroms. Pavyz-
džiui, kaip minėjau, Anglijoje gyven-
dami artimai susibičiuliavome su
rusais ir vokiečiais – nuo tų laikų
Vakarų Jorkšyre (West Yorkshire)
gyvenančios ir su mumis susipažinu-
sios vokietė ir rusė tapo mūsų arti-
momis draugėmis. Pagaliau emig-
ranto patirtis mane pavertė profesio-
nalesniu dėstytoju ir apskritai leido
gerokai patobulėti profesijos sferoje.
Nemanau, kad būčiau tapęs tikru
tarptautinės akademinės sferos na-
riu, apgynęs antrąjį doktoratą Suo-
mijoje ir pradėjęs rašyti bei leisti kny-
gas anglų kalba, jei ne emigranto
patirtis. 

– Turbūt ne tik gyvenote už-
sienyje, bet ir turėjote progos iš
arčiau pamatyti, kas ta lietuvių
išeivija, ypač senesnioji, yra.
Koks buvo ir yra Jūsų vertinimas
apie išeiviją – tiek seną, tiek ir
naują?

– Negalėčiau apibendrinti. Išei-
vija yra tikrai ne mažiau kontrastin-
ga ir įvairi nei Lietuvoje gyvenantys
lietuviai. Būta visko. Konservatyves-
nei išeivijos daliai kliuvo ir nuolat
klius daug kas – ir mano kilmė, ir
ryšys su Santara-Šviesa, ir mano li-
beralios bei kosmopolitinės pažiūros,
kurių neslepiu. Draugų ir artimų
kolegų turiu daugelyje šalių, jie man
yra nė kiek ne mažiau brangūs ir
svarbūs už mano draugus Lietuvoje.
Žinoma, išeivijoje man teko sutikti ir
nuostabių žmonių, kurių niekada
nepamiršiu ir kurie man padarė di-
delę intelektualinę ir moralinę įtaką.
Pakanka paminėti Vytautą Kavolį ir
Aleksandrą Štromą – du išeivijos
mąstytojus, kuriuos laikau savo arti-
mais draugais, autoritetais ir moky-
tojais. Puikių, talentingų ir šviesių
žmonių netrūksta ir naujojoje išeivi-
joje – man teko su ja bendrauti JAV,
Anglijoje, Airijoje. Bet ji daug kuo
skiriasi nuo senosios išeivijos, kuri
visada turėjo ypatingą moralinės bei
politinės misijos ir dalyvavimo istori-
joje pojūtį. Naujoji išeivija yra tiesiog
laisvo pasaulio ir nesuvaržyto gyve-
nimo fenomenas – negi žmonės turi
teisintis savo šaliai ir pasauliui už tai,
kad gyvena ir dirba svetur? Pagaliau
juk jei, neduokdie, kokia rimta bėda
ištiktų Lietuvą, naujoji išeivija taptų
tokia pat ryžtinga ir nekompromisine

kovotoja už Lietuvą svetur, kokia
buvo senoji išeivija.

– Kas paskatino grįžti į Lie-
tuvą?

– Istorikas ir iškilus visuomenės
veikėjas profesorius Egidijus Alek-
sandravičius. Mes su žmona ir taip
ilgėjomės Lietuvos, tik mus persekio-
jo įtarimas, kad ten tektų pernelyg
daug jėgų eikvoti kovai už savo as-
mens neliečiamybę bei orumą, o sy-
kiu ir patirti nuolatinį aplinkos
spaudimą daryti kompromisus, kurie
mums būtų moraliniu požiūriu nepri-
imtini. Prof. Aleksandravičius, pats
nuolatos gynęs savo ir kitų žmonių
orumą ir niekada nepataikavęs sis-
temai bei biurokratams, 2001 metais
mane pagaliau įtikino, kad Vytauto
Didžiojo universitete galima būti
nepriklausomu žmogumi, sykiu dir-
bant akademinės Lietuvos dabarčiai
ir ateičiai. Tad prof. Aleksandravi-
čiaus dėka baigiau akademinio kla-
jūno gyvenimą, grįžau ir vėl pradėjau
dirbti tėvynėje. 

– Bendradarbiaujate su spau-
da ir televizija. Gal klystu, bet
neteko Jūsų matyti/girdėti pasi-
sakant tokiais išeivijai rūpimais
klausimais, kaip dviguba piliety-
bė, menkas užsienyje gyvenančių
Lietuvos piliečių dalyvavimas
rinkimuose ir panašiai. Ar Jums
tos temos nėra įdomios, o gal –
vengiate jų? 

– Prisipažinsiu, šitos problemos
yra komplikuotos ir todėl stiprių ir
supaprastintų nuomonių išsakymo
vengiu. Puikiai prisimenu, kaip dvi-
gubos pilietybės idėja pirmą kartą
išgąsdino Lietuvos politikus apie
1995 metus, kada buvo paniškai bijo-
ma, kad pirmiausia puls ir suvažiuos
Amerikos bei Izraelio žydai reikalau-
ti savo turto. Viskas baigėsi tuo, kad
niekas nepuolė atsiiminėti turto, o
dvigubos pilietybės atmetimas ir jos
teikimas tik išimties tvarka mirtinai
įžeidė išeiviją. Ir dabar manau, kad
šis klausimas tik skaldys Lietuvą ir
išeiviją. Kodėl? Todėl, kad jei užtikri-
ni dvigubą pilietybę NATO ir ES vals-
tybėse gyvenantiems lietuviams (tuo
apsisaugodamas nuo Rusijos gyven-
tojų dirbtinio antplūdžio į Lietuvą,
kad Rusijai eilinį kartą būtų ką ginti
Lietuvos teritorijoje nuo „lietuvių
nacionalistų” teroro), nukenčia Pietų
Amerikos, Baltarusijos, Rusijos lietu-
viai – jie tampa antrarūšiais žmo-
nėmis savo tėvynainiams. Tad gal iš
tikrųjų verta labiau branginti Lietu-
vos pilietybę ir nedaryti bandymų su
dvigubomis pilietybėmis, kurios, dra-
matiškai pasikeitus šalies gyventojų
sudėčiai, emigravus daugiau nei pu-
sei milijono žmonių (ir atrodo, kad tai
dar ne pabaiga) ir įvažiavus į ją dau-
giau rusakalbių žmonių, paverstų
Lietuvą tokia pat pažeidžiama kaip
Latvija ir Estija. Arba priimkime tokį
dvigubos pilietybės įstatymą, kuris
nerūšiuotų Lietuvos piliečių į tikrus
ir netikrus ar daugiau ir mažiau
lietuvius, bet sykiu numatytų saugik-
lius, neleisiančius dirbtinai pakeisti
Lietuvos visuomenės etninės kom-
pozicijos.     

– Lietuvai atkūrus nepriklau-
somybę antrą kartą, išeivija,
ypač JAV, jau ne vienerius metus
bando įvairiais      Nukelta į 11 psl.

Prof. Leonidas Donskis.                                             
Jolantos Donskienės nuotr.
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Bus îteikta J. Tumo-
Vaižganto premija

Õvedijoje pristatoma Lietuvos
istorinè� patirtis

Nustatytos Lietuvos ES
politikos kryptys

Vilnius, rugsėjo 26 d. (ELTA) –
Parengtas pirmas dokumentas nuo
Lietuvos narystės Europos Sąjungoje
(ES) pradžios, kuriame įvardinta Lie-
tuvos ES vizija ir išskirta 10 strate-
ginių krypčių, apibrėžiančių svar-
biausius ateinančių 5 metų Lietuvos
ES politikos svarbiausius tikslus.

Vyriausybė patvirtino Lietuvos
ES politikos 2008–2013 m. strategi-
nių krypčių dokumentą. Jis padės
įgyvendinti aktyvią, nuoseklią ir aiš-
kią Lietuvos ES politiką, taip pat pri-
sidės prie Lietuvos pasirengimo pir-
mininkauti ES Tarybai 2013 m.

Vyriausybės kanclerio Valdema-
ro Sarapino teigimu, Lietuvos integ-
racija ES jau pereina į kitą lygmenį –
pasiekę narystės tikslą, dabar turime
tinkamai įsitvirtinti Europos bend-
ruomenėje.

,,Per 5 narystės metus mes jau
subrendome ir žinome, kokioje orga-
nizacijoje norime būti, kaip galime
prisidėti ją stiprindami, kuo turime
pasidalinti su kitomis šalimis”, – sa-
ko Vyriausybės kancleris.

Jo teigimu, strateginių krypčių
išskyrimas padės stiprinti Lietuvos
įtaką ES, užtikrins nuoseklesnį Lie-
tuvos interesų atstovavimą.

Strateginių krypčių dokumentas
,,Daugiau Europos Lietuvoje ir Lie-
tuvos Europoje!” įtvirtina nuostatą,
jog Lietuva siekia stipresnės ES. Ja-
me pabrėžiama, jog ateityje mūsų ša-
lis ypatingą dėmesį skirs žmonių ry-
šiams su kitų ES valstybių narių pi-
liečiais stiprinti, sieks  spartesnio ES
bendrosios rinkos veikimo, energeti-
nės integracijos ir darnios aplinkos,
aktyvesnės ES kaimynystės politikos.

Vilnius, rugsėjo 26 d. (ELTA) –
Vilniuje iškilmingai atidaryta nauja-
jame sporto ir sveikatingumo pastate
Vito Gerulaičio vardo teniso akade-
mija.

V. Gerulaičio akademijos šeimi-
ninkus ir į iškilmių svečius pasveiki-
no Lietuvoje viešintis Europos teniso
sąjungos (,,Tennis Europe”) prezi-
dentas Jacques Dupre.

Kūno kultūros ir sporto departa-
mento (KKSD) generalinis direkto-
rius Algirdas Raslanas pasidžiaugė,

kad Vilniuje šalia vienas kito įsikūrė
3 svarbūs sporto objektai – futbolo
maniežas, ledo rūmai ir teniso aikšty-
nas. Pasak KKSD vadovo, tai parodo,
kaip turi būti apgalvotai naudojama
miesto žemė.

Naujajame sporto ir sveikatingu-
mo komplekse įrengta 15 uždarų ir 4
atviros teniso aikštės. Jose panaudo-
ta JAV įmonės ,,Nova Sports” gami-
nama akrilinė danga. Ant tokios pat
dangos vyksta ir atvirojo JAV teniso
čempionato (,,US Open”) varžybos.

Per Lietuvâ gabenami 
rusiški tankai

Atidarymo iškilmėse dalyvavo JAV gyvenantis tenisininkas Ričardas Berankis.       
Piotro Romančiko (ELTA) nuotr.

Vilnius, rugsėjo 26 d. (BNS) –
Per 9 šių metų mėnesius iš Kalining-
rado srities į Rusiją jau gabenta 375
vagonai karinės technikos. Priešinga
kryptimi per Lietuvą daugiausiai rie-
dėjo kurą gabenantys bei aprūpinimo
krovinių ir technikos vagonai. Tai ro-

do Judėjimo kontrolės centro pagal
Rusijos pateikiamus duomenis pa-
rengta Rusijos karinio tranzito Lie-
tuvos teritorija suvestinė.

Iš Kaliningrado srities į Rusiją
gabentų krovinių didžiąją dalį sudarė
kovinė technika – 375 vagonai. Aprū-
pinimo krovinių išvežta 19, aprūpini-
mo technikos – 76 vagonai. Radijo
stočių iš Kaliningrado į Rusiją vežta
16 vagonų.

Žiniasklaidai paskelbus apie ket-
virtadienio naktį per Lietuvos terito-
riją iš Kaliningrado srities į Rusiją iš-
gabentus 40 tankų T-72, krašto ap-
saugos ministras Juozas Olekas sakė,
kad tranzitas vykdomas pagal numa-
tytą tvarką.

,,Tai atitinka mūsų siekius ma-
žinti karinės ginkluotės kiekį Kali-
ningrado srityje, todėl pagal dvišalį
Lietuvos ir Rusijos susitarimą dėl ka-
rinio tranzito mes buvom davę leidi-
mą šiam gabenimui”, – teigė minist-
ras.

Lietuvoje Rusijos karinį tranzitą
prižiūri Lietuvos kariuomenės Judė-
jimo kontrolės centras. 

Vilnius, rugsėjo 26 d. (ELTA) –
Paskutinį rugsėjo sekmadienį Anykš-
čių rajone, Svėdasuose, gydytojai, ra-
šytojai, Lietuvos žurnalistų sąjungos
(LŽS) ir Nacionalinės žurnalistų kū-
rėjų sąjungos narei Filomenai Tau-
nytei-Paškonienei už knygą ,,Kiek
sveria siela” bus įteikta šių metų Juo-
zo Tumo-Vaižganto premija.

F. Taunytė šiemet buvo vieninte-
lė pretendentė į Lietuvos rašytojų ir
žurnalistų sąjungos 2002 m. įsteigtą
J. Tumo-Vaižganto premiją. Premija
kasmet skiriama rašytojui ar žurna-
listui už sėkmingą literatūros ir žur-
nalistikos dermę kūryboje.

Pirmuoju J. Tumo-Vaižganto pre-
mijos laureatu 2002 m. už sėkmingą
literatūros ir žurnalistikos dermę ta-
po Gintautas Iešmantas, dar po metų
ją pelnė Rimantas Vanagas už meni-
nių apybraižų ciklą ,,Iš vieversių gy-
venimo”.

2004 m. už knygą ,,Kelio dulkė,
baltos rožės: Apie palaimintąjį Jurgį
Matulaitį” buvo premijuota žurnalis-
tė Gintarė Adomaitytė. 2005 m. J.
Tumo-Vaižganto premija už knygą
,,Prarasto laiko nebūna” paskirta
žurnalistui ir rašytojui Laimonui Ta-
pinui, 2006 m. už knygą ,,Žmogus ir

jo kalnas” – žinomai literatūrologei
Viktorijai Daujotytei. Pernai šeštuoju
šios premijos laureatu tapo rašytojas
Jonas Mikelinskas, parašęs eseistikos
ir publicistikos knygą ,,Kodėl yra
taip, kaip yra”.

Septintoji J. Tumo-Vaižganto premijos
laureatė F. Taunytė. 

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.                                                                                 

Ketvirtadeinį per Lietuvos teritoriją iš-
gabenta 40 Rusijos tankų. Delfi.lt nuotr.

Aptarti ES energetinei nepriklausomybei
kylantys pavojai

Atidaryta teniso akademija

Atkelta iš 1 psl.
Kaip būdą Vakarams tą ,,žaidimą”
laimėti JAV specialistas nurodė ener-
getinio koridoriaus, kuriuo energijos
ištekliai tekėtų iš Kaspijos jūros
regiono į Va-karus, sumanymo
įgyvendinimą.

Tam, anot V. Socor, Vakarai turė-
tų žengti keletą konkrečių žingsnių:
įkurdinti Vakarų šalių karius Pietų
Kaukaze, neleisti Rusijai nutiesti,
analitiko nuomone, perteklinių dujo-
tiekių ,,South stream” ir ,,North
stream”, kuriais žaisdama Rusija ga-
lėtų priversti europiečius varžytis
tarpusavyje.

Be to, analitiko manymu, būtina

skatinti Vakarų specialiųjų tarnybų
bendradarbiavimą užkertant kelią
Rusijos ,,priešiškam skverbimuisi į
Vakarų verslo ir politinę sistemą”.

,,Kariaujame karą dėl išlikimo ir
tame kare būtų visiškai teisėta pa-
naudoti žvalgybines priemones, kad
atskleistume žalą ir priešišką skver-
bimąsi į mūsų verslo ir politikos sis-
temas ir jų korumpavimą”, – kalbėjo
V. Socor.

Analitikas taip pat ragino JAV ir
ES skirti daugiau dėmesio santy-
kiams su tranzitui svarbiomis Pietų
Kaukazo ir išteklių turtingomis Vi-
durio Azijos valstybėmis, kurioms iki
šiol to dėmesio, V. Socor nuomone,

Vilnius, rugsėjo 25 d. (ELTA). –
Penktus metus iš eilės Švedijoje vyks-
tančioje tarptautinėje Geteborgo
knygų mugėje bus pristatyti lietuvių
literatūra, leidyba, knygos menas ir
naujausios lietuviškos knygos. Šie-
met parodoje bus pabrėžiama Lietu-
vos patirtis sovietų okupacijos metais.

Svarbiausiame Skandinavijos li-
teratūriniame renginyje rugsėjo
25–28 d. šiemet pagrindinė viešnia
yra Latvija, tačiau nemažai dėmesio
skiriama ir Lietuvai. Švedijos komu-
nizmo nusikaltimų informacijos ins-
tituto stende bus surengtos 3 lietuvių
režisierės Giedrės Beinoriūtės filmo
,,Gyveno senelis ir bobutė”, kuriame
vaiko akimis žvelgiama į trėmimus į
Sibirą, peržiūros. Taip pat bus prista-
tyta šiemet Švedijoje vėl išleista Lie-
tuvos diplomato Igno Šeiniaus knyga

,,Raudonasis tvanas”.
Lietuvos ambasada, VšĮ ,,Lietu-

viškos knygos” ir Švedijos gyvosios is-
torijos forumas rengia seminarą ,,Pa-
pasakok tai savo vaikams”. Bus dis-
kutuojama, kaip vaikams ir jaunimui
turėtų būti pasakojama apie komu-
nistinio režimo nusikaltimus. Disku-
sijoje taip pat bus keliamas šiandien
tarptautiniu mastu svarbus klausi-
mas: ,,Ar vyksta ‘konkurencija’ tarp
skirtingų nusikalstamų režimų pa-
darytos žalos?” .

Savo kūrybą Jaunųjų Baltijos
poetų vakare pristatys lietuvių poetai
Donatas Petrošius ir Arnas Ali-
šauskas. Rengiamas šių poetų ir
lietuvių literato Marko Zingerio susi-
tikimas su Geteborgo Hvitfeldskos
gimnazijos mokiniais ir mokytojais.
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Aušra Radzeviçiùtè�
Geopolitika.lt

Milžiniškos problemos JAV fi-
nansų sektoriuje sukėlė tikrą „domi-
no efektą” ir kitų šalių rinkose. Ta-
čiau ir be nerimą keliančių naujienų
iš už Atlanto prie Baltijos liūdnos ži-
nios perduodamos jau senokai. Kaip
pažymėjo laikraštis „The Econo-
mist”, Rytų Europos ekonomikos pa-
mažu atsisveikina su ekonomine pa-
saka, o Latvijoje ir Estijoje atsitiko
tai, ko galbūt ir reikėjo tikėtis: sprogo
ekonomikos muilo burbulas.

„Eurostat” ir Latvijos centrinės
statistikos valdybos duomenimis,
rugpjūčio mėnesį infliacija šioje šaly-
je, nors pagaliau ir sumažėjo 0,9
proc., vis dėlto siekė 15,6 proc., o tai
– didžiausias rodiklis visoje Europos
Sąjungoje (ES). Latvijos banko pre-
zidentas Ilmar Rimševič įsitikinęs,
kad infliacijos didžiausias šuolis jau
praeityje, bet tikėtis greito jos mažė-
jimo neįmanoma dėl vis brangstančių
energetinių išteklių ir artėjančios žie-
mos (Rygoje jau pradėtas šildymo se-
zonas).

Liepos mėnesį, palyginti su 2006
m. atitinkamu laikotarpiu, pramonės
produkcijos gamybos apimtis Latvi-
joje sumažėjo 6,9 proc., o tai ir vėl –
bene didžiausias kritimas visoje ES.
Krinta ir vartojimo rodikliai: per 8
mėnesius ne tik parduota 34,9 proc.
mažiau naujų automobilių, bet ir aki-
vaizdžiai mažiau įprastų vartojimo
prekių – pradedant baldais, buitine
technika ir baigiant maisto produk-
tais. Liepos mėnesio duomenimis,
mažmeninės prekybos apimties kri-
timas, palyginti su 2007 m. atitinka-
mu laikotarpiu, sudarė 8,5 proc.

Per pusmetį Latvijos BVP augo
1,6 proc., o antrojo ketvirčio rodiklis

– 0,1 proc. Latvijos banko teigimu,
BVP šalyje nekrinta tik dėl prekių ir
paslaugų eksporto (augimas 2,5
proc.), tačiau daugelis rodiklių liudi-
ja, kad trečiajame ketvirtyje Latvijos
BVP bus minusinis.

Laikraštis „Diena”, remdamasis
„DnB Nord Latvijas barometrs”, ra-
šo, kad liepą net 64 proc. šalies gy-
ventojų buvo įsitikinę, jog ekonominė
padėtis labai bloga arba greičiau blo-
ga. Ir tik 3 proc. apklaustųjų mano,
kad viskas gerai. Ekonominė krizė
smogė net tokiai sričiai kaip azarti-
niai žaidimai: Latvijoje imta uždari-
nėti žaidimų salonus. Šalies premje-
ras Ivars Godmanis bent čia įžvelgia
nemažai pliusų ir mano, kad ekono-
mika padarė tai, ko nesugebėjo pada-
ryti politika ir moralė…

Nerimas apima ir kaimyninės ša-
lies tranzito sektorių, kuris, kaip ži-
nia, į bendrą valstybės katilą atneš-
davo nemenką dalį. Rugsėjo pradžioje
Latvijos tranzito ir logistikos sąjun-
gos vadovas Janis Jurkans viešai ap-
gailestavo, kad tranzito sektorius
netrukus gali patirti „negatyvią įta-
ką” dėl to, kad oficialioji Ryga taip
akivaizdžiai palaikė Gruziją per kari-
nį konfliktą su Rusija. Didžiųjų Lat-
vijos įmonių, verslo ryšiais susijusių
su Rusijos krovinių gabenimu, vado-
vai neslepia nuogąstavimų, kad rusai
bet kada ir nežinia kokiu būdu gali
atsukti nugarą. „Liepajas naftas
tranzits” valdybos pirmininkas Vik-
tor Janson teigia, kad jo įmonė visiš-
kai priklauso nuo Rusijos nuostatos,
kurios, beje, neįmanoma nuspėti: no-
rės – dirbs, nenorės – nedirbs su Lat-
vija…

Didžiulė infliacija ir su tuo susi-
jusios problemos Latvijoje netruko
materializuotis: šalies profsąjungos
atkakliai reikalauja, kad vyriausybė

Ekonomonè� krizè� Latvijoje

biudžetininkams atlygintų užmokes-
čio praradimus, o ne kalbėtų apie ga-
limybę taupymo tikslais darbo už-
mokestį įšaldyti.  Finansų ministerija
paskaičiavo, kad norint atlyginimus
didinti 17 proc., kaip reikalauja prof-
sąjungos, iš biudžeto reikėtų 174
mln. latų (835,2 mln. litų), o tokių pi-
nigų valstybė tiesiog neturi. Negana
to, jei būtų padidintas kitų metų biu-
džeto deficitas, tai galutinai pražu-
dytų šalies ekonomiką. Latvijos
premjeras I. Godmanis tikina, kad
valstybė gali išleisti tik tiek lėšų, kiek
gauna, tačiau profsąjungos nerimsta.
Rugsėjo 26 d. medikai ir socialiniai
darbuotojai surengė įspėjamąjį mi-
tingą, o spalio 30–31 d. – visuotinį
streiką.

Latvijos banko vadovas I. Rim-
ševič televizijos laidoje „Kas notiek
Latvija?” pareiškė, kad šalyje viskas,

ką galima buvo išleisti, jau išleista.
„Mes stovime ant bedugnės krašto,
bet su idiotišku atkaklumu tęsiame
kalbas, kad viskas gerai. Būtų neblo-
gai pradėti taupyti.”

Bet tauta taupyti savo sąskaita
nenori ir siūlo pirmiausia susiveržti
diržus valdžiai. To paties „Eurostat”
duomenimis, Latvija užima antrą vie-
tą ES (po Kipro) pagal išlaidas biuro-
kratiniam aparatui išlaikyti. 2009 m.
valstybės biudžeto įstatymo projekte
biurokratams numatyta net 900 mln.
latų. Matyt, suprasdamas, kad valdi-
ninkams taip pat atėjo metas įver-
tinti ekonominės krizės padarinius,
Ministrų kabinetas siūlo pertvarkyti
Vyriausybę, apsvarstyti galimybę at-
sisakyti ministerijose sekretoriatų
ypatingiems pavedimams ir sujungti
Aplinkos bei Regioninės plėtros mi-
nisterijas.

Vilnius, rugsėjo 26 d. (Balsas.lt)
– Prabėgus 7 savaitėms nuo Rusijos
ir Gruzijos karo pradžios, padėtis iš-
lieka įtempta. Rugsėjo 21 d. netoli
Abchazijos esančiame patikros punk-
te buvo nušautas Gruzijos policinin-
kas. Tai – jau trečias policininkas, nu-
žudytas po karo veiksmų pabaigos.
Po poros dienų Gruzija pareiškė neto-
li Pietų Osetijos, virš Gorio miesto,
numušusi nepilotuojamą Rusijos
žvalgybinį lėktuvą.

Tęsiamas Gruzijos kaimų, tiek
esančių Pietų Osetijoje, tiek už jos ri-
bų, naikinimas, plėšimas bei etninis
valymas. Gruzija taip pat stengiasi
susitvarkyti su 30 tūkst. pabėgėlių iš
abiejų separatistinių respublikų. Dar
30 tūkst. pabėgėlių atvyko iš aplin-
kinių teritorijų. Palapinės, kuriose jie
glaudžiasi, jokiu būdu netinka žie-
miškiems orams. Pabėgėlių perkėli-
mas užtruks nemažai laiko. Be to,
Gruzija jau tapo namais ir daugiau
nei 200 tūkst. pabėgėlių, kurie savo
namus turėjo apleisti per dešimtaja-
me dešimtmetyje siautusį karą.

ES į Gruziją nusiuntė 300 stebė-
tojų, kad šie prižiūrėtų, kaip laiko-
masi su Prancūzijos prezidento Ni-
colas Sarkozy tarpininkavimu pa-
siekto ugnies nutraukimo. Ši misija
sukels dar daugiau įtampos, nes ES
(remiama Gruzijos) teigia, kad jos

stebėtojai turi teisę dirbti ir Abcha-
zijoje bei Pietų Osetijoje. Rusija to
neleis. Nors separatistinėse respub-
likose yra 28 Europos saugumo ir
bendradarbiavimo organizacijos ste-
bėtojai, bet kokių naujų stebėtojų at-
vykimas yra nepageidaujamas.  Jei
stebėtojai negalės imtis veiklos sepa-
ratistinėse respublikose ir vietoje to
budės jų pasienyje, tai tokį žingsnį
bus galima suprasti kaip de facto pri-
pažinimą.

Tačiau Gruzijos prezidentas Mi-
chail Saakašvili, atrodo, neturi dėl ko
pernelyg apgailestauti. Tai parodė jo
kalba Jungtinių Tautų Generalinėje
asamblėjoje. Jis yra populiarus: viena
iš apklausų rodo, kad prezidentą re-
mia 76 proc. gruzinų. Jis teigia, kad
ekonomika yra pakankamai stipri,
jog atsikratytų karo padarinių. Kai
kurie specialistai teigia, kad BVP au-
gimas šiais metais smuks nuo 10 iki 5
proc., tačiau dar kiti teigia, kad augi-
mas apskritai bus nulinis. Tačiau ats-
tatymo darbai ir užsienio valstybių
parama turėtų kitais metais paska-
tinti ekonomiką.

M. Saakašvili nepalaužiamai lai-
kosi savo teiginio, kad karą pradėjo
ne jis. Gruzija perduoda įrodymus,
tarp kurių yra ir perimti telefono po-
kalbiai, esą įrodančius, kad didelė da-

Gruzija ir Rusija: îtampa neslùgsta  
lis Rusijos karių per Rokio tunelį į
Pietų Osetiją įžengė rugpjūčio 7 d.,
dar prieš tai, kai Gruzija pradėjo
Cchinvalio bombardavimą. M. Saa-
kašvili taip pat teigia, kad Cchinva-
lio bombardavimas buvo atsakas į
osetinų vykdomą Gruzijos kaimų ap-
šaudymą. Jis teigia, kad pritartų ty-
rimui dėl karo pradžios. Negana to,
jis teigia pirmasis pareikalavęs tokio
tyrimo.

Tačiau Vakarų vyriausybėms ky-
la sunkumų su Gruzijos prezidentu.
Kodėl apie Rusijos karių judėjimą į
Pietų Osetiją nebuvo pranešta anks-

čiau? Daugelis mano, kad M. Saa-
kašvili pateko į spąstus, kai apsis-
kaičiavo, jog gali užimti Pietų Osetiją
dar prieš atvykstant Rusijos kariams.
Nors viešai Vakarų vyriausybės vis
dar laikosi balandžio mėnesį duoto
įsipareigojimo, kad Gruzija (ir Uk-
raina) turi vieną dieną prisijungti
prie NATO, tačiau privačiai dalis jų
galvoja visiškai kitaip. Kad abi šalys
būtų priimtos į NATO, gali prireikti
dar vienos Rusijos agresijos Gruzijoje
ar kur nors kitur. Tiesa, M. Saakaš-
vili mano, kad tai yra labai tikėtinas
scenarijus.

Tęsiamas Gruzijos kaimų naikinimas, plėšimas ir etninis valymas. 
News Bridgepix nuotr.
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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

AANNDDRREEWW EENNGGEELL,, 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

JAV PILIETYBĖS EGZAMINAS:
POKYČIAI IR NAUJI REIKALAVIMAI

Nuo šių metų spalio 1 dienos įsi-
galios naujos JAV pilietybės egzami-
no taisyklės. Jų peržiūrėjimas, už-
trukęs keletą pastarųjų metų, USCIS
(US Citizenship and Inmmigration
Service) teigimu, buvo skirtas užtik-
rinti labiau prasmingą, standarti-
zuotą ir sąžiningą natūralizacijos
(pilietybės įgijimo) procesą ir turėtų
paskatinti būsimus amerikiečius
aktyviau domėtis JAV politine siste-
ma, piliečio pareigomis bei ameri-
kietiškomis vertybėmis. Naujasis tes-
tas buvo paskelbtas dar pernai ru-
denį, tačiau pirmieji jo laikytojai bus
žmonės, pateikę natūralizacijos pra-
šymo formas ateinančią savaitę ar vė-
liau.

Visi, pateikusieji prašymus iki š.
m. spalio 1 dienos (vertinama pilnai
ir teisingai užpildyto prašymo GAVI-
MO Imigracijos tarnyboje data) ir iki
šios datos laikantieji natūralizacijos
egzaminą, turėtų laikyti senojo pa-
vyzdžio testą. Tuo tarpu tie, kurie
pateikė prašymus iki šio spalio 1 d.,
tačiau egzaminą laikys vėliau (bet
kuriuo metu iki 2009-ųjų spalio 1-
osios), galės pasirinkti, kurį testą
laikyti – senąjį ar naująjį. Tos pačios
sąlygos, beje, galioja ir pirmąsyk tes-
to neišlaikiusiems, t. y. perlaikyti
teks tą patį testą, kuris laikytas pir-
mą kartą. 

Visi, pateiksiantys prašymus po
spalio 1-osios, taip pat asmenys, ku-
rie egzaminą laikys po 2009-ųjų spa-
lio 1 d., nepriklausomai nuo to, kada
jų prašymas buvo paduotas, laikys tik
naujojo pavyzdžio testą. 

Daugiau informacijos apie nau-
jąjį testą bei jo reikalavimus galima
rasti USCIS tinklalapyje adresu:
http://www.uscis.gov/newtest. Iš
esmės, naujasis testas skirsis nuo se-
nojo tuo, kad bus sudarytas iš dviejų
atskirų dalių: anglų kalbos žinių
testo bei pilietiškumo testo. Pilietiš-
kumo teste egzaminą laikančiajam
asmeniui bus pateikiama iki 10 klau-
simų, apimančių JAV valstybės istori-
jos, vyriausybės struktūros, pagrin-

dinių demokratijos ir konstitucijos
principų sritis. Taip pat bus verti-
namos žinios apie piliečių pareigas,
nacionalines šventes bei simbolius ir
bendrą Jungtinių Valstijų geografiją.
Anglų kalbos žinių testas, sudarytas
iš rašytinės, skaitymo bei žodinės
dalies, apims tradicinį natūralizacijos
pokalbį (interviu) (tikrinamas suge-
bėjimas kalbėti angliškai) bei keleto
sakinių skaitymo ir rašymo testą.
Abu pastarieji testai taip pat bus
sudaryti daugiausia iš istorinės ir
pilietiškumo principus apimančios
medžiagos. 

Nustatyti reikalavimai sėkmin-
gam testo  išlaikymui gana žemi: iš
dešimties klausimų pilietiškumo tes-
te, norint gauti teigiamą įvertinimą,
reikės atsakyti teisingai į ne mažiau
nei 6 klausimus. Rašymo bei skaity-
mo teste iš dviejų-trijų sakinių terei-
kės teisingai perskaityti/parašyti vie-
ną. Subjektyviausia testo dalis – kal-
bėjimas angliškai, bus, kaip ir anks-
čiau, vertinama USCIS darbuotojo,
atsakinėjant į klausimus, užduoda-
mus per natūralizacijos pokalbį. 

Primename, kad natūralizacijos
prašymus USCIS gali teikti asmenys,
ne mažiau nei penkerius metus iki
prašymo teikimo dienos turėję JAV
nuolatinio gyventojo statusą (arba
turėję šį statusą ne mažiau nei trejus
metus ir visą tą laiką būdami susituo-
kę su tuo pačiu JAV piliečiu). Be to,
šie asmenys turi būti pasirengę įro-
dyti tiek tinkamai išlaikytą nuola-
tinio gyventojo statusą, tiek – fizinio
buvimo šalyje reikalavimą. Prašymas
turi būti pateikiamas valstijoje, ku-
rios gyventoju asmuo buvo ne trum-
piau nei tris mėnesius iki prašymo
pateikimo datos. 

Daugiau informacijos apie natū-
ralizacijos prašymus bei reikalavimus
juos pateikiant galima rasti USCIS
tinklapyje (www.uscis.gov) ar pa-
skambinus nemokamu klientų aptar-
navimo telefonu: 1-800-375-5283. 

Pagal USCIS informaciją
parengė Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

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

Ginekologija

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

Dr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC
1645 S. River Rd., Ste. 21
Des Plaines, IL 60018
tel. 847-299-4811

Kryñiañodis Draugas Nr. 043

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

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

* Vyras nuveža į jums reikalingą vie-
tą, dirba smulkesnius ar stambesnius
remonto ir santechnikos darbus,
prižiūri ligonius. Tel. 773-671-4804.

* Lietuvos pajūryje Palangoje, par-
duodamas 15 arų žemės sklypas
namų statybai. Netoli jūros. Kaina
300,000 litų. Galima derėtis, jei bus
rimtas pirkėjas. Tel. Lietuvoje 460-
57057 arba 370-683-89406.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Anglų kalba, nevai-
ruoja, patirtis, rekomendacijos. Tel.
773-954-5223.

* Pietvakariniame rajone reikalin-
ga pagalba prižiūrėti sergantį vyrą.
Tel. 708-945-7314.

* Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su grįžimu namo 3 dienas
savaitę. Gali būti naktinis arba gali

pakeisti savaitgaliais. Tel. 708-691-
6996.

* Ieškau darbo, kurį dirbdama galė-
čiau atsivesti savo dukrą. Galiu pri-
žiūrėti jūsų vaikus, pabūti su sene-
liais, padėti namų tvarkyme. Tel.
708-945-0005, Renata.

* Reikalinga auklė su gyvenimu 4-5
dienas per savaitę 2.5 m. mergaitei ir
1.5 m. berniukui Homer Glen rajone.
Anglų kalba ir vairuotojo pažymėji-
mas nereikalingi. Tel. 708-271-2100.

Vertikaliai:
1. Kontora, raštinė. 2. Įstaiga, eksponuojanti kultūros vertybes. 3. Vo-

kietijos ir Lietuvos istorinis filmas „… getas” (2006 m.). 4. Šiltųjų kraštų
augalas, kurio lapai liečiami susiglaudžia. 5. Karinis arba civilinis uniformi-
nis švarkas. 7. Lengva vasarinė avalynė be pamušalo ir vidpadžio. 8. Vaikų,
jaunimo organizacija. 13. Lietuvos penkiakovininkas … Krungolcas. 14. Skė-
tinių šeimos vaistažolė vartojama nuo kosulio, anyžinė ožiažolė. 15. Jėzaus
Kristaus nukryžiavimo vieta. 16. Vieta, patalpa, kur kieno laikinai būvama.
21. Varinis žiedo pavidalo pučiamasis švelnaus tembro instrumentas
plačiomis žiotimis. 22. Realybė. 23. Plona plokštelė skambinti styginiais gnai-
bomaisiais instrumentais. 25. Bažnyčios stalas, ant kurio aukojamos šv.
mišios. 26. …-Ribbentropo paktas (1939 m.). 27. Metalo lakštas. 29. Grūdas,
vartojamas maistui.

Horizontaliai:
5. Skausmą malšinantis, migdantis vaistas (narkotikas). 6. Lietuvių dai-

nininkas … Žvagulis. 9. Likutis, likusi dalis. 10. Įdegintas ženklas, įdeginta
žymė. 11. Laisvojo stiliaus imtynės, kilusios iš Japonijos. 12. „Pjuvenos” ki-
taip. 17. Krūmas ar medis, ant kurio auga riešutai. 18. Lietuvos politikų hu-
moristiniai apdovanojimai „Auksiniai …”. 19. Kaip … prarijęs (apie tylintį).
20. Greitas tristiebis XVIII-XIX a. burinis karo laivas. 24. Plėšri tropinių van-
denų kefalžuvė. 26. Vienintelė bičių šeimos patelė, galinti dėti kiaušinėlius.
28. Kengūros kišenė jaunikliui. 30. Viduramžių architektūros stilius. 31. Baž-
nyčios patalpa laidoti. 32. Valgomas jūrų dešimtkojis vėžys su žnyplėmis. 33.
Kompozitorius Volfgangas … Mocartas. 34. Rusvas, išilgai dryžuotas naktimis
svirpiantis vabzdys.

GERBIAMIEJI, ieškau nusipirkti J. Rimšos, V. Vizgirdos, K. Šimonio, P.
Puzino, J. Šileikos, A. Galdiko, P. Domšaičio, K. Jonyno, V. Petravičiaus, V.
Igno, K. Žoromskio, M. Dobužinskio, Škleriaus, V. Kasiulio,  A. Žmuidzinavi-
čiaus, J. Pautieniaus, P. Kaupo, M. Šileikio, A. Varno, V. Rato, Čeponio, Tu-
leikio, Švažo, Gustaičio, Kisarausko,  A. Savicko, Martinaičio, Ciplijausko ir
daugelio kitų lietuvių dailininkų sukurtų paveikslų, grafikos darbų. Taip pat
norėčiau širdingai padėkoti visiems, kurie sutiko parduoti savo turimus dailės
kūrinius.

Tel.: 617-459-9952 (USA) El. p.: modeboston@yahoo.com 
Adresas: Modestas Rimkus P.O. Box E34 S. Boston, MA 02127, USA

Parduodamos 
tautinių rūbų ir audeklų

audimo staklės. 
Tel. 313-843-9308 

PARDUODA

NuolaidaNuolaida
Užprenumeravus „DRAUGĄ” metams 

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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Sveikiname sugrįžusius į mokyklas semtis
žinių apie Lietuvą
Lietuvių Fondas per 5 metus lituanistinėms mokykloms pa-
skyrė 360,000 USD, o lituanistinių mokyklų mokytojų tobu-
linimosi kursams ir mokomajai medžiagai dar 77,000 USD.

Jūsų įnašai į Lietuvių Fondą
užtikrins, jog lietuviškasis jaunimas 
ir ateityje kalbės lietuviškai.

LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
14911 127thStreet, Lemont, IL 60439

www.lithuanianfoundation.org

RENGINIŲ KALENDORIUSRENGINIŲ KALENDORIUS

2008 METAI2008 METAI
SPALIS

LR gen. konsulatas Čikagoje (211
E. Ontario St., Suite 1500 Chicago,
IL 60611) rin kėjo anketas priiminės
iki  spalio 12 d. Konsulate bus gali-
ma balsuoti spalio 1–12 d. Dėl susi-
pažinimo su rinkėjų sąrašais galima
kreiptis tel.: 312-397-0382, trumpasis
nr. 203.

Spalio 4 d., šeštadienį: Lietu -
vių dailės mu zie juje, PLC, Lemont
vyks dai li ninkų Miko J. Šileikio ir
Teofilio Petraičio premijų įteikimas ir
dailės kūrinių  tema ,,Lietuvos tū-
kstantmečio aidas išeivijoje” parodos
atidarymas. Konkurso rengėjai –
Čiurlionio galerija, Inc., Lemont,
Lietuvių dailės muziejus Lietuvoje ir
Lietuvių dailės muziejus. 

Spalio 4–5 d. Šv. Kazimiero
parapijoje (2718 St. George St., Los
Angeles, CA 90027) vyks ,,Lietuvių
dienos 2008”. Pradžia 11 val. r. 

Spalio 5 d., sekmadienį: Pa -
saulio lietuvių cent ro (Lemont)
didžiojoje salėje vyks Lietuvos vaikų
globos būrelio ,,Saulutė” rengiamas
,,Atviro žodžio” forumas. Jame kal-
bės LR gen. konsulė Čikagoje Skaistė
Aniulienė. Pradžia 12:30 val. p. p. 

— ,,Hilton” viešbutyje (9333 S.
Cicero Ave., Oak Lawn, IL 60453) Šv.
Kazimiero kongregacijos  se serys
rengia 88-ąjį lėšų rinkimo pokylį.
Pradžia – 12:30 val. p. p., 1:30 val. p.
p. – pietūs. Bilieto kaina – 35 dol.
Skambinti tel.: 773-776-1324 (ses.
Genevieve) iki rugsėjo 29 d.

— ,,Camelot” pokylių salėje
(8624 W. 95 St. Hickory Hills, IL)
vyks Čikagos lietuvių moterų klubo
85-erių metų jubiliejaus pokylis. Ren-
ginio pradžia 12 val. p. p., pietūs – 1
val. p. p. tel.: 708-788-2781 (Birutė
Zalatorienė).

— ,,Camelot” pokylių salėje Hic-
kory Hills (Tel.: 708-598-6680) vyks

Lietuvos Dukterų draugijos tradici-
niai Rudens pietūs ir draugijos 50-
mečio paminėjimas. Pradžia 3 val. p.
p. Stalus ir vietas galima užsisakyti
tel. 708-499-4845 (Aldona Rukuižie-
nė) arba 708-599-5727 (Irena Gela -
žie nė).

Spalio 10 d., penktadienį:
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre
vyks dailininko iš California Sigito
Šniro darbų parodos atidarymas.
Pradžia 6:30 val. v.

— The United Nations Dag
Ham marskjold Auditorium (760 Uni-
ted Nations Plaza, New York, 10017)
vyks pianisto Edvino Minkš timo kon-
certas. Pradžia 7 val. v. Bilietus gali-
ma užsisakyti www.usbaltic.org arba
tel.: 202-785-5056.

— Pas fil. dr. Viliją Kerelytę
(13429 West Oakwood Ct., Homer
Glen, IL 60491) FSS Čikagos skyrius
rengia ASD sueigą. Pradžia 7 val. v.
Apie dalyvavimą  pranešti sesei Vili-
jai tel.: 708-567-9611. 

Spalio 10–12 d.: Jaunimo cen-
tre,  Čikagoje vyks XII Lietuvių teat-
ro festivalis. Organizuoja JAV LB
Kultūros taryba.

Spalio 11 d., šeštadienį: Atei-
tininkų namuose Lemont vyks ASS
Čikagos skyriaus metinė šventė.
Registruotis tel.: 630-257-2558 (Jo-
landa). Pradžia 6 val. v.

Spalio 12 d., sekmadienį:
Pasaulio lietuvių centre, Lemont
vyks Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo vargdienių seserų vie-
nuolijos metiniai pietūs. Šv. Mišios –
11 val. r., pietūs – 12:30 val. p. p.
pasiteirauti tel.: 773-585-3570 (Vale-
rija Čepaitienė).

Spalio 17 d., penktadienį,
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre
vyks retrospektyvinė Algimanto
Kezio darbų paroda, skirta fotome-
nininko 80-mečiui paminėti. Parodos
atidarymas 7:30 val. v. 

Spalio 18 d., šeštadienį: Pa-

saulio lietuvių centre, Lemont vyks
sukaktuvinis PLC 20 metų pokylis.
Pradžia 6 val. v.

— Graikų restorane ,,Opa” (950
Lake view Parkway, Vernon Hills, IL)
JAV LB Waukegan/Lake County apy-
linkė ruošia ,,Epikūro malonumų”
puotą. Pra džia: 7 val. v. Bi lie tus gali-
te užsisakyti  tel.: 847-623-7927 (Ele -
na Skališienė). 

Spalio 24 d., penktadienį:
Balzeko lietuvių kul tūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629) atidaroma me  nininkės Lais-
vydės Šalčiūtės paroda „Nudes. Smi-
ling” („Nuogos. Besi šyp sančios”).
Pradžia 7 val. v. Tel. pasiteirauti:
773-582-6500.

Spalio 25 d., šeštadienį: Wil-
lowbrook pokylių salėje vyks ,,Drau-
go” metinis pokylis. Bilietus į pokylį
galima įsigyti ,,Draugo” adminis-
tracijoje (4545 West 63rd Street,
Chicago, IL 60629). Tel.: 773-585-
9500.

— Ateitininkų namuose vyks
Akademinio skautų sąjūdžio metinė
šventė.

Spalio 26 d., sekmadienį:
Palai mi n tojo Jurgio Matulaičio misi-
joje po 11 val. r. lietuviškų šv. Mišių, o
Lietuvių dailės mu ziejuje, PLC,
Lemont – 12:30 val. p. p. vyks knygos
,,Amerikos lietuvių Montessori drau-
gija 1958–2008 m.” sutiktuvės. Kny-
gą pristatys Danutė Bin dokienė.

LAPKRITIS

Lapkričio 8 d., šeštadienį:
Jaunimo centre, Čiurlionio galerijoje,
vyks Draugo fondo metinis narių
suvažiavimas. Pradžia 10:00 val. r. 

Lapkričio 9 d., sekmadienį:
Pasaulio lietuvių centre, Lemont
vyks Pasaulio lietuvių centro Moterų
rengimo komiteto rengiama Madų
paroda. Pradžia 12 val. p. p.

Lapkričio 23 d., sekmadienį:
PLC posėdžių kambaryje, Lemont
,,Vaiko vartai į mokslą” vyks visų
narių susirinkimas. Pradžia 9 val. r. 

— Lietuvių karių veteranų są-
junga ,,Ramovė” Šaulių namuose
rengia Lietuvos kariuomenės atkūri-
mo 90-osios sukakties paminėjimą.

Lapkričio 26–30 d.: Pasaulio
lietuvių centre, Lemont įvyks XIV
Mokslo ir kūrybos simpoziumas.
Daugiau informacijos galima rasti
internetinėje svetainėje www.mks14.
com. 

GRUODIS

Gruodžio 6–7 d.: Pasaulio lietu-
vių centro Moterų renginių komite-
tas kviečia visus į Kalėdinį bazarą.
Pradžia 9 val. r.

Gruodžio 7 d., sekmadienį:
Jaunimo centras rengia tradicinę
Jaunimo centro vakarienę.

Gruodžio 14 d., sekmadienį:
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
vyks iškilmingas pokylis ,,Metų žmo-
gus 2008”. Bilietus į pokylį galima
užsakyti paskambinus arba užėjus į
muziejų.  Renginio pradžia 5 val. p. p.
Informacija teikiama tel.: 773-582-
6500. 

Gruodžio 21 d., sekmadienį:
Pasaulio lietuvių centre, Lemont
ruošiami Kūčių valgiai. Juos rengia
PLC Moterų renginių komitetas.
Pradžia 12 val. p. p.

— Jaunimo centre, Čikagoje vyks
ateitininkų Kūčios.

Gruodžio 31 d. trečiadienį:
Jaunimo centre,  Čikagoje, Čikagos
Lietuvių opera organizuoja Naujų
Metų sutikimą.

2009 METAI

SAUSIS

Sausio 24 d., šeštadienį:
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi-
joje vyks Vilniaus styginio kvarteto
koncertas. Pradžia 6 val. v.  Kviečia
Lie tuvos vaikų globos būrelis ,,Sau-
lutė”.

Sausio 25 d., sekmadienį: Pa-
saulio lietuvių centro Didžiojoje salė-
je, Lemont vyks organizacijos ,,Vaiko
vartai į mokslą” kasmetiniai ,,Der-
liaus” pietūs. Pradžia 12.30 val. p. p.
po šv. Mišių.

KOVAS

Kovo 8 d., sekmadienį: Harris
Theater (Čikagos miesto centre) vyks
Lietuvių meno ansamblio ,,Dainava”
ir pianistų Sonatos ir Roko Zubovų
koncertas, skirtas Lie tuvos tūkstant-
mečio paminėjimui. Koncertą ruošia
LR gen. konsulatas Čikagoje ir
Lietuvių meno ansamblis ,,Dai nava”.

Kovo 22 d. sekmadienį: Maria
High School auditorijoje ,,Draugas”
šimtmečio proga  ren gia jubiliejinį
koncertą. Koncerto programą atliks
solistai Edmundas Sei lius ir Kristina
Zmai laitė. Akompanuos Edvinas
Mink štimas. 

* * *
Skelbiamas grožinės litera-

tūros konkursas tema ,,Lietuvai
– tūkstantis metų!” (Mes didžiuo-
jamės tūkstančio metų istorija ir
šimtmečiais kurta tautine kultūra).
Paskutinė kū rinio išsiuntimo data
oro paštu – 2009 m. birželio 30 d.
Kūrinius siųsti adresu: ALTS, Kon-
kursui, 2711 West 71 st Street, Chi-
cago, IL 60629, USA.

Jeigu norite, kad Jūsų ruošiamas renginys patektų į ,,Draugo” ,,Renginių ka-
lendorių”, siųskite informaciją redakcijai adresu: 4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 606029 arba el. paštu:  dalia.cidzikaite@gmail.com – Redakcija

Š. m. spalio 10–12 d.: Jaunimo centre, Čikagoje vyksiančiame XII Lietuvių
teatro festivalyje dalyvaus ir Floridos pietvakariuose susibūrusios dvi
teatro grupės: suaugusiųjų – ,,Provincija” ir mažųjų – lituanistinės mokyk-
los ,,Ąžuoliukas” vaikų grupė. Nuotraukoje suaugusiųjų grupė.
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MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

darbo dienomis klausykite seniausios
Amerikoje lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

Iš ryto – vėl į autobusą. Gro-
žėdamiesi panoraminiais vaizdais
keliaujame į Philippi, kur šv. Paulius
irgi gyveno, dirbo ir įsteigė stiprią
bažnyčią, kuri jam buvo artima ir
brangi. Atsisėdome prie upelio pail-
sėti ir sumerkėm pavargusias kojas į
vandenį, kuriame buvo pakrikštyta
Lidija – labai įtakinga ir pasiturinti
moteris,  viena iš šv. Pauliaus  svar-
biausių sekėjų. 

Atgaivinę kojas keliavome toliau.
Aplankėme kalėjimo, kuriame buvo
uždaryti Paulius ir Sylas, griuvėsius.
Aplankėme Agora, V ir VI šimtmečio
baziliką ir teatrą. Kitą dieną apžiū-
rėjome Thessalonicos miestelį, jo
užsilikusias sienas ir kitus turisti-
nius vaizdus. Pamažu kelionė artėjo
prie galo, vykome atgal į Atėnus. Pa-
keliui sustojome Thermopylae pama-
tyti Leonido statulos, kuri buvo pas-
tatyta priminti istorines kautynes
tarp 300 spartiečių ir tūkstančių persų.

Atėnuose vėl apsistojome ,,Mira-
bello’’ viešbutyje. Keletą dienų galė-
jome pajusti dabartinę graikų kas-
dienybę. Atėnai gan triukšmingi, nes
naudojama daug motociklų. Net vy-
resnio amžiaus moterys jais važinėja,
benzinas 9 dol. už galoną. Aplankiau
ir parduotuves, viskas labai gražu,
bet brangu, neįkandama. Per klaidą

patekome į mėsos turgų. Jis mane
labai nemaloniai nuteikė, nes vienur
buvo pakabintas visas nuluptas gy-
vulys su galva ir akimis. Akys buvo
paliktos, nes jos graikams yra gar-
dumynas. Aš jokiu būdu negalėčiau
ką nors valgyti, kai į mane toks gy-
vulys žiūri. Kitas, taip pat rūpestį
keliantis  dalykas – tai, kad Atėnuose
buvo organizuojamas komunistų par-
tijos susirinkimas. Daug kur iška-
binėti didžiuliai plakatai kvietė į
masinį susirinkimą. Savo gidės pa-
klausiau: ,,Ar čia komunizmo pra-
džia?” Ji paaiškino, kad ne, nes par-
lamente komunistai jau turi 7 ats-
tovus. 

Svarbiausios Graikijos pajamos
yra turizmas, kadangi čia yra nuos-
tabi gamta ir viena iš seniausių civi-
lizacijų. Jie taip pat labai daug eks-
portuoja marmuro. Auga milijonai
alyvmedžių, persikų ir kivi medžių.
Tiesiai nuskintos alyvos nuo medžio
nevalgomos, jas reikia mažiausiai 3
savaites išlaikyti specialiame druskos
marinate. Graikija paliko malonų
įspūdį. Žmonės labai mandagūs ir
draugiški. Jei galvojate aplankyti
Graikiją, ilgai nedelskite ir važiuo-
kite. Aš važiuočiau ir antrą kartą, nes
šį kartą labai daug ko nepamačiau.  

Pabaiga. 

Svajonės apie Graikiją išsipildė
GENĖ VASAITIENĖ

Nr. 4

Privažiuojam Kalambaka, matosi Meteoros kalnai.

Philippi upelis, kuriame krikštyta Lidija.                

Atkelta iš 5 psl.       būdais daly-
vauti Lietuvos politiniame, kul-
tūriniame ir visuomeniniame
gyvenime. Kokias tokio dalyvavi-
mo formas Jūs įžiūrite? Kurios
jų teigiamos ir kurios – neigia-
mos? 

– Esama rimtų permainų šiuose
išeivijos socialiniuose ir politiniuose
vaidmenyse mūsų šalyje. Neužmirš-
kime, kad šaliai vadovauja preziden-
tas Valdas Adamkus – iškilus išeivijos
veikėjas. Lietuvos kariuomenės vadas
dar visai neseniai buvo ilgametis
aukštas JAV kariuomenės  karinin-
kas, išeivijos lietuvis generolas Jonas
Kronkaitis. Priminčiau ir buvusius
prezidento patarėjus – JAV lietuvius
Raimundą Mieželį, Julių Šmulkštį ir
kitus. Lietuvos interesų internacio-
nalizacijos ir jos pozicijų užsienyje
stiprinimo darbe išeivija darbuojasi
puikiai – ypač diplomatai. Neigiamos
formos? Yra tokia, turbūt visuotinai
išplitusi, neigiama bet kokios šalies
emigrantų pagalbos savo kraštui
forma. Emigrantams kartais atrodo,
kad jie viską geriau išmano ir giliau
žino krašte, kuriame nuolat negyve-
na arba kuriame ilgą laiką negyveno.
Jiems taip atrodo, nes fiziškai ir emo-
ciškai nutolus lengviau susiformuoja
stiprios ir gan vienpusiškos nuo-
monės. Juk pakanka nutolti nuo
turtingo Lietuvos teatrinio ir apskri-
tai meninio gyvenimo, kad pasiduo-
tum niūriam ir tiesiog juodam Lie-
tuvos reikalų vaizdavimui mūsų ša-
lies žiniasklaidoje. Kad ir kaip būtų,
nenoriu apibendrinti – anaiptol ne
visi senojoje išeivijoje puola vaduoti,
moralizuoti ir „civilizuoti” vietinių
lietuvių, nors tokio polinkio neabe-
jotinai esama.   

– Kokį vaidmenį, Jūsų nuo-
mone, išeivija turėtų ar galėtų
vaidinti Lietuvoje ir savo gyve-
namose vietovėse? Ar visos nišos
jau čia užpildytos?

– Esu įsitikinęs, kad daug dau-
giau akademinės sferos žmonių ga-
lėtų grįžti į Lietuvą. Mokytojų ir dės-
tytojų korpuso stiprinimas bei atmos-
feros keitimas vis dar išlieka tarp
pačių problemiškiausių ir svarbiau-
sių dalykų. Lygiai kaip ir nevyriausy-
binių organizacijų (NGO) kūrimo
darbe išeivija gali nuveikti labai daug
– tai ypač stiprintų bendruomenes ir
pilietinę visuomenę Lietuvoje.

– Kaip vertinate Lietuvos
pastangas įtraukti išeiviją į po-
litinį, visuomeninį Lietuvos gy-
venimą, bent dalį jų sugrąžinti
atgal į Tėvynę?

– Teigiamai. Lietuvoje jau jau-
čiamos nuovargio ir politinės apatijos
apraiškos, įvairios krizės ir mūsų
silpnos demokratijos sukeltos nusivy-
limo šalimi bangos išvargino visuo-
menę. Todėl šiuo metu Lietuvai tur-
būt kaip niekada anksčiau reikia

išeivijos sukauptos kūrybinės energi-
jos, kompetencijų, socialumo ir visuo-
meninio darbo patirties.

– Ar tenka susitikti su lietu-
viais, gyvenančiais svetur. Kokį
įspūdį, mintis tokie susitikimai
palieka?

– Įvairias mintis ir įspūdžius.
Pavyzdžiui, susitikimai su naująja
išeivija Airijoje man patiko. Mačiau
malonių ir, beje, laisvų bei išdidžių
žmonių, kuriems paprasčiausiai nusi-
bodo žemintis prieš arogantiškus ir
plėšrius Lietuvos darbdavius ar val-
dininkiją, iki šiol beveik niekuo
nesiskiriančią nuo sovietinės biurok-
ratijos. Kita vertus, supratau, kad tai
simpatinga ir šviesi dalis, bet akivaiz-
di mažuma – didžiajai masei naujųjų
emigrantų dažniausiai nei šilta, nei
šalta, kad atvažiuoja kažkas iš Lie-
tuvos su jais pabendrauti. Ir aš juos
suprantu. Greičiausiai ir aš pats jų
vietoje nenorėčiau bendrauti su tais,
kurie per daug primena tą, nuo ko
norėjosi atitrūkti – įskaitant pokalbio
temas ir kalbėjimo būdus. Vis dėlto
vengčiau apibendrinimų, nes visko
man teko matyti – pradedant tokiu
elgesiu ir kalbomis ,,Ryanair” skry-
džių lėktuvuose, pilnuose stipriai iš-
gėrusių lietuvių, kurių po to ilgai
nesinori nei matyti, nei girdėti, ir
baigiant nuostabiais jaunais žmo-
nėmis Vakarų Europos universite-
tuose, kurių sugrįžimas į Lietuvą, jei
tik jis jų nepražudytų, gal pagaliau
taptų lūžiu šalies intelektualinėje, o
gal net ir politinėje atmosferoje.   

– Ar lankydamasis Vašingto-
ne žadate susitikti su vietine
lietuvių bendruomene, jos na-
riais ar panašiai?

– Įtariu, kad visiškai neturėsiu
laiko. Labai jau įtempta bus darbot-
varkė. Gal kada ateityje, jei pavyks
ilgesniam laikui atvykti į JAV – beje,
šito norėčiau. JAV jau pasiilgau, nes
nebuvau ten nuo 2002 metų gegužės,
kada grįžau į Lietuvą.

Kalbino Dalia Cidzikaitė

Spalio 14 d., antradienį, nuo
12 val. iki 1 val. p. p. Woodrow
Wilson International Center for
Scholars Ronald Reagan Building
and International Trade Center
(Adresas: One Woodrow Wilson
Plaza, 6th Floor Auditorium, 1300
Pennsylvania Ave., NW, Washington,
DC 20004) įvyks prof. iš Lietuvos
Leonido Donskio paskaita ,,A Lit-
mus Test of the Century and its
Social and Moral Order: Lithuania in
the Twentieth Century”. Įėjimas ne-
mokamas. 

Daugiau informacijos adresu:
http://www.vdu.lt/staff/PMDI/Do
nskis_en.htm ir www.wilsoncen-
ter.org

L. DONSKIS
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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

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•••

SIÙLO DARBÂ

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

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.

IÕNUOMOJA

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

Išnuomojamas 4 kamb. butas
su baldais. Kedzie ir 66 pl. 

Naujasniame name.
Tel. 708-656-6599

Always with FlowersAlways with Flowers Atributikos pokyliams
nuoma, pristatymas JAV,

Lietuvoje ir visame
pasaulyje

Tel. 630 257 0339
1138 B  State St., Lemont, IL
www.alwayswithflowers.com

teleflora
FTD

Reikalingas vyresnio amžiaus
energingas vyras lauko darbams
dabar ir rudeniui, Gintaro vasar-
vietėje, Union Pier, Michigane, su
apgyvendinimu. Prašome teirautis

tel. 269-469-3298.

PARDUODA

Vilniaus Senamiestyje Strazdelio
gatvėje naujai „renovuotame”
name parduodamas naujas

neįrengtas 3 kambarių 68,07 m
butas 1 iš 3 aukšte. Bute įrengtas
židinys, šildymo, vėdinimo, vaizdo
stebėjimo sistemos, moderni elek-
tros instaliacija, praėjimo kontrolės
sistema („Face control”), įrengti lif-

tai, gaisrinė signalizacija. Buto
gyventojai taps vienos  bendrijos
nariais ir galės naudotis baseinu,

sporto sale, uždaru klubu,
autoservisu, požemine automobilių
stovėjimo aikštele. Kaina – 433750

USD. Tel. +370-619-45076,
+370-655-78179, el. paštas:

z.valiukienė@yahoo.com

The  American International School of Vilnius

Tarptautinė Amerikos mokykla Vilniuje

AISV is a private school serving the international and local community
in Vilnius and offering an American and international curriculum for
Toddler through  Grade 11 students (ages 2-17).

AISV is currently seeking teaching candidates for possible employment
for the 2009–2010 school year. Candidates must be U.S. citizens, possess a
valid teaching license in the area needed by the school, and have adequete
experience and references. We are attempting to focus our recruiting efforts
and wish to begin the process of candidate selection as early as possible.

Interested persons should send a letter of introduction, resume, and cer-
tification details via e-mail to:

The American International School of Vilnius
E-mail director@aisvilnius.lt
Web Adress: www.aisv.lt
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MÙSÛ ÕEIMOSE �

NUSIŠYPSOKIME

LINKIME DAUG DŽIAUGSMO LINKIME DAUG DŽIAUGSMO 
IR PALAIMOSIR PALAIMOS

Kalia Ona, dr. Ugnės Skripkutės ir dr. Jonathan Roper pirmagimė duk-
relė, išvydo šį pasaulį š. m. birželio 11 d. La Jolla, CA.

Naujagime labai džiaugiasi seneliai Audronė ir Romas Skripkai; dėdės
Aidas ir dr. Vėjas Skripkai; promočiutė Gražina-Mykolė Valaitienė; dėdės:
Egidijus, Vaidevutis, Leonas, Vytautas ir dr. Algimantas Valaičiai; tetos dr.
Daiva Valaitytė-Brannon ir dr. Aldona Skripkutė-Schiff ir proteta Eugenija
Daugirdienė. Taip pat džiaugiasi seneliai Ann ir dr. Dan Roper; promočiutė dr.
Marjorie Roper ir dėdė Eric Roper.

Naujagimei Kaliai-Onai ir jos tėveliams linkime daug džiaugsmo ir Dievo
palaimos.

Artimieji

Keturios kartos (iš k.): močiutė Audronė, mamytė Ugnė, laikanti dukrelę
Kalią, ir promočiutė Gražina.

,,Draugo” šimtmečiui artėjant,,Draugo” šimtmečiui artėjant
Sklaidome senus ,,Draugo” puslapius

Maišytos šeimynos

Esame lietuviai katalikai. Gyve-
name tarp daugelio tautybių, tikybų
ir netikinčiųjų žmonių. Jų tarpe besi-
maišydami daugelis musų nukryp-
stame nuo tautybės ir tikėjimo ide-
alų, pasiduodame svetimųjų įtakai,
pasekame svetimuosius dievus.

Pavojų musų tikėjimui ir tauty-
bei yra labai daug. Reikia daug indi-
vidualinės pajėgos, geros organizaci-
jos ir šviesos, kad tems pavojams atsi-
laikyti. O kad laikytis reikia, mano-
me, nieks apie tai abejoti negali.

Brangiausias žmogaus turtas yra
nemirštamoji siela, kurią turime sau-
goti nuo pražuvimo. Lietuvybę, kal-
bą, už kurią šimtmečiais mūsų bočiai
kovojo ir mirė, išlaikyti reikia, nes
mums lietuviams ji yra didelė šven-
tėnybė.

Daugiausia pavojaus musų bran-
giems idealams – tikėjimui ir tautybei
yra iš maišytų šeimynų.

Maišytomis šeimynomis vadi-
name lietuvių vedimą svetimtaučių
moterų, arba lietuvaičių ištekėjimą
už svetimtaučių.

Toks susimaišymas su svetim-
taučiais lietuviams yra labai pavojin-
gas. Jei kas pravestų statistiką, tuo-
met tikrai sužinotų, kad tokių mai-
šytų šeimynų visiškai mažutis nuo-
šimtis prie lietuvių tesilaiko. Jei ra-
sime vieną jų nuošimtį, tai busime
laimingi.

Jau yra priimta manyti, kad
lietuvaitė ištekėjusi už svetimtaučio
yra žuvusi musų tautai. Ne kitaip yra
ir su vyru, vedusiu ne lietuvaitę.

Dar pusė bėdos, jei pasitaiko
susiporuoti vienodo tikėjimo žmo-
nėms. Tuomet bent tikėjimo žvilgs-
niu klausimas yra išrištas ir šeimyno-
je yra šiektiek vienodumo, nėra iš to
išeinančių ginčų ir vaikų auklėjime
keblumų.

Bet visiškai bloga tose šeimyno-
se, kur lietuviai susimaišo su svetim-
taučiais protestantais, masonais, neti-
kėliais. Tose šeimynose greitai atsive-
ria pats pragaras. O kai susiduriama
su vaikų auklėjimu, tuomet visiškai
yra blogai. Tokių šeimynų netenka
musų tauta, netenka ir Bažnyčia.

Taip sakydami tikrai neklysta-
me, nes lietuviuose yra viena didelė
silpnybė įsigyvenusi – greitai išsiža-
dėti savo tautybės, neišlaikyti pozici-
jos, asimiliuotis. Tarp kokių patenka,
tokiais ir palieka.

Per tą silpnybę reikia griežtai ko-
voti ir kovoti organizuotai. Jaunimo
širdyse reikia skėpyti kuodaugiausia
tautinės stiprybės ir nusimanymo, kad
labai yra negera sau gyvenimo drau-
go ir draugės ieškoti svetimų tautų ir
nekatalikų tikėjimo žmonių tarpe.

Kaip visos musų tautos, taip ir
jos išeivijos ateitis daugiausia prik-
lauso nuo šeimynos dorinio gyveni-
mo. Jei mes Amerikoje statome šio-
kiai tokiai savo ateičiai pamatus ir
ant jų visą eilę tautiškų įstaigų, su-
simildami, nestatykime jų ant smil-
čių. Jie gali sugriuti. Tas musų atei-
ties pamatas, tai musų grynai lietu-
viškos ir katalikiškos šeimynos.

Riškime savo jaunimą prie savų
parapijų ir organizacijų, neleiskime
jam blaškytis ten, kur jo sielai tauty-
bei susidaro didelių pavojų.

Kuo daugiau musų organizacijoje
bus jaunimo, tuo mažiau turėsime
maišytų šeimynų, iš kurių mažai tėra
naudos  Bažnyčiai ir tautai.

Vasario 7 d., 1928 m.

Sutuoktuvės ir divorsai

Spauda, visuomenės vadai, mok-
slininkai ir dvasiškija kaskart labiau
rodo susirupinimo sutuoktuvių ma-
žėjimu, o persiskyrimų skaičiaus di-
dėjimu šioje šalyje. Tas susirupinimas
yra pilnai pamatuotas. Cenzo Biuro
statistiniais daviniais įrodoma, kad
čia keliamas klausimas skandalingai
opus yra pasidaręs. Ypač 1926 metais
dirvorsų skaičius aukšto laipsnio
pasiekė, gi sutuoktuvių žymiai su-
mažėjo.

Skirtumas pradėjo buti žymus
jau nuo 1920 metų, kuomet dar bu-
vo dvylika sutuoktuvių kiekvie-
nam tukstančiui gyventojų. 1926 m.
šioje šalyje sutuoktuvių buvo
1,202,574, iš kurių 180,853 divorsais
perskirta. 

Visoje šalyje 1926 m. 14,240
jungtuvių buvo daugiau, negu 1925
metais, bet užtat 5,404 daugiau
divorsų išduota. Nors jungtuvių skai-
čius šiek tiek užaugęs, bet už tai už-
augo ir divorsų skaičius. Cenzo biu-
ras pastebi, kad New Yorko valstybėj
divorsų skaičius, esąs mažiausias, o
Nevados didžiausias.  Daugiausia di-
vorsams priežasčių paduodama aplei-
dimas ir žiaurumas. Vyrai daugiausia
skiriasi del pirmosios priežasties, o
moterys del antrosios t. y. del žiau-
rumų. 70 proc. visų divorsų esą duo-
dama žmonoms. 1926 m. 8,171 šei-
myna persiskyrė dar nė metų neiš-
gyvenę.

Iš aukščiau paduotų statistinių
davinių galima suprasti, kad šios
šalies šeimynų padėtis yra neperge-
riausia ir kad ji šuoliais eina blogyn.
Rodos, šioje gadynėje mėgstama la-
bai garsiai girtis pažanga kulturoje
ir visur kitur. Bet mažėjimas sutuok-
tuvių ir didėjimas divorsų, šeimynų
įrimas kaip tik yra ženklu, kad „mo-
derniškoji” žmonių karta „gyvulėja”,
netekdama šeimyninio jausmo ir na-
turalaus palinkimo prie vaikų augi-
nimo. Tai yra, geriau sakant, žmo-
nių bėgimas nuo civilizacijos, nes
visiems juk turi buti aišku, kad
palaikymas šeimynų ir namų yra
butina sąlyga ir civilizacijos palaiky-
mui. Jei griauni šeimyną, turi žinoti,
kad griauni doros pamatus, tautą ir
valstybę.

Ardymas šeimynų, kurios yra
didelė šventenybė, ar jos laimingiau
gyvens ar blogiau, sutikime, ar prie-
šingai, tai yra vedimas žmonių išsi-
gimimo ir pasidavimas gyvuliškiems
palinkimams. Jei kada divorsai viršys
sutuoktuvių skaičių, butų įvesta iš-
tvirkėlių siulima gimdymo kontrolė,
tikrai tai tautai iš anksto kryžių
reikėtų statyti.

Šeimynų įrimo dvasia pradeda
užkrėsti ir musų tautos dalį t. y.
Amerikos lietuvius. Kai kurie lietu-
vių dienraščiai su pamėgimu pradėjo
skelbti vardus tų lietuvių, kurie ant
tiek jau padarė „pažangos”, kad
pareikalauja iš teismo persiskyrimo,
divorso. Yra ir lietuvių advokatų,
kurie iš tų šeimynų nelaimės jau gerą
biznį daro. Yra ir kurstytojų. Šlykštų
darosi, kad musų visuomenėj vis dau-
giau gyvnašlių atsiranda ir nesisar-
matija, esant tokiame padėjime,
maišytis bendrai su lietuviais. Jei su
tuo apsiprantama ir nesipiktinama,
tai ir tas yra ženklu, jog ir musų
lietuvių visuomenė ta pačia liga jau
serga kaip ir Amerikos.

Birželio 28 d., 1928 m.

Siūlykite kandidatus 2008 metų 
Kultūros  premijoms gauti

JAV LB Kultūros taryba kviečia
lietuvių visuomenę siūlyti kandida-
tus 2008 metų kultūros  premijoms
gauti. Kandidatus komisijoms
siūlyti iki š. m. spalio 30 d. Pre-
mijos – po 1,000 dol. Šiais metais pre-
mijų rėmėjas yra JAV LB Krašto val-
dyba.

Dailės premija –  skiriama JAV
lietuviams dailininkams, kurie daly-
vauja kultūrinėje veikloje. Dailės pre-
mija apima visas meno šakas – tapy-
bą, grafiką, skulptūrą, fotografiją,
keramiką ir tekstilę-audinius. Komi -
sijos pirmininkė Laima Apana vičie-
nė, Čiurlionio galerijos direkto rė.
Adresas: Laima Apanavičienė, 5620
S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636

Teatro premija skiriama JAV
lietuviams teatralams, kurie dalyvau-

ja kultūrinėje veikloje. Apima teatro
vienetus, režisierius bei ilgamečius ir
nusipelniusius teatro darbuotojus.
Komisijos pirmininkė yra Laima
Šileikytė-Hood. Adresas: Laima Šilei -
kytė-Hood, 40 Fifth Ave., New York,
NY 10011.

Spaudos darbuotojo – ben-
dradarbio premija skiriama tiems,
kurie dalyvauja JAV lietuviškoje
spau doje. Ypatingas dėmesys skiria-
mas tautiškumo, bendruomenišku-
mo, lietuvių telkinių veiklos, Lietu -
vos valstybingumo temoms. Apima
žurnalistus, spaudos darbuotojus
(korespondentus) bei redaktorius.
Spaudos darbuotojo komisijos pir mi -
ninkas – Edvardas Šulaitis. Adresas:
Edvardas Šulaitis, 1330 S. 51st Ave.,
Cicero, IL 60804.

Laikas ir amžinybė
Vienas vyriškis save laikė „ap-

šviestu” ateistu.
Kartą su ekskursija užsuko ap-

žiūrėti vienuolyną. Bevaikščiodamas
su vienu vienuoliu sako:

– Jei aš galvoju, kad nėra Dievo,
tai jūs niekais leidžiate savo gyveni-
mą?

– Jei aš klystu – atsakė jam vie-
nuolis, tai aš niekais paleisiu 50 ar 70
metų, bet jei tamsta klysti, niekais
paleisi visą savo amžių!

Geras atsakymas
– Kuris laimingesnis žmogus:

turintis šešis milijonus ar šešis vai-
kus?

– Šešis vaikus.
– Kodėl taip galvoji?
– Todėl kad žmogus, turintis še-

šis milijonus, norės turėti dar dau-
giau, o vaikų – jau ne.

Nori skirtis
Atlikęs savo išpažintį teisėjui,

kišenvagis sako: „O dabar prašyčiau
skyrybų su žmona!”

– Kuo remdamas to prašai?
– Jūsų malonybe, toje pavogtoje

piniginėje radau žmonos nuotrauką
ir telefono numerį.

Negalėjo išpildyti...
– Sakiau tau laikyti liežuvį už

dantų, o tu išplepėjai.
– Matai, prieš porą dienų man

ištraukė paskutinius dantis ir ne-
turėjau, kur liežuvį užkišti.

Pas daktarą
Daktaras pacientui:
– Tamstos širdis nereguliariai

muša, gal išgeriate?
– Taip, išgeriu, bet reguliariai.

Parengė Stasys Prakapas
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Jurgį Lampsatį į Vokietiją palydint
LAIMA APANAVIÇIENÈ

Mūsų skaitytojai jau skaitė žinu -
tę, kad rugsėjo 28 d., sekmadienį, 2
val. p. p. Tėviškės parapijoje vyks
pianistės iš Hamburg, profesorės
Ramintos Lampsatytės ir solistės
Melonie Muehlen (sopranas) koncer-
tas. Manau, kad skaitytojai atkreipė
dėmesį ir į tai, kad žinomas chor-
vedys, ilgametis Mažosios Lietu vos
lietuvių draugijos valdybos pi rmi-
ninkas bei Mažosios Lietuvos fondo
tarybos narys Jurgis Lamp sa tis išvy -
ksta gyventi į Vokietiją. Lin kint gerb.
J. Lampsačiui geros ke lionės norisi
dar kartą prisiminti, kiek daug jis yra
nuveikęs lietuviškos muzikos platini-
mo srityje.

Gimęs Mozūriškiuose (Klaipėdos
apskritis) būsimasis chorvedys pasi -
rinko pedagogo specialybę. Baigęs
Klai pėdos mokytojų seminariją J.
Lampsatis mokytojavo (dėstė vokie -
čių kalbą ir muziką) Lietuvoje.
Dirbdamas Šilutės gimnazijoje jis
pradeda savo aktyvią muziko veiklą –
vadovauja mokinių bei lietuvių evan-
gelikų parapijos chorams, vargonuo-
ja. Čia, Šilutėje, sutinka Palmyrą
Kut raitę, kuri vėliau tapo jo žmona.
Atrodo, prieš akis – puikus gyveni-
mas, tačiau kur buvusios, kur nebu-
vusios vis labiau ir labiau artinasi ne -
gandos. 1944 metais J. Lampsatis su
šeima  pasitraukė į Vokietiją, kurioje
mokytojaudamas  praleidžia penke-
rius metus. Kaip ir daugelis mūsų
tautiečių, 1949-aisiais atvyksta į sva-
jonių žemę – Ameriką. Tėvynės ilge-
sys, alinantis darbas, sunkus įsikūri-
mas sve timoje žemėje slegia. Vienin-
telis džiaugsmas – dukrelės Ramin-
tos, šian dien žinomos pianistės,
moks li nin kės, pedagogės, atėjimas į
šį pa saulį. Metai bėga, svajonė pa-
matyti laisvą Lietuvą tolsta. Pamažu
muzi kas įsitraukia į visuomeninį lie-
tuviš kos bendruomenės gyvenimą.
Atvy kus kunigui Ansui Trakiui į Či-
kagą, 1951 m. susikuria Tėviškės
liuteronų evan gelikų parapija, kurio-
je išsivystė gyva veikla – įsisteigė K.
Donelaičio lituanistinė mokykla, prie
parapijos  įsikūrė choras. Tėviškės
parapijos kle bonas A. Trakis, savo
laiku va dovavęs Klaipėdoje bažny-
tiniam chorui, labai rū pinosi įsteigto
choro gy vavimu ir augimu. Šio choro
steigėjas ir pirmasis chorvedys buvo
Ma žosios Lietuvos lietuvių veikėjas,
ke letos chorų Klaipėdoje dirigentas
Mar ty nas Lacytis. 

Kaip rašo ,,Muzikos žiniose”
(1991 m., Nr. 242) J. Lampsatis: ,, Jo
(M. Lacyčio – L. A.) noras buvo, kad
pradėtas darbas su choro užuomazga
nenutrūktų. Tad, jam pasiekus gar -
bingą amžių ir pailsus, man teko jo
pradėtą darbą perimti ir tęsti toliau.
Tai buvo 1959 metai.”

Taip maestro stojo prie Tėviškės
parapijos choro vairo. Padedant ener -
gingam ir pasi šventusiam tuo me -
tiniam choro val dybos pirmi ninkui
Leonui Gružui, kuris buvo choro va -
dovo dešinioji ran ka ir didelis ramstis
chorvedybos darbe, susibūrė gana
gražus būrys choristų, daugiausia
jaunimo. Cho ristų skaičius svyravo
tarp 40 ir 60. Dainininkai noriai lan-
kėsi repeticijose, darbas vyko sklan -
džiai drau giškoje nuotaikoje. 

Renkantis repertuarą ypatingas
dėmesys buvo atkreiptas į lietuvių
liau dies giesmes, kurios evangelikų
buvo plačiai giedamos mūsų tėviškė-
je. Prasidėjo ilgametė J. Lampsačio
draugystė su kompozitoriumi Vladu
Jakubėnu, kuris ne kartą sakė: „Lie-
tuvių evangelikų liaudies giesmės su -
daro ypatingą reiškinį pasaulinės
mu zikos lobyne. Jų melodijos skiriasi
nuo įprastinių protestantų choralų
savo tautiniu savitumu...” Kompo -
zitorius harmonizavo nemažai liau-
dies giesmių, kurias Tėviškės parapi-
jos choras giedodavo tradiciniuose
Gies mių vakaruose,  Verbų sekmadie-
niais ir kitais atvejais.

Mes turime būti dėkingi, kad
choras ryžosi bent dalį liaudies
giesmių įrašyti plokštelėje „Liaudies
giesmė”, kurią 1964 metais išleido
visuomenininkas Jonas Karvelis.
Plokštelėje įgiedota 11 V. Jakubėno ir
Valterio Banaičio harmonizuotų liau -
dies giesmių. Deja, praėjo nemažai
laiko, pasikeitė technika. Dabar įrašų
vinilinėse plokštelėse niekas nebesik-
lauso – nebeturime tam ir įrangos.
Manau, kad pats laikas būtų pa -

sirūpinti, kad šioje plokštelėje įrašy-
tos dainos būtų perkeltos į kompak-
tinę plokštelę. Bet kas tai padarys?

Kompozitorius V. Jakubėnas pa -
gal senovines liaudies giesmes Tė -
viškės chorui yra sukūręs  dvi kan-
tatas: „Prisikėlimo kantatą” ir „Pra -
naše Didis”. Pirmąją choras at liko
1971 m., antrąją – 1972 m.  Gies mių
vakarų programose. Kan ta ta „Pra -
naše Didis” 1972 metų Sekminių
dieną buvo įrašyta į plokštelę. Solo
partijas atliko sopranas Viktorija
Grigelaitytė ir baritonas Leonas Gru -
žas, o fortepijonu palydėjo pats kom-
pozitorius. Amerikos Lietuvių Tary-
bos pakviestas, Tėviškės choras tarp
kitų kūrinių šią kantatą atliko Va -
sario 16-osios minėjime Maria gim-
nazijos salėje 1976 metais. Šiame
koncerte solo partijas giedojo G.
Ugianskienė ir L. Gružas, fortepijonu
palydėjo  Arūnas Kaminskas, komp.
V. Jakubėno mokinys, kurį, galima
sakyti, užaugino Tėviškės parapija.
Tos kantatos solo partiją vėliau yra
giedojusi ir Aldona Buntinaitė.

Tėviškės parapijos choras, akom-
panuojant pačiam kompozitoriui, pir-
masis 1968 m. Giesmių vakaro prog -
ramoje giedojo ir Ateitininkų užsaky-
mu  sukurtą V. Jakubėno graudingą
kantatą „De Profundis” pagal  Ber -
nardo Brazdžionio tekstą. 

1973 m. lapkričio 23 d. Maria
gimnazijoje buvo minimas Vlado Ja -
kubėno kūrybos 50-metis. Tėviškės
choras kartu su jungtiniu choru ir or -
kestru dalyvavo koncerto prog ra -
moje. Antrasis Mokslo ir kūrybos
simpoziumas ta proga išleido ilius-
truotą leidinėlį.

1970 m. a. a.  Anatolijus Šlutas
Velykų dieną per jo vedamą Lietuvių
televizijos programą perdavė vaizdo
įrašą su choro įgiedotais J. S. Bach,
Fr. Schubert ir G. Verdi kūriniais.

O kiek Tėviškės parapijos choro
suruošta Giesmių švenčių, giedota
švenčių pamaldose, laidotuvėse ar
sutuoktuvėse, dalyvauta su giesme ir

daina įvairiuose renginiuose už para-
pijos ribų, dainuota Lietuvių dainų
šventėse ne tik Čikagoje, bet ir Ka -
nadoje (1978 m.)!

Choras yra dainavęs Klaipėdos
krašto išvadavimo 40 me tų jubilie -
jiniame minėjime Jaunimo centro sa -
lėje 1963 m., 1969 m. Vydūno minė -
jime su Vydūno dainomis, 1976 m.
Liudviko Rėzos 200 metų gimimo
sukakties minėjime Jaunimo centre
su dainomis iš Rėzos rinkinio, kurias
kompozitorius V. Jakubėnas trumpai
prieš mirtį harmonizavo specialiai
Tėviškės parapijos chorui. Choras yra
prisidėjęs prie programos atlikimo
Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos
ruošiamų Joninių laužų, Šiupinių ir
1965 metais vysk. A. Trakio suruoš-
toje  Šviesos šventėje ,,Friendship
Gardens”, IN, dalyvaujant solistui
Algirdui Braziui ir akompanuojant
choro vadovo dukrai  Ramintai.

J. Lampsatis šalia choro dar dir -
bo su moterų nonetu, neatsisakydavo
padėti moterų sekstetui (va dovė Bro -
nė Variakojienė) ir vyrų oktetui (va -
dovas  Albertas Paulikaitis).

1981 m. balandžio 12 d. Giesmių
vakaro programos pradžioje, vadova -
vęs Tėviškės parapijos chorui 22 me -
tus, J. Lampsatis dirigento lazdelę
per davė muzikui Arūnui Kaminskui,
palinkėdamas sėkmingai tęsti choro
darbą ir tradicijas. 

Kaip pats  maestro yra pasakęs,
,,Atsiskyrimas su pamėgtais choris-
tais buvo sunkus, tačiau žinojau, kad
perduodu chorą į parapijiečio – ta -
lentingo muziko rankas.”

Tėviškės parapijos choro veikla ir
po 57-ių metų tęsiasi. Tiesa, ji nebe
to kia gausi, o ir Lietuvių Bend ruo me-
nėje mes mažiau matome chorą kon-
certuojant. Tačiau ir dabar chore
tarpsta muziko J. Lampsačio pasėta
sėkla. Smagu, kad ir jo dukra R.
Lampsatytė eina tėvelio keliais. Tik
gaila, kad ji, išsivežusi tėtį iš Čikagos,
pas mus koncertuoti tikriausiai ne-
beužsuks. O gal?

Jurgis Lampsatis

Tėviškės parapijos choras 1964 m. po plokštelę ,,Liaudies giesmė” įrašymo. Choro vadovas Jurgis Lampsatis.
Tėviškės parapijos arch. nuotr.
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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

• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois
(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

,,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”

Lietuvos regionû margumynai

Nėra mokyklos – nebus ir muziejaus
Ne vienerius metus kraštotyri-

ninkų puoselėtas rašytojos Petro-
nėlės Orintaitės muziejus buvusioje
Keturnaujienos (Šakių raj.) pradinėje
mokykloje išnyks, nes nuo rugsėjo
neliko pačios mokyklos, praneša
„Lietuvos žinios” .

Sumaniusieji aplankyti į įvairius
kelionių maršrutus įtrauktą garsios
Zanavykijos rašytojos P. Orintaitės
muziejų vasarą ar jau prasidėjus
rudeniui veltui klebeno užrakintas jo
duris. Muziejus buvo įkurtas Ketur-
naujienos pradinės mokyklos pastato
antrame aukšte. Vasaros pradžioje
mokykla atsisveikino su paskutiniais
savo mokiniais, o netrukus atsisvei-
kins su muziejumi. Ne vieną šimtą
eksponatų savo globon perims Lie-
tuvos nacionalinis muziejus (LNM).
(...)

„Panaikinus mokyklą Keturnau-
jienoje, nėra prasmės čia išlaikyti
nors ir nedidelį muziejų. Pastatas,
kuriame jis buvo įkurtas, tikriausiai
bus parduotas. Nemanau, kad nau-
jam savininkui tokio muziejaus
reikėtų. Visą didelį dviaukštį namą
paversti vien tik muziejumi būtų
beprasmiška. Perkelti daugelį metų
kauptus eksponatus į artimiausią

muziejų – geriausia išeitis, nes su
Kudirkos Naumiesčiu P. Orintaitės
gyvenimas labai glaudžiai susijęs.
Ten ji mokėsi, šio miesto kapinėse
yra palaidota”, – LŽ teigė Šakių
rajono savivaldybės administracijos
Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja
Augenija Kasparevičienė.

V. Kudirkos muziejuje jau yra
nedidelė P. Orintaitei skirta ekspozi-
cija. Čia saugoma keletas jos asme-
ninių daiktų – gilioje senatvėje, ra-
šant paskutinįjį romaną „Dangus
Degėlų žėrėjime”, naudota lupa, tris
dešimtmečius P. Orintaitei tarnavusi
rašomoji mašinėlė. (...)

Tikimasi, kad V. Kudirkos muzie-
juje vietos atsiras ir prieš trejetą
metų minint rašytojos šimtąsias gi-
mimo metines mokyklos kieme pas-
tatytai Juliaus Narušio skulptūrai.
Vasarai likusi be nuolatinės priežiū-
ros, ji jau ne kartą nukentėjo nuo
vandalų.

Kaip ,,Lietuvos žiniom”  teigė V.
Kudirkos muziejaus darbuotojai, jie
visus eksponatus mielai priims, ta-
čiau rodyti galės tik jų dalį.

Kazys Kazakevičius
„Lietuvos žinios”

Lietuvos totoriai stato paminklą 
Vytautui Didžiajam

Lietuva 2010-aisiais minės isto-
rinio Žalgirio mūšio 600-ąsias meti-
nes. Lietuvos totorių, kurių protėviai
apsigyveno Lietuvoje didžiojo kuni-
gaikščio Vytauto laikais, bendruo-
menė  sumanė pastatyti šiam valdo-
vui dar vieną paminklą. Jis turėtų
iškilti Raižių kaime – Alytaus rajone.

Sumanyno ėmėsi Lietuvos toto-
rių bendruomenių sąjungos pirmi-
ninkas Adas Jakubauskas, alytiškiai
Motiejus Jakubauskas ir Rozalija
Radvinskaitė. Šie trys asmenys 2008
m. rugpjūtį įsteigė Vytauto Didžiojo
paminklo pastatymo fondą bei kvie-
čia neabejingus asmenys paremti
idėją.

Kaip portalui „Balsas.lt” pasako-
jo A. Jakubauskas, kaunietis skulpto-
rius Juozas Šlivinskas  ryžosi tiesiog
padovanoti savo, kaip skulptoriaus,
idėją ir darbą. Pagal pastarojo suma-
nymą Alytaus rajone, Raižių kaime,
turi išaugti septynių metrų aukščio
granitinė skulptūra. Viršuje bus
įamžintos Lietuvai ir totoriams reikš-
mingos datos, o apačioje puikuosis
Vytauto Didžiojo bareljefas. Šalia
turėtų būti pastatytas ir saulės laik-

rodis. A. Jakubauskas teigia, kad pro-
jektas ne tik padės įamžinti Lietuvos
totoriams svarbų Vytauto Didžiojo
atminimą, bet ir pritrauks į Raižius
nemažą skaičių turistų.

Iniciatoriai primena, kad dar
1997 metais buvo žadėta jį pastatyti
Keturiasdešimties totorių kaime,
tačiau valdžios pažadai liko kyboti
ore, nors ten net buvo padėtas akmuo
su užrašu, jog toks paminklas bus ir
parinktas vilniečio skulptoriaus Jono
Jagėlos sukurtas maketas. Dabar
pastarasis turėtų tapti pirmuoju bū-
simojo Totorių muziejaus eksponatu.
Muziejų žada paremti Kultūros mi-
nisterija, į kurią, anot A. Jakubaus-
ko, galbūt bus kreiptasi ir dėl para-
mos paminklo statybai.

Aiškindami paminklo Vytautui
Didžiajam pasirinkimo vietą iniciato-
riai, be kita ko, nurodo ir dar vieną
svarbų motyvą – būtent ten veikė ir
net sovietų laikais vienintelė Lietu-
voje išliko neuždaryta totorių mečetė.

(Straipsnis sutrumpintas)

Tomas Čyvas
Balsas.lt 

Oligarcho dvaras virsta vaiduokliu
Keletą šimtmečių Anykščių rajo-

no puošmena buvęs  Burbiškio   dva-
ras, dabar priklausantis Maskvoje ka-
linčiam verslininkui Vadimui Kastu-
jevui, virsta statiniu vaiduokliu. Ei-
damos pro jį vietos močiutės stingsta
iš baimės, rašo „Lietuvos žinios”.

Pagal prancūzišką projektą 1853
m. Ottono Venslovavičiaus ir jo žmo-
nos prancūzaitės Sofijos pasistaty-
dintas Burbiškio dvaras buvo vienas
didingiausių Anykščių rajone. Istorija
byloja, kad nepriklausomos Lietuvos
laikais iš Amerikos grįžusio kunigo
perpirktas dvaras buvo tapęs vietos
bažnyčia, vėliau jau sovietų valdžia ji
nacionalizavo ir pavertė mokykla.
Tačiau dvaras vis tiek sulaukdavo
daugybės juo pasigėrėti atvykstančių
žmonių, gyvenimas jame virte virė.

Reikalai į bloga iš esmės pakrypo
prieš keletą metų, kai Burbiškio dva-
rą susigrąžino Panevėžio vyskupija ir
netrukus jį pardavė neaiškiu būdu
prakutusiam, lietuviškuoju oligarchu
vadintam vilniečiui Vadimui Kastu-
jevui. Reketu įtariamas vyras šiuo
metu leidžia dienas garsiajame Mask-
vos kalėjime „Matrosskaja tišina”, o
apleistas jo dvaras nyksta tiesiog
akyse.

R. Zdanys taip pat tvirtino, jog
dvaro buvo atsisakyta ir dėl to, kad
reikėjo suremontuoti Burbiškio baž-
nyčią (sovietmečiu maldos namai iš
Burbiškio dvaro buvo perkelti į pert-
varkytą medinį svirną – aut. past.),
perdengti kiaurą jos stogą. (...) Pa-
klaustas, kiek pinigų gavo Panevėžio
vyskupija, pardavusi didingąjį dvarą,

R. Zdanys ne itin norėjo atsakyti. Ga-
liausiai jis leido suprasti, kad Bur-
biškio dvaras parduotas maždaug už
pusę milijono litų.

Prie pat nykstančio pastato savo
namus pasistačiusi Angelija Vitkū-
nienė LŽ guodėsi, kad mylimas dva-
ras, kuriame buvusioje bažnyčioje
kadaise ji lankydavosi ir kuriame
įkurdintą mokyklą baigė jos vaikai,
pastaruoju metu tapo siaubą kelian-
čia vieta. Senolė prisipažino dar nė

karto neužklupusi dvarą niokojančių
žmonių; ji nematė ir naujųjų jo sa-
vininkų. Tačiau A.Vitkūnienė dažnai
girdi iš dvaro sklindančius, siaubą jai
keliančius garsus. Senolė neabejoja,
kad statinys siaubiamas, tačiau nieko
padaryti negali. Anksčiau drąsiai
eidavo per dvaro teritoriją, o dabar A.
Vitkūnienė iš baimės apeina jį ratais. 

(Straipsnis sutrumpintas)
Daiva Baronienė

„Lietuvos žinios”

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
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�Sekmadienį, rugsėjo 28 d., 2
val. p. p. lietuvių evangelikų liute -
ronų Tėviškės parapijos bažnyčioje,
5129 S. Wolf Rd., Western Springs,
IL, vyks dr. Ramintos Lampsatytės
for tepijoninės muzikos koncertas. Dr.
R. Lampsatytė yra Hamburg muzikos
akademijos profesorė. Ji ir jos šeima
gyvena Berlyne (Vokietija). Nuošir-
džiai kviečiame visus dalyvauti šiame
išskirtiniame koncerte.

�Sekmadienį, rugsėjo 28 d., JAV
LB Brighton Park apylinkės valdyba
ruošia pietus, kurių pelnas bus skir-
tas lituanistinių mokyklų darbui pa -
remti. Nepaprastai džiugu, kad Čika-
gos ir jos apylinkių lituanistinių
mokyklų klasės perpildytos moki-
niais. Remkime jų norą išlikti lietu-
viais. Apylinkės valdyba kviečia vi-
suo menę 10 val. r. atvykti į  Švč. Mer-
gelės Marijos Nekaltojo Prasidė jimo
parapijos bažnyčioje vyksiančias lie-
tuviškas Mišias, o po jų rinktis į Mo-
zerio salę, 4420 S. Fairfield Ave.,
Chicago, pietums. Taip pat prane ša -
me, kad tie, kurie gauna prašymus iš
JAV LB Švietimo tarybos, savo auką
gali įteikti per Brighton Park apylin -
kės valdybą. Valdybos iždininkė – Sa -
lomėja Daulienė, tel.: 773-847-4855.

�Organizacijos ,,Vaiko vartai į
mokslą” visuotinis narių susirinki-
mas įvyks rugsėjo 28 d., sekmadienį,
9 val. r. PLC posėdžių kambaryje,
Lemonte. Visų narių dalyvavimas pa -
geidautinas, pasistenkite visos atvyk-
ti.

�Kviečiame į Čiurlionio galeri-
jos, Inc., Lemonte, Lietuvos dailės
muziejaus Lietuvoje ir Lietuvių
dailės muziejaus Lemonte rengiamą
dail. J. Šileikio ir T. Petraičio vardo
konkursinės darbų parodos „Lietu -
vos tūkstantmečio aidas išeivijoje”
atidarymą ir premijų įteikimą 2008
m. spalio 4 d., 5:30 v. p. p. Lietuvių
dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte.

�LR gene ra linė konsulė Skaistė
Aniulienė kalbės „Atviro žodžio”

forume sekmadienį, spalio 5 d., 12:30
val. p. p. Pasaulio lietuvių centro,
14911 127th Sreet, Lemont, didžiojo-
je salėje. Bus kavutė. Į susitikimą vi-
sus maloniai kviečia „Saulutė”, Lie-
tuvos vaikų globos būrelis. 

�ASS Čikagos skyriaus metinė
šventė įvyks spalio 11 d. 6 val. v. Atei -
tininkų namuose. Programoje: iškil -
minga sueiga, meninė dalis ir vaka -
rienė. Laukiame gausaus narių ir
sve čių apsilankymo. Registracija tel.:
630-257-2558 (Jolanda).

�Gruodžio 14 d., sekmadienį, 5
val. p. p. Balzeko lietuvių kultūros
mu ziejuje įvyks iškilmingas pokylis
,,Metų žmogus 2008”. ,,Metų žmo-
gaus” žymuo bus įteiktas Lietuvos
Respublikos ambasadorei Kanadoje
Gintei Damušytei. Bilietus į pokylį
galima užsisakyti paskambinus arba

užėjus į muziejų. Taip pat kviečiame
siųsti sveikinimus ir reklamas į
pokylio programą. Muziejaus adre -
sas: 6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629. Informacija teikiama tele-
fonu: 773-582-6500. 

�Šv. Jurgio Romos katalikų lie -
tuvių parapija  spalio 10–12 dienomis
švęs savo šimtmetį.  Šventė prasidės
penktadienį, spalio 10 d. susipažini-
mo vakaru. Spalio 11 d., šeštadienį,
Rochester Convention Center, 123 E.
Main St., Rochester, NY 14604, vyks
pokylis, o spalio 12 d., sekmadienį, 12
val. p. p. visus kviečiame į iškilmin-
gas šv. Mišias Šv. Jurgio bažnyčioje,
545 Hudson Ave., Ro chester, NY. Tel.
pasiteiravimui: 585-342-9468 (Biru-
tė Litvinienė).

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis
6247 S. Kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

XII Teatro festivalis 
2008 m., spalio 10–12 dienomis

Jaunimo centro didžiojoje salėje 
5600 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636-1039

Lietuviškas teatras gyvuoja Amerikoje.  
Kas ketveri metai JAV LB Kultūros taryba sustiprina šią ypatingą

lietuviško gyvastingumo išraišką sukviesdama teatrų sambūrius iš
visos Amerikos ir Kanados į Lietuviško teatro festivalį.

Dalyvauti šių metų festivalyje jau panoro teatrų grupės 
iš Čikagos, Floridos, Toronto ir Detroito.

Turint klausimų, prašome kreiptis į Dalę Lukienę, JAV LB Kultūros tarybos
pirmininkę tel.: 301-598-6657 arba el. paštas dalelukas@verizon.net

Daugiau informacijos – www.teatrofestivalis.com

Gintė Damušytė
Dainos Čyvienės nuotr.

Š. m. spalio 11 d., 5 v. p.p. Flyway Film Festival, kuris rengiamas Lake
Pepin Art and Design Center (406 Second St., Pepin, WI 54759), metu
bus rodomas Vytauto V. Landsbergio vaidybinis filmas ,,Kai aš buvau
partizanas” (2008). Šiame filme vieną iš paskutiniųjų savo vaidmenų
suvaidino šiais metais į Amžinybę išėjęs lietuvių aktorius Algimantas
Masiulis. Daugiau informacijos apie festivalį, jo metu rodomus filmus
galite gauti paskambinę tel.: 612-275-0507, el. paštu: rick@flywayfilm-
festival.com arba apsilankę tinklalapyje www.flywayfilmfestival.com. 
Nuotraukoje: scena iš filmo ,,Kai aš buvau partizanas”.

• Lietuvos Našlaičių globos
ko mitetas: rugsėjo mėn. yra gavęs
šias aukas paremti našlaičius:
$1,000: The Oak Tree Philanthropic
Foun dation, Chula Vista, CA. $700:
Mak siminas Karaška. $200: Donna
M. Campbell, Marlton, NJ; Frank B.
Stearns,  Greenville, PA. $175: Nan -
cy Snyder,  Fredericksburg, VA.
$150:  Vilhelmina Kilikauskas; Jonas
A. Gudėnas, Euclid, OH; Sigutė K.
Mik rut, Lake Bluff, IL; Aušra Ba-
bickienė „Ateities klubas”, Richmond
Hts, OH;  Gediminas P. Dragūnas,
Philadelphia, PA;  Frank J. Bobbin,
Springfield, MA; Mara V. Fisher,
North Wales, PA. $50: Veronika Ha -
gewood,  Asheville, AC; Dorothy Min -
kus-Mckenna,  Darien, CT. $20:
Grand Rapids Dominicans–320 Ma -
rywood Motherhouse, Grand Rapids,

MI.
A. a. Egidijaus Žilionio atmi-

ni mui pagerbti – $75 aukojo
SAIC’s CBS Upstream Elenos Tuo-
hey vardu.

A. a. Egidijaus Žilionio at-
mini mui pagerbti – $30 aukojo
Juozas ir Zita Saurusaičiai.

A. a. Egidijaus  Žilionio atmi-
nimui pagerbti – $25 aukojo  De -
borah A. Devona šeima.

A. a. Egidijaus Žilionio atmi-
ni mui pagerbti – $20 aukojo Vic-
toria ir Michael Gaut.

Jūsų nuoširdžios aukos yra labai
vertinamos!

Lie tuvos Našlaičių globos ko -
mitetas (Lithuanian Orphan Ca-
re, Inc.), 2711 West 71st St., Chi -
cago, IL 60629, tel. 773-476-2655,
Fed.  Tax ID #36-4124191

Laima Braune, gyvenanti Oak Brook, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščio išlaidoms sumažinti.
Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Donata Z. Grajauskas, gyvenanti Daytona Beach, FL, pratęsė
metinę „Draugo” prenumeratą ir grąžindama pokylio loterijos bilietėlių
šakneles paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdus ačiū.

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos valdyba parėmė „Draugą” 50
dol. auka. Nuoširdžiai dėkojame už paramą. 

�Lietuvos Dukterų draugijos
tra diciniai ,,Rudens pietūs” ir drau-
gijos 50-mečio paminėjimas įvyks
spa lio 5 d. 3 val. p.p. Camelot poky-
lių sa lėje, 8624 W. 95th Street,
Hickory Hills, IL; tel.: 708-598-
6680. Stalus ir vietas galite užsi-
sakyti tel. 708-499-4845 (Aldona
Rukuižienė) arba 708-599-5727
(Irena Gela žie nė).


