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•Ateitininkai (p. 2)
•Ganytojo žodis (p. 3)
•Apmąstymai iš Ellicott
miestelio. Bankai, finansai,
partijos (p. 4)
•Tikėjimas ir idealai – lie-
tuviškų šaknų pagrindas (p.
5)
•Renginių kalendorius(p. 7)
•Šildymo išlaidų atlyginimo
programa (p. 8)
•Išpildyti kiekvieno meni-
ninko norą (p. 10–11)
•Laiškas iš Šiluvos (1)(p.11)
•Naujos energijos plėtra (p.
14)

Kandidatû î JAV prezidentus
laukia îtemptas savaitgalis

Vilnius, spalio 31 d. (ELTA) –
Lietuvos užsienio reikalų ministerija
(URM) pareiškė, kad spalio 29 d. Ru-
sijos Federacijos (RF) Valstybės Dū-
mos sprendimas patvirtinti vadina-
mąsias ,,draugystės, bendradarbiavi-
mo ir savitarpio pagalbos sutartis” su
Gruzijai priklausančiomis Abchazija
ir Pietų Osetija prasilenkia su 1969
m. Vienos konvencijos dėl tarptauti-
nių sutarčių teisės nuostatomis ir pa-
žeidžia Jungtinių Tautų Chartijos

principus.
,,Šiurkštūs ir nesiliaujantys nusi-

žengimai tarptautinei teisei suvere-
nios kaimyninės Gruzijos atžvilgiu
kelia rimtą susirūpinimą dėl RF ke-
tinimų laikytis tarptautinių įsiparei-
gojimų santykiuose su kitais partne-
riais, taip pat – ir su Europos Sąjun-
ga”, – teigiama Lietuvos URM pareiš-
kime.

Rusijos žemieji parlamento rū-
mai patvirtino sutartis su Gruzijos

atsiskyrusiais Abchazijos ir Pietų
Osetijos regionais, pagal kurias
Maskva regionuose galės laikyti tūks-
tančius kareivių. Rusija pripažino mi-
nėtųjų regionų nepriklausomybę po
ginkluoto konflikto su Gruzija.

Rusija pareiškė išdėstysianti 7,6
tūkst. kareivių Pietų Osetijoje ir Ab-
chazijoje. Pareigūnai tvirtina, kad ka-
reiviai bus nusiųsti separatistinių re-
gionų valdžios prašymu, siekiant apsi-
saugoti nuo galimų Gruzijos puolimų.

Washington, DC, spalio 31 d.
(,,Reuters”/BNS) – Vadinamajai spa-
lio staigmenai laiko jau turbūt nebe-
liko, bet demokratui Barack Obama
ir respublikonui John McCain, kurie
antradienį varžysis dėl JAV preziden-
to pareigų, reikėtų saugotis šio ,,pas-
kutinio savaitgalio”.

Paskutinėmis prezidento rinki-
mų kampanijų dienomis buvo tokių
netikėtų posūkių, kurie, regis, po tų
labai atkaklių varžybų paveikė rin-
kimų rezultatus, priversdami apsi-
galvoti kai kuriuos rinkėjus.

Nukelta į 6 psl.

Vadinamajai ,,spalio staigmenai” laiko jau turbūt nebeliko. SCANPIX nuotr.

A. Kubilius: ,,Padètis blogesnè, nei manyta”

Lietuva suabejojo Rusijos pažadais

Vilnius, spalio 31 d. (BNS) – Val-
dančiosios koalicijos atstovai – Tėvy-
nės sąjunga-Lietuvos krikščionys de-
mokratai (TS-LKD), Tautos prisikė-
limo partija, Liberalų sąjūdis ir Libe-
ralų ir centro sąjunga – kartu su eko-
nomikos specialistais penktadienį
svarstė, kokių priemonių naujoji Vy-
riausybė turėtų imtis kovoje su eko-
nomikos krize. Anot TS-LKD pirmi-
ninko Andriaus Kubiliaus, ekonomi-
nė padėtis yra prastesnė nei buvo
manyta.

Posėdyje, nors ir kviesti, nedaly-
vavo nė vienas iš galimų pretendentų
į finansų ministrus vadinamas Lie-
tuvos banko Ekonomikos departa-
mento direktorius Raimundas Kuo-
dis, nei „SEB banko” prezidento pa-
tarėjas Gitanas Nausėda. Posėdyje
taip pat nedalyvavo Tautos prisikėli-
mo partijos vadovas Arūnas Valins-
kas. Šiai partijai atstovavo Saulius
Stoma, Vincas Babilius ir Dainius
Budrys.

Pasitarime buvo svarstomas kri-

zės prevencijos planas, kurio pagrin-
du turėtų būti peržiūrimas Seimui
jau pateiktas kitų metų valstybės
biudžeto projektas.

„Biudžetas buvo pagrįstas opti-
mistiniu variantu, o jau dabar, pasak
specialistų, aišku, kad tikrovė yra pe-
simistinė ir mūsų laukia recesija”, –
po posėdžio kalbėjo A. Kubilius. Anot
jo, biudžete matyti didžiulis išlaidų ir
pajamų neatitikimas, tačiau konkre-
tesnius skaičius TS-LKD vadovas tei-
gė pateiksiąs antradienį.

Būsimos valdančios koalicijos
partneriai nuo antradienio derasi dėl
ministerijų, Seimo darbo organizavi-
mo, Seimo komitetų kvotų ir Seimo
valdybos struktūros. Partijos susita-
rė, jog Premjerą ir 7 ministrus siūlys
TS–LDK. Derybininkai taip pat pas-
kelbė, jog vadovauti Vyriausybei ofi-
cialiai bus siūlomas A. Kubilius. Anot
A. Kubiliaus, beveik aiški Seimo val-
dybos struktūra ir Seimo komitetų
kvotos. Audito komitetas, kaip skelb-
ta trečiadienį, atiteks opocizijai.

Pasak TS–LKD pirmininko A. Kubi-
liaus, paaiškėjo, ,,kad į biudžetą nepa-
vyks surinkti tiek, kiek buvo planuo-
ta”. ELTOS nuotr.

Pagerbtas
Lietuvos diplomatû
atminimas

Kaunas, spalio 31 d. (ELTA) –
Vėlinių išvakarėse pagerbtas Lietu-
vos diplomatų atminimas – Kauno
Petrašiūnų kapinėse ant Juozo Urb-
šio, Petro Klimo, Stasio Lozoraičio
vyresniojo, Stasio Lozoraičio jaunes-
niojo ir Kazio Lozoraičio kapų padėti
vainikai užsienio reikalų ministro
Petro Vaitiekūno vardu.

,,Šiandien atiduodame pagarbą
visiems, kurie vedė į Nepriklausomy-
bę, klojo ir stiprino mūsų valstybės
pamatus, gynė pasaulyje Lietuvos in-
teresus. Tarpukario diplomatų veikla
yra tas pagrindas, kuriuo remiasi ir
dabartinė Lietuvos diplomatinė tar-
nyba, šįmet mininti Užsienio reikalų
ministerijos įkūrimo devyniasdešimt-
metį”, – sakė ministras P. Vaitiekūnas.

Lietuvos Nepriklausomybės Ak-
to signataras P. Klimas Lietuvos už-
sienio reikalų ministerijoje pradėjo
dirbti nuo 1918 m. ir dirbo joje iki
Antrojo pasaulinio karo, buvo minis-
terijos valdytojas, viceministras, įga-
liotasis ministras Italijai ir Prancū-
zijai.

Dauguma tarpukario Lietuvos
diplomatų palaidoti užsienyje. Lietu-
vos diplomatinės atstovybės pagerbia
Lietuvos diplomatų atminimą įvai-
riose pasaulio šalyse. Šiuo metu turi-
ma duomenų apie penkiasdešimties
tarpukario Lietuvos diplomatų palai-
dojimo vietas dešimtyje užsienio ša-
lių.

Lietuvos užsienio reikalų minis-
terija įsteigta 1918 metų lapkričio 7
dieną.
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Iõ Ateitininkû gyvenimo

Jaunučių obuoliavimo
išvyka

Jaunučių obuoliavimo išvyka
buvo rugsėjo pradžioje. Tai buvo
geras būdas pradėti veiklos metus,
nes galėjome anksti susipažinti su
naujais draugais. Tą dieną buvo
labai gražus oras obuolius rinkti —
saulėta ir šilta. Man patiko važiuoti
vežime, kurį traukė traktorius. Bu-
vo visokių rūšių obuolių, uogų,
pomidorų ir baklažanų. Man buvo
labai smagu įlipti į obelį ir išgąsdin-
ti savo sesutę ir brolius. Po obuolių
rinkimo buvo gegužinė. Aš manau,
kad buvo maždaug šimtas maišų
obuolių surinkta. Mūsų šeima vis
dar valgo tuos obuolius!

Nida Aleksaitė, 5 sk.

Spalio susirinkimas
Mano vardas Gilius ir aš esu

ateitininkas. Šiais metais esu bū-
relyje kartu su tais pačiais vaikais
kaip pernai ir su ta pačia vadove p.
Daiva. Aš dėl šito džiaugiuosi. Per
pirmą susirinkimą susirinkome tam
pačiam kambary kaip pernai. Žai-
dėm žaidimus ir susipažinom, nes
buvo keletas naujų narių.

Susirinkime kalbėjom apie žo-
džius. Žodis gali būti stiprus, kaip
,,karas”, arba švelnus, kaip ,,meilė”.
Man tas buvo labai įdomu ir patiko,
kad po susirinkimo galėjom valgyti
,,pizza”.

Gilius Aleksa, 2 sk.

Medñiagâ siûsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

Kanadoje (USD)
Metams $215.00 • 1/2 metû $130.00

• 3 mèn.$100.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $600.00 • 1/2 metû $300.00

Į Lietuvą reguliariu paõtu
Metams $120.00 • 1/2 metû $66.00

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
• 3 mèn.$48.00
Kanadoje (USD)

Metams $150.00 •1/2 metû $120.00
• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
Į Lietuvą reguliariu paõtu

Metams $70.00

Vyriausia redaktorè – Dalia Cidzikait�
redakcija@draugas.org

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktor� –
Aldona Žemaityt�
aldaze@gmail.com

Moderatorius – kun. Viktoras Rimõelis

• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, õeõtadieniais nedirba.

• Redakcija dirba kasdien,
nuo 7:00 iki 3:00, õeõtadieniais nedirba.
• Redakcija uñ skelbimû turinî neatsako.

Skelbimû kainos atsiunçiamos,
gavus praõymâ, kâ nors skelbti.

• Redakcija straipsnius taiso savo nuoñiùra.
Nenaudotû straipsniû nesaugo.

Siunçiant praõome pasilikti kopijâ.

El-paõtas:
rastine@draugas.org

skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org

Published daily except Sundays and Mondays,
legal Holidays, the Tuesdays following Monday
observance of legal Holidays as well as Dec.
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629-5589. Tel.: 773-585-9500.
Periodical class postage paid at Chicago, IL and
additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.
Postmaster: Send address changes to

Draugas – 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.

Mañindami paõto iõlaidas, pakvitavimû uñ
prenumeratâ nesiunçiame. Prie pavardès ir
adreso, siûsdami laikraõtî pañymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iõ anksto.

Jauniausi Čikagos jaunučiai (iš k.): Tesa Papartytė, būrelio padėjėja moksleivė Vilija
Aleksaitė, Aldas Kriaučiūnas, Vincas Reneckis ir Adomas Anužis.

Čikagos jaunieji ateitininkai
susirenka kas mėnesį

Lora Banėnaitė ir Emilija Kunickaitė su vadove Monika Mikulionyte.
Visos nuotraukos Dainos Čyvienės.

(Iš k.): Grigas Žimkus, Martinas Stanys, už jų – Mantas Motekaitis, Danielius Kwiat-
kowski laiko futbolo kamuolį, Mantvydas Piliponis, Matas Maleiška su būrelio padėjė-
jais Dovu Lietuvninku ir Jonu Kupriu.

(Iš k.): Vadovas Audrius Rušėnas, Kovas Rugienius ir Matas Blekys.

(Iš k.): Mantas Naris, vadovas Rimas Petraitis, Gilius Blinstrubas ir Kovas Polikaitis.

Pradėjus 2008–2009 veiklos
metus, į Čikagos partizano Dau-
manto-Prano Dielininkaičio ateiti-
ninkų kuopą užsiregistravo 175
jaunųjų ateitininkų ir kandidatų.
Susirinkimai vyksta kas mėnesį,
dažniausiai Ateitininkų namuose,
Lemonte. Kuopą globoja Rita Ru-
šėnienė ir Laima Aleksienė. Nuo-
traukose matote įvairių būrelių
narius su vadovais ir jų padėjėjais,
o žemiau patys jaunučiai pasa-
koja apie savo susibūrimus.
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APIE ŠV. PAULIAUS 
KRYŽIAUS TEOLOGIJĄ

Trečiadienio rytą vykusios ben-
drosios audiencijos metu popiežius
Benediktas XVI skaitė katechezę apie
apaštalo šv. Pauliaus Kryžiaus teolo-
giją.

Svarbiausias Pauliaus gyvenimo
įvykis, be jokios abejonės, buvo jo
atsivertimas prie Damasko vartų.
Paulius, buvęs krikščionių persekio-
tojas, naudojęs prieš juos smurtą,
perėjo į nukryžiuotojo Kristaus pusę.
Kristus tapo jo gyvenimo prasme ir
visos jo veiklos tikslu. Pasak Pau-
liaus, kryžius yra be galo svarbus
žmonijos istorijoje, nes kryžius – tai
kiekvienam kūriniui dovanojamas
išganymas ir malonė. Kryžiaus tema,
o visų pirma – Kryžiaus žinios su-
priešinimas tiek judėjiškai religinei
tradicijai, tiek graikiškai pagonybei
yra esminė Pauliaus mokymo dalis.
Bene aiškiausiai apie tai kalbama jo
laiške Korinto bendruomenei: „Žodis
apie kryžių tiems, kurie eina į pra-
žūtį, yra kvailystė, o mums, einan-
tiems į išganymą, jis yra Dievo galy-
bė. Žydai reikalauja stebuklų, graikai
ieško išminties, o mes skelbiame Jėzų
nukryžiuotąjį, kuris žydams yra
papiktinimas, pagonims – kvailystė.”
(1 Kor 1, 18.23)

Kryžiaus papiktinimas ir kvai-
lystė glūdi tame, jog ten, kur žmonių
akimis žiūrint, nėra nieko kito kaip
vien silpnumas, skausmas ir pralai-
mėjimas, Dievas apreiškia savo beri-
bę meilę. Kryžius yra ženklas tos
meilės ir galybės, kuri paviršuti-
niškai žiūrint atrodo kaip bejėgišku-
mas. Žydams kryžius yra papiktini-

mas. Pamaldžiam žydui jis kelia
sumaištį. Kryžių jis supranta kaip
paties Dievo neigimą, nes juk Dievas,
pasak žydų tradicijos, istorijoje ap-
sireiškia stebuklingais ženklais rody-
damas savo galybę. Tad priimti
kryžių, reiškia radikaliai keisti san-
tykį su Dievu. Žydai kryžiaus atme-
timą aiškina Apreiškimu, ištikimybės
savo protėvių Dievui tradicija.

Tuo tarpu graikams, tai yra pa-
gonims, pagrindinė kryžiaus atmeti-
mo priežastis yra protas, raciona-
lumas. Jiems kryžiaus žinia yra ne
klaida, bet sveiko proto įžeidimas.
Pauliui ne kartą teko susidurti su
tokiu graikiškos kultūros suformuotų
žmonių požiūriu į jo skelbimą. Grai-
kams, kuriems tobulumo viršūnė
buvo dvasia, idėja, buvo nesupranta-
mas skelbimas apie Dievą, sutinkantį
save įkalinti žmogaus kūne ir dargi
būti nužudytam. Arba kaip gali Die-
vas keltis iš mirties ir vėl grįžti į
kūną? Graikiškasis tobulumo idealas
reikalavo vadavimosi iš priklausomy-
bės nuo kūno, o ne užsidarymo kūne. 

Atrodė, kad antikos kultūroje
nėra vietos žiniai apie įsikūnijusį
Dievą. Tad kodėl Paulius vis dėlto
kryžių pasirinko savo skelbimo aši-
mi? Atsakyti nesunku. Nes šitame
paradoksaliame kontraste labiausiai
matosi Dievo visagalybė, kuri radi-
kaliai skiriasi nuo to, kaip ją žmogus
įsivaizduoja. Kryžius yra išmintis,
nes jame matome, kas iš tikrųjų yra
Dievas. 

,,Vatikano radijas”

,,Vėlinės – viena iš 
gražiausių švenčių”

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Prieš kurį laiką katalikų savaitraštis ,,Our Sunday Visitor”
savaitraštis savo vedamajame apgailestavo, kad Amerikos visuo-
menė yra tarsi atsiribojusi nuo mirties patirties. Atsiribojusi nuo

mirusiųjų kūnų. Dar ne per seniausiai šeimoje kam mirus šermenys būda-
vo mirusiojo namuose. Artimieji mirusiųjų kūnus nuplaudavo ir laidotu-
vėms tinkamai aprengdavo. Mirtis tiesiogiai paliesdavo likusios šeimos
narius. Šiais laikais mirus kūną paima sveikatos departamentas ar ligo-
ninė ir netrukus atiduoda graboriui. Daugelis vaikų augdami visai net
nemato mirusiojo palaikų.

Toks atsitolinimas pakeitė ir gedulo išraišką. Nebenešiojama juodų
rūbų arba nors juodo raiščio ant rankovės. Ką nors laidojant kapinėse gy-
vieji apleidžia kapą prieš karstą po žeme užkasant. Taip pat mes beveik
kasdien girdime pranešimus apie kare ar per gamtos nelaimes žuvusius,
apie žudynes mokyklose, paauglių gaujose ar šeimose. Taip pat esame per-
krauti smurtu televizijoje, filmuose ir vaizdo žaidimuose. Mirtis tapo ne
tik subanalinta, bet ir atitrūkusi nuo gyvenimo ciklo. 

Krikščionys Kristaus prisikėlime mato triumfą prieš mirtį. Be mirties
ir pats Prisikėlimas būtų nereikšmingas ar beprasmis. Atsistojame prieš
tam tikrą paradoksą. Siekiant prasmingo gyvenimo niekada nereikia
užmiršti mirties realybės. Lietuviai nuo seno tą realybę kasmet ypatingai
prisimena per Vėlines. Tą nuotaiką labai prasmingai ir vaizdžiai aprašo
Teresė Tumėnaitė-Paberalienė savo knygoje ,,Partizano dukters dieno-
raštis’’. Likusioje šio straipsnio dalyje su dėkingumu dalinuosi jos aprašy-
mu apie Vėlines.

,,Vėlinės – viena iš gražiausių švenčių. Nuostabu, kai visa Lietuva
nušvinta žvakutėmis! Rodos, ištisi žvaigždynai nukrito ir pasklido po ka-
pines ir kapinaites, o gal atvirkščiai – žvakutės sužibo padangėje, primin-
damos žmogaus kelio trapumą... Ankstyvos sutemos mena, kad ir gyve-
nime ateina ruduo... Myliu rudenį... Gal todėl, kad savo kelionę per žemę
pradėjau vieną spalio naktį... Tuomet, taip pat, kaip dabar, gelto medžių
lapai, kvepėjo nuvytusiais bulvienojais, padange į pietus traukė paukščiai.
Viskas taip pat! Tik aš jau apskriejau savo gyvenimo orbitą – ilgą metų
virtinę, tarsi vieną ilgą dieną... Ištisas laiko klodas nuslinko į amžių
kapą!..’’

,,Važiuoju į Alantą pas savuosius. Iš tolo pamatau kalnelį, nušviestą
tūkstančių žiburėlių, susiliejančių į rausvą pašvaistę... Nuo bažnyčios pa-
žvelgus žemyn, atsivėrė nuostabus vaizdas: žvakučių ir žibintų jūra, nu-
sileidžianti ligi pat Virintos, tūkstančiai ugnelių, begalinė ramybė ir tyla.
Vien tik tarp paminklų ir tujų klaidžiojantys šešėliai primena, kad šioje
žemėje dar yra gyvųjų. Atrodo, pati amžinybė nusileido ir pasklido virš
gyvųjų ir mirusiųjų, sujungdama visus į vieną bendruomenę, kad išnyko
riba tarp šio gyvenimo ir anapusinės tikrovės. Nematomas, bet širdimi
jaučiamas ryšys, skausmas, ilgesys, meilė, atodūsiai ir ašaros susilieję į
vieną visumą, užvaldančią vos įžengus į šią mistine virtusią šį vakarą
Karalystę.”

,,Uždegu žvakutes, padedu gėles ant šaltos, juodos kapo žemės.
Negaliu apibūdinti, ką jaučiu. Brangių artimųjų kaulai ten, po sunkiu
drėgnu moliu, bet man rodosi, kad jaučiu Juos šalia, plevenančius su
žvakučių šviesa ore. Jie čia, su manimi, nes niekada nebuvo manęs palikę!
Tai ne vėjas, tai jų nematomos rankos švelniai paliečia įkaitusius skruos-
tus, nubraukia nejučia nuslinkusią žvarbią ašarėlę. Kaip aš jų pasiilgau!
Kada gi pagaliau ateis valanda, kai šios žemės laikas sustos ir jau
nebereikės skirtis? O kol kas – begalinė Vėlinių nakties ramybė, tvyranti
virš gyvųjų ir kauburėlių, nušviestų atminimo žvakučių, tik ilgesys ir tyli
viltis – vėl susitikti!”

VĖLINĖS

Patys žmonės, ypatingai psichologai,
kreipia vis daugiau ir daugiau 
dėmesio į žmogaus prigimtį ir 
į patirtį, vis dažniau
ir dažniau kartojama, 
kad žmogaus patirtis 
patvirtina jo dvilypumą –
mirštantį kūną ir pasiliekantį 
gyventi žmogų, arba
žmogaus sielą. 
Netrukus ta patirtis 
bus mūsų kiekvieno.

Tapusios viena iš populiariausių
dienų katalikams –
Vėlinės, mirusių prisiminimas, 
yra skirtos ne beprasmiui
sentimentaliam prisiminimui 
jų kūnų, o maldai, pagalbai 
mirusių sieloms, gyvenančioms 
ir po kūno mirties. 
Kol kas bendraujame su 
jomis tik per maldą.
Netrukus mums paaiškės 
jų likimas, nes
jis bus ir mūsų.

Vysk. Vincentas Brizgys



4 DRAUGAS, 2008 m. lapkričio 1 d., šeštadienis

Prieš dešimtį metų (1998 m. rug-
pjūčio 28 d.) „Draugo” laiškų skyriu-
je buvo išspausdintas ilgokas vieno
detroitiškio laiškas „Kur Lietuva
‘prašovė’”. Anot laiško autoriaus, į
Seimą išrinkus komunistus, prasi-
dėjo turto „prichvatizacija” ir buvę
komunistai bei jų simpatikai suge-
bėjo „įsigyti” milžiniškas nuosavy-
bes. Jie nesitenkino nejudamo turto
grobimu, bet atkreipė akis ir į ban-
kus. Jis laiške tvirtino: „Tai labai
sėkminga grobimo operacija, nes ji
nebuvo valdžios ne tik nepasmerkta,
bet ir nebuvo teisinės bazės kovai su
ja (...) Bet kas keisčiausia, kad LDDP
vyriausybė ne tik nepersekiojo suk-
čių, bet atėjo jiems į pagalbą: sukčių
žmonių išvogtus indėlius valdžia nu-
tarė ‘kompensuoti’ – padorių žmonių
santaupomis.” Autorius buvo teisus,
kad tuo laiku nebuvo teisinės bazės
arba įstatyminių saugiklių apsaugoti
indėlininkus, bet jis netiesą rašė, kad
LDDP vyriausybė nepasmerkė ir ne-
persekiojo sukčių. Juk net tuometinis
premjeras Adolfas Šleževičius buvo
priverstas atsistatydinti vien tik dėl
to, kad išsiėmė dalį savo pinigų iš prie
bankroto ribos artėjančio Akcinio
inovacinio banko ir jam buvo iškelta
byla, jau neminint daugybės kitų iš-
keltų bylų. 

Man keisčiausias buvo autoriaus
teiginys: „Mums, išeiviams, gyvenan-
tiems šiame krašte ir galvojantiems
pagal ‘buržuazinę’ logiką, tiesiog ne-
telpa galvoj toks atsiskaitymo būdas:
kaip galima versti padorius mokesčių
mokėtojus atlyginti vagių skolas.”
Pasirodo, žmogus nežinojo, kad tik
prieš dešimtmetį Amerikoje buvo
įvykusi S&L finansinių įstaigų krizė.
Apdraudos fondams tada pritrūko
lėšų atlyginti indėlininkams 560.1
milijardą sukčių iššvaistytų dolerių ir
teko įsikišti valdžiai su 324.3 milijar-
dais. Ir tai buvo Amerikos mokesčių
mokėtojų lėšos, tarp jų ir jo bei mano.
Todėl „Draugo” laiškų skyriuje atsi-
liepiau patikslindamas autorių. Jis
tuoj atpylė kitą laišką ir nepadėko-
damas už paaiškinimą, bet vėl tą patį
pakartodamas ir dar pagražindamas.
Man tapo aišku, kad žmogus visiškai
nežino, kas darosi jo gyvenamame
krašte, o jo žinios apie Lietuvą – iš
„Lietuvos aido”. Ironiška, kad iš to

dešiniųjų dienraščio, kurio ne komu-
nistas redaktorius dienas leido kalė-
jime už išeikvotas iš išeivijos atsiųs-
tas tam dienraščiui išlaikyti skirtas
lėšas, nuvarydamas jį prie bankroto
ribos. Mačiau, kad nebėra prasmės
daugiau rašyti ir aiškinti, o tuometi-
nė redaktorė turbūt ir nebūtų dėjusi
daugiau laiškų tuo klausimu.

Kodėl aš šioje skilty grįžau prie
Lietuvoje buvusios bankų krizės ir
prie to laiško „Drauge”? Grįžau, nes
buvusi poros bankų krizė Lietuvoje
atrodo tiesiog juokinga, palyginti, kas
šiandieną vyksta Amerikoje ir net
visame pasaulyje su stambiaisiais
bankais. Amerika nepasimokė iš di-
džiosios depresijos, iš S&L skandalų
ir ne tik pati įbrido, bet beveik visą
pasaulį įklampino į didžiulę finansinę
krizę. O juk Amerikoje darbuojasi ge-
riausi pasaulio finansininkai, sukurti
įvairiausi įstatymai, saugikliai, paža-
bojantys bankų, finansinių instituci-
jų, akcijų biržos veiklą, ko nebuvo
tuometinėje Lietuvoje. 

Grįžau ir dėl to, kad prieš porą
mėnesių šio dienraščio puslapiuose
įsivėliau į nemalonią kontroversiją su
pora asmenų, užėmusių aukštas pa-
reigas Lietuvoje, bet pasišovusių vėl
iškelti prieš keliolika metų buvusį
Lietuvos bankų skandalą ir tenden-
cingai bei pagal vienos partijos liniją
jį nušviesti. Bet jiems bekaltinant
kairiųjų vyriausybę dėl bankų žlugi-
mo, nereikėjo užmiršti, kad premjero
Gedimino Vagnoriaus „švarių rankų”

vyriausybėje jaunas finansų minist-
ras, pasinaudodamas banko žlugimu,
negrąžino paimtos savo ir savo tėvo
paskolos. Iš vyriausybės jis pasitrau-
kė, o G. Vagnorius žmones ramino,
kad tuos pinigus grąžins partija. Bet
juk didelė dalis to partijos iždo buvo
išeivijos aukos, tarp jų ir mano. Rei-
kia tikėtis, kad šį kartą Tėvynės są-
jungos partija kruopščiau ir atsargiau
rinks savo ministrus ir nereikės jų
mėtyti iš postų ir iš partijos, kaip pra-
eityje.

APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIOAPMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIO
Bankai, finansai, partijos

JUOZAS GAILA
gaila1@verizon.net

Kartais pagalvoju, kodėl man
taip nesiseka su finansais. Įdedu pini-
gus į banką Lietuvoje – tas bankru-
tuoja, aukoju partijai ir jos laikraščiui
– sukčius ir net ne komunistas juos
nukniaukia, investuoju į akcijų rinką
– ta smunka į bedugnę. Ne man,
Juozui, mėlynas dangus. Prisimenu,
kai 1996 m. Vasario 16-sios išvakarė-
se nuėjau į Vilniuje ant Mažvydo bib-
liotekos rūmų laiptų vykstantį indė-
lius praradusiųjų protesto mitingą.
Buvo šalta, šalta diena, pučiant tie-
siog per kaulus einančiam žvarbiam
vėjui. Per garsiakalbius išgirdau, kad
atvyko ir vienas Seimo narys dr. Ka-
zys Bobelis ir yra kviečiamas  prie
mikrofono. Beveik  visi susirinkusieji
buvo vyresnio amžiaus ir mane stebi-
no lietuvio sugebėjimas taupyti. Juk

tie žmonės greičiausiai buvo praradę
savo santaupas rubliais, tad kaip jie
per tokį trumpą, ekonomiškai sunkų
laiką vėl galėjo susitaupyti litų ar
dolerių? Stebino mane ir jų aprėdas:
tiek moterų, tiek ir vyrų kailiniai,
odiniai paltai, striukės, šiltos kepu-
rės. Dr. K. Bobelis ir aš, vienplaukiai,
plonais amerikietiškais lietpalčiais,
tikrai nekaip atrodėme. Jis bent su
pirštinėmis, o aš – be jų, nuo šalčio
pamėlynavusiais pirštais. Drožė jis
kalbą nepaisydamas žvarbaus vėjo,

kad laikas Lietuvai įsileisti užsienio
bankus, kad indėlininkams turi būti
grąžinti visi pinigai ir jis visomis iš-
galėmis jiems padėsiąs. Minia skan-
davo: „Ačiū, ačiū!” Aš tylėjau, bet pa-
stebėjęs, kad aplink stovintieji į mane
šnairuoja ir pabūgęs, kad gali aplup-
ti, įsijungiau ir aš į bendrą chorą:
„Ačiū, ačiū, gerbiamas Seimo nary,
ačiū.” Ką gi, ir aš buvau indėlinin-
kas, susigundęs aukštomis palūka-
nomis ir patikėjęs Akciniam inova-
ciniam bankui keletą tūkstančių. Gal
turėčiau jam būti dėkingas, kad dalį
atgavau.

Žinia, kad nesutikau su dr. K. Bo-
beliu bedirbdamas JAV LB, bet nega-
lėjau nevertinti jo veržlumo, jo veik-
los ALT’e, VLIK’e. Ir čia, Lietuvoje,
jis apsigyveno, kai savaitėmis nebū-
davo karšto vandens, o jei atsirasda-
vo, tai būdavo gelsvas ir net rudas
nuo rūdžių. Rudenį vėlai pradėdavo
šildyti, o pavasarį anksti nutraukda-
vo. Seimo patalpose žiemą dažnai rei-
kėjo sėdėti su paltu, bet posėdžių jis
nepraleisdavo, kaip kiti. Neapleido jis
ir savo rinkėjų, todėl be vargo būdavo
išrenkamas į Seimą. O juk galėjo savo
„auksinius metus” leisti po saulute
Floridoje be jokių rūpesčių. Tačiau
tiek Amerikoje, tiek Lietuvoje dauge-
lis jį gerbė, bet taip pat daugelis gana
aštriai nesutikdavo su juo. Angliškai
tariant, jis iššaukdavo „love/hate”
jausmus. 

Bet man lieka visiškai nesupran-
tami jo veiksmai Lietuvoje. Jo neapy-
kanta Stasiui Lozoraičiui, jo žiaurus
susikirtimas stebint visai Lietuvai su
Valdu Adamkumi, jo šliejimasis prie
Algirdo Brazausko ir jo partijos, jo
keistas vaidmuo ir intrigos Krikščio-
nių demokratų partijoje. Juk visa tai
aiškiai užkirto jo kelius į Lietuvos
prezidentus. 1997 m. jam kandida-
tuojant į prezidentus, pasibaigus
spaudos konferencijai, turbūt paste-
bėjęs mane besišaipantį, priėjęs tarė:
„Tu, Gaila, nesišaipyk. Aš pinigų į
balą nemėtau, jei kandidatuoju, tai ir
laimėsiu.” Kad laimėsiąs tikina kiek-
vienas kandidatuojantis, bet retas ta-
da galėjo tikėti jo laimėjimu. O iš tik-
ro jis buvo įžvalgus. Jis buvo vienin-
telis, kuris Australijoje lankydamasis
tiesiog išpranašavo Sovietų Sąjungos
subyrėjimą ir Lietuvos išsilaisvi-
nimą, berods, tik aštuoneriais metais
per greitai. Pasišaipiau aš tada
„Drauge” iš jo pranašavimo, o dabar
gailiuosi ir stengiuosi šaipytis atsar-
giau. 

Kodėl man taip nesiseka su finansais? Įdedu pinigus į
banką Lietuvoje – tas bankrutuoja, aukoju partijai ir jos
laikraščiui – sukčius ir net ne komunistas juos nukniau-
kia, investuoju į akcijų rinką – ta smunka į bedugnę. 

Indėlius AIB praradusieji protesto mitinge Vilniuje 1996 m. vasario 15 d.                                       J. Gailos nuotraukos

Protesto mitinge Vilniuje 1996 m. vasario 15 d. kalba dr. K. Bobelis.   
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TIKĖJIMAS IR IDEALAI – LIETUVIŠKŲ ŠAKNŲ PAGRINDAS
Rochester Šv. Jurgio lietuvių parapija minėjo 100-ąsias metines

DANGUOLÈ LELIENÈ

Atmenu aš kartą, o seniai tai bu-
vo,/ Kai vyresnį brolį leido iš namų,/
Kai mama šilainę škaplieriuosna siu-
vo,/ Kai ramino guodė žodžiu nera-
miu: 

– Argi daug šilainės škaplieriun
paimsi?/ Argi ten, už marių, bus tau
jos gana?/ Bet prie širdžiai jausi ir jau
bus tau linksma:/ Tu su ja atminsi
brolį ir mane…

(Jonas Aistis ,,Šilainė”, 1934)

Turbūt ne viena motina šiais po-
eto J. Aisčio ar panašiais žodžiais
prieš šimtą ar daugiau metų išlydėjo
sūnų į užjūrius laimės ieškoti. Ir tik-
riausiai tie lietuvių motinų sūnūs ir
dukros svetimoje žemėje surado lai-
mę. Nes kaip kitaip sau ir kitiems pa-
aiškintume, kad po 100 metų kitame
žemyne skamba lietuviška daina, šir-
dimi išgyventi liejasi lietuviškos poe-
zijos posmai bei meldžiamasi ,,Tėve
mūsų, kurs esi danguje…”?

Niekas tiksliai neskaičiavo, kada
ir kiek mūsų tautiečių atsikėlė į
Amerikos žemyną praeitame šimt-
metyje ir anksčiau, kiek jų įsikūrė
Rochester (New York valstija) ir jo
apylinkėse. Bet štai 1906 metų spalio
14 d. 134 lietuviai ročesteriečiai iš-
kilmingai pasižadėjo remti lietuvių
parapijos įkūrimą. Vėliau jie sudarė
organizacinį komitetą ir išsirinko
savo patronu Šv. Jurgį Kankinį, kuris
tuo metu tėvynėje buvo labai garbi-
namas. 1908 metais parapijos susi-
rinkime komitetas nutarė statyti
mūrinę bažnyčią. 1909 metais parapi-
jai priklausančiųjų sąraše jau buvo
690 asmenų, parėmusių bažnyčios
statybą. O 1910 metais bažnyčios
pastatas buvo jau pašventintas… 

* * *
Šią ir dar daug kitos informacijos

šių metų spalio 10-12 dienomis kiek-
vienas, atvykęs į Rochester, į Šv. Jur-
gio lietuvių parapijos 100 metų minė-
jimo iškilmes, galėjo rasti specialiai
šiai progai išleistame leidinyje.

Šventės renginiuose dalyvavo
apie 400 tautiečių iš įvairių JAV vie-
tų, Kanados, Šveicarijos ir Lietuvos.
Šios šventės organizacijos komiteto
pirmininkė Janina Birutė Litvinas
sakė, kad šventė skirta pirmiausia
prisiminti tiems išeiviams iš Lietu-
vos, kurie įsteigė lietuvišką parapiją
jausdami poreikį lietuviškai ben-
drauti patys ir išsaugoti lietuvybę
ateities kartoms. ,,Šiandien mes pri-
simename juos su gilia meile, brangi-
name jų palikimą, dvasinių vertybių
puoselėjimą. Jie mokė mus, kaip skai-
tyti poeziją, dainuoti, šokti, kaip
mylėti savo kalbą ir vienas kitą.
Dabartinė mūsų bažnyčia yra mūsų
praeities ir ateities veidrodis, yra,
buvo ir bus mūsų lietuviškos dvasios
atspindys, leidžiantis išlaikyti mūsų
protėvių kultūrą ir didžiuotis, kad
galime ją perduoti ateinančioms kar-
toms”, – sakė pirmininkė. 

Visi susirinkusieji į iškilmes ga-
lėjo įsitikinti, kad Rochester lietuviai
turi kuo didžiuotis. Prie šventovės
veikė ir augo įvairios organizacijos:
Amerikos lietuvių taryba, Bendras
Amerikos lietuvių Šalpos fondas, litu-
anistinė mokykla. Dainininkai jun-
gėsi į ,,Putino” chorą, veikė tautinių
šokių grupė ,,Lazdynas”, ,,Žilvinas”.
Ypač aktyviai čia veikė skautai, o ka-
talikiška jaunuomenė jungėsi į atei-
tininkų ,,Miško brolių” kuopą. Čia

savo vietą rado ir sportininkai, susi-
būrę į sporto klubą ,,Sakalas”, veikė
žvejų ir medžiotojų klubai. Meno
mėgėjai buvo suorganizavę Rochester
LB Dramos mėgėjų būrelį. 

Per šimtmetį keitėsi lietuvių
veiklos pobūdis – vieni būreliai, klu-
bai, tam tikrų pomėgių grupės nyko,
bet jų vietoje visuomet atsirasdavo
kiti. Vienų veiklos laikotarpis siekė
kelis metus, kaip, pavyzdžiui, praeito
šimtmečio septintame dešimtmetyje
aktyviai koncertavęs ir buvęs labai
populiarus estradinės muzikos or-
kestras ,,Šv. Jurgio Slibinas”. Tuo
tarpu kitų veikla skaičiuojama de-
šimtmečiais. Tokiu pavyzdžiu galėtų
būti nuo 1949 metų iki dabar didelės
įtakos Rochester Lietuvių Bend-
ruomenei turinti lietuviška radijo va-
landėlė. 

Šiuo metu lietuviškų tradicijų
puoselėjimu aktyviai rūpinasi 2005
metais įsikūrusi organizacija ,,Baltų
vaikai”. Jie yra paruošę keletą rengi-
nių pavieniui ir bendrai su kitomis
organizacijomis. 

* * *
Visą lietuvių Rochester veiklą

vaikinavo Šv. Jurgio parapijos šimt-
mečio iškilmės, kurių renginiuose
gausiai dalyvavo Rochester, jo apy-
linkių lietuviai ir svečiai. Dar penkta-
dienį, spalio 10 d., visi buvo pakviesti į
pažinčių atnaujinimo vakarą, o kitą
dieną miesto širdyje, Convention
Center, vyko įspūdingas pokylis, į
kurį susirinko apie 300 žmonių. 

Pokylį pasveikinimo malda pra-
dėjo Šv. Jurgio lietuvių parapijos kle-
bonas tėvas Dominikas Mockevičius,
o pokylio vedančioji buvo visų rengi-
nių organizatorė Janina Birutė Lit-
vinas. Pagrindinę programą atliko
šiam renginiui pakviestas Toronto
lietuvių choras „Volungė” (vadovė
Dalia Viskontienė). Choristai buvo
apsirengę retro stiliaus drabužiais ir
dainavo senovinius romansus. 

Pokylyje galėjai sutikti ir Roches-
ter miesto merą Robert Duffy, jo
ekselenciją Rochester vyskupą Matt-
hew H. Clark. Pokylyje dalyvavo Lie-
tuvos Respublikos ambasadorius JAV
Audrius Brūzga ir Jo Ekscelencija
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartu-

lis, kartu atvykęs su Radviliškio Švč.
Mergelės Marijos gimimo parapijos
jaunimo choru, kurio atliekamos dai-
nos žavėjo pokylio dalyvius. Pokylyje
taip pat dalyvavo ir sveikinimo kal-
bas sakė Lietuvos vyskupų konferen-
cijos delegatas užsienio lietuvių sielo-
vados reikalams prelatas Edmundas
J. Putrimas bei Toronto Prisikėlimo
parapijos klebonas tėvas Augustinas
Simanavičius, OFM. Parapiją jubilie-
jaus proga pasveikino ir JAV senatorė
Louise Slaughter.

„Lai lietuviška dvasia, spindėjusi
Šv. Jurgio parapijai šimtą metų, nie-
kuomet neišblėsta ir telydi Rochester
lietuvius ateities dienose”, – linkėjo
Rimas Česonis, Lietuvos Respublikos
garbės konsulas New York valstijoje.

Pokylyje dainavo Toronto lietu-
vių choras „Volungė”, kuriems labai
svarbi draugystė su šios parapijos
žmonėmis, o ypač Rochester lietuvių
choru „Putinas”. Per daugybę metų
susiklostė, kad nė viena šventė ne-
praeina be šių muzikinių vienetų da-
lyvavimo vieniems kitų šventėse.

„Mes, volungiečiai, labai vertiname
šią draugystę ir tikime, kad ji tęsis tol
kol gyvendami dainuosime”, – kal-
bėjo volungiečiai. 

Iškilmės tęsėsi ir sekmadienį. Šv.
Jurgio lietuvių šventovė buvo pilnu-
tėlė tikinčiųjų. Vien giesmininkų bu-
vo tiek, kad netilpo įprastoje švento-
vės vietoje. Todėl svečių iš Lietuvos
choras, prieš Mišias surengęs sakra-
linės muzikos koncertą, stovėjo šalia
altoriaus. Mišias aukojo Jo Eksce-
lencija Šiaulių vyskupas E. Bartulis.
O giesmininkai iš „Volungės” ir
„Putino” chorų dar kartą pasidžiaugė
galimybe kartu atlikti giesmes, ku-
rios dėl didesnio giesmininkų skai-
čiaus skambėjo išties išdidžiai.

Pasibaigus Mišioms visi dar galė-
jo pabendrauti šventovės salėje, ra-
gauti užkandžių ir atsigaivinti gėri-
mais. Baigiantis iškilmėms Šv. Jurgio
lietuvių parapijos šeimininkas klebo-
nas Mockevičius visiems linkėjo:
„Drąsos ir nepalaužiamos dvasios
ateičiai, tikėjimo ir idealų, kurie yra
mūsų lietuviškų šaknų pagrindas.”

Rochester Šv. Jurgio bažnyčia.
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Pralošti pinigai atiteko valstybei 

Kalbû mugèje – lietuviû�  
kalbos pamoka 

Kandidatû î JAV prezidentus
laukia îtemptas savaitgalis

www.draugas.org

Vilnius, spalio 31 d. (ELTA) –
Lietuvos lošimo operatorių sąjungos
(LLOA) duomenimis, per tris šių me-
tų ketvirčius kazino valdytojai valsty-
bės biudžetui sumokėjo beveik 13,5
mln. litų – 12 proc. daugiau nei tuo
pačiu metu pernai, kuomet buvo su-
mokėta apie 12,1 mln. litų azartinių
lošimo mokesčių.

Įskaitant PVM, gyventojų paja-
mų, ,,Sodros” ir azartinių lošimų mo-
kesčius, bendra lošimų namų mokes-
čių suma valstybei sausio–rugsėjo
mėnesiais sudarė 34,6 mln. litų.

Anot LLOA, tai – maždaug 25
proc. mažiau nei galėjo būti surinkta,
jei nebūtų priimti lošimų namų veik-
lą griežtinantys įstatymai. Pasak
LLOA prezidento Algimanto Pavilo-
nio, valstybės biudžetas būtų papil-
dytas didesne suma nei pernai, jei
nuo šių metų birželio nebūtų įsigalio-
jęs reikalavimas, pagal kurį visi į loši-
mo namus ateinantys asmenys turi
būti registruojami.

,,Naujas įstatymas pastebimai
sumažino lankytojų srautus, nes dau-
guma klientų apsilankyti kazino su-
galvoja neplanuotai, o didžioji jų dalis
ne visada turi su savimi asmens do-

kumentus. Be to, tokie griežti reika-
lavimai sulaiko daugelį tiesiog gerai
praleisti laiką norinčių žmonių”, –
aiškina A. Pavilonis.

Jo nuomone, priėmus šį įstatymą
valstybė ženkliai sulėtino atsakingų
lošimų verslo plėtrą, nes lošimo ope-
ratoriai buvo priversti keisti savo
planus, taip pat sustabdė naujų darbo
vietų kūrimą.

Vien pernai lošimų namai valsty-
bės biudžetą, įskaitanti PVM, gyven-
tojų pajamų ir ,,Sodros” mokesčius,
papildė daugiau nei 43,5 mln. litų.

Vilnius, spalio 31 d. (Alfa.lt) –
Pernai tūkstančiui Lietuvos gyvento-
jų teko 13,5 mirusiojo, o mirtingumo
rodiklis buvo didžiausias nuo 1950 m.
Statistikos departamento duomeni-
mis, 2007 m. mirė 45,6 tūkst. žmo-
nių, o tai 811 daugiau nei ankstes-
niais metais.

Didėjantį mirtingumą lemia ir
trumpėjanti lietuvių gyvenimo truk-
mė. Pernai vyrų vidutinė gyvenimo
trukmė buvo 64,9 metų, moterų –
77,2 metų. Lyginant su 2000 m., vy-
rai gyvena beveik 2 metais, o moterys
– 0,3 metų trumpiau.

Tarp Europos Sąjungos (ES) vals-

tybių Lietuvos vyrų vidutinė gyveni-
mo trukmė buvo pati trumpiausia, o
lietuvės moterys ilgiau gyvena tik už
bulgares, latves ir rumunes.

Lietuvoje, lyginant su kitomis ES
šalimis, išlieka didžiausias skirtumas
tarp vyrų ir moterų vidutinės tikėti-
nos gyvenimo trukmės. 2007 m. vyrai
gyveno vidutiniškai 12,3 metų trum-
piau negu moterys (2000 m. – 10,7
metų).

Pastaraisiais metais mažėja kū-
dikių mirtingumo rodiklis. Pernai 10
tūkst. gimusių kūdikių teko 5,9 mir-
tys, 2004 m. – 7,9. Vis dėlto šis rodik-
lis išlieka gerokai didesnis negu dau-
gelyje senųjų ES valstybių narių (ES
valstybių narių vidurkis – 4,7).

Daugiausiai (83 proc.) žmonių
pernai mirė nuo kraujotakos siste-
mos ligų, piktybinių navikų ir išori-
nių mirties priežasčių (nelaimingų
atsitikimų, apsinuodijimų, traumų ir
kita).

Nuo 2000 m. mažėja savižudybių
skaičius. Nors vyrų mirtingumo dėl
savižudybių rodiklis sumažėjo 1,5
karto (nuo 80,8 2000 m. iki 52,4 2007
m.), tačiau jis vis tiek išlieka didžiau-
sias tarp ES valstybių narių (ES vals-
tybių narių vidurkis – 16,9). Moterų
savižudybių rodiklis per 7 metus su-
mažėjo beveik 2 kartus – nuo 15,3 iki
8,3.

Vilnius, spalio 1d. (Balsas.lt) –
Nobelio ekonomikos premijos laurea-
tas Robert Mundell pareiškė, kad blo-
giausi finansinės krizės laikai jau yra
praeityje ir Amerikos ekonomika po
truputį atsigauna, rašo „Unian. net”.

1999 m. Nobelio premiją laimėjęs
R. Mundell taip pat ragina Azijos vals-
tybes apsvarstyti galimybę įsivesti
bendrą valiutą arba bent jau sukurti
bendrą monetarinį fondą.

„Pasaulio ekonomika nėra tokios
blogos būklės, kaip atrodo iš žinių.
Tikra ekonomika nesugriuvo. Blogiau-

si laikai jau praeityje”, – teigė jis pa-
saulio vadovų forume, skirtame Pietų
Korėjos įkūrimo 60 metinėms pami-
nėti.

„JAV augimas buvo puikus pir-
muosius tris 2007 m. ketvirčius. Tuo-
met sekė du ketvirčiai beveik nulinio
augimo – skaudi recesija”, – teigė Co-
lumbia universiteto New York profeso-
rius. Jis pabrėžė, kad dabartinio eko-
nominio sulėtėjimo eiga yra labai pa-
naši į 2002 m. „Tuomet JAV pirma su-
sidūrė su krize, o po 8 mėnesių ja pa-
sekė ir Europa”, – teigė profesorius.

Mirtingumas Lietuvoje didèja Blogiausia kriz∂s dalis –
jau praeityje

Nuo 2002 m. Lietuvoje mažėja savižu-
dybių skaičius. Alfa.lt nuotr.

Vilnius, spalio 31 d. (Alfa.lt) –
Londone prasidėjusioje kasmetinėje
kalbų mugėje bus pristatoma ir lietu-
vių kalba. Vienai seniausių indoeuro-
piečių kalbai atstovaus Lietuvos ins-
titutas kartu su Vilniaus universiteto
Lituanistinių studijų katedra. Lietu-
vos stende bus eksponuojamos moko-
mosios lietuvių kalbos priemonės,
įvairūs leidiniai apie Lietuvą ir bus
vedama lietuvių kalbos pamoka. Lon-
dono kalbų mugė vyks spalio 31–lap-
kričio 2 d.

Anot Lietuvos instituto projektų
vadovės Birutės Pankūnaitės, dalyva-
vimas Londono kalbų mugėje, kuri
yra didžiausias tokio pobūdžio
renginys Europoje, suteikia galimybę
pristatyti savo šalį per vieną svar-
biausių ir autentiškiausių veiksnių –
tai lietuvių kalbą. „Manau, kad kartu
su Lituanistinių studijų katedros dės-
tytoja Elvyra Petrašiūniene būsime
tarsi lietuvių kalbos ambasadorės,
nes skatinsime domėjimąsi mūsų kal-
ba”, – apie dalyvavimo mugėje tikslus
kalba Lietuvos instituto atstovė.

Tris dienas vyksiančios mugės
metu bus organizuojami įvairios te-
matikos kalbų seminarai ir trumpos
užsienio kalbos pamokos, naujausių
leidinių pristatymai tiek kalbų peda-
gogams, tiek visiems, kurie domisi
kalbomis. Lietuvos stende bus  pris-
tatomi Lietuvos instituto išleisti lei-
diniai apie Lietuvą, tarp kurių – ką
tik išleista knyga anglų kalba – „Try-
lika klausimų apie lietuvių kalbą“.

Lietuvių kalbos pamokos metu
dėstytoja Elvyra Petrašiūnienė mo-
kys svarbiausių lietuviškų žodžių ir
frazių. Per 3 dienas 20-ties šalių pe-
dagogai ves savo šalies kalbos pamo-
kas. 

Lietuvos stendas išsiskirs dideliu
ir spalvingu plakatu, kuriame pavaiz-
duotas kalbų medis. Tai visų pasaulio
kalbų medis, kuriame atsispindi visos
šeimos ir grupės bei nurodoma lietu-
vių kalbos kilmė ir giminystė su kito-
mis pasaulio kalbomis.

Pirmą kartą Londono kalbų mu-
gėje Lietuvos institutas ir Lituanisti-
nių studijų katedra dalyvavo 2005 m.
Kasmet šią mugę aplanko daugiau
nei 10,000 tūkst. žmonių iš viso pa-
saulio.

Atkelta iš 1 psl.            Iki
šiemetinių JAV prezidento rinkimų
likus kelioms dienoms, galimybė
sulaukti varžybų eigą pakeisiančios
akimir-kos, kuri panaikintų B.
Obama pers-varą J. McCain atžvilgiu,
mažėja, bet vis dar išlieka.

,,Paskutinis savaitgalis prieš rin-
kimus gali būti labai permainingas ir
keistas prezidentinės kampanijos lai-
kas”, – sakė politikos analitikas Ste-
ven Schier.

,,Kaip tik tada įsitraukia paskuti-
niai rinkėjai, kurie iki tol nekreipė
dėmesio į kampaniją, ir apsisprendžia
paskutiniai neapsisprendusieji. Gali
nutikti keistų dalykų”, – sakė jis.

Šiemet kol kas nebuvo jokios tra-
dicinės rinkimų eigą keičiančios
,,spalio staigmenos”, tokios kaip de-
rybų su Iranu įkaitų klausimu žlugi-
mas prieš prezidento Jimm Carter
pralaimėjimą Ronald Reagan 1980 m.

Prezidento rinkimai Jungtinėse
Valstijose visada vyksta lapkričio pra-
džioje. ,,Spalio staigmenos” reiškinys
atsirado 1968 m., kai prezidentas
Lyndon Johnson likus savaitei iki
rinkimų sustabdė Šiaurės Vietnamo
bombardavimą. Tačiau to nepakako,
kad jo viceprezidentas Hubert
Humphrey įveiktų Richard Nixon.

Tačiau šiemetinė ,,spalio staig-
mena” iš tiesų įvyko rugsėjį – tai eko-
nominė krizė ir finansinės pagalbos
Wallstreet planas, kuris panaikino J.
McCain pranašumą visuomenės aky-
se ir pakreipė kampaniją B. Obama
naudai.

Kilusi pasaulinė ekonominė kri-
zė, kuri neturi nieko panašaus JAV
vadovo rinkimų kampanijų istorijoje,
padėjo B. Obama: apklausos rodo,
kad rinkėjai teikia pirmenybę jo va-
dovavimui ekonominiais klausimais.

J. McCain ir B. Obama nelabai ką
gali planuoti dėl paskutinės minutės
netikėtumų. Abu kandidatai šį sa-
vaitgalį prieš antradienio rinkimus
dalyvaus kampanijos renginiuose to-
kiose svarbiose valstijose kaip Ohio,
Florida, Missouri ir Colorado.

Neseniai atliktos apklausos rodo,
kad B.Obama visos šalies mastu savo
varžovą lenkia 3–8 proc. ,,Fox News”
apklausa, kurios rezultatai buvo pas-
kelbti ketvirtadienį, rodo, kad B.
Obama pagal populiarumą pirmauja
3 proc., nors praėjusią savaitę pirma-
vo 9 proc. Tačiau 6 proc. rinkėjų vis
dar yra neapsisprendę, be to, kitos
apklausos rodo, kad neapsisprendu-
siųjų yra dar daugiau.

Lietuvos stendas išsiskirs dideliu ir
spalvingu plakatu, kuriame pavaizduo-
tas kalbų medis.                Alfa.lt nuotr.



DRAUGAS, 2008 m. lapkričio 1 d., šeštadienis  7

LAPKRITIS

Lapkričio 5 d., trečiadienį:
Es tų namuose (243 East 34th Street,
New York, NY) vyks jungtinis Estijos,
Latvijos ir Lietuvos Respublikų va-
karas, kurį kartu ruošia trijų Balti-
jos šalių konsulatai. Vakaro metu bus
pasakojama apie trijų Baltijos šalių
pasiekimus, turizmo, verslo galimy-
bes. Renginys vyks nuo 4 val. p. p. iki
7 val. v.  Daugiau informacijos: ka-
tassa@eacci.org.

Lapkričio 6 d., ketvirtadienį:
,,Seklyčioje” (2711 W. 71st Street,
Chicago, IL) vyks Zarasiečių klubo
metinis susirinkimas. Pradžia 1 val.
p. p.

Lapkričio 8 d., šeštadienį:
Jaunimo centre, Čiurlionio galerijoje
(5620 S. Claremont Ave., Chicago)
vyks Draugo fondo metinis narių su-
važiavimas. Pradžia 10:00 val. r.

— ALRK moterų sąjungos 3-oji
kuopa kviečia į šv. Mišias, kurios bus
aukojamos už mirusias nares Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
bažnyčioje, Marquette Park. Pradžia
11 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.

— Most Holy Home of Jesus ( Šv.
Vardo) bažnyčioje (5800 15th Ave.
South Gulfport, FL) St. Petersburg,
FL Lietuvių ka talikų Šv. Kazimiero
misija ir Lietuvių klubas  rengia Šilu-
vos Mari jos apsireiškimo 400 metų
jubiliejaus paminėjimą. Iškilmingos
šv. Mišios prasidės 2 val. p. p. 

— Los Angeles Šv. Kazimiero pa -
rapijos metinis pokylis įvyks po lietu-
viškų šv. Mišių. Programą atliks žymi
solistė Indrė Viskontaitė. Bilietus už-
sisakyti tel.: 818-782-1248 ir  818-321
-1811 (Marytė Šepikaitė) arba 323-
255-3654 (Nijolė Pupienė). 

Lapkričio 13 d., ketvirtadie-
nį: ,,Seklyčioje” (2711 W. 71st Street,
Chicago, IL) vyks Suvalkiečių klubo
metinis su sirinkimas. Pradžia 1 val.
p. p. 

Lapkričio 14–16 d. Mary and
Joseph Retreat Center, Palos Ver des
kun. Antanas Saulaitis, SJ ves tradi-
cinį susikaupimo savaitgalį. Pasitei-
rauti tel.: 213-385-5176 (Da lia Jasiu-
konienė) ir 323-255-3654 (Lilė Pu pie-
nė).

Lapkričio 15 d., šeštadienį:
Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės na-
muose (2417 W. Pope John Paul II
Dr., Chicago, IL 60632)  vyks žino-
mos Lietuvos menininkės, mados ir
teatro kostiumų dizainerės Vidos
Leonavičiūtės-Insodienės drabužių
kolekcijos ,,Kartą Amerikoje” prista-
tymas. Renginyje dalyvaus dainų ir
šokio teatras ,,Pasaka”. Pradžia 7 val.
v.  Pasiteirauti tel. 773-510-2079.

— Jaunimo centro didžiojoje sa-
lėje vyks lė šų, skirtų Lietuvių operai
paremti, telkimo vajaus pokylis. Me-
ninę programą atliks Lietuvių ope ros
solistai ir choras. Kokteiliai – 6:30
val. v., programa – 7:30 val. v., vaka-
rienė – 8 val. v. Bilietų teirautis tel.:
773-501-6573 (E. Abli n gytė); tel. 630-
257-6481 ir 630-247-4422 (V. Savri-
mienė) arba ,,Atlan tic Express” (šalia
,,Seklyčios”) tel. 773-434-7919.

Lapkričio 16 d., sekmadienį:
Jaunimo rūmų salėje, Pasaulio lietu-
vių centre, Lemont, vyks koncertas
,,Per tamsu”. 12 v. p. p.  – pietūs, kon-

certo pra džia 1 v. p. p. 
Lapkričio 20 d., ket vir ta die-

nį: ,,Seklyčioje” vyks Šakių klubo
metinis susirin ki mas. Pradžia 1 val.
p. p. 

Lapkričio 21–22 d. Or lan do,
FL, bus švenčiamos ,,Lietuvių dienos
2008”. Šventė prasidės penktadienį,
lapkričio 21 d. 7 val. v. And riaus Ma -
montovo koncertu ( adresas: Orlando
Interna tional Airport Hotel, 3835
McCoy Rd., Orlando, FL 32812). Šeš-
tadienį, lapkričio 22 d., vyks Floridos
apygardos krepšinio varžybos. 

Lapkričio 22 d., šeštadienį:
Šaulių namuose (2417 W. 43th Str.)
Čikagos Gen. T. Daukanto jūrų šau-
liai rengia 45 metų jubiliejinį pokylį
Pradžia 7 val. v. Bilietus užsisakyti
tel. 773-550-4609 (Sigitas).

Lapkričio 23 d., sekmadienį:
Čikagos ramovėnai, talkinant biru -
tie tėms ir šauliams, Šaulių namuose
rengia Lietuvos kariuomenės atkūri-
mo 90 metų sukakties paminėjimą.
Iškil min gos šv. Mišios – 10:30 val. r.
Tėvų jėzuitų koplyčioje. Po pamaldų –
apeigos prie Laisvės kovų paminklo.
Minėjimo pradžia – 12:30 val. p. p. 

— Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre vyks Lietuvių rašytojų draugi-
jos (LRD) literatūrinė popietė. Pra-
džia  2 val. p. p. 

— Švč. Mergelės Apsireiškimo
parapijoje (259 North Fifth Street,
Brooklyn, NY 11211) vyks aktorės
Dalios Michelevičiūtės kūrybos po-
pietė. Pradžia 4 val. p. p. 

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

Lapkričio 28 d., penktadienį:
,,Park West” koncertų salėje (322
West Armitage Ave., Chicago, IL
60614; www.parkwestchicago.com)
vyks Andriaus Mamontovo ir M. K.
Čiurlionio styginių kvarteto bendras
koncertas. Rengia LR gen. konsula-
tas Čikagoje ir ,,Show centras”. Pra-
džia 8 val. v.  Bilietus galima įsigyti
www.ticketmaster.com ir parduotuvė-
je ,,Lietuvėlė” (5741 South Harlem
Ave., Chicago, IL 60637), tel. 773-778
-1362).

GRUODIS

Gruodžio 6 d., šeštadienį: Šv.
Andriejaus parapijos salėje (396
Church Street, New Britain CT
06051) vyks Connecticut Lietuvių
sporto klubo 6-ių metų sukakties pa-
minėjimas  ,,Arabų  naktys”. Pradžia
7 val. v. Bilietus užsisakyti tel.: 860-
250-5807 arba el. paštu: veziukas@
comcast.net (Vaiva Gelažauskaitė).

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

Gruodžio 5 d., penktadienį:
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre
atidaroma keliaujanti jubiliejinė pa-
roda ,,Lietuvos jėzuitų provincijai –

400 metų”. Pradžia 6:30 v. v.
Gruodžio 6 d., šeštadienį:

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629) bus kuriami šiaudinukai Ka-
lėdų eglutei. Registruotis tel. 773-
582-6500.

Gruodžio 7 d., sekmadienį:
Jaunimo centro didžiojoje salėje vyks
tradicinė Jaunimo centro va karienė.
2 val. p. p. Jė zui  tų koplyčioje bus au-
kojamos šv. Mi šios, 3 val. p. p. sa lėje
vyks oficiali dalis. Vietas  užsisakyti
tel.: 708-447-4501 (Milda Šatienė) ir
708-636-6837 (Anelė Pocie nė).

Gruodžio 14 d., sekmadienį:
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
vyks iškilmingas pokylis ,,Metų žmo-
gus 2008”. Renginio pradžia 5 val. p. p.
Bilietus užsisakyti 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: Pa-
laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje
vyks Vilniaus styginio kvarteto kon-
certas. Pradžia 6 val. v.  Kviečia Lie -
tuvos vaikų globos būrelis ,,Saulutė”.

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 Lie-
tuvių 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. 

RENGINIŲ KALENDORIUSRENGINIŲ KALENDORIUS

2008-2009 METAI2008-2009 METAI

Akimirka iš ankstesnio Mokslo ir kūrybos simpoziumo: (iš kairės) A. Šešplaukis,
J. Gylienė, Alė Rūta, B. Kožicienė ir N. Martinaitytė.  

Z. Degučio (,,Draugo” archyv.) nuotr. 

Jeigu norite, kad žinia apie Jūsų ruošiamą renginį patektų į ,,Draugo” ,,Ren-
ginių kalendorių”, informaciją siųskite redakcijai adresu: 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 606029 arba el. paštu:  dalia.cidzikaite@gmail.com.

Redakcija

Skelbiamas grožinės literatūros konkursas tema 
,,Lietuvai – tūkstantis metų!” 

(Mes didžiuojamės tūkstančio metų istorija ir 
šimtmečiais kurta tautine kultūra).

Paskutinė kū rinio išsiuntimo data oro paštu – 2009 m. birželio 30 d.
Kūrinius siųsti adresu: ALTS, Konkursui, 2711 West 71 st Street,

Chicago, IL 60629, USA.
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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. 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

ŠILDYMO IŠLAIDŲ MAŽAS 
PAJAMAS TURINTIEMS 

ATLYGINIMO PROGRAMA (LIHEAP)
JAV Socialinių reikalų departa-

mentas (US Department of Health
and Human Services arba HHS)
neseniai paskelbė, jog šį lapkritį fe-
deralinei pagalbos mažas pajamas
turintiesiems programai, skirtai pa-
dėti apmokėti būsto šildymo išlaidas,
bus skirta daugiau nei 5 milijardai
dolerių. Šie pinigai bus paskirstyti
visoms valstijoms bei JAV priklau-
sančioms teritorijoms, taip siekiant
bent iš dalies išspręsti brangios
energijos problemą ir palengvinti
bent dalies gyventojų mokesčių naš-
tą,  kartu stengiantis sumažinti ne-
laimingų atsitikimų (dėl didelių šal-
čių ar dėl gaisro, naudojant netinka-
mus šildymo prietaisus ar būdus) bei
sveikatos sutrikimų skaičių.

Didžioji dalis paskirtų pinigų tu-
rėtų atitekti nepasiturinčioms šei-
moms, auginančioms mažus vaikus,
taip pat – neįgaliesiems bei pagyve-
nusiems žmonėms. Visos šios gyven-
tojų grupės siejamos su padidinta
pavojingų pasekmių dėl nepakan-
kamo būsto šildymo rizika. Ne pas-
laptis, kad kai kuriose valstijose
žiemos būna itin atšiaurios, kasmet
nusinešančios ne vieną žmogaus gy-
vybę. Be to, gaisro bei apsinuodijimų
anglies dvideginiu pavojus itin pa-
didėja, kai gyventojai, neišgalėdami
susimokėti už centrinio šildymo pas-
laugas, griebiasi netinkamų ir grės-
mę sveikatai bei gyvybei keliančių
priemonių: šildo būstą maisto ruoši-
mo viryklėmis (stacionariomis bei
nešiojamomis), naudoja netinkamus,
ventiliacijos neužtikrinančius, o daž-
nai ir gaisro pavojų keliančius šildy-
mo prietaisus. 

Pažymėtina, kad pagalbos mažas
pajamas turintiesiems programa
energetinėms išlaidoms padengti
(Low Income Home Energy Assistan-
ce Program arba LIHEAP) iš esmės
yra skirta tiek būsto šildymo, tiek
šaldymo (kur reikalinga) išlaidoms

apmokėti. Deja, patirtis rodo, kad
dauguma programai skirtų lėšų po jų
paskyrimo rudenį išleidžiama žiemos
laikotarpiu. Be to, esant atliekamų
lėšų, LIHEAP programa numato ne
tik pagalbą apmokant sąskaitas, bet
ir būsto apšiltinimo/izoliacijos išlaidų
apmokėjimą bei paramą energetinės
krizės atveju. 

Programa yra administruojama
valstijų valdžios, todėl vieningų kva-
lifikacijos vertinimų jai nėra. Norin-
tys kreiptis dėl atlyginimo privalo su-
sisiekti su savo valstijoje veikiančiu
LIHEAP biuru. Jų sąrašą pagal re-
gionus galima rasti internete adresu:
http://www.acf.hhs.gov/programs/ocs/
liheap/grantees/states.html arba su-
žinoti paskambinus nemokama linija:
1-866-674-6327 (administruojama
National Energy Assistance Referral
(NEAR) tarnybos, teikiančios infor-
maciją apie LIHEAP darbo dienomis
nuo 7 val. ryto iki 7 val. vakaro Čika-
gos laiku). Sužinojus, kur kreiptis,
jums reikės:

• Kelių paskutinių būsto šildymo
bei kitų patarnavimų sąskaitų.

• Šeimos pajamų įrodymo (alga-
lapių, socialinių išmokų, pensijų pa-
žymos ir pan.).

• Jei turite, pranešimų apie šil-
dymo ar kitų būsto patarnavimų nu-
traukimą dėl nemokumo.

• Dabartinės gyvenamosios vie-
tos paliudijimo (nuomos sutarties,
nuosavybės mokesčių kvito ir pan.)

• Įrodymo, kiek šeimos narių gy-
vena drauge su jumis (pristatyti jų
pasus, gimimo liudijimus ir pan.).

• Visų jūsų šeimos narių Social
Security kortelių (ar jų numerių).

• JAV pilietybės ar nuolatinio gy-
ventojo statuso įrodymą (natūraliza-
cijos sertifikato, JAV piliečio paso ar
žaliosios kortelės).

Pagal žiniasklaidos bei HHS
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�

PAGUODOS TELEFONAS 
1-866-438-7400

Skambinkite nemokamai kiekvienâ
ketvirtadienî, nuo 6 val. v. iki 9 val. v. 

JAV LB SOCIALINIÛ 
REIKALÛ TARYBOS

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
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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
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

Sudoku Nr. 6 atsakymai

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

,,Draugo” sudoku Nr. 6 teisingai išsprendė 
ir mums atsakymus atsiuntė: 

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

Labai ačiū sprendėjams. Lauksime Jūsų atsakymų ir toliau. Visiems pri-
mename, kad tiek sudoku, tiek kryžiažodžių atsakymus mums galima siųsti
paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el. paštu –
redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

Mažosios Lietuvos paveldas
bus išsaugotas

KUN. LIUDAS MILIAUSKAS
MLF sekretorius

Mes norime, kad Mažosios Lietu-
vos paveldas liktų gyvas ateinan-
čioms kartoms. Šis tikslas jungia Ma-
žosios Lietuvos Fondo narius, rėmė-
jus ir bendraminčius, kurie š. m. spa-
lio 11 d. Čikagoje susirinko aptarti
nuveiktus darbus ir ateities tikslus. 

Giedant Lietuvos himną buvo iš-
kilmingai pradėtas MLF narių suva-
žiavimas. Mirusiųjų narių pagerbi-
mas priminė šios kilnaus tikslo pra-
dininkus, o gausūs sveikinimai iš Lie-
tuvos ir Kanados Fondo – veiklos
svarbą šiandieną.

Pasidžiaugti tikrai yra kuo! Per
daugiau nei dvidešimt gyvavimo me-
tų Fondas rėmė ir padėjo išleisti dau-
gybę svarbių knygų, mokslinių veika-
lų, kompaktinių plokštelių. Premijo-
mis apdovanojo ir pagerbė daugelį
Lietuvos šviesuolių, kantriai dirban-
čių prie Mažosios Lietuvos paveldo
išsaugojimo ir istorinės tiesos atsta-
tymo. O kur dar parama įvairiems
renginiams, pagalba lietuviškų mo-
kyklų mokytojams ir mokiniams Ka-
raliaučiaus krašte!

Visus Fondo nuopelnus sunku ir
išvardyti, tačiau išskirtinio dėmesio
nusipelno Mažosios Lietuvos Encik-
lopedijos leidimo darbas. Šiuo metu
yra išleisti trys enciklopedijos tomai,
kiekviename jų yra maždaug po 3,000
straipsnių ir 2,000 iliustracijų. Pas-
kutinis, ketvirtasis tomas turėtų būti
išleistas 2009 metų pabaigoje.  Ši en-
ciklopedija bus neįkainojamas Mažo-
sios Lietuvos istorinio paveldo šalti-
nis, apie tai, kas lietuviška, prūsiška,
kuršiška. Šio krašto reikšmė Lietuvai
labai svarbi, nes būtent Karaliau-
čiaus krašte išleista pirmoji lietuviš-
ka knyga, pirmoji lietuvių kalbos gra-
matika, pirmasis Biblijos vertimas į
lietuvių kalbą, pirmoji lietuviška
grožinės literatūros knyga, įsteigta
pirmoji lietuvių kalbos katedra, pir-
moji lietuviška mokytojų seminarija,
pradėjo eiti pirmasis periodinis lei-
dinys lietuvių kalba, pirmasis tauti-
nis laikraštis.

Veiklus ir šiam tikslui pasišven-
tęs MLF pirmininkas Vilius Trump-
jonas savo pranešime apžvelgė nu-
veiktus darbus dėkodamas bendra-
minčiams už visokeriopą pagalbą.
Kadangi Trumpjonas dažnai lankosi
Karaliaučiaus krašte, buvo labai įdo-
mu paklausyti jo pranešimo apie šio
krašto politinę, kultūrinę, religinę ir
švietimo padėtį. Pirmininkas Trump-
jonas linkėdamas Fondo nariams ir
naujai išrinktai tarybai nepavargti,
pabrėžė, kad tik bendrai sutelkę jėgas
mes galėsime pasiekti kilnių tikslų.
Daug nuveikta, nemažai darbų dar
laukia ateityje. Kol galėsime, tol dirb-
sime, tokiomis nuotaikomis baigėsi
Fondo narių visuotinis susirinkimas.
Protėvių paveldą prisiminti ir išlai-
kyti kvietė susirinkimo pabaigoje
giedamas Mažosios Lietuvos himnas:
„Lietuviais esame mes gimę,/ Lietu-
viais norime ir būt!/ Tą garbę gavome
užgimę,/ Jai ir neturim leist pražūt!”

Sėdi iš kairės: Gytis Šernas, Jurgis Anysas, Vilius Trumpjonas, Kurtas Vėlius, vysk. Hansas Dumpys. 
Dalios Anysienės nuotr.
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– Seniai Jus bematėme lietu-
viškuose renginiuose Čikagoje.
Ką veikia Emilijus Holenderis
šiuo metu?

– Šiuo metu daugiau dirbu su
pro fesionaliais dainininkais. Turiu
ke letą draugų visame pasaulyje,
jiems padedu. Daug dirbau su nese-
niai tragiškai žuvusiu dainininku
David Coffin, kuris išleido 18 kom-
paktinių plokštelių ir t.t. Tačiau tai
nesvarbu.

Savo ,,kaime” (miestelyje, kuria -
me E. Holenderis gyvena – L. A.)
,,Trys ąžuolai” ruošiu koncertus,
rengi nius. Mano gyvenvietė – tikra
kultūros sostinė. 

– E. Holenderis įkūrė kaimą
,,Trys ąžuolai”?

– Ne, neįkūrė. Kaimas buvo, bet
,,pristačiau” kultūros (juokiasi).

– Kokia publika renkasi į
Jūsų renginius?

– Ateina lietuvių, tačiau daugiau-
sia renkasi amerikiečiai. 

– Tad esate atitolęs nuo lietu-
vių kultūros?

– Visiškai atitolęs.
– Tačiau lietuvių menininkų

darbus nutarėte padovanoti Lie -
tuvai?

– Žinoma. Kitaip ir būti negali.
– Jei ne paslaptis – kokie tai

darbai? Ar nebuvo gaila skirtis
su jais?

– Dovanoju Lietuvos dailės mu -
ziejui 17 Viktoro Petravičiaus dar bų
(manau, kad jie yra vieni geriausių jo
darbų) ir dėžę katalogų. Skirtis, žino-
ma, gaila, tačiau jie buvo ,,uždaryti”
mano namuose, niekas jų nematė, iš -
skyrus mano svečius. O dabar di džio -
jo grafiko darbais galės pasidžiaugti
vi si meno mylėtojai.

– Ką Jūs manote apie lietuvių
dailininkų darbų išvežimą į Lie-
tuvą?

– Tas grąžinimas į Lietuvą buvo
visų dailininkų noras. Tam buvo įs -
teigtos ir Čiurlionio galerija, ir Lie -
tuvių Fondas. Šios korporacijos tiks -

las – remti lituanistinį švietimą, kul -
tūrą, jaunimą, lietuviškos veiklos
cent rus, vadovėlių ir knygų leidimą, o
galerijos nuostatuose buvo parašyta,
kad visi lietuvių išeivijos menininkų
darbai renkami tam, kad po neprik-
lausomybės atgavimo būtų išsiųsti į
Lietuvą. Būtina išpildyti buvusį
kiekvieno dailininko norą. 

– Daugelis čia gyvenančių
žmonių piktinasi – viską išvešim
į Lietuvą, mums nieko nebeliks?

– Tačiau jei pasižiūrėsime į Lie -
tuvių Fondo įstatus – tai buvo visų
mūsų ir visų dailininkų, visų Fondui
aukojusių žmonių noras. Pinigai bu-
vo renkami ir žmonių dovanojami pa-
veikslams pirkti su sąlyga, kad vis
nupirkti kūriniai, atėjus laikui, ke -
liaus į Lietuvą.

– Tai Jūs už tai, kad kūriniai
būtų išvežti į Lietuvą?

– Žinoma. Juk mes tuos meno
kūrinius laikome uždarytus. Niekas
tų darbų nematydavo, išskyrus keletą
kartų, kai buvo suruoštos kelios pa -
rodos ir jose parodyta keletas darbų.
Kokia mums iš to nauda? Tad dar
kartą kartoju: tie darbai turi būti
siun čiami į Lietuvą. Taip parašyta
Čiurlionio galerijos įstatuose. Ten tu-
rėtų būti siunčiami ne tik dai lininkų
kūriniai, bet ir visi archyvai.

Lietuvoje dirba profesionalai, ku -
rie renka, tvarko, restauruoja (jei to
reikia) visą gautą medžiagą. Be to,
ten vyksta pagrindinės lituanistinės
stu dijos, mokslininkai rašo dakta-
rines disertacijas. Jie turi ten tą me-
džiagą turėti. O kiek daktaratų pa-
rašyta, kad ir sakysime, Litua nistikos
tyrimo ir studijų centre? 

Svarbiausia, kad tiek meno dir -
biniai, tiek rašytiniai šaltiniai būda-
mi Lietuvoje pasitarnaus ne tik lietu-
viams. Jie bus žinomi visoje Euro -
poje. Naciona linės dailės galerijos
(NDG) Vilniuje  rekonstrukciją remia
ne tik Europos Sąjunga. Jai 2005 m.
buvo suteikta Japonijos kultūros rė -
mimo programos parama – 30,1 mln.
Japonijos jenų (apie 760,000 Lt)
vertės įranga galerijos konferencijų ir
kultūros renginių salei. 2009 m. NDG
atvers duris lankytojams. Joje vyks
vienas didžiausių „Vilniaus Europos
kultūros sostinės 2009” projektų –
tarptautinė paroda „Sandūros. Eu -
ropos moderniosios dailės ryšiai: M.
K. Čiurlionis ir jo amžininkai”, bus
skirtos salės išeivijos dailininkams.

Atgavus nepriklausomybę Lietu -
vos dailininkai su parodomis keliauja
po visą Europą, o čia mes tų darbų iš
sklepo negalime išvežti į amerikiečių
galerijas, užsidarę tik savo bend ruo -
menėje norim būti svarbūs, viešpa -
tauti. Tai tikra nesąmonė! Me nu, ko -
kie jausmai apėmė visus išgirdus apie
atgautą ne priklau so mybę. Visas pa -
saulis buvo su sidomėjęs Lietuva. Žur-
nalistai Mar quette Park tik ,,gaudė”
lietuvius, norėdami juos pakalbinti.
O čia gyvenantys lietuviai laisvino lais-
vino Lietuvą, o kai reikėjo duoti in -
terviu – slapstėsi,   bijodami tą inter-

BŪTINA IŠPILDYTI KIEKVIENOBŪTINA IŠPILDYTI KIEKVIENO
DAILININKO NORĄDAILININKO NORĄ

Pirmadienį, spalio 27 d., į talpintuvus, kuriuose per Atlantą
į Lietuvą keliaus lietuvių išeivijos kūriniai, buvo vežami gar-
siausių išeivijoje dirbusių dailininkų darbai. Viktoro Petravi-
čiaus (1906–1989) kūrinius iš savo kolekcijos Lietuvai pado-
vanojo ir Emilijus Holenderis, gyvenantis Michigan valstijoje.
Jis maloniai sutiko pasidalinti mintimis su mūsų skaitytojais.

Viktoras Petravičius. Be pavadini-
mo, 1980 m.

viu duoti. 
Kitas svarbus dalykas, kodėl iš ei -

vijos dailininkų kūriniai turi būti Lie -
tuvoje – tai išeivijos dailininkų įtaka
ir idėjos dabartiniams dailinin kams. Į
Vakarus pasitraukė geriausi prieš ka -
rinės Lietuvos dailininkai, pradžioje į
Vokietiją, galiausiai dauguma jų atsi -
dūrė Amerikoje.

– Dabartiniams Lietuvos dai-
li ninkams tai būtų savotiška mo-
kykla?

– Savaime aišku. Daugelis dabar-
tinių dailininkų Lietuvoje yra nesusi-
pažinę su išeivijos menininkų kūry-
ba. Kiekvienas dailininkas daro įtaką
ki tam dailininkui. Pvz., V. Petravičius
– kiek turėjo įtakos visiems lietuvių
grafi kams!? Jis buvo pats pirmas, ku-
ris ,,pastatė ant kojų” grafikos tech -
niką Lietuvoje. Prieškaryje Lie tuvos
grafikų darbai buvo žinomi Europoje.

– Ar Jums neatrodo, kad ne -
noras išvežti archyvus ir meno
kū rinius į Lietuvą remiasi bai -
me, kad vėl gali pasikeisti laikai,
ir, neduok Dieve, viskas Lietu -
voje žus?

– Man atrodo, kad Lietuvoje yra
daug intelektualų, kurie supranta,
kaip svarbu išlaikyti lietuvių me ni -
ninkų darbus. Tie laikai, kad Rusija
vėl gali okupuoti Lietuvą, pasibaigė.
Pati Rusija vystosi kita linkme. Aiš -
ku, jie gali mėginti tą padaryti, ta -

čiau, manau, jei taip atsitiktų, tada
visi Lietuvos archyvai bus išvežti ir
paslėpti ku  rioje nors Europos šalyje.
Mes čia nieko neišsaugojome. Ge -
riausi darbai iš Čiurlionio galerijos
jau seniai pavogti.

– Pavogti?
– Taip. Aš priklausiau Čiurlionio

galerijos tarybai, JAV LB Kultūros
tarybai, pats organizavau Lietuvių
dai lės muziejų Lemonte. Kuriant šį
muziejų man buvo pažadėta didžiu -
liai kambariai pirmame Pasaulio
lietuvių centro aukšte. Paskutinę sa -
vaitę prieš muziejaus atidarymą,
kuriam buvo suvežta daugybė darbų,
– duoda man sklepą. Pirmiausia  –
sutvarkyk, jei gudrus, tą sklepą per
vieną savaitę, antra – kas matė, kad
dailės kūriniai būtų eksponuojami ir
saugojami sklepe. Aš buvau prieš tokį
sumanymą. Kai Lemonte buvo mano
dukros vestuvės, aš nuėjau pažiūrėti
dabar Lietuvių dailės muziejuje esan -
čių darbų. Su padidinimo stiklu ap -
žiū rėjau Prano Domšaičio darbus.
Pūs lės ant paveikslų! Reiškia, darbai
jau sudrėkę, dažai netrukus pradės
byrėti. Neseniai girdėjau, buvo di de -
lis lietus, tai sienomis tekėjo vanduo.
Ar tai šitaip mes saugome  mūsų me -
nininkų darbus!? 

– Ar domitės, ką veikia lietu-
viai dailinin kai Lietuvoje?

– Dirbau su ,,The Lakeside Group

Viktoras Petravičius. Be pavadinimo, 1965 m.
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Aplankęs keliolika kartų garsias
pasaulio piligrimines vietas: Fatimą,
Liurdą, Quadelupe ir kitas, pajutau
sąžinės balsą, kviečiantį aplankyti ir
savo gimtojo krašto piligriminę šven-
tovę Šiluvą, kuri šiais metais švenčia
400 metų jubiliejų nuo Marijos ap-
sireiškimo šiame nežymiame Žemai-
tijos kaimelyje. Skridau ne tik min-
timis, bet ir malda į šį stebuklingą
Lietuvos kampelį. Tačiau to neuž-
teko, ryžausi asmeniškai dalyvauti
Švč. Mergelės Marijos 400 metų ap-
sireiškimo jubiliejinėje šventėje Šilu-
voje. Ne turistinė pramoga viliojo
mane į šią piligriminę kelionę, bet
Marijos asmeniškas įsijungimas į šios
vietos istoriją, kuri tuo metu buvo
sunki ir gana paini.

Protestantizmas plito ir siekė iš
žmonių širdžių visiškai išrauti kata-
likybę ir kartu Marijos garbinimą.
Tad nenuostabu, kad apsireiškusi ant
akmens Marija verkė ir paklausta, ko
verkia atsakė: čia buvo garbinamas
mano sūnus, o dabar čia ariama ir
sėjama. Ir štai tuo momentu Šiluvos
istorijoje įvyko lūžis: priešai padėjo
ginklus ir Marijos garbinimas žmo-
nių širdyse vėl suklestėjo ir dabar
kasmet Šiluva sutraukia šimtus tūk-
stančių piligrimų iš viso pasaulio
kampų. Tai tikras fenomenas, juk
Marija čia apsireiškė nežymiam, tarp
šilų ir miškų išsidėsčiusiam Žemaiti-
jos kaimeliui, pirmiau negu bet kur
kitur Europoje.

Mano svajonė aplankyti šį šventą
Lietuvos kampelį išsipildė, kai susi-
darė galimybė įsijungti į ,,Vytis
Tours” kelionių įstaigos rengiamą
piligriminę kelionę į Šiluvą. Be to,
kartu dalyvauti ir 400 metų Marijos
apsireiškimo jubiliejinėje šventėje.
Nors šventinės iškilmės Šiluvoje vyko
visą savaitę su skirtinga kiekvienos

dienos programa, mūsų grupė čia
atvyko tik rugsėjo 15 d. Pagrindinės
iškilmės čia vyko rugsėjo 14 d., kuri
buvo skirta visiems Lietuvos ir po
pasaulį išsibarsčiusiems lietuviams.
Tačiau tos dienos iškilmėse dalyvavo
ir daugybė užsieniečių, ypač kunigų,
vyskupų ir kardinolų. Manoma, kad
aikštėje prieš baziliką buvo susirinkę
daugiau nei 30,000 piligrimų. Nors
čia ir suvažiavo skirtingų pažiūrų ir
kraštų žmonės, visus lydėjo viena
mintis ir vienas tikslas dėkoti Dievui
už Marijos apsireiškimą Šiluvoje,
kuri ne tik Lietuvai, bet ir pasauliui
neša taiką, ramybę ir gyvenimą su
Kristumi. Šias iškilmes ir Eucharis-
tijos liturgiją ištisai transliavo Lie-
tuvos televizija.

Eucharistijos liturgijai vadovavo
specialus popiežiaus atstovas, Koelno
kardinolas J. Meisner, kuris savo ho-
milijoje pastebėjo, kad Šiluvos šventė
po 400 metų Marijos apsireiškimo
mums sako, kad ir šiandien reikia
sukelti maldas ir atgailos revoliuciją
prieš Europoje įsivyraujantį Dievo
stūmimą iš pasaulio bei žmogaus ati-
tolinimą nuo Dievo. O kun. K. Kėva-
las, Šiluvos žemę pavadinęs net Die-
vo triumfo vieta, teigė, kad Šiluva
dabar tapo dvasinės traukos vieta,
kuri jungs visus pasaulio lietuvius.
Po iškilmingos Eucharistijos Kauno
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius,
SJ perskaitė Lietuvos paaukojimo
Švč. M. Marijai dokumentą. Tiek tos
dienos televizijos progamoje.

Kitą dieną ir mūsų iš Amerikos
atvykusi piligriminė grupė turėjo
progos įsijungti į bendrą 400 metų
Marijos apsireiškimo jubiliejinę šven-
tę. Ši diena buvo skirta išeivijai.

Išvykę ankstokai iš Vilniaus gra-
žiais ir lygiais Lietuvos keliais, duk-
ros vairuojamu automobiliu, greit pa-
siekėme banguojančias Žemaitijos
aukštumas. Toks artimas ir mielas
Lietuvos gamtovaizdis staiga nukel-
davo į vaikystės laikus kažkur prie
Nemuno, į žydinčias pievas ir žaliuo-
jančius miškus. Ir taip paskendęs sa-
vo mintyse, net nepajutau, kaip prieš
akis iškilo Šiluvos bazilikos bokštai, o
netrukus ir visas raudonų plytų
barokinis bazilikos fasadas. Artėda-
mas į baziliką negalėjau nesižavėti
tokiu grakščiu ankstyvojo baroko
šedevru. Mūsų grupės autobusas jau
buvo atvykęs ir jo keleiviai jau sėdėjo
priešais baziliką įrengtoje aikštėje,
kur netrukus turėjo vykti ir šven-
tinės iškilmės.

Aš tuo momentu buvau trumpai
atsiskyręs nuo savo grupės ir kelio-
likai minučių užėjau į baziliką, norė-
damas šiek tiek susipažinti su jos
vidaus puošyba. Iš karto pastebėjau
jog trys navos, kurios bazilikai sutei-
kia gana erdvės septyniems altoriams
ir gražiam vargonų ansambliui, yra
gražiai architektūriškai išdėstytos.
Žinoma, pirmiausia akys nukrypsta į
didįjį altorių, kurį puošia didelis
Dievo Motinos su kūdikiu paveikslas.
Šonuose – dvi statulos: šv. Juozapo
Marijos sužadėtinio ir šv. Joakimo
Marijos tėvo. Apskritai baziliką puo-
šia daugybė plastinio meno ir tapybos
darbų. 1974 m. Popiežius Paulius VI
bazilikai suteikė mažosios bazilikos
titulą.            Tęsinys lapkričio 8 d.

Laiškas iš Šiluvos
Henrikas Stasas

Šiluvos bazilika.

Nr. 1

LLC”, kuri kviesdavo dai li ninkus iš
Lietuvos į savo galeriją. Tad nesu vi-
siškai atitrūkęs nuo to, kas de dasi
Lietuvoje.

– Ar tarp dabartinių dai li nin -
kų matote tokių kaip Petra vi -
čius,  Domšaitis?

– Yra. Ir gana daug. Mano nuo -
mone, Algimantas Švažas (mirė 2003
m. rugsėjo 26 d.) – vienas ge riausių
šiuo laikinių Lietuvos grafikų. Įdomiai
dirba pelnytai  serigrafijos techni kos
pradininku Lietuvoje laikomas Mi -
kalojus Vilutis, po visą pasaulį su pa-
rodomis keliauja Kęs tutis Mustei kis.

– O ką Jūs manote apie šiuo
metu organizuojamas parodas
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
cent re, Lietuvių dailės muzieju-
je, Lemonte?

– Lietuvių dailės muziejus yra
sklepas ir viskas. Ši galerija lietuvių-
dailininkų negarsina, parodas pama-
to tik patys lietuviai. Atrodo, kad
galerijos vadovai susirgo ,,sklepo
kompleksu”. Kiek girdžiu, Čiurlionio
galerija, pradėjus vadovauti naujai
direktorei, mėgina garsinti Lietuvos
dailininkus tarp amerikiečių. 

– Gal Jūs galite pasidalinti
paslaptimi, kaip mums ,,prasi -
mušti” su lietuvių dailininkais
tarp amerikiečių?

– Vienintelis kelias – parodas da -
ryti amerikiečių galerijose. Kai suga l -
vojau steigti muziejų Lemonte norė-
jau, kad jis būtų lietuviško meno
garsintojas. Muziejus gali atlikti tą
darbą. Visoje Amerikoje muziejai kei-
čiasi parodomis. Aš garsinau V. Petra-
vičių. Jo paroda iš Midwest Museum
of Amerika, IN keliavo gal į ko kius 20
skirtingų muziejų. Muzie jai dalijasi
parodomis. Ir tik taip, bend radar-
biaudamas su kitais, gali mū sų dai-
lininkų darbus parodyti ir ame ri-
kiečių žiūrovui. 

– O asmeniniai ryšiai turi įta -
kos?

– Jei pradedi bičiuliautis su mu -
ziejais, atsiranda ir asmeniniai ryšiai.
Atsiranda draugystė, noras kartu
daryti parodas.

Čiurlionio galerijos, kurios tary-
bai kažkada priklausiau, parodas
vežiau į ukrainiečių, latvių galerijas.
Keletą parodų turėjome Midwest
Museum of America. Tas parodas
ruošdavome vien tam, kad garsin-
tume lietuvius dailininkus.

– Jūsų nuomone, kokioje vie -
toje stovi lietuvių dailė pasau -
lyje?

– Mes tikrai nesame paskutiniai.
Man teko dalyvauti ,,Art Expo”,
kurio je dalyvaudavo 300–400 galerijų
iš viso pasaulio. Ten mes turėjome
įren gę savo mažą galeriją, kuri  garsi-
no lietuvius dailininkus. Vienos paro-
dos metu gavome pasiūlymą parduoti
vi sus Prano Domšaičio darbus už
800,000 dol. Bet pagalvojau, kas iš to?
Ką Lietuvių Fondas darys su tais pi -
nigais? (juokiasi). 

Jei kalbėsime rimtai, reikia, kad
visas pasaulis matytų mūsų daili nin -
kų darbus. Jie to tikrai verti. Lie -
tuvoje gyvenantys dailininkai bend -
ra darbiauja su užsieniečiais, keičiasi
parodomis, jie atsigabena parodas iš
Paryžiaus, iš Vokietijos, iš Belgijos ir
t.t. Ir lietuviai dailininkai keliauja po
visą Europą. O ką mes čia darom?
Nieko. Užsi darėme ir viešpataujame. 

– Mane asmeniškai pardavi-
mai neramina. Jei pardavinėsi -
me po 1–2 paveikslus, kolekcija
išsimėtys ir jos vertė sumažės.
Ką Jūs apie tai galvojate?

– Savaime aišku. Kolekcija ver -
tin ga tada, jei joje yra surinkti visi

me nininko darbai. Todėl aš Lietuvos
dailės muziejui atiduodu visą savo su -
rinktą V. Petravičiaus kolekciją. Dai li -
ninkas per savo gyvenimą yra par-
davęs daug darbų, jie yra išsibarstę,
visų surinkti tiesiog neįma noma.

– Kiek Jūs išdirbote Čiurlio-
nio galerijos taryboje?

– Gal kokius ketverius metus.
Ta čiau, kai man nepasisekė įkurti tik-
ro muziejaus Lemonte, pasitraukiau.
Ne galima taip nuvertinti meną ir lai -
kyti jį sklepe. Kas girdėjo – Dailės
mu ziejus – sklepe?! Aš tuo metu bu -
vau Tarybos pirmininkas, turėjo me 4
posėdžius, ginčai būdavo ne apie tai,
kaip išsaugoti meną, o apie tai, kas
čia yra vyriausias meno žinovas. Ir
kiekvienas buvo vyriausias. Negalė -
jau to pakęsti ir pasitraukiau.

Ką darė Lietuva 1918 metais?
Pir masis dalykas iškovojus nepri -
klau somybę buvo – visą meną ,,pas-
tatyti ant kojų”. Geriausius daili -
ninkus siuntė studijuoti į Paryžių.

– Dėkojame už Lietuvai do va -
notus V. Pet ra vičiaus kūri nius.
Ti kime, kad tiek Juozo Mie  liulio
(kuris taip pat padovanojo savo
kūrinius Lietuvai), tiek V. Pet -
ravičiaus darbai užims deramą
vietą naujajame Nacionaliniame
dai l ės  muziejuje.

– Aš tikiu, kad laikui bėgant dau-
guma lietuvių dailininkų darbų grįš į
Lietuvą. Gaila, kad dailininkų vaikai,
kurie daugiausia turi tų darbų, kar-
tais nori tik auksą už juos gauti.
Išeivijos dailininkų darbai yra Lie-
tuvos turtas.

Man buvo malonu pasidalinti
mintimis su Jūsų skaitytojais. Ven giu
reklamos, tačiau norėjau pa ska tinti
žmones, kad jie pradėtų siųsti sa vo
kolekcijas į Lietuvą.

Be to, mums, dipukams, reikia
at siminti, kaip su mumis elgėsi se -
nieji lietuviai – kai atvažiavome į
Ame riką senieji lietuviai mūsų ne pri -
ėmė. Dabar atvyko nauja karta. Ji
pradeda dominuoti, mūsų karta mirš-
ta. Reikia perduoti savo organizacijas
į atvažiavusiųjų rankas, netrukdyti
jiems dirbti.

Daugiau kultūrą turėtų remti ir
Lietuvių Fondas, tokiu tikslu jis ir
buvo kuriamas.

Įkuriant Lietuvių dailės muziejų
Lemonte, Lietuvių Fondas skyrė
15,000 dol., o kitą pagalbą suteikė
Lietuvos dailės muziejus (direktorius
R. Budrys) – atsiuntė per 400 grafikų
darbų, kad mes juos parduotume ir
taip būsimam muziejui užsidirbtume
pinigų. Tai jie pirmieji ištiesė pagal-
bos ranką. O kai dabar reikia jiems
padėti – kyla didžiausias triukšmas. 

Labai norėčiau matyti, kad Čiur -
lionio galerija turėtų narių, kaip kad
turi meno draugijos Amerikoje. Nauji
nariai išsirinktų naują valdybą ir
tarybą, nes dabartinė valdyba susi -
ren ka gal vieną kartą per 25 metus
(juokiasi). Jei dar bus pasirūpinta pa -
rodų draudimu, kurio dabar nėra,
ateis laikas, kada Čiurlionio galerija
bus žinoma ne tik lietuvių bend ruo -
menėje, bet ir tarp amerikiečių. O ir
ga lerijos surenktomis parodomis su-
sidomėtų kiekvienas amerikiečių
muziejus. Tik reiktų jiems parašyti,
nusiųsti darbų nuotraukas ir jie
mielai mūsų  dailininkų parodas pri-
imtų. Tokias parodas suruošti privalo
padėti Lietuvių Fon das, kuris šiuo
metu labai mažai re mia kultūrinius
projektus, o reklamuojasi, kad jie
išlaiko kultūrą. 

– Ačiū už pokalbį.

Kalbino Laima Apanavičienė
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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

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

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

IEÕKO DARBO

IEÕKO DARBO
* Moteris, turinti medicininį išsilavi-
nimą, vairuojanti, gali padėti pagyve-
nusiems žmonėms pagaminti maistą,
pabendrauti, Marquette Park, Brigh-
ton Park ir aplinkiniuose rajonuose.
Tel. 773-387-7232.

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

* Profesionali slaugė ieško pagyve-
nusių žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu kartu. Buitinė anglų kalba,
vairuoja, patirtis, rekomendacijos. Gali
pirkti darbą. Tel. 708-447-4501.

* Siūlykite darbą antradienį, ketvir-
tadienį ir naktimis. Tel. 630-706-1188.

* Moteris ieško valymo darbo šešta-
dieniais pietiniuose rajonuose. Tel.
630-863-1168.

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

Naujesniame name.
Tel. 708-656-6599

PINE BLUFF,
ARKANSAS 
LLIIEETTUUVVIIAAMMSS,,

KKUURRIIEE
GGAAMMIINNTTŲ
SSKKAANNŲ

LLIIEETTUUVVIIŠŠKKĄ
MMAAIISSTTĄ,, IIŠŠNNUUOOMMOOJJAAMMAASS

RREESSTTOORRAANNAASS,, 
KKUURRIISS TTIIKKRRAAII TTUURR�TTŲ
DDIIDDEELLĮ PPAASSIISSEEKKIIMMĄ..

Tel. 501-663-7579
Marija

* Moteris ieško darbo. Gali pakeisti
bet kurią savaitės dieną arba išleisti
atostogų. Turi žalią kortą, susikalba
angliškai, vairuoja automobilį. Tel.
773-983-2879.

* Moteris ieško bet kokio senelių
priežiūros darbo. Siūlyti įvairius va-
riantus, gali pakeisti, išleisti atostogų.
Tel.773-744-9498.

* Moteris ieško darbo. Dirba su
sunkiais ligoniais ir su visomis apa-
ratūromis. Geros rekomendacijos. Tel.
773-396-9232.

* Ieškau darbo, kur galėčiau atsivesti
savo dukrytę kartu. Galiu padėti su-
tvarkyti namus, prižiūrėti vaikus ar su
seneliais pabūti. Visi pasiūlymai mane
domina. Tel. 708-945-0005.

Ißnuomojamos gyvenamos
patalpos Oak Lawn rajone,

95 Str. ir Melvina Str.
Tel. 708-359-0899

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.

NuolaidaNuolaida
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MÙSÛ ÕEIMOSE �
Veronika Angelė

Gecevičiūtė gimė 2008
metais gegužės 29 d.
Džiaugiasi tėveliai Onu-
tė ir Rimas susilaukę
nuostabios dukrelės. Ve-
ronika Angelė buvo tėvo
Antano Saulaičio pa-
krikštyta Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijo-
je š. m. rugsėjo 7 d. šv.
Mišių metu. Onutės se-
suo Stefutė ir Rimo bro-
lis Jonas sutiko būti Ve-
ronikos Angelės krikšto
tėvais.

Šeima

SVEIKINAMESVEIKINAME
Š. m. rugsėjo 25 d. JAV kariuomenės bazėje Schweinfurte, Vokietijoje,

JAV kariuomenės kapitonas Aleksas Newsom buvo apdovanotas Sidabrine
žvaigžde (Silver Star) – trečiu aukščiausiu pažymėjimu už narsą Afganistano
karo lauke, kur jis praleido penkiolika mėnesių. Įteiktame rašte sakome, kad
,,Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas apdovanojo kapitoną Aleksandrą
Newsom Sidabro žvaigžde už drąsą, tarnaujant savo dalinio vadu, palaikant
‘Operation Enduring Freedom’. Jo ramūs ir sutelkti veiksmai išsaugojo jo
dalinyje tarnavusių karių gyvybes. Jo dalyvavimas paskuko karo mūšį kita
linkme, jis svariai prisidėjo kovojant prieš skaičiumi pastebimai gausesnes
priešų pajėgas. Jo herojiški veiksmai priklauso iškiliausioms tarnavimo ka-
riuomenėje tradicijoms.”

Sveikiname Aleksą ir didžiuojamės juo. Prisiminkime savo maldose visus
dar tebekovojančius. 

LA Šv. Kazimiero parapijos biuletenio ,,Lietuvių žinios” 
ir ,,Draugo” info

John ir Marytė Utz (seneliai), John Zdanavičius (krikšto tėvas), Stefutė
D'Agostino (krikšto mama), Veronika, Angelė Gecevičienė (močiutė),
Onutė ir Rimas Gecevičiai (tėveliai).

Margumynai

Filmo anonse nusifilmavo tikra 
Tado Blindos giminaitė

Lapkričio 7-ąją naujojo nuoty-
kinio lietuviško kino filmo apie Tadą
Blindą kūrėjai atskleis legendomis
apipintą svieto lygintojo kilmę. Į
klausimą, ar iš tikrųjų lietuviškasis
Robinas Hudas egzistavo, bus atsaky-
ta filmo „Tadas Blinda: pradžia”
anonso premjeroje.

Filmo, kuris dar neprasidėjus fil-
mavimui susilaukia didelio dėmesio,
anonse nusifilmavo tikra Tado Blin-
dos proproproanūkė. „Tadas Blinda
ateina pas žolininkę, kad ši jam iš-
burtų ateitį. Ir pradeda matyti atei-
ties vaizdus...”

Tik tiek anonso siužeto išduoda
kino filmo apie Tadą Blindą kūrėjai,
paliekantys intrigą dėl 21-erių Tado
Blindos proproproanūkės Gretos pa-
sirodymo.

„Dalis legendinio ‘Tado Blindos’
serialo žiūrovų mano, kad jis buvo tik

romano puslapiuose, o vėliau seriale
egzistavęs herojus. Tokia klaidinga
nuomonė susidariusi dėl visų neįti-
kėtinų Blindos nuotykių, kurie iš tie-
sų yra rašytojo R. Šavelio kūryba.

Nors daug tikslių šios asmenybės
gyvenimo faktų nėra žinoma, bet yra
išlikusi jo giminė, gyvenanti toje
pačioje vietovėje, kur gyveno Blinda.

„Tadas Blinda: pradžia” – ne
1972 metais sukurto populiaraus TV
serialo, kuriame pagrindinį vaidmenį
atliko aktorius Vytautas Tomkus,
perdirbinys. Kino filmas vaizduos
unikalią, nei televizijos, nei kino ek-
ranuose neperteiktą šio, vienų nusi-
kaltėliu, kitų – herojumi vadinamo
veikėjo jaunystę.

Šis Blindos gyvenimo etapas
aprašomas R. Šavelio romane, tačiau
į populiarųjį TV serialą nepateko.

LRT.lt
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VIKTORAS JAUTOKAS

Pastaruoju metu daug kalbama
apie aukštas benzino kainas. Poli-
tikai ir valdžia nesutaria, ką daryti,
kaip išspręsti šią keblią padėtį. Vieni
kaltina benzino bendroves, kiti siūlo
ieš koti naujų naftos šaltinių tose
vieto se, kuriose iki šiol buvo drau-
džiama tai daryti. Ekonomistai įro-
dinėja, kad kainas nustato paprastas,
gerai žinomas ekonomikos dėsnis:
pasiūla ir paklausa. Kai paklausa di-
dėja, kyla kainos. Pasiūla ir paklausa
yra kla sikinis ekonomikos dėsnis:
naftos pa siūlą nustato naftos tiekėjų
kartelis (cartel), kuris nusprendžia,
kiek per dieną paleisti naftos statinių
į rinką.

Iš kito taško žiūrint, labai daug
kalbama apie oro taršą, kurios viena
iš priežasčių yra per didelis benzino
naudojimas. Kuo daugiau sunaudo-
jame benzino, tuo labiau užteršiame
orą anglies dvideginiu, sukeliančiu
šiltadaržio reiškinį (greenhouse
effect). Sušilusi gamta tirpdo ledy-
nus, kurie betirpdami pakelia van-
denynų vandens lygį.

Kalbant apie oro teršimą, prisi-
menu mano bendradarbio latvio prieš
daug metų pasakytus žodžius. Vieną
rytą, atvykęs į darbą, man sako: „Ži -
nai, mes greitai patys save nunuo -
dysime.” Mat sugedus nuosavam
automobiliui, jam reikėjo į darbą va-
žiuoti autobusu. Belaukiant prie di -
delės gatvių sankryžos, susidarė di -
delė automobilių spūstis, reikėjo
ilgiau ten pastovėti. Čia oras pasidarė
toks tvankus, toks užterštas, kad net
buvo sunku kvėpuoti. Tada naudojo
benziną, kuriame buvo švino. Jo
tąsyk pasakyta mintis ir šiandien dar
galioja.

Kaip žinome, laikui bėgant švi-
nas buvo pašalintas iš benzino. Pra-
dėta gaminti automobilių variklius,
pritaikytus benzinui be švino. Ma-
nyta, kad, jei benzine nėra švino,
benzine problema išsisprendė. Atro-
dė, kad viskas sutvarkyta: oras šva-
resnis, mažiau užterštas. Bet tada
taip pat buvo žinoma, kad benzinas,
nors ir be švino, vis tiek teršia orą,
nors ne tiek daug.

Ilgainiui kažkas sugalvojo ga-
minti vis didesnius ir didesnius auto-
mobilius (SUV’s), kurie sunaudoja
beveik dvigubai daugiau benzino
negu lengvieji. Be to, jie daug dau-
giau teršia orą, sukeldami vis didesnį
ir didesnį šiltnamio reiškinį. Padi-
dinta paklausa sukelia kainų kilimą.
Atrodo, kad didžiųjų automobilių
savinin kai visai nepagalvoja apie oro
taršą. Medžiai, augmenija ir vande-
nynai pasiima anglies dvideginį. Jei
jo atsiranda per daug, nebepajėgia jo
pasiimti – viršnormis pasilieka ore.
Čia reikia priminti, kad automobiliai
išmeta ir žmogaus sveikatai žalingas
daleles, kurios kvėpuojant patenka į
plaučius. O kas toliau? Patys pagal-
vokime.

Kaip anksčiau minėjau, valdžia ir
norintys būti valdžioje pateikia įvai-
rius pasiūlymus, kaip spręsti šią
pavojingą padėtį. Dauguma jų siūlo
ieškoti naujų naftos šaltinių, bet
labai mažai kalbama apie naujų
energijos šaltinių, pakeičiančių ben-
ziną, paieškas. Tada gamta nebūtų
tiek daug nuodijama. Turbūt benzino
bendrovės stovi politikų užnugaryje.
Nestinga švarių energijos šaltinių, tik
reikia tyrimams skirti daugiau pinigų
ir išsiaiškinti, kaip pigiau ir greičiau

pagaminti švariąją energiją. Jei buvo
įmanoma nuskristi į Mėnulį ir grįžti
atgal į Žemę, tikrai įmanoma nedel-
siant pagaminti naująjį pakaitalą.

Džiugu, kad gamtos tarša susirū-
pino ne politikai, bet atsirado supran-
tančių padėtį pavienių asmenų. Šie
žmonės padovanojo mums rankinius
telefonus, skaitmeninę televiziją,
internetą. Jie taip pat investuoja savo
pinigus ir sukelia lėšų tyrimų cent-
rams, kad kuo daugiau būtų naudoja-
ma atsinaujinanti energija. Jie sten-
giasi, kad kuo greičiau ir daugiau bū-
tų gaminamas gamtai ne taip labai
kenksmingas benzino pakaitalas.
Svarbiausia, kad jie finansiškai remia
energijos šakas, daug pinigų skiria,
kaip ekonomiškiau panaudoti saulės,
vėjo, geošilumos energiją elektrai
gaminti. Taip pat remia biokuro tyri-
mus, kad vietoj benzino kuo greičiau
būtų pagamintas naujas kuras.

Elektros gamyba

1.  Saulės energija panaudojama
dviem būdais. Vienas, dabar naudoja-
mas, yra saulės celės. Saulei į jas švie-
čiant, gaminama elektra. Ši sistema
gana brangi, bet dedama daug pas-
tangų, kaip sumažinti kainą ir kuo
daugiau pagaminti elektros. Iš dalies
jau padaryta pažanga: gaminama
lanksti saulės celių juosta, duodanti
daugiau elektros. Ši sistema ypač
naudojama daug saulėtų dienų turin-
čiuose kraštuose.

2. Kitas būdas – saulės energijos
pajungimas elektros gamybai yra vei-
drodžiai. Veidrodžių surinkimo sis-
tema suburia saulės spindulius į
srautus, kurie kaitina vandens ba-
kus. Įkaitintas vanduo iki virimo
laipsnio siunčiamas į turbinas, kurios
suka elektros generatorius. Kaitina-
mos ir atsarginės vandens talpos. Jos
panaudojamos užslinkus debesims ir
nakties metu. Kaip ir saulės celės,
taip ir veidrodžių sistema naudojama
karštame ir saulėtame klimate. Pas-
taruoju metu veikiančios Ispanijoje,
prie Seville miesto ir California vals-
tijoje, Mojave dykumoje.

3. Jau tikriausiai esame girdėję,
kad vėjas gali sukti elektros genera-
torius. Pastaruoju metu labai spar-
čiai pradėta gaminti vis galingesni ir
net silpnu vėju varomi generatoriai.
Naujai suprojektuotus  propelerius
suka net silpniausias vėjas. Genera-
toriai dažniausiai statomi tokiose
vietose, kur beveik niekados nenusto-
ja pūtęs vėjas, ypač prie vandenynų.
Ši sistema labai naudojama Danijoje.

4. Geošilumos energija jau nau-
dojama tose vietose, kur iš žemės na-

tūraliai veržiasi karštas vanduo, ku-
ris tiesiai leidžiamas į turbinas, su-
kančias elektros generatorius. Gaila,
kad tokių besiveržiančių karšto van-
dens šaltinių yra labai mažai.

Žinome, kad Žemės vidurys ne-
paprastai karštas. Galvota, kaip tą
karštį pajungti elektrai gaminti. Pa-
naudojus vėliausią techniką, prasi-
dėjo bandymai. Išgręžus apie trijų
mylių gilumo skylę, surasta 300 laip-
snių  Fahrenheito temperatūra, kuri
yra aukštesnė negu vandens virimo
temperatūra (212 laips. F). Išgręžė ir
kitą skylę. Į abi skyles įleido plieno
vamzdžius. Per vieną vamzdį šaltą
vandenį pumpavo žemyn, o per kitą –
verdantį karštą vandenį kėlė į viršų.
Šiuo būdu išgautas karštas vanduo
taip pat panaudojamas elektrai ga-
minti. Vokietijoje, Unterhaching vie-
tovėje, netoli Muencheno miesto,
greitai pradės veikti naujoji geošilu-
minė sistema.

Biokuras

Norint apsaugoti gamtą nuo už-
teršimo, reikia pakeisti benziną į kitą
kurą arba labai sumažinti jo naudo-
jimą. Dabar pagrindinis jo pakaitalas
yra etanolis, mažai teršiantis aplin-
ką. Šiuo metu JAV etanolį gamina iš
kukurūzų, o Brazilijoje – iš cukrinių
nendrių. Kai per didelis kukurūzų
kiekis sunaudojamas etanoliui paga-
minti, mažiau jų lieka žmonių mais-
tui ir gyvulių pašarui. Kukurūzų trū-
kumas kelia kainą. Kainai kylant,
brangsta maisto produktai.

Norint to išvengti, pradėti inten-
syvūs tyrimai, kaip pagaminti etanolį
iš atliekų, pvz., iš pjuvenų ir kitų
medžių liekanų, kukurūzų stiebų,
sorų (switch grass). Iš medžių ir kitų
atliekų daug sunkiau ir brangiau
gaminti etanolį negu iš kukurūzų ar
cukrinių nendrių, nes reikia naudoti
brangų celiuliozinį būdą. Bet kelios
bendrovės deda visas pastangas, ieš-
kodamos būdo, kaip pigiau ir greičiau
atliekas paversti į etanolį. Paminėsiu
tik dvi bendroves.

„Range Fuel” bendrovė dar šiais
metais Georgia valstijoje (JAV) nu-
mato pradėti statybą netoli lentpjū-
vės, panaudojant etanolio gamybai
pjuvenas ir kitas medžių atliekas. Ši
bendrovė pagerino 1920 metų vokie-
čių Fischer-Torpsch procesą, kaip
išgauti skystą kurą iš akmens ang-
lies. Bendrovė tikisi, kad šių metų
pabaigoje pradės gaminti etanolį pri-
einama kaina.

Bendrovė „Coskata”  jau pradėjo
gaminti etanolį iš visokiausių atliekų

– šiukšlių, medžių, naudotų padangų
ir net išmetamųjų vystyklų. Bendro-
vė naudoja trijų pakopų procesą:
atliekas paverčia į sintetines dujas,
kurias mikroorganizmai paverčia į
etanolį. Pagaminti vieną galoną eta-
nolio kainuoja vieną dolerį. „Coska-
ta” susitarė dirbti kartu su General
Motors automobilių gamykla. „Cos-
kata” gamins etanolį, o „General Mo-
tors” – tam pritaikytus automobilių
variklius.

Yra ir daugiau šaltinių, iš kurių
galima gaminti švaresnį ir skystą ku-
rą. Vienas iš jų yra dumbliai (algae),
kurie labai greitai plečiasi vandens
paviršiuje. Vyksta tyrimai, kaip leng-
viau iš jų išgauti alyvą ir, pavertus į
skystą kurą, naudoti automobilių va-
rikliams. Šia alyva susidomėjo ir lėk-
tuvų bendrovės, nes ją įmanoma pa-
naudoti ir sprausminių lėktuvų va-
rikliams.

Kitas šaltinis – vandenilis. Tai
švariausias ateities kuras. „American
Honda” bendrovė pagamino vande-
niliu varomus automobilius ir juos
bando „Honda” parinkti žmonės
South California, kur įrengė vande-
nilio degalines. Ši bendrovė, panau-
dodama saulės energiją, pati gamina
vandenilį savo degalinėms.

Pabaigai

Žinome, kad pakeisti benzino
neįmanoma per trumpą laiką. Bet
pastebime, kad šiam tikslui dedamos
didelės pastangos. Sukaupus daug
daugiau jėgų tyrimams, tyrimams,
tyrimams, viskas paspartėtų, bėgte
bėgtų šuoliais link užsibrėžto tikslo.
Reikia pasakyti, kad amerikiečiai
sunaudoja daugiausia benzino, todėl
yra didžiausi oro teršėjai. Vidutiniš-
kai kiekvienas amerikietis per metus
išleidžia į orą 22 tonas anglies dvi-
deginio, o pasaulinis vidurkis yra tik
5 tonos žmogui.  Būtina sumažinti
vienu ar kitu būdu benzino naudo-
jimą; naudoti labiau ekonomiškus,
mišrius (hybrid) ir lankstaus kuro
(flex fuel), o ne didžiuosius (SUV’s)
automobilius.

Čia pateikiau tik keletą pavyz-
džių, kas yra daroma ir kaip greičiau
atitrūkti nuo benzino priklausomy-
bės, ypač importuoto iš užsienio. Šiuo
atžvilgiu sutaupytume daug pinigų,
taptume savarankiškesni ir nebū-
tume priklausomi nuo kitų valstybių.
Pinigai pasiliktų pas mus, nes ne-
plauktų į svetimų naftos tiekėjų
rankas. Ir dar kartą priminsiu, kad
kartu nepriklausytume nuo kitų val-
stybių malonės.

Naujos energijos plėtra

Vėju varomi elektros generatoriai pastatyti Atlanto vandenyne, netoli
Liverpool miesto Anglijoje.

Lenkti veidrodžiai Ispanijoje, prie
Seville miesto.
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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

,,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”

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

Lietuvos regionû margumynai

Panevėžys jau turi mokslinių tyrimų centrą
Spalio 16 d. Panevėžio mechatro-

nikos centre atidarytas ilgai lauktas
šios įstaigos padalinys  – Technolo-
gijų demonstravimo centras (TDC).
Jame veiks net trys aukštųjų tech-
nologijų mokslinės laboratorijos ir tai
bus vienintelis jas turėsiantis centras
Lietuvoje.

Beveik 400 kv. m ploto TDC įsi-
kūrė mikrotechnologijų, spektro-
metrijos (medžiagotyros), medžiagų
mechaninių ir magnetinių savybių
nustatymo laboratorijos, mokslinin-
kų kabinetas. Brangią vokišką, šve-
dišką įrangą įsigijusias laboratorijas
aptarnaus 8 mokslininkai, kurių po-
tencialą subūrė Kauno technologijos
universiteto Panevėžio institutas.

Be tyrimų mokslo labui, juos ga-
lės užsisakyti verslo atstovai, labora-
torijomis turės galimybę naudotis
technologinių studijų magistrantai.
Planuojama, jog TDC organizuos kva-
lifikacijos kėlimo kursus, aukštos
kvalifikacijos specialistų rengimą ir
stažuotes pagal verslo įmonių užsa-
kymus, konsultuos verslininkus aukš-
tųjų technologijų ir mokslinių tyrimų
srityje.

TDC įkurtas ES struktūrinių
fondų ir LR bendrojo finansavimo
lėšomis. Projekto vertė – 4,8 mln. Lt.
240 tūkst. Lt prie projekto prisidėjo
Panevėžio miesto savivaldybė.

Bernardinai.lt

LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ
SÂJUNGA

Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto 
apylinkèse ir priemiesçiuose

Patarnavimas 24 val.

A † A
VYTAUTAS S. SEMIOTAS

Mirė 2008 m. spalio 30 d. Hines veteranų ligoninėje.
Gimė 1931 m. rugpjūčio 21 d. Lietuvoje.
Nuliūdę liko: dr. Rūta Kyras Haggert ir dr. Laura Kyras

Colona su šeimomis, draugai Rimas ir Pranutė Laučkaitė
Domanskiai su šeima.

A. a. Vytautas buvo brolis a. a. dr. Irenos Kyrienės, kuri mirė
1988 m.

Atsisveikinimas ir šv. Mišios įvyks šeštadienį, lapkričio 8 d.
11 v. r. Šv. Kazimiero kapinių koplyčioje.

Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapi-
nėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Daugiau informacijos tel. 312-399-6619, Rimas Domanskis

Mūsų Mamytė

A † A
ANTANINA GALINAITIENĖ

mirė 2008 m. spalio 29 d., trečiadienį, 5 val. p. p.
Laidotuvės įvyks antradienį, lapkričio 4 d. Memorial Park

Cemetery, Floridoje.
Liūdi: sūnus Alfredas, marti Rūta Galinaitis, duktė Elena ir

žentas Zigmantas Radvilos, anūkai Aras, Saulius, Andrius ir
Audra.

Mylimo vyro, draugo ir artimiausio žmogaus
A † A

ANTANO

netekus, mielai VANDAI BRAZDŽIŪNIENEI, jos vai-
kams DANUTEI, KRISTINAI ir ANTANUKUI, taip pat
jų šeimoms, reiškiame mūsų gilią užuojautą.

Vanda ir jos šeima nuoširdžiai ir su didele meile rū-
pinosi jos vyro Antano sveikata, kol mūsų aukščiausias jį
pasišaukė į savo namus.

Ilsėkis ramybėje mielas Antanai ir lai amžinoji šviesa
tau šviečia!

Ramunė Dičius ir šeima

Palangos tiltas verslininkams nepatrauklus
Šiemet jau penktą kartą neįvyko

Palangos jūros tilto gale įrengtos
prieplaukos laivams švartuotis nuo-
mos konkursas. Palangos savivaldy-
bės administracijai nepavyksta išnuo-
moti jūros tilto prieplaukos. Nesu-
laukta nė vieno siūlymo. 

Pasak Palangos savivaldybės ad-
ministracijos Verslo ir turto skyriaus
vyriausiojo specialisto K. Jakubaus-
ko, Viešųjų pirkimų komisija rinksis
ir spręs, ką daryti toliau. Neatmeta-
ma galimybė išnuomoti prieplauką
už simbolinį vieną litą.

Pagal nuomos konkurso sąlygas
verslininkai tilto prieplauka galėtų
naudotis penkerius metus. Pradinis
metų nuomos dydis – 12,744 litai.

Pirmuosius du kartus šių metų
pradžioje prieplauką siūlyta išsinuo-
moti už 25,4 tūkst. litų per metus.
Tačiau net ir perpus mažesnė kaina
laivyba užsiimančių įmonių nesu-
gundė.

Visus išgąsdino konkurso sąlyga,
pagal kurią penkeriems metams
prieplauką prie tilto išsinuomojusi
įmonė savo lėšomis ją privalėtų su-
tvarkyti pagal Valstybinės vidaus
vandenų inspekcijos reikalavimus.
Prieš ketverius metus viena Klaipė-
dos įmonė laivu ,,Giruliai” organiza-
vo keliones iš uostamiesčio į Palangą
ir atgal. Tačiau ši paslauga nesulaukė
didelio susidomėjimo.

,,Lietuvos žinios”
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�Dr. A. Kavaliūnas po sunkios li–
gos sugrįžo į savo kabinetą, 5540 S. Pu -
laski Rd., Chicago, IL, tęsti vidaus ligų
praktikos. Jis dirba antradieniais, ket -
virtadieniais ir šeštadieniais nuo 10 val.
r. iki 12 val. p. p. Tel. pasiteiravimui:
773-585-2802.

�Šv. Mišios už a. a. Algį Stankų-
Saulaitį bus aukojamos sekmadienį,
lapkričio 9 d., 6 val. v. Palaimintojo Jur -
gio Matulaičio misijoje. Kviečiame visus
draugus prisiminti jį bendroje maldoje.

�Lapkričio 2 d., sekmadienį, 5
val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gi -
mimo bažnyčioje, 6812 S. Wash te naw
Ave., Chicago bus atliekamas Cheru -
bini Requiem C-minor (1816 m.). Kon -
certe dalyvauja Lincoln Cham ber
cho ras ir orkestras (dirigen tas Timo -
thy Woods). Bilietų kaina – 15 dol.
Koncerto dieną prie įėjimo durų – 20
dol. Bilietus galite užsisakyti tel. 815-
806-0066 arba: 

lincolnchamberproductions.org

�Vėlinių susikaupimo apeigos
vyks š. m. lapkričio 2 dieną, sekma-
dienį, 1 val. p. p. prie įsteigėjų pa-
minklo Čikagoje, ties Pulaski ir 111
gatvių sankryža. Apeigas organizuoja
ir re mia Šv. Kazimiero lietuvių ka-
pinių skly pų savininkų draugija. Re-
ligines apeigas atliks kapinių direkto-
rius kunigas Jonas  Kuzinskas. Šven-
tėje dalyvaus Šaulių organizacijos
atstovai, ,,Lituanicos” skautai.   Kvie-
čiame lie tuvius kuo gausiau dalyvau-
ti Vėlinių – mirusiųjų atminimo šven-
tėje, kad galėtume parodyti vyskupi-
jos vadovams, jog Šv. Kazimiero lietu-
vių kapinėse bus visą laiką laikomasi
tau tinių ir religinių tradicijų, kad
mes gerbiame savo artimųjų ir pro-
tėvių atminimą maldomis ir žvakelių
uždegimu.

�Lapkričio 6 d., ketvirtadienį, 1
val. p.p. ,,Seklyčioje”, 2711 W. 71st
Street, Chicago, IL, įvyks Zarasiečių
klubo metinis susirinkimas.

�Suvalkiečių klubo metinis su -
sirinkimas įvyks lapkričio 13 d., ket -
virtadienį, 1 val. p.p. ,,Seklyčioje”,

2711 W. 71st Street, Chicago, IL.

�Kviečiame atvykti į Vytauto
Di  džiojo Šaulių rinktinės namus!
(Ad resas: 2417 W. 43th Street, Chi -
cago, IL). Lapkričio 15 d. 7 val. v.  sa -
vo dra bužių kolekciją ,,Kartą Ame -
rikoje...” rodys rūbų dizainerė Vida
Leonavičiūtė-Insodienė iš Lietuvos.
Ren ginyje dalyvauja dainų ir šokio
teatras ,,Pasaka”. Kaina – 30 dol.
Dau giau informacijos tel.: 773-875-
4532 (Lina Margalavičius) arba 630-
853-2488 (Živilė Ramašaus kie nė).

�Kviečiame į koncertą ,,Per
tamsu”, kuris įvyks sekmadienį, lap -
k ričio 16 d., Jaunimo rūmų salėje,
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
Koncerte dalyvaus lietuvių meno
ansamblis ,,Dainava”, tautinių šokių
ansamblis ,,Grandis”, Maironio litu-
anistinės mokyklos mokiniai, tau-
tinių šokių grupė ,,Spindulys”, Pal. J.
Matulaičio misijos vaikų choras
,,Vyturys” ir ,,Dainavos” ansamblio
vyrų vienetas.  Dalyvaudami parem-
site PLC Jaunimo rūmų salės apšvie -
timo įrangos vajų. Bilietai: suaugu-
siems – 10 dol., moksleiviams ir vai -
kams – 5 dol., 12 v. p. p. bus galima
nusipirkti pietus. Koncerto pra džia 1
v. p. p. Visus maloniai kvie čiame.

�Šakių klubo metinis susirin ki -
mas įvyks lapkričio 20 d., ket vir ta -
dienį, 1 val. p.p. ,,Seklyčioje”, 2711 W.
71st Street, Chicago, IL.

�,,Verta pagirti lietuves moteris, –
teigia XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir
kūrybos simpoziumo organizacinio
ko miteto kopirmininkas dr. Stasys
Bač kaitis, – jos ne tik šauniai pa-
sižymėjusios moksliniais pasieki-
mais, bet labiau interesuojasi ben-
dravimu su užsienio mok slininkais ir
pasiryžusios gausiai da  lyvauti sim-
poziume”. Visuomenė nuo  širdžiai
kviečiama užpildyti  PLM KS moks-
linių ir plenarinių sesijų patalpas ir
pasiklausyti tų šauniųjų lie tuvių
moterų (žinoma, ir vyrų) prane šimų.
PLMKS įvyks Pasaulio lietuvių cen-
tre (Čikagos priemiestyje), Lemont,
IL, lapkričio 26–30 d.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
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

Šio mėnesio pradžioje buvo iš -
siųsti kvietimai į Draugo fondo narių
15-tą suvažiavimą. Suvažiavimas
įvyks lapkričio 8 dieną, šeštadienį,
Jau nimo centre Čikagoje. Su va -
žiavime bus išrinkti nauji direktoriai
ar perrinkti buvę. Šiame suvažiavime
2-jų metų kadenciją baigia Vytenis
Lietuvninkas, Rūta Jautokienė, dr.
Ona Daugirdienė ir dr. Algis Nor -
vilas. Kontrolės komisija yra perren -
kama, jei jos nariai sutinka toliau tęs -
ti šias pareigas: Antanas Paužuolis,
Vi da Sakevičiūtė ir Danguolė Kvik -
lytė. Be to, suvažiavime girdėsime iž -
di ninko pranešimą ir naujausias in -
vestavimo žinias iš brokerio Gyčio
Ka valiausko. Tai mums šiuo metu
ypač rūpi.

Kiekvienas narys, paaukojęs 200
dol., gauną vieną balsą ir turi teisę
da lyvauti suvažiavime, rinkti direk -

to rius bei reikšti savo nuomonę.
Drau go fondas turi ir rėmėjų, kurie
ir gi kviečiami dalyvauti suvažiavime,
nors ir be balsavimo teisės. 

Draugo fondo nariai yra šios fi -
nansinės institucijos ,,Draugui”
remti šeimininkai. DF narių svarba
yra didelė, ypač šiuo metu, kai dien-
raštis išgyvena sunkius finansinius
laikus ir neaiškią ateitį. Nors dauge-
lis aukotojų jau iškeliavo negrįžta-
mai, bet jų aukos padeda užtikrinti
ka talikiško – kultūrinio laikraščio
ateitį. Tad gausiai dalyvaukime
Draugo fondo metiniame suvažia -
vime ir junkimės į jo veiklą.

Kai kurie Draugo fondo rėmėjai į
ru dens vajų atskubėjo net nesulaukę
fondo laiškų.  Jiems nuoširdžiai dėko-
jame.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

• Karaliaučiaus krašto lietu-
viškų mokyklų paramai per Ma-
žosios Lietuvos lietuvių draugiją Či-
kagoje aukojo: $150 Nika Buckhal-
ter. $100 Laima Ardickienė, Stasė
Purvinienė. $50 Adelaida Balbata,
Vytas Raudys, George Švedas. $40
Walter Barkauskas. $30 dr. Gražina
Pauliukonis. $25 Vytautas ir Danutė
Anonis, Algimantas ir Virginija Gu-
reckas, Juozas ir Giedrė Končiai,
Jonas ir Marija Šimonis, James Sto-
kas,  Alfonsas Tuma. $15 Eugenijus
ir Irena Slavinskas, Vytas Zdanys.
$10 Henry Stasas. Dėkojame visiems

rėmėjams. „Karaliaučiaus krašto
lietuvybei”, 1394 Middleburg Ct.,
Naperville, IL 60540-7011.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: tę-
siant vaikų metinę paramą Julius D.
Staniškis $240, Milda Landienė
$240; studentės paramai Danutė
Trotter $1,500. Labai ačiū. „Sau-
lutė”, (Sunlight Orphan  Aid),
414 Freehauf St., Lemont, IL
60439, tel. (630) 243-4275 arba
(630) 243-6435.

� Žurnalistas Vladas Butėnas mirė 1993 m. lapkričio 7 d., taigi prieš
pen kio lika metų. Melsimės už jo sielą sekma dienį, lapkričio 9 d., Tėvų jėzuitų
koplyčioje, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636.

DRAUGO FONDO NARIŲ SUVAŽIAVIMAS

Su 1,000 dolerių:
Dr. Mindaugas ir dr. Austė Vy-

gantai, garbės nariai, iš viso 3,000
dol., Winnetka, IL

Su 200 dolerių:
Stefa Šidlauskas, iš viso 620 dol.,

Oak Lawn, IL
Su 160–100 dolerių:
Aleksas ir Danguolė Vitkai, gar-

bės nariai, iš viso 1,700 dol., Palos
Heights, IL

Marija Vaitkienė, garbės narė,

iš viso 2,900 dol., Belleville, IL
Vandelinas Domanskis, garbės

narys, iš viso 2,150 dol., Jupiter, FL
Jonas Sadūnas, iš viso 800 dol.,

Los Alamitos, CA
Dr. Vytautas ir Aldona Urbai, iš

viso 400 dol., Schererville, IL
Su 25 doleriais:
Dr. Vacys ir dr. Augusta Šauliai,

garbės nariai, iš viso 2,175 dol.,
Lemont, IL.

RUDENS ĮNAŠAI DRAUGO FONDE

Lietuvių Fondo žiemos šventė
2009 m. sausio 17 d.

Pasibaigus vasarai, prasidėjo aktyvus lietuviškų
renginių sezonas. Lietuvių Fondas nusprendė 
pakeisti tradicinio Lietuvių
Fondo pokylio datą.

Skatiname ir kviečiame visus 
dar šiais metais savo įnašais paremti

Lietuvių Fondą.

LIETUVIŲ FONDAS – LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
14911 127thStreet, Lemont, IL 60439 – 630.257.1616 – www.lithuanianfoundation.org

Lauksime Jūsų pokylyje!

Peter  J. ir  Ruth T. Buchas, gyvenantys Oak Lawn, IL, negalėda-
mi dalyvauti „Draugo” pokylyje, paaukojo 150 dol. auką. Nuoširdžiai ačiū
už Jūsų dosnumą.

Antanina Lauraitienė, gyvenanti Plainfield, IL, pratęsdama
„Draugo” metinę prenumeratą mums rašo: „Negalėdama dalyvauti
‘Draugo’ pokylyje siunčiu 100 dol. auką kunigo Albino Spurgio, MIC, buvu-
sio ilgamečio ‘Draugo’ administratoriaus atminimui. Linkiu, kad ir po šimt-
mečio ‘Draugo’ žiburys vis dar šviestų. Linkiu spaudos darbuotojams sėk-
mės ir ištvermės.” Nuoširdžiai dėkojame už auką ir malonius žodžius.


