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Rusija reikalaus duomenų apie Baltijos šalyse 
rengiamas karines pratybas

Briuselis, kovo 4 d. (BNS) - Ru
sijos atstovas prie NATO Dmitrij Ro
gozin pareiškė pareikalausiąs savo 
kolegų Šiaurės Atlanto organizacijo
je pateikti išsamią informaciją apie 
kovo mėnesį Baltijos šalyse vyksian
čias karinių oro pajėgų pratybas.

„Šis klausimas kelia nerimą Ru
sijai, o mes ketiname pareikalauti 
kuo išsamesnės informacijos apie 
pratybose dalyvausiančių pajėgų su
dėtį, tikslą, scenarijų, kas bus pa
skelbtas priešu”, - kalbėjo D. Rogozin 
agentūrai „Interfax”.

Anksčiau buvo skelbta, jog 
NATO karinės oro pajėgos kovo 
17—20 dienomis virš Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos teritorijų surengs praty
bas, kuriose dalyvaus Prancūzijos 
„Mirage 2000” ir Lenkijos F-16 nai
kintuvai bei specialūs degalų papildy
mo ore JAV lėktuvai, taip pat ir lietu
vių „L-39 Albatros”.

Anot D. Rogozin, pareikalavusi 
išsamios informacijos apie rengiamas

pratybas, Rusija dar reikalaus su
rengti trumpą pratybų pristatymą ar
timiausiame Rusuos ir NATO tarybos 
posėdyje ambasadorių lygmeniu.

„Tikiuosi, mums nebus pasakoja
ma, kad šie mokymai Baltijos šalyse 
rengiami siekiant pasirengti Irano 
grėsmei atremti”, — ironizavo D. Ro
gozin.

Dar Rusijos atstovas stebėjosi, 
kad Baltijos šalių žiniasklaidoje šie 
mokymai tiesiogiai siejami su Rusijos 
ir Baltarusijos kariniais mokymais 
„Vakarai-2009” ir „Ladoga-2009”.

D. Rogozin pabrėžė, kad minimi 
NATO mokymai vyks prie pat Rusijos 
sienų, dalyvaus galingos pajėgos — or
ganizacijos šalių karinės oro pajėgos, 
tarp kurių bus ir JAV karinis oro lai
vynas.

„Jeigu tai yra savotiškas ‘atsaky
mas Chamberlain’, organizuotas at- 
sikeršijant už Rusijos karinius moky
mus, tai visa tai, esu įsitikinęs, nea
titinka partnerystės dvasios, o labiau

D. Rogozin pabrėžė, kad minimi NATO 
mokymai vyks prie pat Rusijos sienų.

SCANPIX nuotr.
panašu į karinės jėgos ir karinės tech
nikos lenktynes Europos žemyne”, - 
tęsė D. Rogozin.

Jis nurodė, kad Rusijos pratybos 
vyko „Rusuos suverenioje nacionali
nėje teritorijoje, o amerikiečių gink
luotosios pajėgos pasirodys teritorijo
je, esančioje prie sienos su Rusija”.

„Gazprom" pradeda 
investicinį ginčą

su Lietuva
Vilnius, kovo 5 d. (ELTA) — Lie

tuvos valstybei pradėjus taikyti šilu
mos kainų nustatymo metodiką su
sivienijimo valdomai Kauno termofi- 
kacijos elektrinei (KTE), Rusijos du
jų susivienijimas „Gazprom” prade
da investicinį ginčą. Premjerui And
riui Kubiliui pranešta, kad kainų regu
liavimas padarė šimtamilijoninės žalos.

„Gazprom” siūlo Lietuvos Vy
riausybei kilusį ginčą spręsti taikiai 
ir sumokėti susivienijimui už patirtą 
žalą. Jeigu Lietuvos valstybė ir toliau 
nepaisys tarptautinių įsipareigoji
mų, prisiimtų susitarimu su Rusijos 
Federacija dėl investicijų apsaugos, 
„Gazprom” bus priverstas kreiptis į 
arbitražą dėl žalos atlyginimo, pažy
mima rašte premjerui.

Pasak „Gazprom” valdybos pir
mininko pavaduotojo Valerij Golu- 
bev, 2003 m. Kauno elektrinės įsigiji
mo sutartyje Rusijos susivienijimas 
„Gazprom” įsipareigojo 5 metus ne
keisti šilumos gamybos kainos, o vė
liau, nuo 2008 m. pavasario, kainas 
nustatyti pagal formulę, susietą su 
naftos produktų kainų pokyčiais Eu
ropos rinkose.

„Gazprom” skaičiavimais, Rusi
jos dujų susivienijimas vien nuo 2003 
iki 2008 m. dėl Lietuvos valstybės pa
keistos šilumos kainos skaičiavimo 
tvarkos patyrė apie 342,22 mln. litų 
žalos, kuri kasmet didėja.

Premjeras A. Kubilius susiklos
čiusios padėties nekomentavo.

„Tas laiškas yra gautas. Energe
tikos ministerijos teisininkai nagri
nėja laišką ir ruošia Vyriausybės 
nuostatą”, — sakė premjero patarėjas 
Virgis Valentinavičius.

Vilnius, kovo 5 d. (ELTA) — Įta
riamasis, kuris kovo 4 d. netoli JAV 
gynybos departamento ėmė šalta
kraujiškai šaudyti į policininkus, mi
rė netrukus po to, kai jį pašovė parei
gūnai.

Įtariamasis, JAV pilietis, priėjo 
prie patikrinimo posto, įrengto prie 
įėjimo į Washington metropoliteno 
stotį netoli Pentagon, veikiausiai no
rėdamas patekti į griežtai saugomą

Kaziuko mugė paskelbė pavasario pradžią

ELTOS nuotr.Mugėje galima nusipirkti verbų.

Vilnius, kovo 5 d. (Delfi.lt) — 
Šventasis karalaitis Kazimieras tu
rėtų būti patenkintas - iš jo gerbimo 
eisenų, rengiamų nuo 1604 metų, ki
lusi Kaziuko mugė vėl užtvindė Vil
niaus gatves. Joje galima nusipirkt 
tik Vilniaus kraštui būdingų verbų, 
medžio, odos dirbinių, įvairiausių pa
puošalų ir dar gausybės prekių.

Nors Kaziuko mugė simbolizuoja 
pavasario pradžią, ore pavasariu dar 
nekvepia — Vilniuje snyguriuoja, o 
prekeiviai įvairiais būdais bando ne
sušalti.

Netoli Pentagon įvyko susišaudymas
Gynybos departamento būstinę.

Jis įkišo ranką į savo kišenę, išsi
traukė šaunamąjį ginklą ir pradėjo 
šaudyti stovėdamas vos už pusantro 
metro. Pareigūnai paleido atsakomą
ją ugnį iš pusiau automatinių ginklų.

Pareigūnų teigimu, išpuolį su
rengęs amerikietis nebuvo susijęs su 
teroristais. Įtariamasis, 36 metų 
John Patrick Bedell iš Califomia vals
tijos, mirė po to, kai buvo pašautas

Mugė iki sekmadienio drieksis vi
su Gedimino prospektu, Šventaragio, 
Pilies, Maironio, Didžiosios, T. Vrub
levskio gatvėmis. Šiemet mugėje pre
kiauja rekordinis amatininkų skai
čius — leidimus išsipirko 1,200 asme
nų. Dauguma jų — lietuviai, tačiau, 
kaip ir ankstesniais metais, savo ga
minius siūlo latviai, lenkai, baltaru
siai, estai, britai, skandinavai.

Vilniaus etninės kultūros centras 
Kaziuko mugei parengė specialią kul
tūrinę programą, kurios puošmena 
šįmet tapo Dzūkų dienos Vilniuje.

policijos pareigūnų, du kurių buvo 
sužeisti per užpuolimą.

Šis išpuolis netoli Pentagon, ku
ris buvo vienas iš 2001 metų rugsėjo 
ll-osios teroro išpuolių taikinių, su
rengtas praėjus keturiems mėne
siams po kruvinų žudynių Fort Hood 
bazėje Texas valstijoje, kur armijos 
psichiatras musulmonas Nidai Hasan 
nušovė 13 žmonių.

•Ateitininkai (p. 2) 
•Ganytojo žodis (p. 3)
•R. Kriaučiūno skiltis (p. 3) 
•Apmąstymai iš Ellicott 
miestelio (p. 4)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
• „Monopolio’9 žaidėjas <JAV 
pasiilgo cepelinų (5, 9) 
•Rusija ir Europa: „per
krovimo iš naujo” pavojai 
(p, 7, 12)
•Sočiai security „pensija” 
(I) (p. 8)
•Oskarai „Drauge” (p. 10) 
•Mūsų šeimose (p. 11) 
•Muzikos ir šokio šventė 
Jaunimo centre, Čikagoje 
(p. 14-15)
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Redakcijos žodis

Artėja kovo 8-oji - Tarptau
tinė moters diena, kai kuriose 
šalyse tai yra valstybinė šventė. 
Kai Lietuva išsivadavo iš Sovietų 
sąjungos, daugelis pašaipiai pa
žvelgė į šią šventę, tarsi ji būtų 
buvusi sovietinė. Iš tiesų šios 
dienos ištakos siekia Antikos lai
kus. Tam tikrą dieną Graikijoje 
moterys reikalaudavo ypatingo 
savo vyrų dėmesio - netgi ka
riaujantys vyrai tą dieną turė
davo nutraukti visus karus ir būti 
su savo moterimis. Tikroji Tarp
tautinė moters diena atsirado 
daug vėliau. 1910 m. socialde- 
mokratė Clara Zetkin pasiūlė 
kasmet vieną dieną skirti moters 
kovai už laisvę ir lygias teises. 
Prabėgus šimtmečiui, moterų 
padėtis visuomenėje žymiai pa
sikeitė: šiuo metu vidutiniškai 
kas penktas mandatas parla
mente priklauso moteriai. Nie
kas neužginčys, kad moterys 
dažnai namuose laiko beveik vi
sus kampus. Tad padovanotas 
gėlės žiedas (nebūtinai tulpės) 
lai liudija, kad iš tiesų be moterų 
pasaulis suktųsi sunktai.

Redaktorė Loreta Timukienė

lž Ateitininkui gyvenimo
O — Simtieji ateitinink/jos metni

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

Ateitininkai su kitais apdovanotais bendramoksliais Papilės Simono Daukanto gimnazijoje. Kairėje kuopos globėja Genovaitė 
Pundziuvienė, o už moksleivių stovi mokyklos direktorius Ramūnas Perminąs.

Klebonas ir verslininkai 
įvertino ateitininkų veiklą

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY
Published daily except Sundays and Mondays, 
legal Holidays, the Tuesdays follovving 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: SI 50.00.
Postmaster Send address changes to

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

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už 
prenumeratą nesiunčiame. Prie pavardės ir 
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada 
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto.

•
GARBĖS PRENUMERATA 

(metams kasdien, paskelbta) $250.00 
JAV

Metams JI 50.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00 
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitės $240.00 

Kanadoje (USD)
Metams $390.00 • 1/2 metų $210.00

• 3 mėn.S110.00
Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis 

Oro paštu
. Metams $615.00 • 1/2 metų $315.00 

| Lietuvą reguliariu paštu 
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 *1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$48.00 
Kanadoje (USD)

Metams $150.00 -1/2 metų $120.00
• 3 mėn.$75.00

Užsakant j Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu

Metams$220.00 «l/2 metųjl 20.00 
Į Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $70.00
Vyriausia redaktorė - Dalia Cidzikaitė 

redakcija9draugas.org 
Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorė - 

Renata Šerelytė 
rainbow.vilnius@gmail.com

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis

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

• Redakcija dirba kasdien, 
nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako.

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti.

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo.

Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

El-paštas:
rastine@draugas.org

skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org

N
aujosios Akmenės rajono Ventos Švč. Mergelės Mari
jos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje šiemet gimė nauja 
tradicija — Vasario 16-ąją pagerbti moksleivius, jų 
šeimas, mokytojus už gerus darbus, kilnius poelgius. Užgi

musios tradicijos krikštatėvis — šios bažnyčios klebonas 
Kęstutis Zybartas, kuris yra geras Papilės Šv. Aloyzo kuopos 
ateitininkų bičiulis, geradaris ir mokytojas. Prasmingą ger
biamo klebono sumanymą parėmė Ventos Regioninio parko 
direktorius Apolinaras Nicius ir grupė Ventos seniūnijos 
verslininkų: Algis ir Zofija Pauli kai, Kęstutis ir Lionė Stu- 
purai, Jonas Sluckus, Nįjolė ir Apolinaras Niciai, Andrius ir 
Jūratė Mikelskiai. Prieš pradėdamas šv. Mišias, klebonas 
paragino iš viso rąjono susirinkusius tikinčiuosius melstis, 
kad žmonių gerumo versmės neišsektų, kad jaunųjų gera
darių sielos nepaliautų skleisti gėrį ir šviesą. Po šv. Mišių 
šventės dalyvius, jų šeimas su Lietuvos valstybės atkūrimo 
diena bei nominacijų paskyrimo proga sveikino Ventos se
niūnė G. Sungailienė, savivaldybės meras V Mitrofanovas, 
savivaldybės administracijos direktorė J. Dunauskaitė, kon
certavo Ventos muzikos mokyklos mokytojai.

Mums, Papilės Šv. Aloyzo kuopos ateitininkams, labai 
malonu, kad kaimyninės seniūnijos tiek gerbiamas klebonas, 
tiek verslininkai pastebėjo ir mūsų - Papilės ateitininkų, 
mūsų šeimų - gerus, rodos, tylius, nepastebimus darbus. Į 
šią šventę atsiimti Padėkos raštų už geraširdiškumą ir gerus 
darbus mūsų kraštui, artimui ir Dievui buvo pakviesti net 
šeši kuopos nariai su šeimomis bei kuopos globėja. Tai: kuo
pos pirmininkė Aistė ir jos tėveliai Saulius ir Gražina Gau- 
ronskai, Ieva Rapaliūtė bei jos tėveliai Algimantas ir Ona, 
kuopos aktyvistė Milda Kvescevičiūtė su tėveliais Raimondu 
ir Stefanija, Kazys ir Dovilė Joniškiai, šeimoje auginantys ne 
tik muzikaliąją Rūtą, bet dar dvi seses ateitininkes, kuopos 
JAS pirmininkė Modesta Gauronskytė su tėveliais Pauliumi 
ir Daiva bei kuopos menininkė Deimantė su tėveliais Leo
nidu ir Rita Čiupkovais. Šventės geradariai įteikė apdova
nojimus visų rąjono mokyklų šauniausiems moksleiviams, 
mokytojams, Ventos skautams, o mums padėkos ir gėrio an
gelus įteikė Telšių vyskupo vikaras katechezės ir jaunimo

Kuopos narė nuo trečios klasės, ateiti
ninkų stovyklų vadovė, abiturieątė 
Milda džiaugiasi apdovanojimu.

reikalams kanau
ninkas Rimantas 
Gudlinkis, jau dau
gelį metų gerai 
pažįstantis Papi
lės ateitininkus.
„Visi nuostabūs 
jausmai pasaulyje 
sveria mažiau už 
vieną gerą darbą”, 
tokiais Dž. R. Lo
velio prasmingais 
žodžiais papuoš
tas naujos tradici
jos krikštatėvių 
įteiktos nominaci-
nės padėkos „Kilnūs poelgiai, geri darbai - graži Lietuva” 
raštas. Malonu, kad tokius apdovanojimus gavome ir mes - 
katalikiško jaunimo organizacijos nariai.. Po oficialiosios 
renginio dalies šventės geradariai - verslininkai ir gerbiamas 
klebonas - visus pakvietė į kavinę, kurioje apdovanotųjų 
laukė dar viena dovana - Užgavėnių blynai ir linksma po
pietė.

Sušilome šiame renginyje ne tik nuo blynų, karštos ar
batos... sušildė mus puikių žmonių širdies gerumas, nuo
širdžių šypsenų šiluma, spaudžiamos rankos ir tariamų 
žodžių galia... Nuostabus pavyzdys jaunimui, kad visa didelio 
ir tikro Žmogaus esmė yra Jo paprastume. Ačiū Jums, ger
biamas klebone Kęstuti, Jums, pone Apolinarai, Jums, ge
radariai verslininkai, kad Jūs mokate ir norite matyti tai, 
kas, atrodo, nežiba auksu, girdėti tai, kas nerėkia visa gerkle, 
jausti tai, kas pats nesminga į rankas.. Ačiū, kad Jūs mokate 
matyti, girdėti, jausti ir mylėti širdimi. Viešpaties Palaima 
tegul lydi Jus ir Jūsų kilnius darbus.

Papilės Simono Daukanto gimnazijos 
Šv. Aloyzo ateitininkų kuopos 

globėja Genovaitė Pundziuvienė

Ateitininkų šalpos fondo 
susirinkimas ir vakarienė

Š
eštadienį, kovo 13 d., Ateitinin
kų namuose, Lemonte, vyks me
tinis Ateitininkų šalpos fondo (AŠF) 
suvažiavimas ir vakarienė.
AŠF telkia lėšas remti ateitinin- 

kijos veiklą, ypač jaunimo auklė
jimą. Metinis susirinkimas prasidės 
4 vai. p. p. Jame bus aptarta AŠF 
veikla ir pateikta metinė piniginė 
apyskaita bei revizijos komisijos 
pranešimas. Bus renkami nauji val
dybos nariai.

AŠF vakarienė prasidės 6 vai. v.
Ateitininkų namuose. Vakarienės 
kaina 60 dol. AŠF kvietimus vaka
rienei galima gauti paskambinus 
Pranutei Domanskienei 708-246- 
0049 arba ei. paštu FLD85@aol. 
com. Vakarienės dalyviai savo daly
vavimu parems AŠF veiklą Ameri
koje ir Lietuvoje.

Kviečiame pagražinti sąjungų, kuopų 
ir korporacijų atributiką

Lietuvoje ateitininkų vienetų vėliavoms yra gaminami 
antgaliai ir kotų jungtys. Norintys papuošti savo vė
liavas, kreipkitės į Ateitininkų federacijos raštinę ei. 
paštu: af@ateitis.lt Kaina priklausys nuo užsisakan-
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sekmadienį, kovo 7 d.
1 2:30 vai. p.p.

Meno galerijoje
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
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„NUO LAISVĖS KARTOS PRIKLAUSO 
TOLESNIS LIETUVOS KELIAS”
Lietuvos Ganytojų laiškas Padėkos už laisvę metams

Brangūs broliai ir seserys!

Netrukus švęsime mūsų valstybės 
Nepriklausomybės atkūrimo dvide
šimtąsias sukaktuves. Todėl 2010-uo- 
sius paskelbėme Padėkos už laisvę me
tais. Šiemet dažnai svarstysime į Kovo 
11-ąją vedusias istorines aplinkybes, vi
suomenės vadovų vaidmenį, minėsime 
vidinę laisvę per okupaciją išlaikiu
sius, Nepriklausomybę apgynusius 
žmones.

Tačiau neturime pražiūrėti svar
biausio - Apvaizdos veikimo - ir dera
mai padėkoti Dievui už gausiai išlietas 
malones. Norime drauge su jumis ap
mąstyti laisvės patirtį ir gaires rytdie
nai.

Pirmiausia, kviečiame nesivaržyti 
savo laisve didžiuotis, nes ją pasiekėme 
taikiomis ir kantriomis pastangomis, o 
daugelis pasaulio žmonių tokios laimės 
stokoja. Ir šalies, ir asmens laisvė yra 
neginčytinas gėris.

Laisvė be galo svarbi tikėjimui iš
pažinti ir pašaukimui įgyvendinti, todėl 
nevalia abejoti laisvės verte. Iš visų pu
sių girdima kritika, nepasitenkinimas 
Lietuvos realybe taip pat yra laisvės 
dovana, kuria turime atsakingai naudo
tis suvokdami, kad ne kas kitas, o patys 
tvarkome savo dabartį.

Įžengę į laisvę, gyvename visiškai 
kitokioje tikrovėje, kurios net neįmanu 
gretinti su sovietiniu slogučiu. Kaip gi 
lyginti prižiūrėtojo skirtą kalinio davinį 
su laisvo žmogaus savarankiškomis 
pastangomis pelnyta duona?

Todėl pagrįsti mūsų norai turėti 
daugiau labo, sulaukti teisingesnio at
lygio, sąžiningesnių teismų, išmintin
gesnio valdymo, nuoširdžios atjautos 
silpniesiems. Juk nusižiūrime į Ne
priklausomybės dėka, rodos, ranka pa
siekiamą sočią ir ramią turtingiausių 
šalių buitį.

Tik supraskime, kad išaugusius 
norus dera atsverti išaugusia atsako
mybe, kad visi be išimties dalijamės 
valstybės ugdymo pareiga. Maža to, kad 
niekas be mūsų Lietuvos gyvenimo 
nepakeis, nepraturtins ir nepadarys vi
siems patogiu, nes kitų šalių gerovę 
sukūrė patys tų kraštų žmonės.

Kartodami prastai išmoktas gyve
nimo laisvėje pamokas, įsidėmėkime, 
kad aštriausi tarpusavio ginčai, val
dančių partijų kaita, užkardos korupci
jai ir švaistymui negali tapti kliūtimi 
piliečių vienybei.

Pirmuosius dvidešimt Nepriklau
somybės metų kalbėdami apie vienybę 
dažniausiai svarstėme, kas kieno turi 
atsiprašyti, kas kam turi atleisti, ką 
daryti, idant praeities žaizdos netruk
dytų drauge atkurti klestinčią valstybę. 
Istorikai nuspręs, ko vertos buvo šios 
pastangos.

Dabar sutelkime jėgas, idant visuo
menėje nesiplėstų kitas gilus plyšys - 
mąstymo, idealų ir kalbėjimo skirtin
gais žodžiais plyšys tarp vyresniųjų ir 
pookupacinės kartos.

Norime ypatingai kreiptis į jaunus 
žmones, gimusius po Kovo 11-osios ar 
jos išvakarėse ir nenešiojančius melo 
imperijos įdago. Jūs kaip tik renkatės 
savo kelią: studijas, darbą, Lietuvą ar 
emigraciją.

Prieš septyniasdešimt metų, kai 
šalis stojo akistaton su pavergėjais, pir
moji Nepriklausomybės karta — jauni 
karininkai, studentai, valdininkai, ūki
ninkai - buvo tvirčiausia laisvės atra
ma. Jie buvo Birželio sukilimo valia, 
miško-brolių branduolys, veiklios išeivi

jos stuburas.
Linkime ir viliamės, kad šios Ne

priklausomybės augintiniai išvengs 
parako ir tremties. Drauge prašome 
patikėti, kad kaip anuomet, taip ir šian
dien, nuo laisvės kartos labiausiai prik
lauso tolesnis laisvos Lietuvos kelias. 
Tebegalioja jums skirtas Jono Pauliaus 
II raginimas „ne nuo langų, o nuo pa
matų pastatyti savo krašto ateitį”.

Jums ne visuomet lengva suprasti 
mus, vyresniuosius, nuolat mininčius 
patirtas skriaudas ir dvasinį luošinimą. 
Mums dar sunkiau suprasti interneto 
kartą, kuriai laisvė yra tarsi savaiminė 
duotybė, todėl šv. Valentino diena kelia 
daugiau emocijų nei Vasario 16-oji.

Kviečiame abi puses patikėti vieni 
kitų gera valia bei meile Tėvynei, kad ir 
kokiais pavidalais ją reikštume, kad ir 
kaip prisidėtume prie laisvės įtvirtini
mo. Raskime sutarimą bent dėl dviejų 
dalykų ir drauge siekime jų visiško 
išsipildymo:

• Lietuva yra kraštas, kuriame ge
ra gyventi, į kurį norisi grįžti po kelio
nių ar studijų svetur, kuriame jauku 
kurti šeimą ir auginti vaikus, steigti 
verslą, kur save kūrybiškai reiškiame ir 
kitą suprantame gimtąja kalba; drauge 
tai vienintelis kraštas, kurio rytdieną 
mes patys galime sukurti pagal savo įsi
vaizdavimą, kurio sėkmė yra mūsų va
lioje;

• Šiandienė Lietuva, jos tarptau
tinė vieta, visuomenės sankloda, politi
ka, kultūra, žmogaus teisės kyla iš 
krikščioniškosios Vakarų civilizacijos; 
todėl kiekvienas asmuo ir grupė, pa
sirinkdama skirtingas modernios tap
atybės formas, raginama išlaikyti aut
entišką ryšį su krikščionišku paveldu 
ar bent palankią pagarbą šiai tradicijai.

Atverkime širdis vilčiai ir meilei, 
nes nusivylimo, skaudaus neteisingu
mo jausmo sukeltas pyktis, priešišku
mas savo Nepriklausomai valstybei yra 
blogis.

Turime jį kaip galėdami tvardyti, 
nes jis neleidžia pasinaudoti laisve, 
užauginti ir skinti laisvės vaisius. Is
torinis kelias, kuriuo nuo šv. Brunono 
ir Karaliaus Mindaugo laikų Dievas ve
da mūsų tautą, liudija, kad, pasak apaš
talo Pauliaus, esame pašaukti laisvei 
(Gal 5, 13).

Tačiau gyventi atsakingoje laisvėje, 
reiškia narsiai rinktis tarp gėrio ir blo
gio. Šventojo Tėvo Benedikto XVI žo
džiais, šis pasirinkimas yra pati mūsų 
esmė, nes, „nepaisant visų pažangos 
formų, žmogus liko tuo, kuo visada bu
vo, - laisve tarp gėrio ir blogio”.

Yra puikių .vadovėlių, kurių dėka 
sužinome, kaip pasinaudoti rinkimais, 
idant mūsų laisvę stiprintų brandi de
mokratija. Rasime patarėjų, kaip tvar
kyti ūkį ir finansus, idant mūsų laisvė 
įgytų tvirtą ekonominį pagrindą.

Tačiau renkantis tarp gėrio ir blo
gio mums gali padėti tik viena knyga ir 
tik vienas patarėjas - Apreikštasis ir 
Įsikūnijęs Dievo Žodis. Suvokime savo 
silpnumą, tykančias godumo, pavydo, 
puikybės pagundas ir ieškokime pagal
bos neišsenkančiame tikėjimo šaltiny
je.

Melskime Aukščiausiojo gailes
tingumo kiekvienam Nepriklausomos 
valstybės žmogui ir palaimos mūsų visų 
gyvenimui laisvėje. Prašykime užtari
mo Švenčiausiąją Mergelę, kurios nuo
latine globa taip kliovėsi mūsų tėvai, 
pavedę Jai Lietuvos žemę.

Lietuvos vyskupai

Ateitininkijos šimtmečio 
jubiliejus

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

A
teitininkų federacijos sprendimu 1910 m. vasario 19 d. paskelbta 
Ateitininkų sąjūdžio gimtadieniu - tą dieną Louvain universitete 
buvo sudaryta pirmoji katalikų studentų sąjungos valdyba iš 
Jurgio Galdiko, Prano Kuraičio, Antano Malinausko ir Antano Viskantos. 

Po metų sąjungai vadovauti ėmė Pranas Dovydaitis, bet spiritus movens ir 
toliau buvo Pranas Kuraitis. Iš tikrųjų pirmieji šio katalikų sąjūdžio žings
niai buvo žengti jau 1908 m. vasarą, jie tęsėsi iki jau minėtos gimimo die
nos. P Dovydaitis buvo įsitikinęs, kad kultūros nusigręžimas nuo krikš
čionybės buvo pats giliausias nesusipratimas, todėl jis išėjo ginti Kristaus 
nuo pasikartojančių puolimų.

Pagrindiniu sąjūdžio dokumentu laikoma R Dovydaičio parašyta dek
laracija, pavadinta „Trys pamatiniai klausimai”. Tuo metu P Dovydaitis 
gyveno su draugu viename kambaryje Maskvoje. „Draugo nekliudomas 
sėdo rašyti ‘Tris pamatinius klausimus’ ir rašė vienu prisėdimu - iki pu
siaunakčių” (Stasys Yla. ,Ateitininkų vadovas”, trečioji laida, Kaunas, 
2006, p. 28). Tie trys pamatiniai klausimai buvo šie: 1. Kuo mes save va
diname ir kodėl? 2. Ką mes aplink save matome? 3. Kokios mūsų prider- 
mės, siekiai ir keliai? Atsakymai — 1. Esame teistai, krikščionys, katalikai, 
išpažįstame Dievą, Kristų, Bažnyčią. 2. Matome žmogaus tragediją be Die
vo, bedvasės kultūros grėsmę; matome mokslo, palenkto ateizmui, svais- 
čiojimus. 3. Esame įsitikinę, kad „žmonijos tobulybė ir atbaiga priklauso 
Kristui, koks jis yra Katalikų Bažnyčioj. Kristui priklauso ateitis ir tik jis 
gali atnaujinti mūsų gadynės pasaulį”.

Ši deklaracija buvo išspausdinta pačiame pirmajame „Draugijos” 
laikraščio priede, pavadinta „Ateitis”. Nuo to priedo išsiplėtęs sąjūdis 
gavo ateitininkų pavadinimą. Įdomi buvo savaitraščio „Draugas”, pradėto 
leisti 1910 m., reakcija. Ten rašoma, kad „ateitininkų troškimai turi tvir
tus pamatus, kad jų idealai su sensu, prakilnūs, tikslingi, kad jie, t. y., atei
tininkai, yra pilni energijos, prakilnios dvasios, pasišventimo ir doros. Tai 
yra viltis, kad daug jie nuveiks gero ir kad jų darbo vaisius Dievas laimins, 
jeigu tikrai ištvers iki galo” („Draugas”, 1911 m., nr. 29, p. 5-6). Teigiamai 
reagavo ir Antanas Smetona, „Viltyje” stebėdamasis, kad „tiek gyvo įsi
tikinimo, tiek energijos trykšta pirmame ‘Ateities’ numeryje” (1911 m., 
nr. 39).

Po beveik šimtmečio dabartinis Ateitininkų federacijos pirmininkas 
Vygantas Malinauskas trumpai aptaria ateitininkijos įtaką Lietuvos ir 
išeivijos visuomeniniame, kultūriniame bei politiniame gyvenime: „Ypač 
reikšmingas ateitininkų indėlis į mūsų tautos laisvės ir nepriklausomybės 
atgavimą, išsaugojimą ir sutvirtinimą. Ateitininkų organizacija subrandi
no didelį būrį mūsų tautos iškiliausių asmenybių, be kurių šiandierįjbūtų 
sunkiai įsivaizduojama mūsų tautos kultūros raida ir pažanga” („Ame
rikos lietuvis”, 2010 m., vasario 27 d.). Plačiau apie visa tai skaitysime 
prof. Kęstučio Skrupskelio rašomoje ateitininkijos istorijoje, kuri turėtų 
pasirodyti kongreso metu. Ateitininkų federacijos pirmininkas specialiai 
kreipėsi į Šiaurės Amerikos ateitininkus, visus kviesdamas į ateitininkijos 
100-mečio šventimą Lietuvoje, kuris bus apvainikuotas jubiliejinių metų 
XVI Ateitininkų federacijos kongresu rugpjūčio 6-8 d. Vilniuje. Prieš kon
gresą, rugpjūčio 2—5 dienomis, vyks stovykla Berčiūnuose, prie Panevėžio. 
„Tebūnie ateitininkijos 100-mečio šventimas viso pasaulio ateitininkų 
vienybės ir idealų gyvybingumo liudijimas.”

Kongresas vyks Nacionalinės filharmonijos rūmuose. Jo programa 
apims tris temas: ateitininkijos indėlį į Lietuvos kultūrą bei raidą, dabar
ties iššūkius katalikams pasauliečiams ir ateitininkų organizacijos ateities 
perspektyvas bei veiklos gaires. Federacijos pirmininkas tikisi, kad pats 
kongresas bus įspūdinga ir įsimintina ateitininkų šventė, kurioje susi
jungs garbinga praeitis, gyvybinga dabartis ir viltinga ateitis. Kongresas 
yra atviras renginys organizacijos nariams. Visi, iš kitų šalių atvykę atei
tininkai sendraugiai, studentai ir moksleiviai galės su balso teise kongrese 
dalyvauti. Įdomu, kad atstovų skaičius iš išeivijos nėra ribojamas. „Ypač 
kviestume kongrese dalyvauti Šiaurės Amerikos ateitininkų valdybos, 
tarybos bei sąjungų valdybų narius. Nuoširdžiai džiaugsimės kiekvienu 
atvykusiu ateitininku”, — rašoma kvietime.

Registracija į kongresą ir stovyklą vyks kovo 15 d.-birželio 15 d. Re
gistruotis galima internete adresu: www.ateitis.lt. Toje pat svetainėje bus 
skelbiama ir kita svarbi informacija. Taigi, visi yra kviečiami atvykti į 
šimtmečio stovyklą ir kongresą. Pasiskolinus V Malinausko žodžius, „Esa
me pasirengę visus šiltai ir svetingai priimti. GARBĖ KRISTUI!”

Parafrazuojant vieno kita proga spaudoje pasirodžiusio sveikinimo 
mintį, ateitininkų sąjūdį galima apibūdinti kaip šaknimis įsišaknijusį į 
žemę, o mintimis kylantį į dangų. Taip galima sakyti apie organizaciją, 
kurios moralinis stuburas tvirtas, nes jį saugo susiformavusios tradicijos, 
pagrįstos krikščioniškomis ir tautiškomis vertybėmis. Pasak Ateitininkų 
himno žodžių, „Ateitį regim tėvynės laimingą, šviečia mums kryžius ant 
mūs vėliavos!” Tegul šie žodžiai ypatingai garsiai nuskamba ne tik iš visų 
ateitininkų lūpų, bet ir širdžių. Ilgiausių metų ateitininkijai!

http://www.ateitis.lt
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APMĄSTYMAI IS ELLICOTT MIESTELIO
Priprašytas ir atstumtas

IUOZAS GAILA 
gailai @verizon. net

Šaltą vasario 28 d. popietę atsira
dau kun. Kazimiero Pugevičiaus de
šimties metų mirties minėjime buvu
sioje lietuvių Šv. Alfonso parapijos 
bažnyčioje, Baltimorę mieste. Prieš 
mėnesį girdėjau kleboną monsinjorą 
Arthur W. Bastress užsimenant, kad 
reikėtų paminėti kun. K. Pugevičiaus 
mirties dešimtmetį ir net kviesti Lie
tuvos Respublikos ambasadorių iš 
Washington, DC. Skeptiškai į tai pa
žiūrėjau, nes į lietuviškas Mišias sek
madieniais tik apie dvi dešimtis mūsų 
tesusirenka, tad man atrodė, kad 
apsijuoksime ir prieš ambasadorių, ir 
prieš kleboną. Atvykęs maloniai nu
stebau, nes nors bažnyčia nebuvo pil
na, bet susirinko nemažas būrys ir 
daugiausia amerikiečių. Minėjimas 
prasidėjo Lietuvos ir JAV himnais, 
„Pulkim ant kelių” ir skaitiniais iš 
Evangelijos. Apie kun. K. Pugevičių, 
kaip asmenį, kalbėjo su juo dirbusi ir 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroni
kas į anglų kalbą vertųsi Marian 
Skabeikis, jį, kaip kunigą, apibūdino 
jo kunigystės draugas, amerikietis Fr. 
Lawrence. Lietuvos ambasadorius 
JAV ir Meksikai Audrius Brūzga il
gesne kalba „Reflections on Ft. Cas 
as a National Hero” nušvietė jo nuo
pelnus Lietuvai. Po kalbų buvo ati
dengtas ir pašventintas kun. K. Pu
gevičiaus paveikslas su apdovanoji
mais, kuris kabės bažnyčioje.

Ir kaip dažnai man atsitinka, per 
minėjimus mintyse nuklystu į senus 
laikus. Su kun. K. Pugevičiumi susi
pažinau 1951 m., atvykęs Amerikon. 
Buvo jis klierikas, pora metų už ma
ne vyresnis, bet stebino mane visai 
neblogai kalbantis lietuviškai, nors 
gimęs ir augęs Baltimorę mieste.- O 
dar labiau stebino tai, kad jis jau 
buvo įsijungęs į ateitininkus, kai kiti 
senųjų emigrantų vaikai dipukiškų

Prelatas Arthur W. Bastress šventina kun. K. Pugevičiui skirtą atminimo pa
veikslą.

organizacijų vengė. Pasakojo jis tada 
man apie savo kukliai gyvenančius 
tėvus, apie ligotą brolį ir apie įspūdį, 
kurį jam padarė susipažinimas su 
Kaziu ir Kazimiera Bradūnais ir 
kitais ateitininkais, tuo laiku gyvenu
siais Baltimorę mieste. Tapo uoliu, 
veikliu ateitininku, tobulai išmoko 
lietuvių kalbą, nepasitraukė iš veik
los įšventintas kunigu ir blaškomas 
kaip vikaras tai vienoje, tai kitoje 
amerikiečių parapijoje. Pagaliau buvo 
atkeltas į lietuvių Sv. Alfonso parapi
ją. Aktyviai veikė ir tarp amerikiečių, 
ir tarp lietuvių: senųjų emigrantų ir 
dipukų, pradėjo bendradarbiauti 
„Darbininke”, „Drauge”, o Baltimorę 
arkivyskupuos laikraštyje rašė savo 
savaitinę skiltį. Arkivyskupas paste
bėjo jauno vikaro sugebėjimus, iš
traukė jį iš parapijos, paskirdamas 
arkivyskupijos radijo ir televizijos 
direktoriumi ir informacijos biuro 
vadovu. 1970 metais jis tapo Ame
rikos „Catholic Broadcasters” asocia
cijos pirmininku, įjungdamas ją į 
tarptautinę katalikų radijo ir televi
zijos organizaciją UNDA. Atrodė, kad 
jo sėkminga ateitis Amerikos kata
likų hierarchijoje buvo užtikrinta, 
bet 1975 m. jis prikalbinamas vado
vauti Lietuvių katalikų religinei 
(LKR) šalpai ir jos padaliniui Liet. 
informacijos biurui, vėliau centrui 
Brooklyn, NY. Amerikietis vyskupas 
nors nenoromis jį išleidžia, pabrėž
damas, kad jis visada gali grįžti ir jam 
vieta arkivyskupijoje bus užtikrinta.

Kun. K. Pugevičiaus išvykimas 
paliko spragą ne tik lietuviškame gy
venime, bet ir Baltimorę miesto ir 
apylinkių tautinių mažumų veikloje. 
Ukrainiečių-anglų kalba išleistos 
knygos „The Ukrainians of Mary
land” įžangoje rašoma: „Tėvui K. Pu
gevičiui, Amerikos lietuvių katalikų 
tarnybos direktoriui, reiškiame gilią 
padėką už jo pritarimą ir planavimą 
leidžiant šią knygą. Jo išvykimas į

Kun. K. Pugevičiaus veikla Liet. katalikų informaci
niame centre, ypač verčiant „Lietuvos Katalikų Bažny
čios kronikas” į anglų kalbų ir jas platinant, yra neįkai
nojama.

New York yra nuostolis Maryland 
valstijos etninių mažumų kūrybinei 
veiklai.” O 1975 m. vasario mėn. „Na
tional Geographic” žurnalo straips
nyje apie Baltimorę miestą minimas 
ir kun. K. Pugevičius kaip Father 
Cas, o aprašymo pabaigoje žurnalis
tas su nostalgija palieka Baltimorę 
miestą su juo tarp kitų ir poetą Nadą 
Rastenį, Father Cas ir Mencken dva
sią. (H. L. Mencken (1880-1956) - 
vienas iš įtakingiausių šio šimtmečio 
pradžios Amerikos rašytojų.)

Kun. K. Pugevičiaus veikla Liet. 
katalikų informaciniame centre, ypač 
verčiant „Lietuvos Katalikų Bažny
čios kronikas” į anglų kalbą ir jas pla- _ 
tinant, yra neįkainojama. Pvz., 1979 
m. Anglijoje išleistoje knygoje „Land 
of Crosses” autorius kun. Michael 
Bourdeaux plačiai naudojo medžiagą 
iš kronikų, Centro informacinė me
džiaga apie žmogaus teisių pažeidi
mus okupuotoje Lietuvoje buvo plati
nama Amerikos spaudai, politikams, 
diplomatams. Kun. K. Pugevičiaus 
pažintys ir ryšiai su Amerikos katali
kais padėdavo sukelti lėšų Lietuvių 
katalikų religinei šalpai.

1992 metų rudenį sužinojome, 
kad kun. K. Pugevičius iš LKR šalpos 
staiga pasitraukė. Pasitraukė skaus
mingai ir su kartėliu. Tuo laiku jau 
buvo ligos kankinamas, tai gal ir ta
pęs jautresniu ir kritikai, ir nevyku
siam žodžiui. Grįžo į Baltimorę, kur 
arkivyskupijoje jo niekas nelaukė, bu
vusio arkivyskupo jau nebebuvo. 
Mes, lietuviai, jo laukėme Šv. Alfonso 
bažnyčioje, deja, jo pastangos grąžin
ti ją lietuviams ne tik nedavė vaisių, 
bet jį patį iš jos pašalino išsiunčiant 
vikaru į vieną amerikiečių parapiją. 
Pašalino iš bažnyčios, kurioje jis buvo 
krikštytas, kur priėmė Pirmąją Ko
muniją, kurios mokyklą jis baigė, 
kurioje jis atnašavo savo pirmąsias 
Mišias. Buvusios mokyklos pastatas 
jau buvo vyskupijos parduodamas, o 
klebonavo amerikietis, vėliau apkal
tintas nepilnamečių tvirkinimu.

1997 m. kun. K. Pugevičius išvy
ko gyventi į Lietuvą. Įpratusiam būti 
judriu, artimai bendraujančiu su pa
rapijiečiais, besidalijančiu jų rūpes
čiais, džiaugsmais, sunku buvo pri
prasti prie kitokios aplinkos, prie už^ 
daro klebono, šalto su parapijiečiais, 
nenorinčio net pietauti su vikarais. 
Gyvendamas Lietuvoje supažindinau 
kun. K. Pugevičių su buv. politiniais 
kaliniais, Sibiro tremtiniais, kurių 
kančias jis garsino pasaulyje, net at
sisakydamas karjeros Amerikos kata
likų hierarchijoje. Deja, jo sveikata 
pradėjo tiesiog šuoliais silpti. Visai 
nusilpo klausa, sušlubavo širdis, 
kurios operacijai išvyko į Ameriką. 
Dar pilnai nepasveikęs vėl grįžo į 
Lietuvą, kur buvo nustatytas piktybi
nis auglys galvoje. Vėl Amerikoje ope
ruotas, kur gimtajame Baltimorę 
mieste 2000 m. vasario 29 d. ir užge
so, išeidamas ten, kur buvo kviečia
mas ir iš kur niekada nebus išstum
tas. Baigdami jo prisiminimą, vėl iš- 
pildėme jo paskutinį prašymą - per jo 
laidotuves sugiedoti „Linksma diena 
mums nušvito, visi troškom džiaugs
mo šito...”

Skelbimas prie buv. KGB rūmų Vil
niuje, 1 997 m.

J. Gailos nuotraukos



DRAUGAS, 2010 m. kovo 6 d., šeštadienis 5

Rašykite mums et pašto adresais: redakclja@draugas.org 
« dalia.cidzikaite@gmail.comKOVA DEL VARDO!

Ak, kas gali išdrįsti pasakyti, kad 
„Draugas” neįdomus?! Jis ne tik glė
biais neša mums įvairiausių žinių, 
bet ir draugiškai sustiprina mus lie
tuvybės dirvose, praplečia mūsų pa
žinimo akiratį, netgi dažnai mus svei
kai pralinksmina.

Štai neseniai ketvertas „Draugo” 
darbščiausių bendradarbių nesi- 
dangstydami, kaip tie XIX a. prancū
zo Alexandre Durnas per visą pasaulį 
išgarsinti trys muškietininkai su 
D’Artagnan, ne tiktai atvirai atsklei
dė savo vardų bei pavardžių erškė
čiuotus takus, bet ir savo riterišką 
kovą, siekiant išlaikyti juos gryna- 
kraujais, lietuviškais. Ir laimėjo!

Pradžią davė populiarus apmąs
tymų kūrėjas Juozas Gaila. Jis 
šmaikščiai bei juokingai papasakojo, 
kaip marinų vyresnysis jį marinų 
eilėse, visų bendražygių akivaizdoje 
lietuviškai išrupūžiavo, o po to drau
giškai ir džiaugsmingai paspaudė jo 
ranką, jog, jo žodžiais tariant, jis esąs 
„lietu vys”.

Neatsiliko ir dienraščio darbš
tuolis skiltininkas, psichologijos mok
slų žinovas Romualdas Kriaučiūnas, 
jautriai ir tikroviškai išpažindamas, 
kad dėl savo pavardės jam teko ir aša
roti... Humoristiškai, mandagiai, bet 
taikliai priminė nevadinti jo „Romu”, 
nes jis nėra Lietuvos romas (čigonas).

Visai kitokia gaida nuskambėjo 
mūsų jau gimnazijoje pamiltos žy
mios rašytojos Petronėlės Orintaitės 
(Janutienės) vienturčio sūnaus Do
nato Janutos džiugus prisipažinimas, 
jog jam niekad neteko raudonuoti dėl 
kieno nors prikabintų priėjo vardo ar 
pavardės lenkiškų ar rusiškų uode
gyčių. Regis, tarsi jo gyvenimo kelias, 
lyg tam „laimės vaikui”, šiame krašte 
buvo rožėmis klotas?!

•Na, o paskutinysis, bet nė kiek 
ne mažiau svarbus, kunigaikštišku 
vardu pavadintas Kęstutis Ječius 
drąsiai ir atkakliai apgynė savo kil
mingo vardo mėgintą sutrumpinti li
kimą. Valio šiam garbingam muzi
kiniam „kvartetui” už patriotišką sa
vo šaknų gynybą!

Nė viena moteriškaitė, „silpnoATVIRAS LAIŠKAS J.E. KARDINOLUI FRANCIS GEORGE, OMI IR ČIKAGOS ARKIVYSKUPIJAI,
Kaip žinote, Švč. Mergelės Ma

rijos Gimimo parapijoje turime tris 
kunigus, kurie labai rūpinasi parapi
ja: tėvas Gediminas Jankūnas, tėvas 
Kęstutis Trimakas ir tėvas Jaunius 
Kelpšas.

Sveikiname tėvo Gedimino Jan
kūno kreipimąsi į parapijiečius š. m. 
vasario 6 d. per tėvo Tony (Anthony 
Markus - Redakcija) dviejų jubiliejų 
šventę. Tą darydamas tėvas Gedimi
nas buvo įkvėptas Šventosios Dva
sios. Jis kalbėjo labai gerai, aiškiai, su 
pagarba ir meile, nuoširdžiai klaus
damas: „Kodėl turime ieškoti kito 
kunigo, jei jau turime gerą?”

Tėvas Gediminas turėjo drąsos ir 
išminties, kreipdamasis į parapi
jiečius, žinodamas, kad jis geičiausiai 
bus nutildytas taip vadinamų kata
likų, kurie nenori atsisakyti savo 
egoizmo ir išdidumo. Jie gina tik sa
ve, bet ne mūsų parapijos gerovę. Vie
nu žodžiu, jie nori lietuviškai kal

sios lyties” atstovė, neatvėrė savųjų 
bėdų ar pergalių. O jų būta gan aps
čiai. Neiškenčiu neprikišusi savo 2 
centų vietoj jų. Nebus nieko egzotiš
ko, nei nepaprasto, tačiau vis šis tas. 
1961 m. Rosary College, esantis vie
name puikiausių Čikagos priemiesčių 
— River Forest, aukšto lygio privati 
mokslo įstaiga, tuo metu dominikonų 
vienuolių vedama vien tiktai mergai
tėms, o dabar ir vyrams, ir pervadin
ta į Dominican University, turėjo dvi 
studentes lietuvaites. Jame profeso
riavo chem. inž. Jonas Rugis (visuo
menininkės pedagogės Alicijos Rūgy
tės brolis, dr. Jono Račkausko dėdė), 
Lietuvoje dėstęs Kauno aukštesniojo
je technikos mokykloje, buvo jos vice
direktorius. Viena studentė Nijolė 
Semėnaitė beveik „niršo”, kai ją va
dindavo „Nidžol” arba netgi „Nikol”. 
Neapsikęsdama, ji išmetė iš savo var
do raidę „j”. Ir ką gi? Visiems ji pavir
to „Naiola”. Tai ją pykino nė trupu
čiu mažiau, nes ir vėl skambėjo visai 
ne lietuviškai, bet kaip grynai angliš
kas, labai nemėgiamas vardas Viola 
(Vaiola). Ji susigrąžino atgal nusvies
tą raidę „j” ir žodžiu mokė ištarti 
savo vardą teisingai lietuviškai.

Gaudama bakalauro laipsnį, ji iš 
anksto sutvarkė savo pavardės ištari
mą teisingai lietuviškai. Paprastai 
amerikiečiai dėdavo kirtį jos pavardė
je ant pirmojo skiemens, o lietuviškai 
kirtis krenta ant antrojo. Tada ji pa
dėjo kirtį (apostrofą) ant antro skie
mens (Semenas). Valio! Ją iššaukiant 
įteikt diplomą, jos pavardė nuskam
bėjo 100 nuošimčių lietuviškai.

O varge! Nepavyko tai kitai stu
dentei, didžiai pasižymėjusiai patrio
tišku nusiteikimu. Iššaukta magistro 
laipsnį siekianti Viltis Vaičiūnaitė 
(dabar Jatulienė, 30 m. dėsčiusi lietu
vių kalbą lituanistinėje mokykloje, 
Gailutės Valiulienės sesuo) diplomą 
gavo Valkūnas (Vaičiūnas) vardu. 
Nors jos pavardė buvo iškreipta, vis 
dėlto su lietuvišku atgarsiu! Taip jau 
gyvenime būna — vieniems laimė nu
sišypso, kitiems - ji susiraukia!

Stasė E. Semėnienė 
Baraboo, WI

bančio kunigo.
Arkivyskupija leidžiasi įtikinama 

šių žmonių ir nesiklauso kitaip ma
nančių parapijiečių daugumos. (Kam 
keisti, jei viskas iki šiol ėjosi taip 
gerai?)

Mūsų mylintis Dievas ir Jo Šven
toji Motina leido žmonėms matyti 
tiesą, kad mūsų gerasis kunigas, tė
vas Tony Markus gerai atliko savo 
darbą ir parodė gerą pavyzdį savo 
parapijiečiams čia, Švč. Mergelės Ma
rijos Gimimo parapijoje.

Mūsų Katalikų Bažnyčia negali 
egzistuoti ir gyvuoti, jei žmonės rū
pinsis tik savo asmeniniais dalykais, 
o ne Dievo šlove ir mūsų Katalikų 
Bažnyčia.

Galų gale, tiesos matymas iš tie
sų padarys mus laisvais.

Dėkojame.

Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos rėmėjai

Dainius Griesius (dešinėje) su ponu Monopoly.

„Monopolio” žaidėjas 
Amerikoje pasiilgo cepelinų

LORETA TIMUKIENĖ
✓

Turbūt kiekvienas iš mūsų esa
me praleidę ne vieną valandą su 
draugais žaisdami įvairiausius stalo 
žaidimus, o ne vienam teko skaičiuoti 
įsivaizduojamą savo turtą žaidžiant 
vieną populiariausių šiuo metu stalo 
žaidimų - „Monopolį”. Tačiau turbūt 
niekada nepagalvojome, kad dėl šio 
žaidimo nugalėtojo vardo galima 
varžytis net pasaulio čempionate ir 
už tai gauti nemažą pinigų (tikrų) 
sumą. „Monopolis” - stalo žaidimas, 
kuriame žaidėjai pirkdami, nuorao- 
damiesi ir parduodami nekilnojamąjį 
turtą varžosi dėl turtingiausio žaidėjo 
vardo. Turtingiausias žaidėjas ir 
laimi žaidimą. Žaidimo pavadinimas 
kilęs iš termino „monopolija”, kadan
gi viena iš galimų strategijų norint 
laimėti yra tapti monopolistu.

Pirmasis pasaulio „Monopolio” 
čempionatas buvo surengtas 1973 
metais New York mieste. Nuo tada, 
kaip ir Olimpinės žaidynės, jis vyks
ta kas ketverius metus įvairiuose 
pasaulio kampeliuose. 2009 metų 
čempionato baigiamosios varžybos 
vyko garsiajame kazino „The Cae- 
sars Palace” Las Vegas mieste - ten 
40-ies pasaulio valstybių čempionai 
kovojo dėl pasaulio „Monopolio” čem
piono vardo ir 20,580 dolerių vertės 
piniginio prizo. Lietuvos atstovas 
pasaulio čempionate dalyvavo trečią 
kartą. 2004 metais Tokijuje (Japoni
ja) vykusiame pasaulio čempionate 
lietuvaitis Mindaugas Ganusauskas 
iškovojo net 6 vietą.

Pasiekimų kolekciją papildė 
pusfinalio nugalėtojo medalis

Praėjusių metų pasaulio ,^Mono
polio” čempionatas spalio pabaigoje 
vyko Jungtinėse Valstijose, Las Vegas 
mieste. Jame dalyvavo lietuvaitis 
Dainius Griesius, iškovojęs teisę 
atstovauti mūsų šaliai tapęs Lietuvos 
„Monopolio” čempionu.

Dainiui pirmą dieną sekėsi tikrai 
puikiai — jam pavyko iškopti į pus
finalį bei patekti tarp stipriausių pa
saulio žaidėjų, jis buvo apdovanotas 
pusfinalio medaliu. Tačiau antroji 
diena buvo ne tokia sėkminga - lie
tuvaičiui teko tenkintis 8 vieta. Dai
nius dėl to tikrai nenusimena ir sako: 
„Manau, kad padariau, kiek galėjau 
ir pasirodžiau gan gerai.”

Vaikinas džiaugiasi turėjęs pro
gos ne tik žaisti, bet ir bendrauti su

JAY Vokietijos, Japonijos, Didžiosios 
Britanijos, Italijos, Australijos, Rusi
jos ir kitų šalių atstovais, kurie savo 
šalyje yra šio žaidimo nugalėtojai.

Jungtinėse Valstijose vaikinas 
lankėsi pirmąkart. Didžiausią įspūdį 
jam paliko miestų dydis, jų grožis 
žvelgiant iš apžvalgos aikštelių, švie
sų margumynas, žmonių pakantu
mas. Vienas dalykas, kas Dainiui ne
patiko - maisto kokybė. Anot jo, la
bai skiriasi ir skonis, ir maistingu
mas. „Būdamas Amerikoje pasiilgau 
lietuviškų cepelinų”, — prisipažino 
lietuvaitis.

„Monopolis” reikalauja loginio 
mąstymo ir sėkmės

Dainius sakė susidomėjęs „Mo
nopoliu” būdamas 10 metų, kai 
krikšto mama gimtadienio proga 
padovanojo „Monopolio” žaidimą. 
Taip žaisdamas su draugais kieme ir 
pramoko.

Pasak vaikino, Lietuvoje „Mono
polis” yra vienas iš labiausiai papli
tusių stalo žaidimų, tačiau Lietuvoje 
nėra labai populiaru žaisti stalo žai
dimus, galbūt dėl to Lietuvos „Mono
polio” čempionate dalyvavo tik apie 
200 dalyvių. 2009 m. Lietuvos čem
pionatas vyko didžiuosiuose miestuo
se - Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šau
liuose. Azartiškasis žaidėjas džiau
giasi, kad per Lietuvos čempionatą 
susipažino ir susidraugavo su įvai
riais žmonėmis, pasisėmė iš jų žinių, 
kurios pravertė ir rungtyniaujant 
Las Vegas.

Paklaustas, ko reikia, norint lai
mėti „Monopolį”, vaikinas atsakė, 
kad labai svarbu gerai žinoti taisyk
les, ištudįjuoti žaidimo esmę, mokėti 
gerai derėtis, psichologiškai paveikti 
žmones, pasirinkti savo strategiją. 
Tačiau visų pirma reikalinga sėkmė, 
nes viskas priklauso nuo to, kaip bus 
išmesti lošimo kauliukai.

Dainius pasiguodė, kad pasta
ruoju metu nėra kada žaisti „Mono
polio”, be to, ten, kur jis būna, nėra ir 
su kuo jį žaisti, tad tik retai tenka 
susibėgus su šio žaidimo mėgėjais pa
žaisti. O žaidžiant laikas tikrai ne
prailgsta, prabėga greitai ir linksmai. 
Dainius prisipažino, kad mėgsta 
kartais parizikuoti, o ypač pagavus 
azartui laimėti — tuomet atrodo, kad 
niekada nesustos.

„Monopolio” žaidėjai varžosi dėl 
turtingiausiojo vardo. Paklausiau, 
kiek Dainiui Nukelta j 9 psl.

mailto:redakclja%40draugas.org
mailto:dalia.cidzikaite%40gmail.com
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Hiutenfeldas, kovo 5 d. (Europos lietuvių kultūros centras) — Vasario 27 
d. Hiutenfelde (Vokietija), Rennhofo pilyje įrengtoje lietuviškoje fotografijų 
galerijoje, buvo atidaryta Europos lietuvių kultūros centro Vokietijoje sureng
ta fotografijų paroda „Aš esu čia". Lietuvos Respublikos garbės konsulo Achim 
Naumann globojamoje parodoje rodomos 33 nuotraukos, vaizduojančios 
Europoje gyvenančių lietuvių kasdienybę, darbų ir veiklų.

Europos lietuvių kultūros centro nuotr. — parodos katalogo viršelis.

Afganistane apsivogė Lietuvos karininkas

Popiežius priėmė Vilniaus vyskupo 
atsistatydinimą

Vilnius, kovo 5 d. (BNS) - Afga
nistane tarnavęs Lietuvos karininkas 
prisipažino iš seifo Provincijos atkū
rimo grupės (PAG) bazėje Čagčarane 
pavogęs 13,000 JAV dolerių, pranešė 
internetinė svetainė delfi.lt.

Pranešama, kad Nacionalinio pa
ramos elemento (NPE) sutarčių prie
žiūros karininkas vyresnysis leite
nantas Marius Eigminas per apklau
są prisipažino dėl vagystės.

Jungtinio štabo vadas brigados 
generolas Algis Vaičeliūnas sakė, kad 
vagystė buvo įvykdyta vasario 8 
dieną. Tądien PAG bazėje dirbusi 
NPE apskaitininke mokėjo algas 
samdomiems afganistaniečiams. Iš
eidama pietauti ji užrakino seifą, o 
grįžusi ir jį atsirakinusi apskaitinin
ke pastebėjo, jog dingusi dalis ten bu

Lietuvos moterų ir vyrų gyvenimo trukmė 
skiriasi labiausiai Europoje

Vilnius, kovo 5 d. (Delfi.lt) - Lie
tuvoje moterys gyvena 11,3 metų il
giau nei vyrai, tai didžiausias skirtu
mas Europos Sąjungoje, praneša Sta
tistikos departamentas. Išankstiniais 
Statistikos departamento duomeni
mis, 2010 m. pradžioje Lietuvoje gy
veno 1,781,000 moterų ir 1,548,000 
vyrų, t. y. moterų buvo 233,000 dau
giau negu vyrų. Moterys sudarė 54 
procentus visų gyventojų. Per pasta
ruosius dešimt metų moterų suma
žėjo 4,1, vyrų — 5,1 proc.

2009 m. pradžioje Europos Są
jungos valstybėse narėse gyveno 
255,5 mln. moterų, arba 12 mln. dau
giau negu vyrų. Moterys sudarė 52 
procentus visų gyventojų, 100 vyrų 
teko 105 moterys. Iš Europos Sąjun
gos valstybių narių daugiausia mote
rų 100 vyrų teko Estijoje ir Latvijoje 
- po 117, Lietuvoje - 115, Švedijoje 
gyventojų sudėtis pagal lytį beveik 
vienoda.

Lietuvoje moterys gyvena 11,3 
metų ilgiau nei vyrai. 2008 m. moterų 
vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė 
buvo 77,6, vyrų - 66,3 metų. Europos

vusių pinigų - maždaug 13,000 JAV 
dolerių.

Apie tai iškart buvo pranešta į 
Lietuvą. Jungtinio štabo vado nuro
dymu buvo pradėtas tarnybinis tyri
mas, pranešta Karo policijai, kuri 
pradėjo ikiteisminį tyrimą. Bazėje 
prasidėjo karių apklausos.

Praėjus porai dienų po vagystės 
seifo raktą turėjęs vyr. leitenantas 
30-metis M. Eigminas per apklausą 
prisipažino pavogęs pinigus ir juos 
grąžino. Jis iškart buvo nušalintas 
nuo pareigų.

Kadangi įtariamasis prisipažįsta, 
artimiausiomis dienomis byla pagrei
tinto proceso tvarka gali būti perduo
ta teismui. Pripažinus kaltinamąjį 
kaltu ir skyrus jam bausmę, karinin
kas neteks ir tarnybos kariuomenėje.

Sąjungoje moterys vidutiniškai gyve
na 82, vyrai - 75,8 metų (2006 m. 
duomenimis). Mažiausias moterų ir 
vyrų vidutinės tikėtinos gyvenimo 
trukmės skirtumas buvo Švedijoje 
(4,1 metų), Jungtinėje Karalystėje ir 
Kipre (po 4,4 metų).

Moterų ir vyrų amžiaus santykis 
skiriasi. 2009 m. pradžioje Lietuvoje 
100 jaunų (iki 30 metų amžiaus) vyrų 
teko 96 moterys. Ypač skyrėsi pagy
venusių (60 metų ir vyresnio am
žiaus) moterų ir vyrų skaičius, 100 
vyrų teko 180 moterų.

Aukštojo mokslo siekia daugiau 
moterų negu vyrų. 2009—2010 mokslo 
metų pradžioje universitetuose ir ko
legijose moterys sudarė 59 proc. visų 
studentų. Tačiau motery s renkasi ir 
vadinamąsias „vyriškas” specialybes. 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos ka
ro akademijoje tarp 378 kariūnų - 25 
moterys, studijuojančios lėktuvų ir 
skrydžių valdymą, tarptautinius san
tykius ir darbuotojų vadybą. Mykolo 
Romerio universitete studijuoja 88 
būsimos policijos pareigūnės.

Vilnius, kovo 5 d. (Bernardinai, 
lt) — Sv. Tėvas kovo 4 d. dėl amžiaus 
išleido į užsitarnautą poilsį ligšiolinį 
Vilniaus augziliarą ir arkivyskupijos 
generalvikarą vyskupą Juozą Tunai
tį. 81 metų vyskupas J. Tunaitis, titu
linis Sassuros vyskupas, ėjo Vilniaus 
arkivyskupo augziliaro pareigas be
veik 19 metų. Jis buvo popiežiaus Jo
no Pauliaus II paskirtas 1991 m. ge
gužės 8 dieną.

Vyskupas J. Tunaitis gimė 1928 
m. spalio 25 d. Davainiškėse, Pane
vėžio vyskupijos Salos parapijoje, ir 
baigė Rokiškio gimnaziją 1949 m. So
vietų valdžios nepriimtas į Kauno ku
nigų seminariją studijavo Vilniaus 
universiteto Fizikos-matematikos fa
kultete. Po metų priimtas į Tarpdie- 
cezinę kunigų seminariją ją baigė ir 
buvo įšventintas kunigu 1954 m. rug
sėjo 12 d. Po šventimų J. Tunaitis ku
nigavo Vilniaus arkivyskupijos Palū

Lietuviams neramu dėl galimų 
žemės drebėjimų

Vilnius, kovo 5 d. (Delfi.lt) - 
Pastarosiomis dienomis vis dažniau 
žmonės specialistų klausia, ar Lietu
voje nejuntami žemės drebėjimai. Ke
li šiauliečiai tikino, kad šiomis dieno
mis pastebėję, kaip virpa vanduo stik
linėje ant stalo, atsiranda keistas 
jausmas, lyg tuoj tuoj prarasi pusiau
svyrą.

Šiaulių visuomenės sveikatos 
centro vadovas gydytojas Krizentas 
Kameneckas sako, kad žinant, jog 
šiuo metu planetoje keliose valstybė
se tebedreba žemė, bet kurio Lietu
vos gyventojo baimė patirti drebėjimą 
yra labai suprantama.

Pasak Lietuvos geologijos tarny
bos, pastarosiomis dienomis klausi
mų, ar įvairūs virpesiai, kuriuos tik
rai jaučia žmonės, nėra žemės drebė
jimų atgarsiai, labai padaugėjo. Anot 
tarnybos vadovo Juozo Mockevičiaus, 
Lietuva neturi savo seisminio akty
vumo matavimo laboratorijos. Baigus 
tokius matavimus Ignalinos atominė
je elektrinėje, mūsų šalis gali remtis 
tik aplinkinių valstybių seismologų

Kaune prasidėjo potvynis

Aleksoto gyventojai pirmieji pajuto visai nemalonius artėjančio payasario 
ženklus. ELTOS nuotr.

Vilnius, kovo 5 d. (ELTA) — Kau
no miesto savivaldybėje posėdžiavusi 
specialistų grupė įvertino savaitės 
pradžioje susidariusią sudėtingą pa
dėtį Aleksoto seniūnijoje, kai staigiai 
atšilus orams vanduo apsėmė gyven
tojų namų rūsius.

Specialistai mano, kad dėl po
tvynio kaltos statybų bendrovės, ku
rios, statydamos namus, atsainiai 
vertino tinkamos nusausinimo siste
mos įrengimą.

šės, Dūkšto, Dubičių parapijose, o 
nuo 1968 m. dirbo Vilniaus.šv. Mika
lojaus bažnyčioje parapijos vikaru-ad- 
jutoriumi, 1978 m. buvo paskirtas 
šios parapijos klebonu. 1989 m. jis 
buvo paskirtas Vilniaus arkivyskupi
jos kurijos kancleriu.

J. Tunaitį vyskupu konsekravo 
kardinolas Vincentas Sladkevičius 
1991 m. gegužės 19 d. Vilniaus arki
vyskupijoje be vyskupo augziliaro ir 
generalvikaro pareigų vyskupas J. 
Tunaitis ligi šiol ėjo Arkivyskupijos 
tribunolo oficiolo pareigas ir vadova
vo Arkivyskupijos ekonomo tarnybai. 
Lietuvos vyskupų konferencijoje vys
kupas Tunaitis buvo Liturginės ko
misijos narys, yra Maltos ordino pa
galbos tarnybos dvasios tėvas.

Vyskupą Tunaitį Vilniaus augzi
liaro pareigose kovo 4 d. pakeitė vysku
pas Arūnas Poniškaitis, kurį popiežius 
Benediktas XVI paskyrė vasario 5 d.

duomenimis. O jie šią savaitę neuž
fiksavo žemės drebėjimo, todėl pa
grįstai galima manyti, kad Lietuvoje 
žemė nedreba.

Medikai sako, kad sveiki žmonės, 
įtikinėjantys, kad jaučia virpesius, 
panašius į žemės drebėjimą, juos 
tikrai jaučia. Padidinto jautrumo 
žmonės gali jausti viršgarinių lėktu
vų sukeltus oro virpesius, net ir tolo
kai esančių įrengimų sukeltus oro ar 
žemės virpesius. Yra žinoma, kad ma
ža dalis žmonių jaučia tiek silpnus 
įrengimų sukeltus virpesius, tiek la
bai menką, net vieno balo žemės dre
bėjimą, todėl šių jutimų, ypač jeigu jie 
kelia nepatogumų, trukdo užmigti, 
nereikėtų nepaisyti. -

Paskutinį kartą Lietuvoje žemės 
drebėjimas buvo juntamas maždaug 
prieš porą metų. Ypač jį juto aukš
čiau nei antrame aukšte buvę žmo
nės, jie patyrė itin nemalonius juti
mus, prarado pusiausvyrą, išsigando 
iš lentynų nukritus knygoms, paju
dėjus baldams, virpant skysčiams in
duose, sunėrimus gyvūnams.

Specialiosios tarnybos išsiurbė 
vandenį, kuris kaupėsi Aleksote, ap- 
semdamas ne tik šalikelėje plytinčias 
pievas, bet ir kelius bei gyventojų na
mų rūsius. Buvo atvežta žvyro, iškas
tas griovys, kuriuo vanduo galės nu
tekėti.

Savivaldybė žada atsižvelgti į gy
ventojų prašymus ir, kiek įmanoma, 
padėti Aleksoto gyventojams, pirmie
siems pajutusiems visai nemalonius 
artėjančio pavasario ženklus.

delfi.lt
Delfi.lt
Delfi.lt
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Rusija ir Europa: „ Perk rovimo iš naujo" pavojai
Francoise Thom
Geopolitika.lt

Istoriką Rusijos ir Europos san
tykiuose labiausiai pritrenkia tai, kad 
vakariečių iliuzijos dėl Rusijos nesi
keičia ir ši sugeba primesti idėjas, pa
gal kurias užsieniečiai ją - dar ir klai
dingai — interpretuoja.

Tai paaiškina ir kitą Rusijos ir 
Europos bendradarbiavimo dėmenį: 
stulbinamą Vakarų partnerių kurtu
mą. Greitai pamirštama bene viskas: 
nuolatinės rusų verslininkų nesėk
mės, Europos pareigūnų įžeidinėji
mai, žmogžudystės, diplomatų įžeidi
mai, nacionalizacijos, neįvykdyti įsi
pareigojimai ir tarptautinės teisės 
pažeidimai.

Vos Rusija pradėjo karą užimda
ma penktadalį kaimyninės valstybės 
teritorijos, Jungtinės Valstijos prabilo 
apie santykių „perkrovimą iš naujo”, 
pamirštant senas klaidas (taip pat ir 
vertingą patirtį, iš kurios būtų gali
ma pasimokyti). O Prancūzija, par
duodama „Mistral” tipo desantinių 
laivų, duoda priemonių kitam karui 
prieš kaimynę.

Retai kada Europa suprato Ru
siją taip neteisingai kaip dabar, retai 
kada pasekmės buvo tokios tragiškos 
kaip dabar. Pavojingiausiu keliu eina 
Prancūzija. Rusija suviliojo Paryžių, 
suteikdama jam jaudinantį vaidmenį 
- partnerio, modernizuojančio didelę 
rytinę kaimynę.

Mes (prancūzai) didžiuojamės to
kia garbe, tenkinančia ir mūsų na
cionalinę tuštybę. Apsvaigę nuo Ru
sijos smilkalų mes nebematome žiau
rios tikrovės. Tikime, kad Rusija yra 
silpna valstybė, patekusi į demogra
finę krizę ir turinti neišvystytą eko
nomiką. Mes manome, kad tokių sun
kumų akivaizdoje šalis užsisklęs ir 
ims laižytis savo žaizdas.

Mes įsitikinę, kad ši krizė palau
žė Maskvos ambicijas. Tačiau būdami 
per tūkstančius kilometrų nuo to pa
saulio, kuriame gyvena Rusijos elitas, 
nematome tų pamokų, kurias rusai 
gavo per krizę.

Tiesa, optimizmas, gyvavęs Ru
sijoje 2008 m. pradžioje, kiek priblė
so. Tada Rusija save įsivaizdavo kaip 
kylančią jėgą, kaip dalį Brazilijos, Ki
nijos ir Indijos bloko, kurio neišven
giamas kilimas reikštų Vakarų, ypač 
nekenčiamų JAV nuvainikavimą.

Rusijos užsienio reikalų minist
ras Lavrov sveikino vakarietiškų ver
tybių žlugimą.

„Senieji Vakarai prarado savo in
telektinio ir moralinio pirmavimo 
vietas pasaulyje”, - piktdžiugiškai 
dėstė rusų politologas S. Karaganov. 
Rusijai, kuri niekada nepripažino So
vietų Sąjungos ir vienpartinio valdy
mo žlugimo 1991 m., tai primena sal
daus keršto skonį.

2008 m. pavasarį ką tik išrinktas 
rusų prezidentas prakalbo apie naują 
Europos saugumo sistemą. Tada eu
ropiečiai nesuprato, kad ši iniciatyva 
tėra naujas Maskvos , jėgų pusiausvy
ros” įvertinimas. Pasak Rusijos va
dovų, akivaizdžiai susilpnėjus Jung
tinių Valstijų galioms, Europa turi į 
tai atsižvelgti.

Įstatymai rusams yra ne kas kita, 
kaip „jėgų pusiausvyros” kodifikavi- 
mas. Kadangi „jėgų pusiausvyra” su
siklostė ne JAV o Rusijos naudai, 
įvertinus naująją padėtį atitinkamai 
turėjo būti pataisyta ir Europos sau
gumo sistema.

Europiečiai labai nenoromis pri
pažino „tikrovę”, todėl Maskva nu
sprendė parodyti savo jėgą. Rusijos ir 
Gruzijos karas pirmiausia turėjo pa
rodyti europiečiams, kad jų sąjunga 
su JAV yra nieko verta. Stipruolė Ru
sija gali veikti vienašališkai, vos pa
norėjusi.

Pasibaigus šiam pasirodymui, 
prezidentas Dmitrij Medvedev vėl 
ant stalo padėjo naująjį Europos sau
gumo sistemos pasiūlymą. Naivūs va
kariečiai nustebo, kad Rusija gina ko
lektyvinį saugumą, nepaisydama

Rusų propaganda, įkalusi į galvas, kad libe
raliosios demokratijos gynimas tėra JAV įran
kis, paskatino europiečius atsižadėti pamatinių 
vertybių, kuriomis remiantis Europa buvo ku- 
riama daugiau kaip 50 metų.

Medvedev ir Sarkozy susitarimo ir į 
šalį nustumdama Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo organizaciją. 
Tačiau Rusijos argumentacija buvo 
itin nuosekli.

2008 m. spalio 1 d. D. Medvedev 
pareiškė: „Senoji pasaulio tvarka su
iro ir kuriasi nauja, saugesnė ir tei
singesnė. To įrodymas yra Rusijos 
veiksmai rugpjūtį, kai buvo gelbstimi 
Pietų Osetijos žmonės, ginami mūsų 
piliečių ir Rusijos Federacijos intere- 
sai.

Taigi vienašaliai Rusijos veiks
mai reiškė „naujos pasaulio tvarkos” 
atsiradimą, kurį europiečiai turėjo 
pripažinti.

JAV prezidento Barack Obama 
pasiūlymas „iš naujo įkrauti” rusų ir 
amerikiečių santykius Maskvoje buvo 
suprastas kaip įrodymas, kad ameri
kiečiai pripažįsta savo silpnumą, tad 
Maskva galėjo pradėti lošti dar iš di
desnių sumų.

Karas su Gruzija ir finansinė kri
zė privertė Rusiją evoliucionuoti, bet 
ne taip, kaip naiviai tikėjosi Vakarai. 
Krizė buvo suvokta kaip galimybė, 
kurios negalima praleisti. Pirmiausia 
ji susilpnino JAV ir paskatino jas atsi
traukti iš Rusijos „artimojo užsie

nio”. Antra, NVS šalyse susilpnėjo 
provakarietiško elito galia, o proru- 
siški mafijos klanai sustiprėjo. Tad 
krizė suteikė rusams puikią galimybę 
šoko ištiktoje periferijoje atkurti savo 
įtaką.

Tiesa, ta pati krizė ir karas su 
Gruzija Kremliaus vadams leido su
prasti, kad Rusijos ekonominis ir ka
rinis atsilikimas gali tapti kliūtimi jų 
ambicijoms. Rusijoje nesėkmės, ypač 
karo lauke, tampa pagrindiniu mo
dernizacijos varikliu: taip buvo ir 
Petrui I po pralaimėjimo Narvoje, ir 
Aleksandrui II pralaimėjus Krymo 
karą, ir Nikolajui II po Rusijos ir Ja
ponijos karo. Visais šiais atvejais es
minės pertvarkos turėjo paversti Ru
siją galinga karine jėga, galinčia mes
ti iššūkį Europai, bet ne lavinti Rusi
jos visuomenę. Šiandien padėtis pa
naši. D. Medvedev pradėta moder

nizacijos programa siekia stiprinti 
Rusijos galią, bet ne demokratizuoti 
valstybę.

Pakanka išsiaiškinti vadinamo
sios „modernizacijos” esmę. Politinė 
sistema nesikeičia, vis dar masiškai 
klastojami rinkimų rezultatai. Rusi
joje vyksta esminė karinė pertvarka, 
kurios gaires dar 2008 m. rugsėjį nu
brėžė pats prezidentas D. Medvedev: 
„sustiprinti karinių pajėgų išdėstymo 
pajėgumus, komandines vadovavimo

Atlantic
vpressCort
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Mažų siuntų gabenimas į Lietuvą, Latviją, 
Estiją ir Baltarusiją

s-vrcr? rTi -*/:

-7 sfjRrKrr'?
rH KOVČ % d

Taip pat siaiome komercinių krovinių ir 
automobilių gabenimą j visas pasaulio šalis.

Asmens turto perkraustymas. 
Automobilių pirkimas iš visų JAV akcionų.

ir kontrolės sistemas bei mokymus, 
sukurti modernią ginkluotę, pagerin
ti materialines karių sąlygas, sukurti 
kruizinių raketinių povandeninių lai
vų laivyną ir sudaryti kosminę gyny
bos sistemą.”

„Karas gali prasidėti bet kurią 
akimirką ir būti labai tikras. Lokalūs 
konfliktai, ‘įšaldyti* arba ‘šliaužian
tys’ konfliktai gali virsti tikrais kari
niais sukrėtimais. Iki 2020 m. turi 
pradėti veikti patikima branduolinė 
atgrasymo sistema, parengta įvai
rioms karinėms ir politinėms aplin
kybėms”, - Rusijos generolams pa
reiškė D. Medvedev.

2009 m. spalį buvo pataisytas ir 
gynybos įstatymas. Dabar norinčiam 
panaudoti karinę jėgą Rusijos prezi
dentui nebereikia jokio Federacijos 
Tarybos pritarimo. Į mūšį kariuome
nę jis gali mesti „vykstant puolimui 
prieš rusų karius užsienyje”, „ginti 
užsienyje esantiems Rusijos pilie
čiams”, „ginti valstybei, kuri paprašė 
Rusijos pagalbos”.

Kitaip tariant, Rusijos kariuo
menė į svetimą valstybę gali įsiveržti, 
kai net nėra jokios grėsmės šalies te
ritorijai. Be to, Rusija gali panaudoti 
branduolinius ginklus atsakydama į 
konvencinį puolimą, ji pasilieka sau 
teisę pradėti prevencinį karą ar net 
galimybę panaudoti branduolinius 
ginklus lokalaus konflikto metu. Tai
gi, Rusija rengia teisinį pagrindą, ku
riuo galėtų pateisinti karinį įsikišimą 
į trečiųjų šalių reikalus. Mes taip pat 
negalime pamiršti, kad Maskva su
stabdė savo dalyvavimą Įprastinės 
ginkluotės Europoje sutartyje (Con- 
ventional Forces in Europe). Palyginę 
skandalą, žiniasklaidos sukeltą po to, 
kai buvo paskelbta vadinamoji Bush 
doktrina, ir beveik mirtiną Vakarų 
spaudos tylą dėl Rusijos karinės dokt
rinos plėtotės, matome, kaip gerai 
veikia Vladimir Putin propagandos 
mašina. Beje, 2010 m. užsienio propa
gandos biudžetas pasiekė 1,4 mlrd. 
dolerių (gerokai viršijo nedarbo iš
mokas), ir tai tik dar kartą patvirtina 
Kremliaus siekius.

Medvedev plane yra ir naujovių: 
dabar prie rusų karinės jėgos priside
da ir Vakarų Europa (pagal Petro I 
pavyzdį). Sudarydama sandorį dėl 
„Mistral” tipo desantinių laivų Rusi
ja išlošia trigubai: įsigyja aukštos 
technologijos ginklų nedėdama jokių 
pastangų jiems sukurti; pakerta eu- 
roatlantinę vienybę; galiausiai pa
greitina procesą, Nukelta į 12 psl.

Geopolitika.lt
http://www.atla


8 DRAUGAS, 2010 m. kovo 6 d., šeštadienis

Chirurgai Stuburo ir skausmo ligos

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St.. Kenosha, Wl 53142
(262) 948-6^90

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRI DRLLRS-PRUNSKIS, MD 

RNDREW J. YU. MD 
ir partneriai

Illinois Pain Institute

JAV LB KV Socialinių reikalu taryba

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

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei cnirurgija

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

630-941-2609

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovieteje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212

www.illinoispain.com

Širdies ir kraujagyslių 
ligos

SKAUSMO GYDYMAS

SOCIAL SECURITY „PENSIJA” (1): 
KADA IR KAM JI SKIRIAMA?

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

DR. RENATA VARIAKOJYTE
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

7600 W. CollegeDrive 
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550 

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių 
bei kitų skausmų gydymas

Vidaus ligos
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

6918 W. Archer Avė. St. 5 ir 6 
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Dr. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija 

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road,
Tel. 773-585-2802 

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį

Ginekologija
Ausų, nosies, gerklės 

ligos

RAMONA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą

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

Ausų, Nosies, Gerklės ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai

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

708-2Tel. -361-9199

Odos ligų specialistai
Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

viso veido atjauninimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD
120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630

Dr. K. JUČAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas 
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO. 
' PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES. 

ATLIEKAME AUTOMOBILIU REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

Pirmiausia, derėtų pastebėti, jog 
vadinti Sočiai Security išmokas pagy
venusiems žmonėms, turintiems tam 
tikrą darbo stažą, „pensija” nėra vi
siškai tikslu. JAV tradiciškai „pensi
ja” yra vadinamos pajamos, gauna
mos iš sukaupto pensinio fondo, arba 
išmokos, mokamos buvusio darb
davio (pvz., pensijos valstybės tar
nautojams ir pan.). Tuo tarpu Sočiai 
Security išmokos yra skiriamos so
cialinio draudimo programos ribose 
ir yra prieinamos visiems, bent de
šimtį metų (40 ketvirčių) oficialiai 
išdirbusiems bei tam tikro amžiaus 
(65-67 metų, priklausomai nuo gimi
mo datos), sulaukusiems asmenims.

Šiuo metu socialinio draudimo 
(SS) išmokos yra skiriamos pagal šią 
tvarką:

• Turinčio reikiamą darbo stažą 
asmens sutuoktiniui (-ei), sulaukus 
pensinio amžiaus, mokama pusė pag
rindinio gavėjo (turinčio darbo stažą) 
išmokos sumos tuomet, kai jie sulau
kia bent 62 metų amžiaus. Šios išmo
kos mokamos netgi tada, jei pagrindi
nis gavėjas (turintis darbo stažą) 
pasirenka tebedirbti ir/ar nukelia 
savo „pensinį amžių” į ateitį. Deja, jei 
išmokos pradedamos mokėti anks
čiau normalaus pensinio amžiaus, jų 
bendras dydis atitinkamai sumažina
mas (žr. toliau). Išmokos taip pat gali 
būti sumažintos, jei jas pagrindinio 
gavėjo sąskaita gaunantis sutuoktinis 
taip pat gauna valstybinę ar kitokio 
pobūdžio su SS nesusijusią pensiją.

• Greta SS išmokų, sulaukę 65- 
erių metų amžiaus, neturintys darbo 
stažo sutuoktiniai gali gauti „Medi
care” lengvatą (beje, šio amžiaus su
laukęs pagrindinis lengvatos gavėjas 
taip pat privalo įsirašyti į „Medi
care” klientų gretas, kitaip vėliau ga
li tekti susidurti su papildomais mo
kesčiais bei nepatogumais).

• Išmokos nedirbusiam sutuokti
niui (-ei) nė kiek nesumažina pagrin
dinio SS gavėjo išmokų, tačiau jos 
taip pat neatspindi vadinamųjų „de- 
layed retirement credits”, kuriuos 
pagrindinis gavėjas įgyja nukeldamas 
savo „pensinį amžių”. Riba, iki ku
rios galima nukelti pensinį amžių 
užsitikrinant vėlesnių išmokų padi
dėjimą, 70 metų. Kitaip tariant, jei 
sulaukę šio amžiaus norėtumėte 
dirbti ir/ar nukelti išmokas dar vėles
niam laikui, tai galite padaryti, ta
čiau be jokios įtakos būsimoms iš
mokoms.

• Jei abu sutuoktiniai turi reikia
mą darbo stažą, jie abu gali gauti tiek 
savo „pensiją”, tiek sutuoktinio išmo
ką. Deja, pagal galiojančias taisykles 
kiekvienas asmuo vienu metu gali 
gauti tik vieną išmoką - todėl, be abe
jo, verta pasirinkti tą, kuri didesnė. 
Jei sutuoktiniai abu turi reikiamą

darbo stažą, jie gali pasirinkti, kurią 
išmoką norėtų gauti sulaukę pensi
nio amžiaus ir, priklausomai nuo to, 
ar norėtų sutaupyti ateičiai. Jei, tar
kime, vienas iš jų sulaukia šio am
žiaus anksčiau už kitą, jis/ji gali nu
kelti savo išmokas kuriam laikui į 
ateitį (kad įgytų daugiau „dejayed re
tirement credits”) ir pasirinkti kurį 
laiką gauti tik sutuoktinio išmoką.

• Asmenims, turintiems reikia
mą darbo stažą ir tapusiems neįga
liais, yra galimybė gauti neįgalumo 
išmokas iš Sočiai Security iždo, o jų 
sutuoktiniams - gauti vadinamąją 
„dependent” pašalpą sulaukus bent 
62 metų amžiaus.

• Sutuoktiniui, turinčiam teisę į 
neįgalumo pašalpą ar SS pensinę iš
moką, mirus, jo/jos našlė/našlys gali 
gauti išmokas sulaukusi(-ęs) bent 60 
metų amžiaus.

Taigi, socialinio draudimo išmo
kos suma prikauso nuo asmens am
žiaus (t.y. kokio amžiaus būnant 
kreipiamasi dėl išmokų gavimo). 
Kaip minėta, kuo ilgiau pasirenkama 
laukti, tuo didesnė bus vėliau gau
namų išmokų suma. Kita vertus, tai 
nereiškia, jog būtina visuomet ląukti 
kuo ilgiau: jei staiga, artėjant pensi
jai, netekote darbo ir neturite pa
kankamai pajamų pragyvenimui, 
laukti grimztant į skolas būtų mažų 
mažiausia neprotinga.

Sočiai Security Administration 
interneto svetainėje galima rasti spe
cialią skaičiuoklę, leidžiančią sužino
ti, kokio amžiaus turėtumėte būti, 
norėdami gauti didžiausią išmoką 
(http://ssa.gOv/planners/calculators.h 
tm). Be abejo, esant norui bei galimy
bei, galima toliau darbuotis ir su
laukus oficialaus pensinio amžiaus - 
tai neturės jokios įtakos jūsų būsi
moms SS išmokoms. Jei norėtumėte 
pradėti gauti išmokas dar likus šiek 
tiek laiko iki pensinio amžiaus, jų dy
dis bus skaičiuojamas pagal šiuos ro
diklius:

— išmokų suma bus sumažinta 
šiek tiek daugiau nei 0,5 procento už 
kiekvieną mėnesį iki oficialaus pensi
nio amžiaus;

—jei, pareiškę norą anksčiau gau
ti SS išmokas, tebedirbsite, jūsų iš
mokos bus dar labiau sumažintos tuo 
atveju, jei uždirbsite daugiau nei nus
tatytą sumą. Pernai metais nustatyta 
didžiausia suma siekė 14,160 dol., o 
viršijančios šią sumą pajamos buvo 
skaičiuojamos po 1 dol. už 2 (t.y. jūsų 
išmokų suma galų gale bus sumažin
ta maždaug puse „papildomai” uždirb
tų pinigų). Tačiau verta atsiminti, jog 
ši taisyklė yra taikoma tik uždirb
toms pajamoms, ne gautoms iš inves
ticijų, pensinio fondo ar kitų šaltinių.

Pagal Sočiai Security
Administration informacijų 

parengė Vaida Maleckaitė

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

http://www.illinoispain.com
http://ssa.gOv/planners/calculators.h
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Lietuvos „Monopolio" žaidimo čempionas žaidė Las Vegas.

Dantų gydytojai

Dr. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL
Tel. 708-598-8101

Valandos pagal susitarimą

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai 

10S. 640 Kingery Highvvay 
Willowbrodk, IL 60527

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą

Dr. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Road

Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. 708-598-4055 
Valandos pagal susitarimą

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.;Chicago 
Tel. 773-735-7730 

10 S. 640 S. Kingery Hvyy, VVillovvbrook 
Tel. 630-323-5050

Dr. DALIA E. CEPELĖ, D.D.S.
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą

„Monopolio” žaidėjas
Atkelta iš 5 psl. reikšmingi ma
terialūs dalykai tikrame gyvenime. 
Jis sako, kad jie reikalingi tik tiek, 
kad būtų galima jaustis saugiai, ne
badauti, turėti stogą virš galvos, būti 
apsirengusiam, leisti sau pakeliauti. 
Dainius sutinka, kad turint daug pi
nigų galima padaryti kažką naudingo 
visuomenei, bet tai nėra tas dalykas, 
dėl kurio reikia per daug plėšytis.

Buvo įdomu sužinoti, ar žais
damas „Monopolį” jis turi savo stra
tegiją. „Mano svarbiausia strategija 
yra nepadaryti klaidų ir nepraleisti 
pro akis svarbaus varžovų žingsnio. 
Be jokios abejonės, žaidžiant takti
niai dalykai labai greitai keičiasi ir 
kiekviena strategija po kiekvieno 
žaidėjo ėjimo turi būti pergalvota ir 
keičiama”, - sakė vaikinas.

Prisipažįsta esąs 
„universalus”

Kaip save apibūdino pats Dai
nius, jis yra linksmas, muzikuojantis 
vaikinas, studijuojantis Vytauto Di
džiojo universitete verslo administra
vimą. Mėgsta žaisti ne tik „Mono
polį”, bet ir futbolą, krepšinį, šach
matais. Dalyvauja studentų atsto
vybės veikloje, yra daugelio renginių 
- VDU Party, festivalis „Skersvėjis”, 
Mažųjų žvaigždžių ringas, Gitarų

vakarai — dalyvis, prizinių vietų 
laimėtojas. Kaip sako Dainius, visa jo 
veikla prasidėjo tuomet, kai buvo 
išrinktas šauniausiu moksleiviu, vė
liau — Kauno apskrityje geriausiu dvi
račio vairuotoju. Taigi veiklos vaiki
nui tikrai netrūksta, tačiau, kaip jis 
pats sako, yra gana „universalus”: 
„Jeigu sulūš stalas, tikrai sugebėsiu 
paimti plaktuką, vinių ir jį sutvar
kyti.”

Nors Dainiui yra tik 20 metų, jis 
jau yra išbandęs save daugelyje sri
čių. Jis yra dainuojantis, muzikuo
jantis žmogus. Pernai dalyvavo TV3 
televizijos muzikiniame projekte 
„Žvaigždžių vartai”. Jaunuolis prisi
pažino, kad muzika jam dabar yra ne 
tik kaip laisvalaikio praleidimas ar 
pomėgis, o tikrai rimtas užsiėmimas 
ir ėjimas link tobulumo. Viešint 
Jungtinėse Valstijose Dainių net 
suėmė pavydas pamačius, kokios čia 
yra palankios sąlygos mokytis, groti 
gerais instrumentais — tai, pasak jo, 
yra kelis kartus pigiau nei Lietuvo
je.

Dainius planuoja baigti universi
tetą ir vėliau siekti muzikanto kar
jeros, svajoja būti išgirstas, nesėdėti 
vietoje, reikšti savo mintis, savo idė
jas. Jis nori padėti jauniems, talen
tingiems žmonėms tobulėti, sukurti 
jiems tinkamas sąlygas.

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą
Susitarimui kalbėti angliškai arba fietuviškai
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą

Dr. Raimundas Jeleniauskas
DANTŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai ir angliškai. Priimamos 
įvairios apdraudos. Valandos pagal susitarimą.
Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC 

1645 S. River Rd., Ste. 21 
Dės Plaines, IL 60018 
tel. 847 299 4611

Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA 

SEPTYNIOLIKOS METŲ PATIRTIS 

persikėlė į naują kabinetą 
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068 
Tel. 847-692-2303 

www.parkridgesmlles.com

Pilna dantų priežiūra:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — „veneers", 

balinimas

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus
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Ona ir Walter Rakauskai, gyvenantys Melrose Park, IL, skaitys 
„Draugą” dar vienerius metus. Skaitytojai dienraščio leidybai paaukojo ir 
50 dol. auką. Labai ačiū.

[~3l 4- ĮTĮ + [TĮ = Į II Į [3] + [TĮ + [TĮ = Į 13 I

„Draugo" sudoku Nr. 22 teisingai išsprendė ir mums 
atsakymus atsiuntė

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
K. J. M., Chicago, IL
B. Kasperavičienė, St. Petersburg, FL

Nuoširdžiai dėkojame visiems sprendėjams už atsiųstus atsakymus. Sma
gu, kad Jūsų gretos pasipildo vis naujais vardais. Nekantriai lauksime Jūsų 
atsakymų ir toliau. Visiems primename, kad tiek sudoku, tiek kryžiažodžių 
atsakymus mums galima siųsti paštu: „Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago, 
IL 60629-5589; ei. paštu - redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284.

Aldona ir Arūnas Stašaičiai, gyvenantys Redford, MI, kartu su 
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu paaukojo mums 50 dol. auką. 
Nuoširdžiai Jums dėkojame.

MARGUTIS II

Palmira Janušonienė, gyvenanti Mundelein, IL, „Draugo” leidy
bai paaukojo dosnią 250 dol. auką. Skaitytoja mums rašo: „Apgailestauju, 
kad dėl visokių įsipareigojimų negalėjau dalyvauti ‘Draugo’ pokylyje. Da
bar bandau atsigriebti ir kartu atsilyginti už loterijos bilietus, kalėdines 
korteles, kalendorių ir Jūsų puikų darbą”. Nuoširdžiai ačiū skaitytojai už 
dosnią auką ir gražius žodžius.

Tel. 773-476-2242

MARGUTIS II
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ DARBO DIENĄ 
nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v.

AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 
INTERNETU www.wcev1450.com

http://www.parkridgesmlles.com
mailto:redakcija%40draugas.org
http://www.wcev1450.com
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OSKARAI „DRAUGE
RASA AVIŽIENIS

Šį sekmadienį, kovo 7 d., per JAV 
televiziją vyks viena iš žiūrimiausių 
laidų - kino filmų apdovanojimų įtei
kimas — 82-tieji „Academy Awards” 
arba paprasčiausiai „Oskarų” („Os- 
cars”) įteikimai. Tai Holivudo (Holly- 
wood) šventė, mums tai proga pama
tyti žvaigždes: kas kaip apsirengę, 
kas ką atlydėjo, kas ką pasakė... ir 
galiausiai, kas pelnė prestižinį ap
dovanojimą ir atsistojo tarp iškiliau
sių amerikietiško kino meistrų. Ta 
proga trumpai apžvelgsiu šiemet pa
siūlytus filmus.

Į geriausią metų filmą taikosi net 
dešimt filmų (ne penki, kaip praeity
je). Į apdovanojimams pasiūlytą są
rašą įtraukdama tokius filmus, kurie 
praeityje nesulaukė JAV kino aka
demijos dėmesio, kaip „9th District” 
(„Devintasis rajonas”, fantastinis tri
leris apie ateivius), „The Blind Side” 
(„Nematoma pusė”, įkvepiantis fil
mas apie jauną benamį afroameri- 
kietį, kurį priglaudžia baltųjų šeima 
ir padeda jam sulaukti sėkmės žai
džiant amerikietišką futbolą. Šio 
filmo aktorė Sandra Bullock tikriau
siai laimės geriausios aktorės „Os
karą”) ir „UP” („Aukštyn”, puikus 
animacinis filmas tiek vaikams, tiek 
suaugusiems), akademija tikisi pri
traukti daugiau žiūrovų.

Filmas, „pakeitęs filmo meną 
visiems laikams”

Didžiausią pasisekimą (pagal 
žiūrovų skaičių ir parduotų bilietų 
surinktą sumą) kino istorijoje turin
tis „Avatar” („Įsikūnijimas”, rež. 
Džeimsas Kamerūnas (James Came- 
ron)) yra tipiškas laimėtojas. Fan
tastinis trileris „Avatar” pradėtas 
rodyti kino teatruose su didžiule rek
lama. Filmas buvo kuriamas net 15 
metų. Jis pralenkė iki šiol sėkmin
giausią, taip pat Kamerono sukurtą 
filmą „Titanikas” („Titanic”). Ištisas 
savaites kino salės plyšo nuo žiūrovų. 
Tai tikrai savo vaizdu ir vaizdais stul
binantis, savo spalvomis ir šviesomis 
žavintis 3D animacinis filmas (filmą 
reikia žiūrėti su specialiais akiniais, 
norint įžvelgti visą meistriškumą). 
Man šurmulys apie šį filmą priminė 
prieš 30 metų technologiniais stebuk
lais ir naujovėmis žavėjusius filmus 
„Star Wars” („Žvaigždžių karai”), 
kurie irgi atseit „pakeitė filmo meną 
visiems laikams.”

Filme „Avatar” rodoma planeta

Nors filmas ,,The Lašt Station" nebuvo pasiūlytas „Oskarui" už geriausių filmų, pagrindinius vaidmenis atlikę akto
riai H. Miren ir K. Plumeris gali tikėtis gauti apdovanojimų už geriausio(s) aktoriaus/aktorės vaidmenis.

Pandora. Ten nuostabi gamta, aug
menija, kalnai ir gyvūnai. Ten mė
lyni, taikūs vietiniai gyventojai Na’vi. 
Po jų stebuklingu medžiu slypi retas 
mineralas, kurio labai reikia žmogui 
Žemėje. Aktyviai rezgamas planas 
bet kokia kaina, nekreipiant dėmesio 
į vietinius gyventojus, tą mineralą 
iškasti. Herojus Džeikas (Jake), kojų 
nevaldantis karo veteranas, sėdintis 
vežimėlyje, įtraukiamas į .Avatar” 
programą, kurioje jis įkūnija žmo- 
gaus/Na’vi hibridą ir gali valdyti 
kojas. Jis išsiunčiamas į Na’vi pasaulį 
sužinoti daugiau apie vietinius ir 
kaip geriausiai prieiti prie geidžiamo 
mineralo. Jam kyla klausimas, ar su
sidraugauti ir dirbti kartu su vieti
niais, ar tiesiog prievarta paimti, iš- 
vietinant gyventojus. Siužetas jau 
žinomas ir neoriginalus - tai „Dances 
with Wolves” („Šokis su vilkais”) ir 
„Pocahontas” („Pokahontas”), žino
ma, Džeikas pamilsta vietinę Na’vi 
moterį, tik vykstantis erdvėse. Ka
rininkai ir pramonininkai nori pa
siekti savo tikslus bet kokiomis prie
monėmis ir kuo greičiau. Ir čia užsi
mezga konfliktas, kurį filmo kūrėjai 
per ilgai sprendžia, kol galų gale 
išsprendžia.

Dėl filmo kilo įdomios kontrover
sijos. Amerikoje kilo nepasitenkini
mas, kad filmas priešiškas Amerikai 
ir kariuomenei. (Aš žiūrėdama pagal
vojau, kaip buvo pasielgta su Ameri
kos indėnais.) Kinijoje buvo uždraus
ta rodyti šį filmą, nes priverstinis vie
tinių Na’vi deportavimas filme per
nelyg primintų žiūrovams priverstinį 
kinų iškraustymą iš mažų namelių, 
valdžiai stengiantis plėsti nekilno
jamo turto verslą ir pramonę. Gal ir 
Rusijoje kilo panašus nepasitenkini
mas? Be reikalo vertinant šį filmą 
buvo įžvelgta tiek daug politikos. Va
tikanas kritikavo filmą dėl gamtos 
garbinimo.

Sprendžiant pagal praeityje ge
riausio metų filmo vardą laimėjusius 
filmus, pranašauju, kad, deja, ne
paisant nuvalkioto siužeto, šiemet šią 
garbę laimės būtent „Avatar”.

Kitoks filmas apie karą

Jei yra su filmu „Avatar” šiais 
metais galintis varžytis filmas, tai 
būtų „Hurt Loeker” („Išminuotojų 
būrys”, rež. Katryna Bigelov (Kath- 
ryn Bigelow)). Tai filmas apie karą 
Irake. Prisipažinsiu, nelabai norėjau 
žiūrėti šį filmą. Bet jį vis dažniau mi
nint spaudoje, kaip galimą .Avatar” 
nugalėtoją, susidomėjau. Iš tiesų

tikėjausi kitokio filmo (gal daugiau 
sprogimų, šaudymų, kraujo...), bet 
tai, ką ekrane mačiau, labai paveikė 
ir sukrėtė. Tai kitoks filmas apie ka
rą, originalus. Filmo pradžioje žiū
rovui pasiūlomi žodžiai: „Karas - 
narkotikas”, ir matome, kaip filmo 
herojus Viljamas Džeimsas (William 
James) išties gyvena ir kvėpuoja savo 
užduotimi - išminuoti bombas. Dir
bantis savo darbą, jis jaučiasi visa
galis, kartais net nesilaikantis ka
riuomenės protokolo. Jis be šito ne
gali gyventi. Filmas sukurtas sie
kiant sukelti ir laikytį įtampą, ir at
skleisti karo realijas ir psichologinį 
baisumą. Įsijaučiame į visas žmogiš
kąsias reakcijas ir konkrečiu atveju 
sukeltus jausmus: baimę, terorą, drą
są, abejonę, klaidingus sprendimus, 
tarpusavio paramą, nepasitikėjimą, 
palūžimą, kabinimąsi į gyvenimą...

Filmas nesulaukė didelio pasise
kimo kino teatruose. Gal jis per daug 
intelektualus? Jame nerodomos di
dingos pergalės, veikėjai nėra tik geri 
arba blogi. Režisierė Bigelov — ketvir
toji moteris, pasiūlyta geriausio kino 
režisieriaus apdovanojimui gauti 
„Oskarų” istorijoje. Nė viena iki šiol 
nėra laimėjusi. Tikiuosi, kad Bigelov 
bus pirmoji. („Avatar” režisierius 
Kameronas irgi yra pasiūlytas šioje 
grupėje). „Hurt Loeker” aktorius 
Džeremis Renneris (Jeremy Renner) 
taip pat siūlomas gauti apdovanojimą 
už geriausio aktoriaus darbą.

v
Siems laikams tinkantis filmas

Labiausiai man patikęs filmas 
buvo „Up in the Air” („Viskas ore!”, 
rež. Džeisonas Reitmanas (Jason 
Reitman)). Vyriškis Rajanas (Ryan) 
320 dienų per metus praleidžia ko
mandiruotėse, skraidydamas pirma 
klase po Ameriką. Jo darbas — pra
nešti žmonėms, kad jie atleisti iš dar
bo. Rajanas visaip saugo savo nepri
klausomą gyvenimą, džiaugiasi pra
bangiais restoranais ir viešbučiais ir 
skelbia, kad gyvenime reikia atsikra
tyti prieraišumo daiktams ir emoci
joms, t. y. žmonėms.

Ir štai jo gyvenime atsiranda dvi 
moterys: Natali (Natalie), jauna, am
bicinga, nauja bendradarbė, kuri siū
lo kompanijai įvesti telekonferencinį 
ryšį, kad nebereikėtų brangiai skrai
dinti žmonių; ir Aleks (Alex), žavi ir 
paslaptinga moteris, kuri taip pat 
dažnai skraido darbo reikalais po 
Ameriką. Abi grasina sudrumsti jo 
kruopščiai saugomą nepriklausomą 
gyvenimą. Rajano ir Natalijos ben

dravime vaizdžiai atsispindi kartų 
susikirtimas. O jo intymus ryšys su 
Aleks sukelia abejones dėl. mylimo 
nepriklausomo, lengvabūdiško gy
venimo.

Tai šiems laikams labai tinkantis 
filmas. Daugelis arba išgyvena darbo 
netektį ir su ja susijusias problemas, 
arba baiminasi netekti darbo. Taip 
pat visi mes galime suprasti tarp kar
tų kylančius nesusipratimus. Už ge
riausio aktoriaus darbą „Oskarui” 
pasiūlytas aktorius Džordžas Klūnis 
(George Clooney), o geriausiam ant
ro plano aktorės apdovanojimui gauti 
pasiūlytos abi moterys Vera Faęmiga 
(Aleks) ir Ana Kendrik (Anna Kend- 
rick) (Natali). Scenarijus labai gerai 
parašytas ir originalus, aktoriai vai
dina įtikinančiai, ryšiai tarp jų naujo
viški, nebanalūs. O ir filmo pabaiga 
nenuspėjama. Vertas visų pasiūlytų 
apdovanojimų, nors turbūt nieko ne
laimės.

Pora kitų pastabų

Visų numylėta aktorė Meryl 
Streep pasiūlyta geriausios aktorės 
apdovanojimui už Džuliją Čaild (Julia 
Child) vaidmenį filme „Julie & 
Julia”. Apie filmą esu jau anksčiau 
„Drauge” rašiusi ir tyliai viliuosi, kad 
Meryl sulauks trečiojo „Oskaro”. Ji 
apdovanojimams buvo pasiūlyta jau 
16 kartų, bet laimėjo tik 2 kartus: už 
geriausią antro plano aktorės darbą 
filme „Kramer vs Kramer” („Kra- 
meris prieš Kramerį”) ir už geriausią 
aktorės darbą filme „Sophie’s Choi- 
ce” („Sofijos pasirinkimas”). Tokios 
įžymybės kaip Katherine Hepburn it 
Džekas Nikolsonas (Jack Nicholson) 
abu sulaukė 12 pasiūlymų „Oska
rams” gauti.

Būtinai išsinuomosiu filmą „Pre- 
cious” („Meilutė”) apie jaunos, sto
ros, neraštingos afroamerikietės ne
pavydėtinai tragišką gyvenimą ir pa
tirtą smurtą tiek iš tėvų, tiek iš ben
druomenės, kurioje ji gyvena. Vienin
telė viltis - ja susidomi pasišventusi 
mokytoja, kuri ją moko rašyti ir skai
tyti, ir atveria jai naujas galimybes. 
Šiuo filmu susidomėjau, kai perskai
čiau vedamąjį „Newsweek” žurnale 
(2009 m. gruodžio mėn. 14 d.). Ve
damajame šį filmą siūlo kiekvienam 
amerikiečiui pažiūrėti buvusio prezi
dento Džordžo Bušo (George W. H. 
Bush) žmona Barbara Buš, visą gyve
nimą skatinusi raštingumo plėtrą. 
Pirmą kartą kine nusifilmavusi ak
torė Gabourey Sidibe pasiūlyta gauti 
geriausios aktorės „Oskarą” už Pre- 
cious vaidmenį.

Prieš rašydama šį straipsnį nuta
riau nors dar vieną filmą pažiūrėti. 
Labiausiai sudomino filmas „The 
Lašt Station” („Paskutinė stotis”) - 
biografinis vokiečių ir rusų sukurtas 
filmas apie žymaus rusų rašytojo Le
vo Tolstojaus (Lev Tolstoj) paskuti
niuosius gyvenimo metus. Pagrindinė 
tema - Tolstojaus žmonos Sofijos 
Andrejevnos (Sofia Andrejevna) kova 
su pasekėju Vladimiru Cerkovu (Vla
dimir Cerkov) dėl Tolstojaus paliki
mo. Pats filmas „Oskarams” nepa
siūlytas, bet pagrindiniai aktoriai 
Elena Miren (Helen Mirren), Tols
tojaus žmona Sofija Andrejevna, ir 
Kristoferis Plumeris (Christopher 
Plummer) - Tolstojus, pasiūlyti gauti 
geriausio(s) aktoriaus/aktorės „Oska
rą”. Abu tikrai verti apdovanojimo ir 
filmą tikrai verta pažiūrėti. Daugiau 
kitą kartą. O šiam kartui - smagaus 
„Oskarų” žiūrėjimo!
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Gyvenimo vynas
DR. VIKTORAS STANKUS

Saulėtą sausio mėnesio dieną į 
„Americano” restoraną Clevelande 
rinkosi gražus būrys artimųjų pasvei
kinti jubiliatą Henriką Stasą, kuriam 
sausio 4 d. suėjo 95 metai.

Henrikas Stasas gimė 1915 m., 
užaugo Sakių apskrityje, Kidulių val
sčiuje, Šiaudinės kaime. 1936 metais, 
baigęs Jurbarko valstybinę gimnazi
ją, studijavo technologiją. 1939 m. įgi
jo mokytojo cenzą. Ketverius metus 
dirbo Trakų apskrities pradinių mo
kyklų vedėju. Su mokytoja Stefanija 
Bardauskaite sukūrė šeimą. 1944 me
tais pasitraukė į Vokietiją, kur vado
vavo pradinei mokyklai Gross Hese- 
pes ir Diepholzo lietuvių stovyklose. 
1950 m. su žmona ir trimis dukromis 
emigravo į JAV Pradžioje gyveno 
Pittsburghe, vėliau įsikūrė Clevelan
de. Dirbo geležinkelio remonto dirb
tuvėse mechaniku. Clevelande šeima 
padidėjo dar viena dukra. Stasų lietu
viškoje šeimoje augo visos keturios 
dukros: Ingrida, Teresė, Matilda ir 
Ugnelė.

Visos keturios dukros baigė 
aukštuosius mokslus ir sukūrė šei
mas. Padovanojo 7 anūkus, o dabar 
jau 10 proanūkių. Kiekviena dukra 
paveldėjo tėvų gabumus įvairiose sri
tyse. Ingrida, chemikė, patyrusi vers
lininkė ir LR garbės generalinė kon
sule; a. a.Teresė — žinoma kulinarė, 
Matilda lakūnė, gailestingoji sesuo ir 
Ugnelė — sociologė, administratorė. 
Visos perdavė savo vaikams tėvų 
meilę gimtajam kraštui ir artimui.

H. Stasas aktyviai dalyvavo ir te
bedalyvauja visuomeninėje veikloje, 
yra lietuviškos spaudos bendradar
bis, lituanistinės mokyklos talkinin
kas.

Jis su savo žmona yra aplankęs 
arti 30 pasaulio kraštų. Ne vien tik 
tuos kraštus lankė, bet ir domėjosi tų 
kraštų kultūra, gamta, papročiais bei 
istorija. Visus savo įspūdžius aprašė 
knygoje „Kelionių vynas”, kurią 1994 
m. išleido „Europos Centro” leidykla 
Lietuvoje. Ši knyga buvo plačiai plati
nimą tiek Lietuvoje, tiek JAV Dalį ti
ražo Henrikas padovanojo Lietuvos 
švietimo ministerijai kaip vadovėlį

ONLINE fcRSION

Raugyklos 15, Room 305 
Vilnius, LITHUANIA 

Ph.: 370 52624892 
liiija@baltictimes.com

6 months - 85$

6 month - 40$

mokykloms.

Padėkoti neužtektų net 
didelio jaučio odos

Henriko bičiulis prof. dr. Stasys 
Tumėnas iš Šiaulių universiteto, 
išgirdęs apie jo jubiliejų,- taip parašė:

Yra žmonių, kurie triukšmingai 
skleidžia žinią apie savo darbus ir 
veiklą. Kita žmonių grupė mažai kal
ba, bet tyliai, ramiai dirba savo pras
mingą darbą tėvynės ir lietuvybės la
bui. Toks yra jubiliatas, Klyvlendo 
lietuvis, išeivijos visuomenininkas, 
pedagogas, vertėjas, populiarios kny
gos „Kelionių vynas” autorius Hen
rikas Stasas. Susipažinti su ponu 
Henriku Dievulis davė progą prieš ge
rą dešimtį metų, kai su Šiaulių uni
versiteto ansambliu „Saulė” viešėjo
me Klyvlende. Delegacijos iš Šiaulių 
nariai, kaip ir visada būdavo, buvo 
,,užkrauti ant kaklo” Klyvlendo lietu
vių šeimoms. Pulkininkas Edmundas 
Capas pasirūpino, kad aš patekčiau į 
ponų Stasų šeimą. Per tą viešnagės 
savaitę man teko laimė pajusti šios 
mielos šeimos namų jaukumą, suger
ti šilumą, sklidusią iš šeimininkų. 
Mus dar labiau suartino faktas, kad 
ponia Stefanija buvo Šiaulių Moky
tojų seminarijos auklėtinė, o ją pir
mųjų kulinarijos paslapčių, vėliau 
sugulusių į puikias p. Stefanijos kny
gas, mokė šiaulietė agronome S. Re- 
chlavičiūtė.

Tačiau viešnagės metu mane, 
knygų leidėją, edukacinės, akademi
nės aplinkos universiteto žmogų, po
nų Stasų šeimoje labiausiai sudomi
no namų šeimininkas — santūrusis 
ponas Henrikas.

Ne visi JAV lietuviai, matyt, žino, 
kad mūsų bičiulystė Lietuvos knygų 
skaitytojams padovanojo dvi knygas. 
Jis kaip patyręs idėjų generatorius 
įteikė ,,Šiaurės Lietuvos” leidyklos 
vadovui, šių eilučių autoriui, neprofe
sionalaus rašytojo lietuvio žemaičio 
Jono Tomkaus knygos ,,Svetimšalių 
legionas” rankraščius 2004 m., ku
riuos jis sutvarkė. Šiauliuose ši kny
ga buvo išleista. Ši knyga buvo neti
kėtas radinys Lietuvos skaitytojui. 
2006 m. Lietuva susipažino su Henri-

11

Henrikas Stasas su savo vyriausia dukra Ingrida Bubliene, LR garbės genera
line konsule.

ku kaip vertėju, kuris iš vokiečių kal
bos išvertė žinomo vokiečių rašytojo 
Ernst Wichert kūrinį „IEVA”, kuria
me vaizduojamas prūsų Lietuvos XIX 
a. pabaigos gyvenimas.

Gerbiamas ir mielas p. Henrikai, 
kadangi jubiliejaus proga sakomos 
ilgos kalbos tampa nuobodžios ir pa
bosta, noriu pasakyti, kad dėl to kal
tas ir Jūs, nes Jūsų visus darbus iš
sakyti, Jums padėkoti neužtektų net 
didelio jaučio odos. Lietuvių Lietuvo
je vardu tiesiog noriu Jus bičiuliškai 
apkabinti ir pasakyti, kad Jūs pui
kiai įkūnijate žodžių, kuriuos dabar 
pasakysiu, prasmę: mielas Henrikai, 
kiek savęs atiduodate kitiems, tiek 
Jūsų ir liks. Sėkmės Jums, sveikatos 
ir dar daug gražių darbų Lietuvos 
labui!

„Niekad nenusiminiau, 
atsikėliau ir ėjau toliau**

Prieš šešerius metus Henrikas 
atsisveikino su savo gyvenimo drauge 
Stefanija-Bardauskaite Stasiene. Ji 
palaidota jos gimtinėje Šiauliuose, 
Donelaičio kapinėse.

Henriką sutikus vis galima pa
šnekėti įvairiomis temomis, nes jo ži
nių kraitis neapsakomas. Jis domisi 
viskuo, daug skaito, lanko koncertus, 
kiek jėgos leidžia, keliauja ir labai 
myli visą savo šeimą.

Jubiliejinių pietų metu Henrikas 
prabilo šiais žodžiais:

Aišku, 95 metai yra ilgas laiko 
tarpas, tačiau šių laikų technologijos 
rėmuose laiko sąvoka yra labai pasi
keitusi, nes žaibiška komunikacija, 
gyvenimo tempas ir greitos transpor- 
tacijos priemonės visiškai pakeitė 
žmogaus sąmonėje anksčiau turėtą 
laiko jausmą. Ir dabar savęs klausi, 
kas nusinešė metus svaigius, kaip jū
ra, ir greitus, kaip vėjas, kas nusinešė

metus, žalius ir žydinčius kaip vasa
ra?

Gyvenimą tik tada pajunti, kai 
uždarai vaikystės vartus ir atsiduri 
ant gyvenimo laiptų. O laiptų kasmet 
vis daugėjo. Kopti laiptais aukštyn 
kartais buvo lengva, kartais sunku, 
retkarčiais teko ir suklupti. Tačiau 
niekad nenusiminiau, atsikėliau ir 
ėjau toliau, visada buvau optimistas 
ir į ateitį žiūrėjau atvirom akim. La
bai gražiai optimizmą dainos žo
džiais nusako dainininkė Ona Kra- 
kauskaitė: „Kaip greitai prabėgo pa
vasario dienos, gegužės burtai kitom 
išdalinti, tačiau aš nenusiminu, nes 
džiaugsmo purieną man kitas gegu
žis galės išauginti”. Taigi, nepames
kime vilties, nenusiminkime ir tikė
kime, kad kitas gegužis išaugins 
mums naują džiaugsmo purieną.

Bet dienos plasnoja tarytum 
paukščiai į šiltus kraštus ir verčia vis 
naują gyvenimo lapą. Gyvenimas ta
da tampa labai brangus, kodėl? Nes 
jis niekad nepasikartoja. Nebent min
tyse norėtum kokį praeities vaizdą at
gaivinti. Ir aš kartais retrospektyviai 
sugrįžtu į praeiti ir jaučiu, kad štai 
stoviu prie Egipto piramidžių ar Lan- 
tos saloje prie aukščiausios Azijoje 
Budos stovylos ar toli už arktikos rato 
lapių žemėje. Tai, žinoma, tik vaiz
duotėje iškilę vaizdai, bet realybėje jie 
niekad nepasikartos. Ir tegul jie sau 
skrenda ten, kur medžiai ir debesys 
tirpsta, kur paukščiai ir vėjai gy
vena, nes visiškai nesvarbu, kiek me
tų begyventum, jie vis vien prabėgs, 
kaip sapnas pagal Dievo iš anksto 
numatyta planą.

Susirinkę jo džiaugsmo šventėje 
dalyviai ilgai neužmirš Henriko žo
džių, aidės jie, o jo dvasia gyvuos.

Ilgiausių metų, Henrikai!

t REIVIKIIVIE
DRAUGO FONDĄ —

RŪPINKIMĖS „DRAUGU"!
Ifeaa laikrašth?
tottSbemnis
Muolatmis

DRAUGAS

TEL.: 773-585-95000
WWW.DRAUCAS.ORC
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Mūsų geras draugas

AfA
DARIUS „DOBIE” OŠLAPAS

iškeliavo Amžinybėn 2010 m. kovo 3 d.
Reiškiame gilią užuojautą šeimai, giminėms bei

visiems artimiesiems.

Detroito sporto klubas „Kovas” 
Group One Travel

Rusija ir Europa

A t A
BRANGIAI MAMYTEI

mirus, „Saulutės” narei MILDAI ŠATIENEI, jos šeimai 
ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis

GAIDAS - DAIMID
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI

jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. Jų 
laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose, 

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

GĖRALO E. DAIMID —
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Avė, Chicago, IL 60632 
12401 S. Archer Avė. Lemont, IL 60439

1-773-523-0440
SERVINC LITHUANIAN COMMUNITIES 

SINCE 1916

LACK & SONS
(LACKAVICIUS)

Funeral Home's
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 
& ALL SUBURBS

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVĖ.

CTCFRO S040 W
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVĖ. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 
TINLEY PARK, 16600 S. O AK PARK AVĖ.

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-300-994-7600 
www.petkusfuneralhomes.com

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ SĄJUNGA 
Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto

apylinkėse ir priemiesčiuose. Patarnavimas 24 vai.

C PSICHOLOGINĖS PAGALBOS LINIJA
Skambinti tel.: 1 866 438-7400

pirmadienį ir ketvirtadienį nuo 6 vai. v. iki 10 vai. v.

Atkelta iš 7 psl. per kurį turėtų 
būti pavergta antra pagal dydį po Vo
kietijos šalis Europoje.

Prancūzijos milžinai pastaruoju 
metu patyrė vien nesėkmes (pavyz
džiui, Abu Dabis atsisakė Prancūzijos 
branduolinės technikos ir pasirinko 
Korėjos bendrovę), o tai tik didina 
priklausomybę nuo Rusijos. Ypač ži
nant, kad Maskva ekonominius san
tykius naudoja kaip veiksmingus įta
kos instrumentus, o ekonominės ir 
komercinės aplinkybės neturi didelės 
reikšmės.

Neseniai vienas Rusijos specia
listas tokią valstybės politiką Jungti
nių Valstijų atžvilgiu palygino su Ki
nijos. Kinijos verslininkams palan
kiame Washington šios valstybės lo
bistai tapo tokie galingi, kad JAV 
nebegali priešintis Beijing. Tas pat 
tinka ir nebesugebančiai pasipriešinti 
rusams Vokietijai, netrukus, pasi
rašius sutartį dėl „Mistral”, tai tiks ir 
Prancūzijai. Prancūzija nebegali sa
kyti Maskvai „ne”: Rusijos stačiati
kių bažnyčiai atidavė Šv. Nikolajaus 
bažnyčią Nicoje, surizikavo įsigyti da
lį „Avtovaz” — beviltiškos Putin re
miamos automobilių gamyklos su 
visišku deficitu, Prancūzija sutiko, 
kad jos kariai žygiuotų parade Rau
donojoje aikštėje, pamiršusi, kad 
Raudonosios armįjos pergalė pavergė 
pusę Europos.

Prancūzijos golistai, kadaise taip 
baiminęsi blogos JAV įtakos savo ša
liai, dabar nemato nieko blogo, nors 
šis pavojus tiek Prancūzijai, tiek Eu
ropai yra kuo tikriausias.

Europos politinės klasės „šriode- 
rizacįja” vyksta neįtikėtinai greitai, o 
Lisabonos sutartis, iškeldama didžią
sias valstybes virš kitų, gali šį procesą 
dar pagreitinti.

Beje, karinė grėsmė nėra vienin
telė (nors jos nuvertinti nereikėtų: 
kai 2012 m. „Mistral” tipo desanti
niai laivai bus atgabenti į Rusiją, Pu
tin vėl gali būti išrinktas prezidentu).

Didžiausią pavojų Europai kelia 
žalinga rusų ideologų įtaka Europos 
elitui.

Diena po dienos rusų propaganda 
mus įtikinėja, kad politinės sistemos 
prigimtis nesvarbu, kad fundamenta
lių laisvių siekis yra tik veidmainystė, 
kuria prisidengę anglosaksai mėgina 
sunaikinti tautas, kad tarptautiniai 
santykiai yra „realistiniai”, o sava
naudiškas požiūris, t. y. grindžiamas 
jėga, — naudingas, kad Rusijai yra 
svarbūs santykiai tik su didžiosiomis 
Europos šalimis; ir, žinoma, svarbūs 
tik tie nacionaliniai interesai, kuriuos 
nustato Rusija.

Neseniai Rusijos specialistė Lilija 
Ševcova stebėjosi, kodėl europiečiai 
taip lengvai pasiduoda Rusijos propa* - 
gandai. Ji pacitavo Thierry de Mont- 
brial žodžius, pasakytus per susitiki
mą Valdąjuje (2007 m.): „Pone prezi
dente, jūs esate pirmasis istorijoje 
Rusijos vadovas, kuris ne tik turi di
džiulę galią, bet ir siekia pasidalinti ja 
su kitais. Tai tik patvirtina, kad esate 
Demokratas.”

Kiek kartų esame girdėję, kad

Rusija yra „žeminama”, kad kiekvie
na šalis turi „teisę” ginti savo „verty
bes”, kad mes negalime primesti ki
tiems savo liberalios demokratijos ir 
t. t. Anot buvusio Vokietijos kancle
rio Gerhard Schroder, Rusija „turi 
teisę ginti savo saugumo interesus”, 
kitais žodžiais tariant, neleisti Uk
rainai ir Gruzijai rinktis savo sąjun
gininkų.

2008 m. balandį prancūzų „eko
nomistas” Jacąues Sapir rašė „Le Fi
garo”, kad Rusija yra „stabilumo ir 
augimo zona krizės draskomoje Euro
poje”, kad „krizė neužkrėtė Rusijos 
bankų”, kad „Rusijoje tikėtinos di
džiulės kapitalo įplaukos”. Po Rusijos 
ir Gruzijos karo Prancūzijos minist
ras pirmininkas Francois Fillon nė
rėsi iš kailio, kad užkirstų kelią sank
cijoms prieš Rusiją ir tarsi papūga bė
rė argumentus, kuriuos metai po me
tų iki pykinimo kartoja Rusijos pro
paganda, lygindamas kietos politikos 
šalininkus su šaltojo karo kurstyto
jais - karo, už kurį „didžia dalimi” 
esą buvo atsakingi Vakarai.

Rusų propaganda, įkalusi į gal
vas, kad liberaliosios demokratijos 
gynimas tėra JAV įrankis, paskatino 
europiečius atsižadėti pamatinių ver
tybių, kuriomis remiantis Europa 
buvo kuriama daugiau kaip 50 metų. 
Lygias teises visoms Europos valsty
bėms (didelėms ir mažoms), Europos 
vienybės idėją — visa tai Maskva nepa
garbiai nustūmė į šalį.

Jei ši Kremliaus „filosofija” įsi
šaknys, Europos laukia greita regre
sija, ji gali pamiršti ir skaudžias dvie-\ 
jų pasaulinių karų pamokas. Esame 
su tuo susidūrę dar praėjusio am
žiaus ketvirtame dešimtmetyje: re
vanšistinė valstybė Europos žemyne 
gali niekais paversti bet' kokius įsta
tymais grindžiamus tarptautinius su
sitarimus.

Kodėl tiek daug europiečių, ypač 
prancūzų, tampa šio pokomunistinės 
Rusijos socialdarvinizmo, pritaikyto 
tarptautiniams santykiams, gynėjais? 
Nadežda Mandelštam, Gulage miru
sio poeto Osip Mandelštam našlė, sa
vo „Atsiminimuose” stebėjosi, kodėl 
Rusijos inteligentija taip silpnai prie
šinosi bolševizmui. Galbūt Europos 
vadovai šiame hobsiškame pasaulyje 
ieško priešnuodžių tam slogiam poli
tiniam korektiškumui, kuris smel
kiasi iš Europos institucijų ir žinia- 
sklaidos. Juos paviliojo Rusijos stačio
kiškumas, ankstesniojo prezidento V 
Putin apnuogintas liemuo ir šiurkšti 
kalba.

Šiuo metu Maskva siūlo JAV ES 
ir Rusijai susivienyti prieš „grėsmes 
iš pietų”. Dabar Rusija save pristato 
kaip „šiaurinės civilizacijos” tvirtovę. 
Tai skamba ironiškai, prisiminus, 
kaip tvirtai Maskva gynė Irano bran
duolinę programą, prisidėdama prie 
šios „pietinės grėsmės” gimimo, ir 
kaip vos prieš metus ji šventė Vakarų 
civilizacijos nuosmukį. Akivaizdu, 
kad Rusija tikisi, jog vakariečiai 
„įkraus iš naujo” ar net visai ištrins 
savo kietuosius diskus.

Tikėkimės, ji klysta.

* Francoise Thom yra Sorbonos 
universiteto dėstytoja.

www.draugas.org

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.draugas.org
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NEKILNOJAMASIS TURTAS 773-663-4363

9201 S. Cicero

Accent
Homefinders

Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111

Voice MaU 708-233-3374 
Fax 708-423-9235 

Pager 312-707-6120 
Res. 708-423-0443

Orfcmr Laikas 
greitai 
bčgo

Pasinaudokite valdžios 
mokesčių nuolaidomis, 

kurios dabar galioja 
perkant nekilnojamų turtų.

ASTA T. MIKUNAS

Sužinoti, ar jūs galite pasinaudoti šiomis 
nuolaidomis, skambinkite šiandien: 

įstaiga 708-361-0800 x 159
MARIUS KASNIŪNAS

WWW.SKYTRIP.NET 
info@skytrip.net

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 
įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose.

PARDUODA

Century 21 Pro-Team 
12932 S. LaGrange Rd., 

Palos Park, IL 60464 
708-361-0800 įstaiga 
708-267-9014 mobilus

St. Casimir Cemetery -

2 būriai plots together.
Call at: 832-259-2233.

PARDAVIMAS IR TAISYMAS'
MIGLINAS TV

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 
Tel. 773-776-1486

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

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai irįvairus tortai
• Siunčiame musų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite musų svetainę — www.racinebakery.com

KAVINES
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

PASLAUGOS
——■ ■■■.. :.........._ ! S-K

_ M

Accounting
Income TAX Corlsu,ti„g

p»'ansce@?floI»e0B» , .‘18115 Y Seeley. Oiieago. IL 611618
f .r ,•<-»

• Mokesčių tvarkymas asmenims bei korporacijoms (income tax)
• Klientų atstovavimas bei jų interesų gynimas IRS
• Korporacijų bei pelnio nesiekiančių organizacijų buhalterija
• Dovanojimo ir palikimų mokesčių tvarkymas
• Konsultacijos mokesčių sumažinimo klausimais
• 20 metų darbo patirtis

■■■■■■ULJi M a»

Gediminas Pranskevičius E.A. 773.935.0472
Algis Luneckas daug metų 

sąžiningai užpildo mokesčių formas 
Dėl susitarimo, prašau skambinti 

773-284-0100,
4536 W. 63rd St., Chicago.

(Advokato V. Lietuvninko įstaigoje, 
priešais „Draugo" redakcijų).

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

© Lufthansa

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.

LIETUVIŠKI

KLM

PIGIAUSI AVIA-BIUETAI į LIETUVA. IR EUROPA
Pigiausi skrydžiai JUŪF7" ir kitomis linijomis iš Čikagos 

ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ
VYTlSjrOURS

1-800-778-9847
www.vytistours.com

info@»vy tistours.com 
40-25 235tli. Street 

Douglnston. NY 11364

POLISU AfRUfieS

A STAR ALUANCE MEMBER 'Sį"

Prašau pasiteiraukite apie musu 2010 m.brosura kelionėms i Lietuva ir Pabaltijį

Prašau skambinti pasiteirauti apie LOT senjoru nuolaida

Sužinoti kainas ir padaryti rezervacija galite per www.vytistours.com
Siuntinėjame info apie specialias nuolaidas. Praneškite savo e-adresą

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 
Bronė Barakauskienė Rita Penčylienė
Tel fax: 708-403-5717 Tel fax: 708-923-0280
mamabar3 @ aol.com pency lar @ comcast.net

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

patogiu „lay-avvay” planu. 
Atliekame visus foto - 
laboratorijos darbus.

Darbo vai.: kasdien nuo 8 v.r. 
iki 6 v.v.; šeštadieniais nuo 

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai.

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

■ STATE FARM INSURANCE 
Automobilio, namų,

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray

I Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
l 5710 W. 95 St., Oak Lavvn, IL 
l 708-423-5900

STASYS CONSTRUCTION

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir virtuvių įrengimas; priestatai; keramikos plytelės; „sidings”, „soffits”, „decks”, „gutters”,plokšti ir „shingle” stogai; cementas, dažymas. Turiu darbo draudimą.
S. Benetis, tel. 630-241-1912

■ ■ : Skelbimų skyriaus 
tel. 1773 585 9500

„ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
pulki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023
SENELIŲ NAMAI, įsikūrę 

Los Angeles, CA laukia Jūsų.
Namų atmosfera, puiki priežiūra, 

lietuviškas maistas. Lic #197607449. 
Tel. (661) 702-1808 arba 

guzauskiene@yahoo.com

SIŪLO DARBĄ

Orest Express, Ine is hiring 
CDL drivers and ownęr 

operators. Good, steady pay. 
Phone: 708-223-8981.

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą 
ir išvykti.
Kreiptis:

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 .

IEŠKO DARBO

* Maloni, ramaus būdo moteris ieško 
senelių slaugos darbo su gyvenimu. Vai
ruoja, gali dirbti ir kitoje valstijoje. Tel. 
630-999-9505.

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

* Floridoje ieškau vaikų ir vyresnių 
žmonių priežiūros darbo. Vairuoju, 
turiu patirties ir rekomendacijas. Tel. 
954-734-3982, Joana.

* Moteris ieško senelių ar ligonių 
priežiūros darbo su gyvenimu. Geros 
rekomendacijos, kalba angliškai. Tel. 
773-289-8607.

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

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

* Moteris brangiai perka gerai ap
mokamą darbą. Dirba ir pakeitimuose. 
Tel. 708-691-0103.

* Moteris ieško bet kokio darbo. Turi 
įvairiapusę patirtį. Gali pakeisti ar 
išleisti atostogų bet kurią savaitės 
dieną Vairuoja. Tel. 630-863-0958 arba 
630-701-0788.

http://WWW.SKYTRIP.NET
mailto:info%40skytrip.net
http://www.racinebakery.com
http://www.vytistours.com
tistours.com
http://www.vytistours.com
aol.com
comcast.net
mailto:guzauskiene%40yahoo.com
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MUZIKOS IR ŠOKIO ŠVENTE 
JAUNIMO CENTRE, ČIKAGOJE

Jaunasis smuikininkas Kipras Tarėla.

Saint-Saens „Mirštanti gulbė" - Lietuvos prima
balerina Eglė Špokaitė.

LAIMA APANAVIČIENĖ

Vasario 20 d., Čikagos Jaunimo centre vykęs 
Lietuvos meno meistrų koncertas sužavėjo ne vie
ną meno mylėtoją. Susitikimo su išeivija projektą 
trejetą metų brandinęs smuikininkas Martynas 
Švėgžda von Bekker pagaliau jį galėjo įgyvendinti. 
Sulaukęs paramos ir pritarimo iš JAV LB Krašto 
valdybos pirmininko Vytauto Maciūno ir JAV LB 
Kultūros tarybos narės Dalės Lukienės savo pro
jektą jis galėjo pristatyti keletoje lietuviškų tel
kinių.

Projektas buvo pradėtas vasario 17 d. Tsai 
Performance Center Boston University didžiuliu 
koncertu ir smuikininko tėvo, puikaus lietuvių dai
lininko (anksti iškeliavusio Amžinybėn) Algimanto 
Jono Švėgždos darbų paroda. Vėliau koncertas per
sikėlė į Philadelphia, Chicago ir vėl grįžo į Boston, 
kur buvo parodytas šios apylinkės lietuviams.

Čikagoje koncertą padėjo ruošti JAV LB Vi
durio Vakarų apygarda (pirmininkė Irena Vili
mienė). Jis prasidėjo „Gėlės variacija” iš Leo De- 
libes baleto „Coppelia”, kurią šoko jaunoji balerina 
Mante Baliutavičiūtė. Daug plojimų susilaukė 
devynmetis smuikininkas Kipras Tarėla, pagriežęs 
Carl Bohm „Sarabande”.

Kaip sakė projekto autorius: „Visada stengiuo
si paremti, pastebėti jaunuosius talentus ir šį kartą 
juos mielai įtraukėme į savo koncertinę programą 
Čikagoje. Tai - kultūrinis edukacinis projektas.” 
Meistrų gražus gestas - į savo koncerto programą 
įtraukti jaunuosius atlikėjus, leidimas prisiliesti 
prie aukštojo meno, meistriškumo pamokos, kurias 
jie gavo prieš koncertą, Kiprą ir Mantę ne tik ska
tins toliau siekti meno aukštumų, bet ir liks at
mintyje visą gyvenimą. X

Meistrų pasirodymą pradėjo Lietuvos primaba
lerina Eglė Špokaitė. Jos sušoktas Charles Camille 
Saint-Saens ,,Mirštančios gulbės” šokis pakerėjo 
publiką. 1905 m. rusų choreografo Michael Fokine 
garsiajai balerinai Ana Pavlovą sukurtas šokis pa
gal prancūzų muziką žavi jau ne vieną kartą. Eglės 
gulbė - tai nepriekaištinga rankų Unija, kūno plas
tika.

M. Švėgžda von Bekker savo pasirodymą pra
dėjo gerai pasaulyje žinomo lietuvių kompozito

riaus Vytauto Barkausko „Partita”. Šis solo smui
kui kūrinys, parašytas dar 1967 metais, - retas 
šiuolaikinio kūrinio ilgo gyvavimo scenoje pavyz
dys. V Barkausko „Partita”, kurioje kartu su lie
tuviškomis intonacijomis girdime labiausiai pasau
lyje paplitusių šokių — rumbos, bliuzo - melodijas 
dažnai athekama garsiausiose pasaulio scenose. 
Kūrinio atlikėjas M. Švėgžda von Bekker susilaukė 
šiltų ir ilgų lietuvių išeivijos plojimų.

s

Smuiku atliktą šokių siuitą pakeitė Marinos 
(Eglė Špokaitė) monologas ir Jorgo (Martynas Ri- 
meikis) duetas iš Mikis Theodorakis baleto 
„Graikas Zorba”.

Mante Baliutavičiūtė.

Smuikininkas Martynas Švėgžda von Bekker ir pia 
nistė Gintė Bistras. Romeo ir Džiuljeta - Martynas Rimeikis ir Eglė Špokaitė



DRAUGAS, 2010 m. kovo 6 d., šeštadienis 15

Pirmiausia pakerėjo įsimenanti, 
jaudinanti muzika, pasigirstanti pa
žįstama sirtakio melodija. E. Špo
kaitės kūno plastika, veido išraiška, 
gestai, muzikalumas leidžia žiūronui 
pajausti herojės tragišką meilę. M. 
Rimeikio kuriamas Jorgas — neigia
mas veikėjas, tačiau šokėjas mėgina 
sušvelninti šio neigiamo herojaus 
charakterį. Žiūrovus Jorgas patrau
kia savo temperamentu ir aistra.

2007 metais M. Rimeikis už vaid
menis — Hilarioną „Žizel” ir Jorgą 
spektaklyje „Graikas Zorba” — buvo 
paskelbtas Baleto viltimi.

Ir vėl scenoje smuikininkas Mar
tynas. Šį kartą jam talkina akompa
niatorė Gintė Bistras. Klausytojus 
užbūrė vokiečių kompozitorių ro
mantikų Robert Schumann „Inter- 
mezzo” ir Johannes Brahms „Scher- 
zo .

Norisi pažymėti akompaniatorę 
G. Bistras. Ši čikagiečiams pažįstama 
pianistė sužavėjo savo mokėjimu 
„dirbti komandoje”. Stebino Gintės 
ne tik „susiliejimas” su smuikininku, 
mokėjimas jo nenustelbti, bet kartu 
mokėjimas parodyti ir savo gabumus. 
Smuikininkas ir pianistė - puikus 
duetas. Ne veltui jų pasirodymą ly
dėjo šūksniai: „Bravo”.

Ir vėl scenoje E. Špokaitė ir M. 
Rimeikis. Šį kartą žiūrovai žavėjosi 
„Vilniaus baleto” vadovo Jurijaus 
Smorigino pastatytu meilės šokiu 
„Ateik, kad neateitum” pagal Heitor 
Villa-Lobos muziką. Tai giliais jaus
mais pulsuojantis dialogas. Šokėjai 
puikiai perteikė kūrinio vokalinėje 
partijoje skambėjusį dramatizmą. 
Nušlifuoti judesiai, akimirkai su
stingstantys ir vėl staiga atsirandan
tys nauji siluetai. Pasinėrę muzikoje 
abu artistai veido išraiškomis, vos pa
stebimais rankų judesiais išgyveno 
traukiančios ir stumiančios, negalin
čios iki galo išsipildyti meilės jausmą.

Po jaunosios balerinos M. Baliu- 
tavičiūtės sušoktos miniatiūros pagal 
Sergej Rachmaninov muziką vėl 
klausėmės smuikininko M. Švėgždos 
von Bekker ir G. Bistras atliekamų 
Fritz Kreisler „Gražiosios Rozma- 
rinos” ir užburiančio, temperamen
tingo, trykštančio gyvenimo džiaug
smu ir tobulos meilės ilgesiu Manuel 
de Falla „Ispaniškojo šokio”.

Šokėjai mums vėl pasakojo mei
lės istoriją. Šį kartą šokdami ištrauką 
iš Sergej Prokofjev baleto „Romeo ir 
Džiuljeta” (choreografija talentingo 
rusų choreografo Kiril Simonov). Ši 
renesansinėje Veronoje gyvenusių

Lietuvos primabalerina Eglė Špokai
tė.

jaunuolių dramatiška meilės istorija 
žinoma visiems. E. Špokaitė ir M. Ri
meikis iš lėto, skambant lyriškos mu
zikos garsams, perduoda Romeo ir 
Džiuljetos meilę, kurios nenugali net 
mirtis. Tai buvo paskutinis šokis, 
šoktas to vakaro programoje, įspū
dinga šokio plastika sužavėjęs žiū
rovus.

Na, o koncerto pabaigai smuiki
ninkas M. Švėgžda ir pianistė G. Bis
tras visus užbūrė prancūzo kompozi
toriaus Maurice Ravel „Čigoniškąja 
rapsodija”.

„Tokio koncerto seniai nema
tėme”, „Ačiū organizatoriams”, — 
kalbėjo žiūrovai pasibaigus koncer
tui. Altin J. Naska, Southport Per- 
forming Arts Conservatory direkto
rius, dalyvavęs lietuvių meno meistrų 
koncerte, pavadino E. Špokaitę bale
to žvaigžde. Jis keletą kartų pakarto
jo - „She is a big star, she was fantas- 
tic, she is a big star” ir pridūrė, kad 
mes, lietuviai, turime didžiuotis turė
dami tarptautinio lygio baleto artistę. 
Jis pakvietė E. Špokaitę ir M. Rimei- 
kį atvykti į jo organizuojamą tarptau
tinį šokio festivalį, kuris vyks Čikago
je š. m. rudenį.

Po koncerto daugelis žiūrovų ėjo 
į Jaunimo centro kavinę pabendrauti 
su atlikėjais, nusifotografuoti, gauti 
parašų. Norisi padėkoti visiems orga
nizatoriams už puikią, ilgai lauktą 
muzikos ir šokio šventę.

Gerbėjams pasirašinėja Martynas Rimeikis ir Eglė Špokaitė.

Jono Kuprio nuotraukos

At A
ESTELLE KAMENSKE 

KAMENSKAS

Gimė 1907 m. gruodžio 5 d. Čikagoje.
Mirė 2010 m. kovo 1 d., sulaukusi 102 m. amžiaus.
Gyveno Hilton Head Island, South Carolina.
Nuliūdę liko: sūnėnas G. Daniel Zally su žmona Christine, 

Hilton Head Island, S.C.; dukterėčia Barbara Herriman su vyru 
Jim, Rolling Meadows, IL; sūnėnas Michael Tuhus su žmona Mary, 
Atlanta, GA, sūnėnas John Tuhus su žmona Paty, Minneapolis, MN 
ir dukterėčia Melinda Dubrow su vyru Rob, New Haven, CT.

Priklausė Šv. Kryžiaus ligoninės aptarnaujančiam personalui.
A. a. Estelle buvo duktė. a. a. Antano ir a. a. Apolonijos, sesuo 

a. a. Petro.
Velionė buvo pašarvota penktadienį, kovo 5 d. nuo 9 v. r. iki 10 

vai. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marąuette Park. Šv. 
Mišios užjos sielą aukojamos 10 vai. ryto. Po šv. Mišių a. a. Estelle 
buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba 
www. petkusfuneralhomes. com

Gyvenimo draugo
A t A

dr. JUSTINO DĖDINO

netekus, nuoširdi užuojauta mūsų mylimai tetai GE
NOVAITEI JUODIKIENEI. Stiprybės ir ištvermės 
Jums. Kartu liūdi

Leonora Juodikienė ir Kristina su šeima

Gyvenimo draugo
A t A

dr. JUSTINO DĖDINO

netekus, nuoširdžiai užjaučiame mūsų mylimą tetą 
GENOVAITĘ JUODIKIENĘ.

Stiprybės Jums. Liūdime kartu.

Remigijus, Beata, Mantas 
Remigutis ir Milena Ivanauskai

Mielam kolegai

A t A
dr. JUSTINUI DĖDINUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame artimai draugei GE
NOVAITEI JUODIKIENEI, giminėms ir visiems arti
miesiems bei kolegai PRANUI JURKUI, buvusiam ve
lionio mokiniui Liubecko gimnazijoje, Vokietijoje, ir 
ilgamečiam jo draugui.

Buvę Pabaltijo universiteto 
studentai ir studentės
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♦Šv. Mišios už a. a. Marijos Ben-
dinskienės sielą vyks Tėvų jėzuitų 
koplyčioje kovo 7 d., sekmadienį, 10:30 
vai. r. Šatų šeima kviečia draugus ir 
pažįstamus pasimelsti už velionės 
sielą. Po Mišių Jaunimo centro ka
vinėje bus vaišės.

♦Lietuvos Respublikos generali
nis konsulatas Čikagoje kartu su Da
riaus ir Girėno komitetu Čikagoje bei 
Čikagos-Vilniaus susigiminiavusių 
miestų komitetu kovo 11 d., ketvirta
dienį, kviečia į Lietuvos Nepriklauso
mybės atkūrimo dvidešimtmečio mi
nėjimą, kurio metu Midway oro uoste 
Aviacijos veteranų salėje (5700 S. Ci
cero Avė., Chicago, IL 60638) vyks iš
kilmingas atnaujintos Dariaus ir Gi
rėno memorialinės lentos iškabinimas. 
Pradžia - 10 vai. r. Norintys dalyvau
ti privalo užsiregistruoti ei. paštu: 
admin@konsulatas.org arba tel.: 
312-397-0382, trump. nr. 207.

♦FSS Čikagos skyrius ruošia ve
lykinių margučių marginimo vakaro
nę, kuri vyks kovo 26 d., penktadienį, 
6:30 vai. v. Pasaulio lietuvių centro 
apatinėje valgykloje, Lemont. Apie 
dalyvavimą prašome pranešti Jolan- 
dai iki kovo 24 d. tel.: 630-257-2558.

♦Gavėnios rekolekcijos Nekaltai 
Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos 
seserų vienuolyne, Putnam, CT vyks 
kovo 26-28 dienomis. Rekolekcijų 
vadovas - kun. Arvydas Zygas. Regis
tracija - kovo 26 d. 6:30 vai. v. 
Rekolekcijos prasidės kovo 26 d. 7:15 
vai. v. ir baigsis sekmadienio, kovo 28 
d., pietumis. Mokestis su nakvyne — 
120 dol., be nakvynės — 70 dol. Ga
lima registruotis tik šeštadienio, kovo 
27 d. rekolekcijoms (kaina — 60 dol.). 
Apie dalyvavimą pranešti ir 30 dol. 
registracijos mokestį iki kovo 22 d. 
atsiųsti adresu: Immaculate Concep
tion Convent, 600 Liberty Hwy., 
Putnam, CT 06260. Tel. pasiteiravi
mui: 860-928-7955.

♦LR generalinė konsule Skaistė
Aniulienė dalyvaus Kovo ll-osios ir 
premijų literatūrinio konkurso lau
reatams įteikimo, „Dirvos” laikraščio 
95-mečio ir Amerikos lietuvių tau
tinės sąjungos (ALTS) 60-mečio pa
minėjimo šventėje, kuri rengiama

Advokatas 
jonas Gibaitis
30 metų darbo patirtis

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

Toli free 24 hr. 888-776-6742
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

kovo 21 d. 3 vai. p.p. Jaunimo centre, 
5620 S. Claremont Avė., Chicago, IL. 
Amerikos lietuvių tautinė sąjunga 
kviečia visus dalyvauti jų rengiamoje 
šventėje. Vietas užsisakyti galima 
tel.: 708-422-6514 arba 708-408-8352 
(Irena Dirdienė).

♦Sekmadienj, kovo 21 d., pami
nėsime Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją. 
Šventė vyks Šv. Andriejaus parapijos 
salėje (19-tos ir Wallace gatvių san
kryža, Philadelphia, PA 19130). Po 
10:30 vai. r. lietuviškų šv. Mišių 12 
vai. p. p. - pietūs. Minėjimas prasidės 
1 vai. p. p. Pagrindinis kalbėtojas — 
Juozas Gaila. Daugiau informacįjos — 
R. Krušinskienė (rkroma@aol.com) 
arba V Volertas (volertas@verizon.net).

♦Lietuvos Nepriklausomybės
minėjimą Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje Beverly Shores Lietuvių 
klubas minės sekmadienį, kovo 21 d.
1 vai. p. p. Šv. Mišias atnašaus An
tanas Gražulis, SJ. Minėjimo pradžia
2 vai. p. p. Pagrindinis kalbėtojas — 
dr. Robertas Vitas. Po minėjimo - 
klubo moterų suruoštas gausus vai
šių stalas.

♦Baltuos jėzuitų plėtros taryba
nuoširdžiai kviečia visus į keliaujan
čios jubiliejinės parodos „Lietuvos 
jėzuitų provincijai — 400 metų” ati
darymą Detroit sekmadienį, kovo 
21 d., vidudienį Dievo Apvaizdos pa
rapijos svetainėje. Atidaryme daly
vaus kun. Artūras Sederevičius, SJ. 
Paroda supažindina su Provincijos 
istorija, Tėvų jėzuitų nuveiktais 
darbais Lietuvoje bei misijose užsie
nyje, veiklos atspindžius mene bei 
šiuolaikinėje visuomenėje. Įėjimas - 
nemokamas. Daugiau informacijos 
tel.: 630-243-6234.

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas 
AURIS JARAŠUNAS

Estate Planning (Wills, Trusts) ir Land Ūse
2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404 
Tel.: 310-828-7525 

Mob.: 310-701-8472
E-mail: iaralaw@earthlink.net

Valandos: antradieniais ir pagal susitarimg

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

„Draugas - tautinė vertybė
Išeiviai, neturintys tautinio sie

kio, negali sukurti didžių vertybių. 
Neapsiriksime sakydami, kad tarp 
Amerikos lietuvių buvo reikšmingų, 
tautiškai apsisprendusių piliečių, 
kurie sukūrė didžias vertybes. Viena 
tų vertybių — „Draugas”. Aplink šį 
laikraštį susibūrusieji suvokė, kad 
tautinis išlikimas, tautinė gyvybė 
svetimame krašte priklauso nuo kal
bos ir tautinės kultūros. Per šimtą 
metų „Draugas” išliko ištikimas savo 
misijai — šviesti ir išlaikyti lietuvių 
kalbą. Dažnas svečias iš Lietuvos yra 
pastebėjęs, kad tokio tautinio-kata- 
likiško laikraščio nėra nei Lietuvoje.

Tačiau išlaikyti dienraštį krizės 
metu ir mažėjant skaitytojų skaičiui 
yra rimta finansinė problema. Nuolat 
kyla pašto patarnavimo ir kitos buit
inės išlaidos, ir nemažėja tarnautojų 
algos. Šiais laikais nedaug liko pasi
aukojančių bendradarbių, kuriems 
nereikia mokėti honorarų. Padėka ir 
pagarba tiems bendradarbiams, ku
rie metų metais nepalieka „Draugo”, 
informuoja skaitytojus įvairiais 
straipsniais. Visa laimė, kad kun. 
Viktoras Rimšelis, plačių vizijų kuni
gas — kultūrininkas, įsteigė Draugo

Pavasario vajaus įnašai
Su 200 dolerių:

Nemira Šumskienė, garbės na
rė, iš viso 4,500 dol., Chicago, IL

Raimonda Apeikytė, garbės na
rė, iš viso 1,955 dol., Los Angeles, CA 

Danguolė Jurgutienė, iš viso 700
dol., W. Bloomfield, MI 

Su 150 dolerių:
Dr. Antanas Sužiedėlis, iš viso

975 dol., Annapolis, MD 
Su 100 dolerių:
Antanas ir Viktorija Valavičiai,

garbės nariai, iš viso 5,100 dol., 
Chicago, IL

Irena Ancerienė, garbės narė, 
iš viso 2,400 dol., Porter, IN

Vytautas ir Ona Koliai, garbės 
nariai, 2,200 dol., Palos Hills, IL

Joseph Bernot, garbės narys, iš 
viso 1,325 dol., Union, NJ

Rimas Černius, garbės narys, iš 
viso 1,250 dol., La Grange Park, IL

Jonas ir Valerija Pleiriai, iš viso
740 dol., Chicago, IL

Marija Macevičienė, iš viso 600
dol., Wildomar, CA

Dr. Aldona Baltch-Gravrogkas, iš
viso 605 dol., Menands, NY

Julija Gylienė, iš viso 400 dol.,
Lemont, IL

Albinas Markevičius, iš viso 300 
dol., Santa Monica, CA

Su 50 dolerių:
Vladas Gilys, garbės narys, iš 

viso 1,525 dol., Sun City, CA
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• „Saulutė**, Lietuvos vaikų glo
bos būrelis dėkoja už aukas padėti 
vargingai gyvenantiems vaikams bei 
studentams Lietuvoje. Aukojo: Jonas 
ir Ona Treškos $25, Feliksas ir Jani
na Bobinai $100. Labai ačiū. „Sau-

Apsilankykite internetinėje svetainėje 
www.draugas.org

fondą. Šio fondo dėka ,, D raugas” 
sulaukė 100 metų ir sėkmingai žen
gia į antrąjį šimtmetį.

Vasario mėnesio pabaigoje Drau
go fondas išsiuntė „Draugo” skaityto
jams pavasario vajaus laiškus. DF ta
ryba prašo neišmesti vajaus vokelių, 
bet atsiųsti juose čekį su didesne ar 
mažesne auka. Visi gauname daug 
laiškų su prašymais. Tačiau pagalvo
kime, kokia organizacija yra svarbes
nė už „Draugą”? Nė viena lietuviška 
organizacija, švietimas ar kultūra ne
gyvuotų be „Draugo”. Kiekvienas 
raskime bent vieną naują skaitytoją, 
pasinaudodami vokelyje įdėta kortele 
,,Susipažinkime”.

Rūpinkimės dienraščiu, kad jis 
būtų ne tik mūsų laikraštis, bet dau
gelio betuvių kasdieninis, nuolatinis 
draugas.

Rašydami testamentus, nepa
mirškime dalies turto paskirti 
Draugo fondui.

Čekius rašyti Draugas Foun
dation, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Vytautas Graužinis, garbės na
rys, iš viso 1,520 dol., Elgin, IL

Roma Čepulienė, garbės narė, 
iš viso 1,450 dol., Willoughby Hills, OH

Leonas ir Ona Kazlauskai, iš viso 
550 dol., Trail Creek, IN

Kazys ir Danuta Razmai, iš viso 
405 dol., Westchester, IL

Izabelė Naujalienė, iš viso 400 
dol., Cicero, IL

Alicia Solienė, iš viso 300 . dol., 
Juno Beach, FL

Su 25 doleriais:
A. a. Kazys ir Rožė Ražauskai, 

garbės nariai, iš viso 1,170 dol., 
Dearbom Hts, MI

Faustas ir Teresė Strolios, gar
bės nariai, iš viso 1,050 dol., Oak 
Forest, IL

Arvydas ir Birutė Kliorės, iš viso 
95 dol., Pasadena, CA

Margarita Petrikaitė, iš viso 75 
dol., South Pasadena, FL

Su 20-10-5 doleriais:
Leonas Daukus, iš viso 285 dol., 

Chicago, IL
Dr. Joseph R Kalvaitis, iš viso 

515 dol., Chicago, IL
Mary Kinčius, iš viso 40 dol., Na

perville, IL
Adelė Dragūnaitienė, iš viso 15 

dol., La Grange Park, IL

Visiems DF aukotojams reiškia
me nuoširdžią padėką.

lutė** (Sunlight Orphan Aid), 414 
Freehauf St., Lemont, IL 60439, 
tel. (630) 243-7275 arba (630) 243- 
6435, ei. pastas: indretijunelis@ 
sbcglobal.net
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