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Paksas Amerikoje reklamuojasi 
Lietuvą atvedęs į Vakarus 
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ES įgriso JAV vizų politika. 

ES grasina 
amerikiečiams 
Įvesti atvykimo 
apribojimus 

Londonas, rugpjūčio 8 d. (BNS) 
— Reaguodama į Amerikos priimtą 
įstatymą, leidžiantį klausytis užsie
niečių pokalbių ir sugriežtinantį pa
tikrinimus oro uostuose, Europos Są
junga (ES) pagrasino įvesti atvykimo 
apribojimus Jungtinių Valstijų pi
liečiams, keliaujantiems į Europą. Iki 
šiol amerikiečių turistai į Europos 
valstybes gali atvykti be vizų, rašo 
„The Guardian". 

Teisingumo ir vidaus reikalų ko
misaras Franco Frattini jau rengia 
planus sukurti visą ES apimsiančią 
„elektroninių kelionės įgaliojimų" 
(ETA) sistemą, kuri yra labai panaši 
į praėjusią savaitę prezidento George 
W. Bush pastangomis įvestą saugumo 
taisyklių rinkinį. 

ETA reikalauja iš turistų, gyve
nančių 14 Vakarų Europos valstybių, 
prisiregistruoti internetu ir pateikti 
savo paso duomenis, pranešti kelio
nės planus ir planuojamus susiti
kimus su žmonėmis. Tai turi būti pa
daryta likus bent porai dienų iki iš
vykimo. 

Šiame 
numervie: 

•Lietuvių telkiniuose. 
New Haven pagerbtas Z. 
Merkevičius. 
•Nauji duomenys apie 
mūsų pirmavimą. 
•Komentaras. Nejaugi 
lietuviai nekovojo už 
savo turtą? 
•Sužinojau, kad meilė 
yra stipri. 
•Kai žydėjo kaštonai (2) 
•Beverly Shores mieste
lio gyventojai saugo savo 
istoriją. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.50 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Vilnius, rugpjūčio 8 d. (Alfa.lt) 
— Nušalintasis prezidentas Rolan
das Paksas per solidžią ryšių su vi
suomene kompaniją Amerikoje ban
do gauti oficialų Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės pakvietimą atvykti į 
New York. Ryšių su visuomene agen
tūra R. Paksą pristato kaip politiką, 
atvedusį Lietuvą į Vakarus ir į NA
TO. 

Jungtinėse Valstijose įsikūrusi 
ryšių su visuomene kompanija laiške 
New York Lietuvių Bendruomenės 
apygardos pirmininkei rašo, kad Ro
landas Paksas, būdamas prezidentu, 
atvedė Lietuvą į Vakarus ir NATO 
bei prašo lietuvių bendruomenę ofi
cialiai pakviesti R. Paksą spalį susi
tikti su bendruomenės nariais. 

„Rolandas Paksas, buvęs Lietu
vos prezidentas, yra gerai žinomas 
politikas, prisidėjęs kuriant demok
ratiją šalyje. Prezidentaudamas Pak
sas atvedė Lietuvą į Vakarus ir į NA-

v 

TO. Šiuo metu jis vadovauja partijai 

Apkaltos būdu iš pareigų pašalintas buvęs prezidentas Rolandas Paksas. 

'Tvarka ir teisingumas', vienai di- ir tolyn nuo Sovietų Sąjungos - šalis 
džiausiu politinių partijų šalyje. [...1 tapo visateise NATO nare 2004 me-
Rolandas Paksas, būdamas preziden- tais. Tiesa, tai nepraėjo be pasekmių 
tu, sėkmingai vedė Lietuvą į Vakarus - politiniai Nukel ta j 6 psl. 

Policija surado „ka imo erelį / / 

Vilnius, rugpjūčio 8 d. (BNS) — 
Šilutės rajono policija surado smur
tautoją, kuris internete patalpintame 
vaizdo filmuke muša moterį. 

Praėjusią savaitę Lygių galimy
bių kontrolieriaus tarnyba (LGKT) 
pranešė apie populiariame JAV vaiz
do įrašų portale patalpintą vaizdo 
įrašą, pavadinimu „Lietuvos kaimo 

erelis" — jame vyras kumščiais ir ko
jomis muša savo auką. 

Šilutės rajono policija^trečiadienį 
paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą 
dėl in te rne to svetainėse platinto 
vaizdo klipo. 

Policijos pareigūnai nustatė, kad 
filmuotoje medžiagoje užfiksuotas 
40-mečio G. J. ir 45-erių jo sugyven

tinės A. Ž. konfliktas, vykęs pernai 
vasarą, porai gyvenant Švėkšnos se
niūnijos Lekiškės kaime. 

Šiuo metu pilietis G. J. yra ap
klausiamas Šilutės rajono policijos 
komisariate, įtarimai jam kol kas ne
pareikšti. 

Kiek anksčiau policija teigė, jog 
ikiteisminis Nukelta j 6 psl. 

Meras nesibodi rusiškų keiksmų? PERIODICALS 

Vilnius, rugpjūčio 8 d. (Alfa.lt) 
— Vilniaus meras Juozas Imbrasas 
per savo 100 dienų sostinės valdymo 
laikotarpį spėjo „sublizgėti" ne tik 
keliomis auksinėmis frazėmis apie 
„žolės pjovimą", „žingsnelį - ne 
veiksmą", „mažą mergaitę" ir „poli
tinius sprendimus". Pasak Vilniaus 
savivaldybės darbuotojų, meras nesi
bodi ir rusiškų keiksmų bei tiesiai 
pasiųsti velniop. 

Buvęs Vilniaus savivaldybės ad
ministratorius liberalcentristas Val
das Klimantavičius neneigė buvęs 
įžeistas mero, tačiau plačiau komen
tuoti J. Imbraso kalbos manieras at
sisakė. | klausimą, ar meras jį atleis
damas iš pareigų pasiūlė „nukeliau
ti" gerai žinomu maršrutu rusų kal
ba, atsakė: „Čia per sudėtingi klausi
mai. Gal spręskit savo nuožiūra?" 
Panašiai viešai tekalbėjo ir kit i savi
valdybės darbuotojai. 

Vilniaus savivaldybės ta rybos 
narys konservatorius Vidas Urbona
vičius nesistebėjo, kad savivaldybės 
darbuotojai nepanoro atvirai kalbėti 
apie tai, ką jiems tenka patirt i . 

Juozas Imbrasas. 

„Darbuotojai dabar net gali bi
joti kalbėti, nes šiuo metu jų darbas 
kabo an t įtikimo merui plauko. Iš tie
sų bū ten t su administracijos darbuo
tojais, ypač tais, kurie tuomet, kai J. 
Imbrasas dar buvo paprastas tarybos 
narys, nerodė jam ypatingos pagar
bos - tokios, kokios jis norėtų, dabar 
meras bendrauja labai aiškiai. Ne
vengia net rusiškai pasiųsti 'ant trijų 
raidžių'. Ir tai nėra reti atvejai", -
teigė V. Urbonavičius. 

Pasak jo, tik bendraudamas su 
tarybos nariais Nukel ta į 6 psl. 

DRAUGAS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
NEW HAVEN, CT 

New Haven LB apylinkėje -
pagerbtas Zenonas Merkevičius 

SIGITA ŠIMKUVIENE 
New Haven LB apylinkės 
pirmininkė 

Graži tradicija pagerbti JAV Lie
tuvių Bendruomenei nusipelniusius 
veikėjus tęsiasi. New Haven apylinkė 
nėra gausi, bet įdomių ir nusipelniu
sių Lietuvių Bendruomenei žmonių 
tikrai netrūksta. Vienas iš tokių mū
sų apylinkėje - Zenonas Merkevičius 
- ilgametis apylinkės valdybos narys, 
gyvenantis East Haven miestelyje. 

Tad neatsitiktinai, liepos 14 die
ną, šeštadienį, Milford, dukters Dija-
nos namuose ir buvo pagerbtas nepa
ilstantis New Haven apylinkės narys. 
Apylinkės valdybos nutarimu, jam 
buvo įteiktas JAV LB KV Padėkos 
raštas, pasirašytas Krašto valdybos 
pirmininko Vyto Maciūno už nuošir
dų ir veiksmingą darbą Lietuvių Ben
druomenės veikloje. Padėkos raštą 
jam įteikė dr. Elona Vaišnienė ir šių 
eilučių autorė. 

Zenonas Merkevičius ilgą laiką 
buvo valdybos iždininkas. Per visą sa
vo gyvenimą, kuris tikrai buvo įdo
mus Zenono ir Monikos Merkevičių 
šeima niekada nebuvo nutolę nuo sa
vo gimtos tėvynės, visą savo laisvą 
laiką jų šeima skyrė lietuvybės 
išlaikymui. Abu Merkevičiai dirbo ir 
Lietuvių Susivienijime (SLA). Moni
ka priklausė ir Moterų sąjungai. 

Būdamas garbaus amžiaus, mie
las Zenonas eina 92 metus, jis pasižy
mi puikia atmintimi, proto įžvalgu
mu. Zenonas puikiai prisimena savo 
gyvenimo kelią, o jis iš tikrųjų nepa
prastai įdomus ir vertas skaitytojų 
dėmesio. 

Zenonas Merkevičius gimė Vil
kaviškio apskrityje, Rakauskų kaime. 
Šeimoje augo šešios seserys ir trys 
broliai, jis buvo aštuntas vaikas šei
moje. Nuo pat mažens Zenonas buvo 
gabus vaikas ir linko į mokslus. Pa
auglį viliojo aviacija. Z. Merkevičius 
1937 metais pradėjo tarnauti Lietu
vos kariuomenėje pėstininkų pulke, 
Kaune. Čia jis mokėsi puskarininkų 
mokykloje, kurią baigė pirmuoju. 
Gausi Merkevičių šeima labai didžia

vosi savo pagranduku, kurio nuo
trauka, kaip mokslo pirmūno, buvo 
įdėta i du žurnalus „Karį" ir „Tri
mitą". Vakarais jaunuolis dar skubėjo 
į mokslus, į suaugusiųjų gimnaziją. 

1940 metais, užėjus rusams, Ze
nonas Merkevičius dirbo ligoninėje, 
vėliau buvo grąžintas į karo aviaciją-
likvidacinę komisiją, reikėjo visus 
medikamentus perduoti rusų žiniai. 
Karinę tarnybą Z. Merkevičius baigė 
1940 metų lapkričio mėnesį. O 1941 
jis gavo tarnybą Sargėnuose, sanato
rijoje, esančioje netoli Kauno, ten jis 
dirbo ūkio vedėju, vėliau dirbo Vilka
viškio ligoninėje buchalteriu. Prasi
dėjus karui ten pat jis dirbo ir vaisti
ninku, vakarais padėdavo gailestin
goms seselėms budėti. Paskutinė Ze
nono tarnyba Lietuvoje buvo Vilka
viškio apskrities socialinio aprūpi
nimo inspektorius. 

1944 metais Zenonas Merkevi
čius pasitraukė į vakarus. Savo gyve
nimo draugę - Moniką jis sutiko Ha-
nau pabėgėlių stovykloje. Monika Sa
vickaite net du metus ten vedė siuvi
mo kursus moterims, gyveno kartu 
su mama ir sesers šeima. Mena Mo
nika kaip jai švogeris rinko jaunikai
čius: kritikavo visus iš eilės, bet kai į 
jų namelius užėjo Zenonas Merke
vičius, švogeris tik pakraipė pečius ir 
pasakė: tas atrodo nieko sau, pamo
kytas. Taip prasidėjo jaunų žmonių 
draugystė. Simpatiška ir graži Mo
nika kartu su Zenonu turėjo daug 
draugų, buvo linksmi, žmonių mėgia
mi. Tad ilgai nedraugavę jie atšoko 
smagias vestuves. Kunigas Sidara
vičius palaimino jų santuoką, kuri 
tęsiasi jau 60 metų. Per ateinančias 
Šv. Kalėdas šie mieli žmonės paminės 
savo bendro gyvenimo 60-metį. Per 
visus tuos metus jie vienas kitą šau
kia Monikute ir Zenonuku. Turėjau 
progą matyti jų dukrų, Gitos Kup
činskienės ir Dijanos Capello pa
ruoštą fotografijų albumą, skirtą 
tėvų 50 metų vedybinių sukaktu
vių proga, kuris taip ir vadinasi -
„Pasaka apie Monikute ir Zeno-
nuką". 

Zenonas Merkevičius Sv. Kazi-

Merkevičių dukros, Gitą ir Dijana, žentas Aidas ir viešnios Elona Vaišnienė ir 
Sigita Šimkuvienė. Eicardas Capello nuotr. 

miero bažnyčioje, New Haven, kuri 
jau uždaryta, išbuvo lektoriumi dau
giau kaip 30 metų. Duona jis už
sidirbo 31 metus dirbdamas St. Ma-
ry's Hig School ūkio reikalų prižiūrė
toju. Dirbo sąžiningai, todėl ne vie
nas apdovanojimas - padėkos raštas 
puošia kambario sieną. Zenonas 
Merkevičius didžiuojasi knyga „Pen
ki dešimtmečiai", kurią jam įteikė 
buvęs apylinkės pirmininkas Jonas 
Karosas. 

Abu Merkevičiai mielai priside
da, kad New Haven apylinkėje lietu
viška veikla tęstųsi. Jie didžiuojasi 
savo išaugintomis dukromis, kurios 
tęsia tėvų pradėtą darbą. Dijana su 
savo vyru Ričardu šoka tautinių 
šokių grupėje „Vėtra". O kita dukra 
Gitą gyvena Boston. Nežinau ar yra 
žmonių rytinėje pakrantėje, kurie 
nepažinotų Gitos ir Aido Kupčinskų 
šeimos. Gitą Kupčinskienė - dainų 
ansamblio „Sodauto" įkūrėja ir va
dovė. Prieš metus šis ansamblis at
šventė savo 30 metų jubiliejų. Jos 
vyras Aidas - net 15 metų vadovavo 
Boston Lietuvių Bendruomenės apy
linkei, jo pastangų dėka Boston pa
dangėje koncertuoja atlikėjai iš 
Lietuvos. Neatsitiktinai Boston vy
kusiame Apygardos suvažiavime JAV 
LB KV pirmininkas Vytas Maciūnas, 
Boston apylinkės nutarimu, įteikė 
jam tokį pat Padėkos raštą už-nuo
širdų darbą lietuviškoje veikloje. 
Anūkė Dainora, dar vienas Zenono ir 
Monikos Merkevičių pasididžiavi
mas, ji turi daug įsipareigojimų „Ne
ringos" stovyklai, eina direktorės pa
vaduotojos pareigas. O Dainoros 
duktė Lieputė - tikra atgaiva seno-

LOS ANGELES, CA 
Kovo 11-osios 
minėjime 
Los Angeles 
(iŠ k. {d.): 
Paulius ir 
Dalia 
Jasiukoniai. 
Janina 
Katilienė, 
Alfonsą 
Pažiūrienė. 
Vytautas 
Černius, 
Irena 
Šatienė 
ir Gasparas 
Kazlauskas. 
Stovi (iš k. j d.): 
Romas ir 
Angelė Nelsai, 
ir svečias iš 
Kauno Algis 
Siudikas. 

liams. Prosenelė Monikute pasiuvo 
jai gražius tautinius rūbelius, ku
riais Liepa pasipuošia per lietuviš
kus renginius. G. A. Kupčinskų 
sūnus Aidas taip pat dalyvauja lietu
viškoje veikloje, prisideda prie tėvo 
ruošia-mų koncertų. 

New Haven apylinkės lietuviai 
džiaugiasi ir didžiuojasi savo apylin
kės nariais Zenonu ir Monika Merke-
vičiais ir linki jiems stiprybės! 
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NAUJI DUOMENYS APIE 
MŪSŲ PIRMAVIMĄ 

Kuo toliau j rytus, kuo mažiau civilizuotas jaunasis 
kapitalizmas, tuo didesni vadovų atlyginimai 

ĮONAS ČIČINSKAS 

Lietuva pirmauja Europos Są
jungoje i ES) pagal eismo nelaimių 
dažnumą, savižudybes, skurdo lygį 
(tiesa, čia ji - tik „prizininkė"). Kai 
kur užsienvje, kaip atrodo, jau tam-
pam vadinami vagių tauta. Spauda 
paskelbė ir dar vieną mūsų pirmavi
mo sritį - pirmaujame taip pat pagal 
vidutinės Įmonės vadovų atlygini
mus. 

Verslo Įmonės vadovas pas mus 
uždirba (atsižvelgiant Į gerokai men
kesnius mokesčius didelėms pa
jamoms bei žemesni kainų lygį šalyje) 
daugiau nei toks pat vadovas Estijoje, 
Latvijoje, Vokietijoje, Airijoje, taip 
pat Siaurės šalyse, JAV 

Lietuvoje Įmonės vadovas, at
skaičius mokesčius ir įvertinant pi
nigų perkamąją galią, gauna per 
mėnesį 25,6 tūkst. litų, tuo tarpu Es
tijoje 16,8, Latvijoje - 20,3, Norve
gijoje - 16, Vokietijoje - 25,5, JAV -
21,8 tūkst. litų. 

Tas faktas turi tris priežastis. 
Pirma, gerų vadovų Lietuvoje iš tiesų 
reta. Mūsų ekonomika pastarąjį 
laikotarpį augo taip greitai, kad vis 
stambesnių, veiklą šalyje ir tarptau
tiniu mastu sparčiai plečiančių įmo
nių gausėjo greičiau nei plėtojosi 
kvalifikuotų vadovų sluoksnis. Pa
kanka kuriai nors tarptautinei ben
drovei, valdančiai daugumą mūsų 
įmonių, perkelti perspektyvų vadovą 
iš Lietuvos į postą kitoje šalyje, ir 
sujuda suvirpa visas plonytis aukštų 
vadybininkų sluoksnelis, prasideda 
viliojimai ir persikilnojimai. Vadybi
ninkų yra dešimtys tūkstančių, dar 
tūkstančiai kasmet baigia universite
tus, tarp jų - ir ne Lietuvoje, bet visi 
jie stokoja to, ko reikia rimtai ben
drovei - patirties. Iš kur ta patirtis 
rasis, jei rinkos ūkis Lietuvoje veikia 
vos gerą dešimtmetį? 

Tiesa, Lietuva čia jokia išimtis, 
nuo Estijos iki Bulgarijos padėtis 
tokia pati. Todėl ši priežastis gal ir 
gali paaiškinti mūsų pirmavimą prieš 
Suomiją ar JAV, bet ne prieš Estiją ar 
Latviją. 

Antra priežastis - sėkmingosios 
Lietuvos bendrovės labai praturtėjo. 
Jau daugelį metų šalies įmonių 
finansiniai rodikliai be perstojo ge
rėjo - augo ne tik pelno masė, bet ir 
veiklos pelningumas bei įdėto kapita
lo rentabilumas. Pridėsime, kad 
maža r inka ir dar neišsiplėtoję tarp
tautiniai ūkiniai ryšiai didina mono
polinių ir oligopolinių veiksmų gali
mybes Lietuvoje — dalis didžiųjų 
įmonių (įskaitant finansines) papil
domai lobsta „kirpdamos" smulkius 
tiekėjus bei eilinius vartotojus. Šitaip 
susidaro galimybės bendrovių valdy
boms skirti savo nariams dosnius 
atlyginimus. Tokiai praktikai padeda 
ir progresinės mokesčių sistemos 
nebuvimas - kai labai dideli atlygini
mai apmokestinami gan aukštais ta
rifais, valdyba turi dukart pagalvoti, 
ar verta kelti atlyginimus virš de
ramų dydžių. 

Si priežastis yra svaresnė; galime 
ją vadinti tiesiogine pagrindine 
lyderystės priežastimi. 

Trečioji priežastis jau bendresnė 
ir gilesnė. Lietuvoje verslas vis dar 
nesijaučia esąs civilizuotas. Prastoka 

dažno mūsiškio verslo kilmė, visa ta 
„laukinio kapitalizmo" patirtis kaž
kiek ji slegia ir depresuoja. Ta kilmė 
taip pat yra ir vis dar neįveikto vers
lo ir valdžios antagonizmo šaltinis. 

Toks mūsų verslo tam tikras 
nepilnavertiškumas ir yra šiek tiek 
kliūtis labiau bendradarbiauti su 
kitais visuomenės sluoksniais ir insti
tucijomis, suvokti tautai ir valstybei 
iškilusius iššūkius ir teigiamai rea
guoti i bendro nacionalinio veiksmo 
būtinumą. Subjektyviai jo atstovai 
gali jaustis anaiptol kitaip. Bet juos 
išduoda skaičiai. 

Štai tie patys duomenys apie 
Įmonių vadovų atlyginimus tvirtina: 
kuo toliau į rytus, kuo mažiau civi
lizuotas jaunasis kapitalizmas, tuo 
didesni vadovų atlyginimai. 

Lietuva aplenkia kitas Baltijos 
šalis, Šiaurės, šalis, Vokietiją, JAV 
pagal tą atlyginimą. Užtat ji atsilieka 
nuo Rusijos ir Ukrainos, nuo Arabijos 
pusiasalio, Pietryčių Azijos ir Lotynų 
Amerikos valstybių. Dar kažkiek pas
tangų - ir pavysim tas pirmaujančias, 
baigsim tuos politikų žaidimus su 
europėjimu? 

2006 m. vidutinis atlyginimas 
Lietuvoje buvo 1,156 litai, Estijoje -
1,657 litai, Suomijoje - 6,663 litai. 
Užtat įmonės vadovas Lietuvoje gau
davo 25,6 tūkstančius litų, o Estijoje 
- 16,8 tūkst., Suomijoje - 15,4 tūkst. 
litų. Nėra jokio atsitiktinumo toje 
ryškioje koreliacijoje tarp vidutinių 
atlyginimų ir vadovų algų verslo 
Įmonėse. 

Esame turtėjanti visuomenė ir 
natūralu, kad greičiausiai turtėja 
santykinai turtingesni. Tokia būna 
pradžia. Svarbu tik, kad ji neužsi-
tęstų. Europos rekonstrukcijos ir 
plėtros banko duomenimis, 2006 m. 
Lietuva buvo pasiekusi 106 proc. 
savojo 1989 metų BVP lygio. Šiuo 
požiūriu pralenkėme tik Bulgariją, 
kuri tais metais pagaliau pasiekė 
prieš 17 metų turėtą gamybos lygį. 
Taigi, labai didelius įmonių vadovų 
atlyginimus tokioje menkai ekono
miškai išsivysčiusioje šalyje kaip 
Lietuva gali palaikyti tik didelio 
masto santykinis skurdas. 

Tas skurdas ne tik daro mus 
užsienių juodadarbių ir net vagių 
tauta, bet ir grasina dar prastesne 
ateitimi, kai pagaliau reikės ne tik 
šnekėt, bet ir kurt naują visuomenę 
ir žiniomis grįstą ekonomiką. 

Siūlyti nustatyti įvesti atlygi
nimų ribas ar kitaip imti varžyti pri
vačių įmonių vadovų atlyginimus 
būtų tiek pat buka, kiek buki yra 
atsiradę pasiūlymai dėl nepaprastai 
gausių eismo nelaimių. Esą, būtina 
dar pailginti mokymosi vairuoti 
laiką, griežtinti egzaminų tvarką ir 
kalti į galvą dar daugiau taisyklių 
(gal ir sugalvoti jų daugiau) - visi 
tada važiuos taip, kaip svajoja kelių 
policijos patrulis. Kas bent kartelį 
žvilgtelėjo, kaip kai kurie džigitai 
pervažiuoja sankryžas mūsų sostinė
je, nesunkiai supras, kad vairavimo 
egzaminas čia niekuo dėtas. Prob
lema - ne oficialios taisyklės, o mo
ralės nuostatos, kurioms atsirasti kai 
kurių žmonių galvelėse turi padėti ir 
visuomenė. 

Straipsnis sutrumpintas. 
Balsas.lt 

Ar Obama 
supranta 

užsienio politiką? 
ALEKSAS VITKUS 

Toks klausimas kyla ne vienam amerikiečiui, kai jis vos ne kas
dieną skaito vis Įvairesnius kandidato i prezidentus Barack Oba
ma pasisakymus užsienio politikos klausimais. Kad jie įvairuoja, 

neturėtume stebėtis, nes tai daugiau ar mažiau daro visi. Čia susipažin
kime su Obama politikos nesuderinamumais. 

Dar pernai Obama sakė, jog jis svarstytų galimybę bombarduoti Ira
ną, jei tai sutrukdytų branduoliniam Irano apsiginklavimui. Karingas 
pasisakymas, tačiau Irako atžvilgiu Obama tokios drąsos nerodo. Šįmet 
Obama ragino JT arba NATO daugiau kariškai įsivelti į Sudano genocido 
problemą, bet tuo pačiu metu tvirtino, kad norėdama išvengti panašaus 
genocido Amerika turėtų pasitraukti iš Irako. Tuoj po to Obama pa
reiškė, kad būdamas prezidentu jis mielai kalbėtų su didžiausiais Ame
rikos priešais, pvz., Venesuelos Hugo Chavez ar Irano Mahmoud Ah-
madinejad, ir net be jokių išankstinių sąlygų. Į tai tuojau pat sureagavo 
kita kandidatė Hillary Clinton, Obama pavadinusi „naiviu" ir nepatyru
siu. 

Kai korespondentai paklausė Obama, ką jis darytų, jei „ai Qaeda" už
pultų Amerikos miestus, jis tik vangiai atsakė: „Matot, tai priklauso nuo 
to, kaip mes Įvertintume savo galimybę į tai atsakyti veiksmingiau, nei 
Bush sureagavo į New Orleans Katrinos uraganą". Hillary į tai atsakė 
daug ryžtingiau: »,Tokiu atveju mes turėtume priešui tuoj pat atkirsti -
greitai ir veiksmingai." 

Supratęs savo klaidą, jau kitą dieną Obama pagrasino Pakistanui: 
„Jei mes gautume tikrų žinių, kad Pakistane yra reikšmingų teroristų ir 
jei Pakistano prezidentas Perves Musharraf nesiimtų priemonių jų sut
varkyti, aš juos sutvarkyčiau." Tai susilaukė didžiulio ne tik Pakistano, 
mūsų ir dabartinio sąjungininko prieš terorizmą, nepasitenkinimo, bet ir 
susirūpinimo, kad Obama nesupranta Amerikos ir jos sąjungininkų poli
tikos plonybių. Kitą dieną Obama ir vėl rado reikalą pasiaiškinti: „Nau
doti branduolinius ginklus būtų didelė klaida bet kokiame kare, į kurį 
būtų įtraukti ir civiliai gyventojai." Po to jis tuojau pridėjo: „Užmirškite, 
ką aš čia pasakiau. Diskusijoms apie branduolinius ginklus čia ne vieta." 
Tai dar vienas Obama neapsisprendimo pavyzdys. 

Dauguma politologų supranta, jog Amerikos kovoje prieš terorizmą ir 
„ai Qaeda" Pakistano prezidentas Musharraf yra mūsų vienintelė viltis 
kaip nors ir kada nors surasti viso to terorizmo vadą Osama bin Laden. 
Jei Pakistano musulmonai fundamentalistai ten kada nors perims 
valdžią, Amerika neteks ir savo vienintelio tikro sąjungininko kovoje prieš 
terorizmą. Izraelis, nors tariamai ir ištikimas kitas Amerikos draugas, yra 
bevertis, nes bet koks jo įsivėlimas Į šį konfliktą sukeltų nepaprastą audrą 
visame arabų pasaulyje. 

Norint geriau suprasti, kodėl Barack Hussein Obama elgiasi taip, o ne 
kitaip, pažiūrėkime į jo asmeninį gyvenimą. Barack gimė 1961 rugpjūčio 
4 d. Honolulu, Hawaii. Jo tėvas buvo juodos rasės musulmonas studentas 
iš Nyangoma Kogle (Kenya, Afrika), o motina - Ann Dunham baltaodė 
ateiste iš Wichita, Kansas. Jie susitiko University of Hawaii, vedė, po 
dvejų metų išsiskyrė. Tėvas grįžo į Kenya, o motina vėl ištekėjo už aršaus 
Indonezijos musulmono Lolo Soetoro. Šeima persikėlė į Indoneziją, ten 
Jakarta mieste jaunasis Barack kelis metus lankė ekstremistų musul
monų Wahabi mokyklą, kurios filosofija vadovaujasi ir dabartiniai „ai 
Qaeda" teroristai. 

Suaugęs Obama lankė Columbia University ir Harvard teisės mokyk
las. Tapo politiniu aktyvistu, 1997 m. kaip demokratas buvo išrinktas į 
Illinois valstijos senatą. 2005 m. tapo JAV senatoriumi. Ne vienas ameri
kietis įtaria, kad Barack Hussein Obama paliko savo musulmoniškus 
jaunystės pradus ir Įsijungė į krikščionišką United Church of Christ ben
druomenę vedamas vien tik politinių motyvų, taip bandant nuslėpti savo 
musulmonišką praeitį. Arabų kraštuose žodis Hussein reiškia kažką mi
tologinio apie vadovą, kuris buvo prispaustųjų gelbėtojas. Gal todėl savo 
vienoje kalboje Obama prižadėjo, kad per šimtą dienų po savo inauguraci
jos jis pasakysiąs kalbą, kurioje išdėstys naują Amerikos politikos kelią ir 
kovos prieš islamo fundamentalistus pobūdį. Obama yra parašęs dvi kny
gas, vieną - „Dreams from My Father" iš savo jaunystės prisiminimų ir 
„The Audacity of Hope" - komentarus apie JAV politiką. 

Jo žmona Michelle Robinson, dvejais metais jaunesnė už Barack, šim
taprocentinė čikagietė, baigė Princeton University ir Harvard teisės mo
kyklas. Pradėjusi darbą University of Chicago ligoninėse 2002 metais su 
122,000 dol. alga, po dviejų mėnesių po to, kai jos vyras tapo JAV senato
riumi, jos alga pakilo iki 317,000 dol. Abu augina dvi mažas dukreles 
Maha ir Natasha. 

Keista ir net neramu, kad tuo metu, kai Amerikai grasina musulmo
nai teroristai, Į Amerikos prezidento vietą taikosi žmogus iš principo gal 
ir geras, bet su neaiškia islamo religijos praeitimi. Musulmonai, net ir 
nuosaikieji, yra žmonės, kurie netiki religijos atskyrimu nuo valstybės ir 
kurie tvirtina, kad kiekvienas, kuris neseka pranašo Mahometo mokslu, 
yra netikėlis ir vertas sunaikinimo. 

http://Balsas.lt
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NEJAUGI LIETUVIAI NEKOVOJO UZ SAVO TURTĄ? 
Atsiliepimas į kun. A. Saulaičio straipsni „Apie mūsų parapijas", 

išspausdintą „Drauge" 2007 m. liepos 19 d. 
VYTAUTAS I. ŠLIUPAS. P.E. 
Aušrininko dr. Jono Šliūpo sūnus 

Prieš savaitę gavau laišką iš 
vieno pažįstamo Amerikos lietuvio, 
kuriame jis rašo: 

Vytautai, 

Dabar, kada vyskupai uždarinėja 
lietuvių pastatytas bažnyčias ir 

-paskui vyskupo pelnui parduoda tas 
lietuvių lėšomis įsigytas nuosavybes, 
„Drauge" išspausdintame kun. An
tano Saulaičio straipsnyje, pavadin
tame ,,Apie mūsų parapijas", jis 
mėgina tai pateisinti. Labai gaila, bet 
šiame straipsnyje klaidingai prista
toma tavo Tėvo, Aušrininko dr. Jono 
Šliūpo laikų istorija. 

Šiandien turbūt nedaug JAV 
lietuvių yra likę, kurie gerai žino, 
kaip XIX a. pab. JAV lietuvių para
pijos vystėsi ir kaip tos dabar už
daromos bažnyčios buvo statomos. 
Jeigu lietuviai tais laikais būtų tavo 
Tėvo paklausę, tai ir dabar turėtume 
visas bažnyčias lietuvių rankose. Ir 
visoje JAV tai yra milijoninis turtas. 
Nors ir reikėtų'kai kurias bažnyčias 
uždaryti dėl apylinkės gyventojų pa
sikeitimo, tai tas turtas vis tiek liktų 
tarp lietuvių, o ne vyskupams į ki
šenę. 

Tarp kitko kun. Saulaitis rašo: 
„Meilės istorija tarp JAV katalikų 
vyskupų ir ne anglosaksų imigrantų 
siekia bent XIX a. Tada vyskupai 
sprendė ir juridinius klausimus. 
Buvo nutarta, kad visos parapijos, 
mokyklos, kapinės ir kt. priklauso tik 
vyskupijai. JAV lietuviai bei kitų 
tautybių parapijų protėviai net ne
svarstė, kam bažnyčios, mokyklos, 
našlaitynai, kapai ir kt. turėtų pri
klausyti". 

Kokia čia „meilės" istorija, kada 
vyskupai varė parapijiečius į jų pačių 
lėšomis pastatytas bažnyčias, skelbė 
interdiktus (excommunicated) tiems 
lietuviams, kurie nepakluso vysku
pams dėl nuosavybės nusavinimo ir 
juos traukė į teismus. Tų laikų is
torija tarp „ne anglosaksų" lietuvių 
ir lenkų vienoje pusėje ir vyskupų 
kitoje pusėje buvo ne meilės, bet 
baisių kovų istorija. 

Kai vyskupai nusprendė XIX a. 
pabaigoje prijungti bažnyčias prie 
vyskupijų, tai pakeitė tada esančią 
tvarką parapijose. JAV lietuvių pa
rapijos buvo įsteigtos pačių lietuvių 
pastangomis ir lėšomis — lietuviai 
savo pinigais, neprašydami nė cento 
iš vyskupo, nupirkdavo žemę, pasi
statydavo bažnyčią ir tada pa
kviesdavo kunigą aukoti Mišias. Bet 
bažnyčios, kapinės ir mokyklos lik
davo nuosavybe tų pačių lietuvių, 
kurių pinigai ir prakaitas visa tai 
sukaupė ir sukūrė, ir kuriems visa tai 
priklausė. 

Bet vyskupai nusprendė pasisa
vinti tą turtą ir pareikalavo, kad 
parapijų komitetų nariai perrašytų 
parapijų turtą vyskupo vardu. Kai 
kurių parapijų komiteto nariai tuoj 
pakluso, kitų parapijų — ne. Di
džiausios kovos vyko Pennsylvania 
angliakasių miesteliuose — Scranton 
ir Shenandoah. Shenandoah byli

nėjimasis su vyskupu — pirma dėl 
parapijos nekilnojamojo turto, paskui 
dėl bažnytinių rinkliavų atsiskaitymo 
— tęsėsi vienas po kito apie 30 metų. 

Tą vyskupų sprendimą nusavinti 
parapijiečių turtą galima palyginti 
su tuo, kad jeigu šiandien vyskupai, 
vartojant Saulaičio žodį,, Juridiškai" 
nuspręstų, jog kiekvieno parapijiečio 
kišenėse esantys pinigai „priklauso" 
vyskupams ir pareikalautų, kad jie 
būtų sunešti į vyskupijų sąskaitas! 

Svarbu neužmiršti, kad tos kovos 
su vyskupais buvo vien tik dėl nuo
savybės. Lietuviai jokių priekaištų ar 
pretenzijų vyskupams nerodė dėl jų 
viešpatavimo tikybiniuose ir dvasi
niuose reikaluose. Tačiau tos kovos 
dėl nuosavybės buvo tokios aršios — 

kaitę katalikų Kapucinų bažnyčioje 
New York. Sis bendravimas laiškais 
tęsėsi iki paskutiniųjų jo gyvenimo 
dienų.) 

Kaip iš tikrųjų buvo 

Kai kuriais nepatvirtintais duo
menimis, lietuvių skaičius JAV prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą viršijo 600,000 
(oficialiai U.S. Bureau of Immig-
ration užrašė 255,831 lietuvį, įvažia
vusį į JAV 1899-1916 metais). Tačiau 
prof. G. Har tman (7) pateiktomis 
žiniomis, net iki 1914 metų beveik 
pusė tų lietuvių emigrantų, atvyku
sių į JAV, buvo beraščiai arba labai 
mažai raštingi. Ne visi XIX šimt
mečio pabaigos atvykėliai save laikė 

Lietuvių parapijose kildavo neramumai dėl dviejų 
priežasčių. Pirmiausia, lietuviai piktinosi vyskupų noru 
pasisavinti jų turtą, antra, todėl kad klebonai žemino 
savo parapijiečius, visai savavališkai pinigus tvarkydami 
Ir nepaisydami jų teisėtų reikalavimų, kad bendras 
parapijiečių turtas būtų tvarkomas prideramu būdu ir 
kontroliuojamas per savo patikėtinius. 

buvo ir pakartotinos bylos teismuose, 
ir fiziniai susidūrimai tarp para
pijiečių ir vyskupų šalininkų — kad 
nemažai lietuvių katalikų atskilo nuo 
Romos tikybos. Vieni visiškai į baž
nyčias nustojo eiti, kiti įkūrė Lietuvių 
Tautinę katalikų bažnyčią, nepri
klausančią Romai. 

Tų laikų lietuviai ne tik 'svarstė', 
bet ir ryžtingai kovojo už savo nuo
savybę ir todėl, kad tą kovą jie pra
laimėjo, šiandien JAV vyskupai gali 
uždarinėti lietuvių pastatytas baž
nyčias ir paskui jas pardavę visą 
pelną dėti į savo kišenes. Tai Vytau
tai, rašyk. Tavo kaip Šliūpo sūnaus 
laiškas turėtų pasirodyti „Drauge" ir 
atitaisyti tas klaidingas žinias. 

Taip baigia savo laišką pažįs
tamas. 

Perskaičiau kun . A. Saulaičio, 
man gerai pažįs tamo ir gerbiamo 
kaip tikro lietuvio, raštą ir nustebau, 
kad jis galėjo taip neteisingai, vie
našališkai iškraipyti tikrovę. Todėl 
pergalvojęs man žinomus istorinius 
įvykius ir gavęs „Draugo" redaktorės 
užtikrinimą, kad mano rašinį iš
spausdins, parašiau straipsnį. Rašy
damas naudojau šaltinius, kurie yra 
suminėti rašinio pabaigoje. Bandžiau 
būti objektyvus, pasinaudojau žinio
mis ir iš lietuvių katalikų autoritetų 
kun. A. Miluko ir kun. istoriko W. 
Valkavičiaus-Wolkovich bei kitomis 
knygomis. 

(Su kun. Valkavičiumi teko 
asmeniškai susipažinti Norwood, MA 
ir po to laiškais bendrauti , kai jis rašė 
savo trijų tomų „Li thuan ian Re-
ligious Life in America". Mudviejų 
bendravimas prasidėjo ir vėliau tę
sėsi, kai j is norėjo gauti doku
mentinių įrodymų, jog 1885 metais 
mano tėvas vedė Liudą Malinaus-

lietuviais. Didokas jų skaičius net 
nežinojo, kas jie tokie buvo. Ofi
cialiuose valdžios įrašuose jie buvo 
žymimi rusais (9). Kai kurie šiek tiek 
mokėjo lenkiškai, todėl paklausti, kas 
jie tokie, atsakydavo „paliokai" iš 
„Polščiaus". 

Po to, kai lietuvių skaičius Ame
rikoje ėmė didėti, nuo 1870 metų 
Amerikos lietuviai katalikai ėmė 
smarkiau reikalauti teisių kurti vien 
tik lietuviškas parapijas, bet Vati
kanas delsė ir tik 1980 metais pa
skyrė jiems lietuvį vyskupą (7).' 

1872 metais Shamokine (miestas 
lietuvių vadinamas „Amukai") ku
nigas Petras Končius, tarnaudamas 
Šv. Edvardo (airių) bažnyčioje, ap
tarnaudavo ir lenkus bei lietuvius. 
Bet sakoma, kad dėl jo raginimo lie
tuviams įsteigti savo parapiją, airiai 
parapijiečiai išdaužė jo langus ir jam 

teko persikelti į Baltimore. 1874 m. 
kunigas Juozas Juškevičius Sha
mokine įsteigė bendrą lietuvių ir 
lenkų parapiją. Jo langus 1876 m. 
išdaužė lenkai, pasipiktinę, kad jis 
kartais pamokslus pasakydavo lie
tuviškai (13). Tokioms sąlygoms 
esant, pirmieji lietuviai kentėjo, no
rėdami pasimelsti ir priimti sakra
mentus savo kalba. 

Atplaukęs į New York (1884 m.) 
Jonas Šliūpas jau rado ten įsikūrusią 
seną Šv. Kazimiero draugiją, kurioje 
buvo susispietę lietuviai ir dar iš 
Lietuvos kilę lenkai (11). Draugijos 
nariai priklausė lenkiškai parapijai, 
kaip ir dauguma mūsų pirmųjų 
ateivių. Galiausiai, savo grynai lie
tuviškos parapijos steigimu susirū
pinę lietuviai keliuose susirinki
muose nutarė išsikviesti lietuvį 
kunigą ir tam pradėjo rinkti pinigus. 
Kitame susirinkime 1885 m. vasario 
22 d. ten dalyvavęs Šliūpas susirin
kusiems sakė: „Nebūkime lenkų tar
nais, o atsiskyrę darykime savo baž
nyčią! Lenkai, pasipuošę mūsų 
pinigais, mus išvarys laukan." 

Po mėnesio sušauktame kitame 
susirinkime Šliūpas jau pasiūlė steig
ti draugiją parapijai organizuoti. Cia 
pat jis pasisakė paruošiąs ir kons
tituciją. Pagal jo projektą bažnyčia 
turės priklausyti parapijos draugijai, 
o ne vyskupui. Jo pasiūlymas buvo 
priimtas, jis pats buvo išrinktas pro
tokolų sekretoriumi, o draugija pa
sivadino „Lietuviška N. Yorko para
pija Šv. Traicės vardu" (11). Buvo 
nuspręsta, kad bažnyčia turės pri
klausyti parapijos draugijai, kurios 
lietuviai nariai, o ne vyskupas iš savo 
sunkiai uždirbtų santaupų ją pasi
statys. 

Didžiavosi Šliūpas savo kuriama 
parapija ir rašydamas savo sužadė
tinei L. Malinauskaitei (1885.IV20) 
sakė: „Mano taisomą lietuvišką pa
rapiją visi mūsų lietuvininkai giria. 
Pamatysi, Liudytė mieloji, kad dar 
ant galo šių metų bus pas mus 
lietuviškas kunigėlis ir lietuviška 
bažnyčia" (11). Bet tokiam lietuvių 
sumanymui užprotestavo vietiniai 
lenkai — „polskas narodas", o vėliau 
ir atvykęs lietuvis kunigas nesutiko 
priklausyti nuo parapijos, bet viską 
pervedė vietiniam airiui vyskupui. 

Kitas Jono Šliūpo sumanymas, 
rašo prof. J. Jakštas (11), turėjęs 
didelės reikšmės Amerikos lietu-

v 

vybei, buvo pasiūlymas Sv. Jurgio 
draugijai pasikviesti iš Lietuvos kun. 
A. Burbą, buvusį ,,Aušros" bendra-

Vartai | Amerika - Laisvės statula .r tolumoje matosi Ellis Island. 1 923 m. 
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Pirmi žingsniai Amerikoje — Ellis Island, apie 1898 m. 

darbį. Šliūpas ir Burba kilimu buvo 
artimi kaimynai žemaičiai. Burbai 
pradėjus gaivinti lietuviškumą Vil
niaus krašto parapijose, lenkams 
įskundus, jis buvo uždarytas į Gar-
dino Pranciškonų vienuolyną. Šliū
pui pagailo lietuvio patrioto ir jis 
įpiršo Burbą Shenandoah parapijai, 
kuri nupirko jam „šipkartę". Šliūpas 
rašė Burbai į Gardiną, kviesdamas jį 
atvykti, ką jis ir padarė 1889 m. 
rugpjūčio 6 dieną. 

Protestai, muštynės 
ir teismai 

Lietuvių parapijose kildavo ne
ramumai dėl dviejų priežasčių (8). 
Pirmiausia, lietuviai piktinosi vys
kupų noru pasisavinti jų turtą, antra, 
todėl kad klebonai žemino savo 
parapijiečius, visai savavališkai pi
nigus tvarkydami ir nepaisydami jų 
teisėtų reikalavimų, kad bendras 
parapijiečių turtas būtų tvarkomas 
prideramu būdu ir kontroliuojamas 
per savo patikėtinius. Sąmoningesni 
lietuviai nenorėjo sutikti, kad ku
nigas vienas pats tvarkytų parapijos 
pinigus ir visas pajamas krautųsi į 
savo kišenę. 

Norėčiau pridėti, kad buvo ne 
dvi, bet trys priežastys dėl parapijose 
kilusių, kun.. M. Valadkos minimų, 
neramumų. Trečioji priežastis buvo 
ta, kad vyskupai ir sulenkėję kunigai 
užrašydavo lietuviškąsias bažnyčias 
lenkams. Si, sakyčiau, buvo pirmuti
nė neramumų priežastis. Tik po to, 
kai pagaliau lietuviai atsiskyrė nuo 
lenkų, toji priežastis liko nuošalyje ir 
paliko tik anos dvi minimos prie
žastys — dėl nuosavybės ir dėl 
rinkliavų bažnyčiose. 

Dėl parapijų neramumų ne vien 

tik airiai vyskupai, bet ir tų laikų 
lietuviai kunigai dažnai kalti būdavo. 
Tą pripažįsta ir istorikas kun. W. 
Valkavičius-Wolkowich (13). Anų 
laikų kunigai dažnai buvo maža
moksliai, kaip ir jų parapijiečiai. Tų 
laikų kunigai buvo mažesnio išsi
lavinimo ir ne tokio gero būdo vyrai. 

Bus daugiau. 

Šį straipsnį parašiau, pasirem
damas mano turimomis knygomis. 
Angliškai pavartotas ištraukas į 
lietuvių kalbą išverčiau pats. 

Šaltiniai: 
(1) Vytautas Sirvydas ,,J. O. 

Sirvydas" (1941); (2) Iš kun . A. 
Miluko paskaitų „Amerikos lietuviai 
XIX šimtmetyje" (1938); (3) S. M i -
chelson „Lietuvių išeivija Amerikoje" 
(1961); (4) Frank Lavinsko „ A n g 
liakasių ats iminimai" (1952) ; (5) 
„Lietuvių tautos praeitis, tomas V" 
(1984); (6) David Fainhauz „Li thua-
nians in the USA" (1991); (7) Prof. 
Gary Hartman „The Immigrant as 
Diplomat" (2002); (8) Kun. M. Va-
ladka „Už laisvą lietuvį" (1970); (9) 
Aleksas Ambrose „Čikagos lietuvių 
istorija" (1967); (10) kun. A. Milukas 
„Spaudos laisvės ir Amer. liet. or-
ganizuotės sukaktuvės" (spausdinimo 
data nepažymėta); (11) prof. Juozas 
Jakštas ,,Dr. Jonas Šliūpas — jo raštai 
ir tautinė veikla" (1979); (12) Julius 
Butėnas „Aušrininkas dr. Jonas Šliū
pas" (2004); (13) Istoriko kun. 
Will iam Wolkovich-Va!kavičiaus trys 
tomai „Lithuanian Religious Life in 
America" (1991, 1996 ir 1998); (14) 
kun. Vytauto Bagdonavičiaus reda
guota „Kovos metai dėl savosios 
spaudos" (1957); ir (15) Boston iš
leista „Lietuvių enciklopedija I ir X 
tomai (1953 i r i957) . 

SUŽINOJAU, KAD MEILE 
YRA STIPRI 

Mano darbas su „Vaiko vartai į mokslą" 
remiamais dienos centrais Lietuvoje 

KRISTINA QUINN 

Tikri vaikai: vienas ką tik nukri
to nuo dviračio ir pradėjo verkti, ki
tas žaidžia „Uno" kortelių žaidimą 
kaip profesionalas, o kita išmoko, 
kaip pagaminti ledus, ir greitai nori 
juos suvalgyti, kad neištirptų. Kas
dieną aidėjo vaikų balsai, juokai, 
klausimai: „Kaip gėlės auga?"; „Ar 
nori lenktyniauti su dviračiais?"; „Aš 
nenoriu užbaigti pamokų... žaiskime 
futbolą". Tikri vaikai. 

Bet iš tikrųjų, šitie vaikai yra 
ypatingi. Kiekvieną dieną jie atke
liauja į „Caritas" centrą, kurio tre
čiame aukšte yra įsikūręs „Vilties 
angelas" vaikų dienos centras. Vaikai 
susirenka po pamokų į šitą patogią, 
malonią vietą, kur saulė visuomet 
tviska pro langus ir apšviečia jų 
mėgiamiausią kambarį pasaulyje. Čia 
jie greitai ištraukia savo mylimą 
„Uno" žaidimą, lėles ir pieštukus, čia 
jie suranda savo draugus ir vadovus. 
Čia jie yra globojami nuo tikro, 
sunkaus gyvenimo, nuo nesirūpinan
čių tėvų, nuo alkoholizmo, nuo var
go. 

Kai Lina Aukštuolytė ir aš pirmą 
kartą atvykome į Centrą, vaikai mu
mis nepasitikėjo. Tik stebėjo mus di
delėmis akimis. Nemeluosiu — jie 
mane baugino. Ar jie supras mano 
lietuvišką kalbą su amerikietiškų 
akcentu? Ar jie manimi pasitikės? 
Bet netruko ilgai susipažinti su 
vaikais — pažaidėme žaidimą, fut
bolą paspardėme ir staiga pavirtome 
jų vadovėmis ir draugais. Buvo 
smagu susipažinti ir su mylimaisiais 
Centro vadovais, ypač panele Žydrū
ne ir sesele Jolita, kurios organizavo 
ir koordinavo viso Centro veiklą. 

Su vaikais dirbome tris savaites. 
Šios trys savaitės man paliko daugiau 
įspūdžių negu bet kada esu jų tu
rėjusi. Įdomiausia patirtis buvo, kai 
aš su Lina važiavau į ekskursiją į 
Trakus su dviem berniukais: Juliumi 
ir Gintu. Jiems viskas buvo įdomu. 
Jie bėgo pajausti ežero šilumą, bėgo 
pamatyti visus laivus, bėgo palaipioti 
ant pilies senų sienų. Gintui patiko 
viską fotografuoti savo kelyje. Ma
žiukas Julius taip energingai vaikš
čiojo ir bėgo, kad staiga toliau ne
norėjo eiti ir man reikėjo ji nešti. Bet 
trumpam — jis greitai nušoko nuo 

„Norėčiau galvoti, kad per šias 
tris savaites, praleistas su vaikais, 
aš nors ką nors gero esu jiems 
padariusi ar išmokinusi" — Kris
tina Quinn. 
mano nugaros ir vėl bėgo su Gintu 
grožėtis gražia gamta ir pilimi. 
Reikėjo daug kantrybės dirbti su šiais 
vaikais, nes jie nesupranta skirtumo 
tarp gero ir netinkamo elgesio, nie
kas nėra to jų išmokinę. Jiem sunku 
paskirti ilgesnį dėmesį vienam daly
kui, jie greitai supyksta. Norėdama 
atgauti kantrybę, prisimindavau šių 
vaikų nelaimingas šeimos istorijas, 
kad per visą jų gyvenimą suaugusieji 
rodė jiems netinkamą pavyzdį. 

Norėčiau galvoti, kad per šias 
tris savaites, praleistas su vaikais, aš 
nors ką nors gero esu jiems padariusi 
ar išmokinusi. Žinau, kad jie dabar 
moka keletą angliškų žodžių, moka 
kaip žaisti „Sorry" žaidimą. Bet ar aš 
jiems palikau kokį nors įspūdį? Ar aš 
jiems daviau daugiau vilties? Sunku į 
tai atsakyti. Bet žinau, kad jie man 
paliko daug įspūdžių ir net negalė
čiau suskaičiuoti visų dalykų, kurių 
vaikai mane išmokė. Išmokau įver
tinti savo šeimą, savo draugus, savo 
gyvenimą ir kasdieną už tai padėkoti 
Dievui. Išmokau, kad kartais yra 
gerai jaustis silpnai, kad kartais 
reikia paimti kito ranką. Išmokau, 
kad yra tvarkoj paprašyti pagalbos. 
Išmokau palikti širdį atvirą, surasti 
džiaugsmą mažuose dalykuose, suži
nojau, kad meilė yra stipri. 

Norėčiau visus studentus paska
tinti nukeliauti į Lietuvą savanoriš
kam darbui. Nukelta į 9 psl. 

„Vilt ies angelas" vaikų dienos centrą lankantys vaikai. 
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Misija į Sibirą vyksta sėkmingai 

Ambasadorius Didžiojoje Britanijoje Vygaudas Ušackas su sūnumi taip pat išvyko 
į Sibirą. Eltos nuotr. 

Vilnius, rugpjūčio 8 d. (BNS) — 
Pusantros savaitės besitęsiančios 
ekspedicijos „Misija Sibiras 2007" 
dalyviai yra sveiki ir pilni įspūdžių. 

Tuo telefonu patikino vienas iš 
ekspedicijos dalyvių, projekto inicia
torius, Lietuvos ambasadorius Di
džiojoje Britanijoje Vygaudas Ušac
kas. 

Iki šio trečiadienio misijos daly
viai jau aplankė Pimijos, Narvos, 
Podsobnoje, Bolšoj Untug vietovių 
kapines, kur aptvarkė lietuvių trem
tinių kapus. Revučij lageryje jaunuo
liai iš Lietuvos pagerbė ten žuvusius 
ir kalėjusius politinius kalinius. 

Misijos dalyviai dar planuoja ap
lankyti Malyj Untug, Nova Alėkse-
jevkos, Korbiko, Beretės kapines. Iš 
viso pėsčiomis per taigą bus nueita 
apie 100 kilometrų. 

22 jaunuolių grupė į Lietuvą tu
rėtų grįžti rugpjūčio 20 dieną. 

Lietuvos jaunuoliai į ekspedicijas 
po Rusijos Sibiro platybėse esančias 
lietuvių tremtinių kapines ir buvu
sias įkalinimo vietas keliauja jau ne 
pirmus metus. 

Pernai vasarą Lietuvos jaunimo 
organizacijų taryba (LiJOT) surengė 
tris sėkmingas ekspedicijas į Irkuts
ko, Komijos ir Tomsko sritis, kur jau
nimas tvarkė lietuvių kapines, susiti
ko su ten gyvenančiomis lietuvių 
bendruomenėmis, pasakojo jiems 
apie dabartinę Lietuvą. 

Į vieną ekspediciją pernai nepa
vyko išvykti dėl Rusijos sprendimo 
neišduoti vizų. Rusija sprendimą mo
tyvavo tuo, esą jaunuoliai vyksta „po
litikuoti", o ne kapų tvarkyti. 

Lietuva nebesiųs pamainos į Iraką 
Vilnius, rugpjūčio 8 d. (BNS) — 

Į Lietuvą iš Irako grįžo ten tarna
vusių karių būrys, kuriam siųsti pa
mainos Lietuva kol kas neketina. 

Kaip sakė Krašto apsaugos mi
nisterijoje (KAM), LITCON-9 būrys 
tapo paskutiniuoju, tarnavusiu misi
joje Irake. Anot KAM atstovų, naujos 
karių pamainos siųsti į Iraką kol kas 
neplanuojama, LITCON-10 būrio pa
siruošimas buvo sustabdytas. 

Šiuo metu Irake NATO štabuose 
liko dirbti 9 įvairaus rango Lietuvos 
kariai, kurie vykdo štabų ir vietos pa
reigūnų mokymus. 

Vasario mėnesį Didžiajai Brita
nijai paskelbus apie savo pajėgų Pie
tų Irake mažinimą, o Danijai — apie 
savo kontingento, kuriame tarnauja 

ir Lietuvos kariai, visišką išvedimą 
iki vasaros pabaigos, Lietuvoje imta 
svarstyti galimybę nebesiųsti pamai
nos rugpjūčio mėnesį misiją baigian
čiam būriui „LITCON-9", Irake pa
liekant tik mokymo misijoje ir są
jungininkų štabuose tarnaujančius 
karius. 

Lietuviai buvo dislokuoti Basros 
tarptautinio oro uosto prieigose esan
čioje didelėje karinėje bazėje kartu su 
Danijos batalionu. 

LITCON-9 būrys buvo sudarytas 
iš Rukloje dislokuoto „Geležinio Vil
ko" brigados žvalgybos kuopos karių. 
Kariai misiją Irake vykdė nuo vasario 
mėnesio. 

Misijoje Irake Lietuva dalyvauja 
nuo 2003 metų. 

Tėvynėje likę lietuviai už bustą gali 
mokėti tiek pat, kiek emigrantai 

Vilnius, rugpjūčio 8 d. (BNS) — 
Tėvynėje likę lietuviai šiandien jau 
gali skirti tiek pat lėšų būstui pirkti, 
kaip ir iš Lietuvos emigravę tautie
čiai. Naujausi duomenys rodo, kad 
nors emigravę lietuviai vis dar noriai 
investuoja į būstą Lietuvoje, jų pa
jamos, patenkančios į mūsų šalies ne
kilnojamojo turto rinką, jau nebėra 
daug didesnės nei gyvenančiųjų Lie
tuvoje. 

Pasak Airijos Lietuvių Bendruo
menės atstovės Lauros Garbatavi-
čiūtės-Down, interesas investuoti ka
pitalą į Lietuvą tarp emigrantų išlie
ka didelis. 

„Airijoje gyvenantys lietuviai 
stengiasi nukreipti savo pinigus į ne
kilnojamojo turto rinką Lietuvoje. 

Viena vertus, dalis jų planuoja grįžti 
į tėvynę ir ten apsigyventi. Be to, lie
tuviai mato didelę investicijų per
spektyvą Lietuvoje", — sakė L. Gar-
batavičiūtė-Down. 

Portalo reals.lt duomenimis, Lie
tuvoje ir užsienyje gyvenančių lietu
vių pajamos, siekiant gauti paskolą 
būstui įsigyti, pastaruoju metu susi
lygino. Šiuo metu maždaug pusė užk
lausas bankams pateikiančių lanky
tojų 6,000 litų ir daugiau per mėnesį 
jau nurodo uždirbantys Lietuvoje. 

Per portalo sistemą į bankus dėl 
paskolos būstui besikreipiančių as
menų pajamos siekia nuo 1,300 iki 
9,000 litų per mėnesį. Dominanti 
paskolos suma svyruoja nuo 100,000 
litų iki kelių milijonų. 

Žemaičiams žadama išduoti 
tautybes pažymėjimus 

Vilnius, rugpjūčio 8 d. (BNS) — 
Jau rugsėjį turėtų būti pristatytas že
maičių tautos registras. Visiems save 
deklaravusiems žemaičiais bus išduo
dami tautybę patvirtinantys pažymė
jimai. Iniciatyvos įkurti atskirą že
maičių tautos registrą, kuriame bus 
vedama žemaičių tautybę deklaruo
jančių žmonių apskaita, ėmėsi už ofi
cialų žemaičių tautybės įtvirtinimą 
Civilinės metrikacijos registro doku
mentuose kovojantys aktyvistai. 

Šiuo metu save žemaičiais dek
laravo jau per 1,500 Lietuvos piliečių. 

Anot neseniai įsikūrusios inicia
tyvinės grupės „Žemaičiai — buvo, 
yra ir bus" atstovo Arvydo Norvydo, 
naujojo registro tikslas yra surinkti 
duomenis, kiek visame pasaulyje yra 

žmonių, laikančių save žemaičiais. 
„Apskaitą vykdysime ne tik Lie

tuvoje, bet ir kitose pasaulio šalyse — 
Europoje, Amerikoje ir kituose že
mynuose, — sako A. Norvydas. — 
Deklaruojančiųjų tikimės sulaukti 
dešimteriopai daugiau nei jau tu
rime". 

Žemaičių tautybės registrą kuria 
telšiškiai Antanas Kontrimas, Alvy
das Jokšas, Arvydas Norvydas, vil
nietis Liudvikas Ragauskis bei klai
pėdiškis Egidijus Skarbalius. Du šios 
grupės nariai jau yra užregistravę 
prašymus Vilniaus pirmajame apylin
kės bei Klaipėdos rajono apylinkės 
teismuose, kuriais siekiama patvir
tinti teisę civilinio įrašo dokumen
tuose rašyti žemaičio tautybę. 

Paksas reklamuojasi Lietuvą atvedęs į NATO 
Atkelta iš 1 psl. 
priešininkai, išsigandę Pakso opozi
cinės partijos galios, pradėjo apkaltos 
kampaniją. Si buvo sėkminga, ne
paisant vėlesnio Lietuvos Aukščiau
siojo Teismo išaiškinimo, kad Paksas 
nekaltas". 

Amerikoje gyvenanti Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės vadovė Re
gina Narušienė sako, kad Lietuvių 
Bendruomenei kviestis Rolandą 
Paksą atvykti į JAV būtų nekorektiš
ka, nes Lietuvių Bendruomenė, pa
sak jos, yra nepolitinė organizacija, 
R. Paksą kviesti galėtų nebent priva
tūs asmenys. 

„Mes esam pakvietę prezidentą, 
esam pakvietę premjerą, bet jie yra 
tautos atstovai. Ir kai jie atvažiuoja, 
jie atvažiuoja atstovauti Lietuvai. 
Paksas neatstovauja Lietuvos žmo
nėms", - teigia Regina Narušienė, 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės val
dybos pirmininkė. 

Pirmasis Europoje apkaltos būdu 
nušalintas prezidentas Rolandas 

Paksas neslepia siekių susitikti su 
Amerikos lietuviais ir juos infor
muoti apie Lietuvos politinę situaciją 
bei kas vyko prieš trejetą metų ap
kaltos metu. Politikas tikisi, kad vi
zitas bus aukštame politiniame lygy
je ne tik su Lietuvių Bendruomene, 
bet ir su vietos žurnalistais bei polito
logais. 

Rolandas Paksas teigia, kad jei 
viešųjų ryšių kompanija sėkmingai 
pasirodys rengiant vizitą, gali būti, 
kad jai bus patikėta organizuoti par
tijos „Tvarka ir teisingumas" rinki
minę kampaniją Seimo rinkimuose. 
R. Paksas neatskleidžia, kas jį kviečia 
atvykti į Ameriką. 

Specialistų vertinimu, tai solidi 
viešųjų ryšių kompanija, kuri dirba 
su pasaulyje žinomais prekės ženk
lais, nevyriausybinėmis organizacijo
mis bei politikais. R. Pakso pasirink
ta ryšių su visuomene kompanija sa
vo internetinėje svetainėje nurodo, 
kad jos klientai yra televizijos Al Ja-
zeera angliškas kanalas, BBC. 

Meras nesibodi rusiškų keiksmų? 
Atkelta iš 1 psl. 
meras žodžius renka kiek atsargiau. 

„Su tarybos nariais, tiesa, J. Im-
brasas rusicizmais bendrauja tik iš
vestas iš pusiausvyros, įpykęs. Kaž
kada dalyvavome televizijos diskusi
joje, tai jis išvestas iš pusiausvyros 
net eteryje ėmė keiktis rusiškai. Ma
nau, akivaizdu, kad žmogus nesuga
dintas inteligentiškų bendravimo 
įgūdžių", - sakė V Urbonavičius. 

Pats sostinės meras liberal-
demokratas Juozas Imbrasas teigė, 
esą nepagarbiu bendravimu jį kaltin
ti galėjęs tik savivaldybės darbuotojų 
profesinės sąjungos vadovas, šiuo 

metu į Specialiųjų tyrimų tarnybos 
akiratį patekęs Darius Saluga, ir savo 
nemandagumo klausimą pavadino 
niekalu. 

Etiketo žinovas Arminas Lydeka 
teigė, kad tokia kalbėjimo maniera 
nepriimtina ne tik merui, bet ir eili
niam piliečiui. 

„Visi mes suprantame elementa
rias mandagumo ir kultūringumo tie
sas, kad kiekvienas žmogus turi kal
bėti kultūringai, nesikeikti. Be abejo, 
dar didesni reikalavimai yra keliami 
labiau matomiems žmonėms", - ko
mentavo mero pasisakymus etiketo 
žinovas. 

Policija surado „kaimo t** 

Atkelta iš 1 psl. 
tyrimas negali būti pradėtas, nes nė
ra nukentėjusio asmens skundo, ne
aišku, ar vaizdo klipas filmuotas Lie
tuvoje, taip pat nežinoma, ar jis nėra 
suvaidintas. 

Generalinio prokuroro pavaduo
tojo Vytauto Barkausko teigimu, nors 
Baudžiamojo proceso kodeksas nu
mato, kad tokia byla turėtų būti pra
dėta privataus kaltinimo tvarka, ta
čiau prokuratūra atkreipė dėmesį į 
atsakingų institucijų pateiktą infor
maciją, jog net 82 proc. moterų ken
čia nuo savo sutuoktinių. 

„Tad šiuo konkrečiu atveju ne

laukdami nukentėjusiosios skundo 
aiškinsimės įvykio aplinkybes ir na
grinėsime, ar buvo padaryta nusi
kalstama veika", — Generalinės pro
kuratūros pranešime spaudai teigia 
V Barkauskas. 

Pasak jo, jei būtų surinkta pa
kankamai duomenų įrodančių vyro 
kaltę, maksimali numatyta bausmė 
— vienerių metų laisvės atėmimas. 

LGKT antradienį pranešė, jog in
ternete yra ir daugiau smurto scenų 
iš Lietuvos — tarnybai anonimas 
elektroniniu paštu atsiuntė dar 7 
vaizdo klipus, patalpintus svetainėje 
„youtube.com". 

http://reals.lt
http://�youtube.com
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Didžiosios Britanijos kariškiai 
išslaptino informaciją apie NSO 

—— 

Dažniausiai pranešama apie disko formos objektus. 

Londonas, rugpjūčio 8 d. (Bal-
sas.lt) — Besisukiojanti sidabrinė pi
ramidė, „metalinis besisukantis ob
jektas" su žalios spalvos varikliais, 
„laivas - bazė su dviem mažesniais 
rutuliais" - tai tik dalis iš keistų ne
atpažintų skraidančių objektų (NSO, 
angį. UFO), apie kuriuos pernai buvo 
pranešta D. Britanijos gynybos mi
nisterijai, rašo britų dienraštis „The 
Telegraph". 

Šalies gynybos ministerija išs
laptino konkrečią informaciją apie 
2006 m. gautus 97 pranešimus, susi
jusius su neatpažintų skraidančių ob
jektų stebėjimu. Pasak „Telegraph", 
tai tikras informacinis lobis žmo
nėms, tikintiems, kad Visatoje esame 
ne vieni. 

Be to, buvo paskelbta 1998 m. 
siekianti informacija apie įvairius 
NSO stebėjimus, o tai reiškia, kad to
kio pobūdžio liudijimų kariškiai gau
na kiekvienais metais. 

Anksčiau informacija iš slaptų 
ataskaitų apie NSO buvo neskelbia
ma, kol nepraeis 30 metų, pastebi 
dienraštis. 

Išslaptinta gynybos ministerijos 
medžiaga atskleidžia, kad stebėtojai 
liudijo apie daugybę atvejų, kuomet 
danguje buvo matomi keistai judan
tys „diskai", „rutuliai", „cigarai" ir 
„pieštukai". 

Viename labiausiai stulbinamų 
pranešimų - kai kas šį įvykį net ga
lėtų pavadinti „trečiojo lygio kontak
tu" - sakoma, kad ateivis pažvelgė 
pro vienos šeimos, gyvenančios Hus-

JAV karių Irake yra rekordiškai daug 

tingson mieste, virtuvės langą. Gy
nybos ministerijos pareigūnai 
kruopščiai užfiksavo: „Du liudininkai 
tvirtina matę ateivį anapus savo vir
tuvės lango", — rašo „Telegraph". 

Pranešama, kad praėjusį spalį 
ateiviai iš kosmoso dvi savaites sukio
josi dviejose grafystėse. 

Spalio 14 d. gyventojas pranešė 
pastebėjęs „žalią piramidę, lėtai be
sisukančią apie ne per centrą einan
čią ašį". Po dviejų savaičių virš neto
liese esančio Hetton-Le-Hole mieste
lio buvo pastebėtas Juodas trikam
pio formos NSO su trimis šviečian
čiais taškais". 

Stafordshire grafystės Barlaston 
mieste savaitę buvo matomas „bazi
nis laivas su dviem mažesniais rutu
liais, vienas kurių buvo baltas, kitas 
- oranžinis. 

O Hampshire grafystės Eastleigh 
Cotswolds miestelyje liudininkai dan
guje matė „metalinį besisukantį ob
jektą, kuriame buvo įžvelgiami žalios 
spalvos liepsnos šaltiniai". 

Beveik visus tokius atvejus gali
ma paaiškinti, tvirtina D. Britanijos 
NSO tyrimo asociacijos (BUFORA) 
pirmininkas Robert Rosamond. Dau
guma stebėtų objektų - sraigtaspar
niai ir kiti žemiškos technikos pa
vyzdžiai, pavyzdžiui, meteorologiniai 
zondai ar palydovai. Kiti, pasak jo -
optinės iliuzijos ar neįprastos debesų 
sankaupos. 

Tačiau, anot Rosamond, kai ku
rie pranešimai prašosi išties rimto 
dėmesio. 

Washington, DC, rugpjūčio 8 d. 
(BNS) — JAV karių Irake šiuo metu 
yra daugiausiai per visą karo laiko
tarpį - maždaug 162,000, antradienį 
pranešė Pentagonas. 

Atstovas Bryan Whitman sakė, 
kad toks skaičius susidarė iš dalies 
dėl perdavimų vienų dalinių kitiems. 
Be to, naujos JAV karių pamainos 
Irake kurį laiką tarnauja drauge su 
tomis, kurių atvyko pakeisti. 

Pasak B. Whitman, nors karių 
skaičius dažnai kito, ankstesnis re
kordas, kaip manoma, buvo kiek dau
giau nei 161,000 karių, kurie Irake 
tarnavo 2005 metų sausį, kai šioje ša
lyje vyko nacionaliniai rinkimai. 

Pagal prezidento George W. Bush 
planą, kurį jis paskelbė sausį, JAV ka
riškiai pajėgas Irake papildė maždaug 
30,000 karių. Šis didinimas Wa-
shington vertinamas labai prieštarin
gai. Demokratai ir kai kurie G. W. 
Bush respublikonai mano, kad atėjo 
laikas visiškai išvesti karius iš Irako. 

B. Whitman sakė, kad normalus 
pajėgų dydis, įskaitant papildomai at
siųstus karius, būtų maždaug 
156,000-157,000, jei jokie daliniai ne
išvyktų ir neatvyktų. 

Virš 160,000 skaičius padidėjo ne 
dėl pastangų dar labiau didinti pajė
gas papildomų karių, nurodė jis. 

EUROPA 

VATIKANAS 
Popiežius Benediktas XVI susi

tiko su Lenkijos katalikų radijo „Ma-
ryja", pagarsėjusio antisemitiniais 
komentarais, direktoriumi, antradie
nį pranešė vienas Vatikano šaltinis, 
patvirtindamas šios stoties laikraščio 
pranešimą. Prieštaringai vertinamas 
radijo stoties „Maryja" direktorius 
Tadeusz Rydzyk, kuriam pernai Be
nediktas XVI buvo pareiškęs papei
kimą, su pontifiku susitiko sekma
dienį, sakė šaltinis, nenurodęs, apie 

I ką jie kalbėjosi. „Popiežius tūkstan
čiams radijo klausytojų padėkojo už 

i jam skirtas maldas ir palaimino radi-
\ jo stotį bei jos darbą", — teigė dien-
i rastis „Nasz Dziennik", taip pat pa

skelbęs susitikimo, įvykusio popie
žiaus vasaros rezidencijoje netoli Ro-

i mos, nuotraukas. 

BRIUSELIS 
Europos Sąjunga (ES) trečiadie

nį paragino Gruziją ir Rusiją demon
struoti santūrumą po incidento su 
raketa, dėl kurio abi šalys kaltina 
viena kitą. Iš pradžių Gruzijos parei
gūnai kalbėjo, kad raketa, kuri nu
krito lauke netoli šalies šiaurėje 

; esančio Citelubanio kaimo, buvo pa-
• leista iš rusų lėktuvo, kuris įskrido į 

Gruzijos oro erdvę, ir ragino Europos 
I valstybes pasmerkti Maskvą. Trečia

dienį šaltinis Gruzijoje sakė, kad ra
keta buvo ne paleista, o išmesta iš 
lėktuvo, įskridusio į Gruzijos oro erd
vę. Rusijos pareigūnai užsiminė, jog 
pačių gruzinų lėktuvas galėjo paleisti 
raketą savo šalies teritorijoje, kad su
keltų įtampą. 

PARYŽIUS 
Mažiausiai trys žmonės žuvo ir 

dar 23 nukentėjo, kai Siaurės Pran
cūzijoje anksti trečiadienį apvirto 
lenkų turistų autobusas, pranešė gel
bėtojai. Šešių nukentėjusiųjų, tarp 
kurių yra ir paauglių, būklė sunki. 
Autobusas su 40-čia keleivių pliau
piant lietui važiavo iš Belgijos į Lon
doną. Pasak pareigūnų, avarija dėl 
slidaus kelio įvyko maždaug už 10 
km nuo Diunkerko, netoli Belgijos 

E 

sienos, kai autobusas mėgino išsukti 
iš greitkelio į poilsio aikštelę. Jie pri
dūrė, kad vairuotojas galbūt galėjo 
per greitai važiuoti. 

KOPENHAGA 
Danų batalionas, buvęs I rake 

koalicinių pajėgų sudėtyje nuo 2003 
metų, pasitraukė iš šios šalies, prane
šė danų armijos operatyvinės vadovy
bės atstovas spaudai Hans Vedholm. 
Pasak jo, kai kurie kareiviai jau grįžo 
į tėvynę, kiti kol kas yra Kuveito teri
torijoje. Nuo 2003 metų Irake žuvo 8 
Danijos kariškiai. Bataliono išvedi
mas nereiškia, jog danai visiškai 
traukiasi iš Irako. Į Iraką neseniai at
vyko keturių sraigtasparnių eskad
rilė ir 50 specialistų, kurie artimiau
sius penkis mėnesius padės Irako ir 
Didžiosios'Britanijos ginkluotųjų pa
jėgų tarnautojams kontroliuoti pa
dėtį iš oro. 

JAV 

SALT LAKE CITY 
Anglies kasyklos Utah valstijoje, 

kurioje nuo pirmadienio po žeme yra 
įkalinti šeši žmonės, vadovas pareiš
kė, kad pasiekti angliakasius gali pri
reikti visos savaitės. Kol kas su 500 
metrų po žeme užstrigusiais darbuo
tojais niekam nepavyko susisiekti. 
Kompanijos, kuriai priklauso „Cran-
dall Canyon" anglies kasykla, vado
vas Robert Murray pranešė, kad ang
lies kasykloje yra užtekt inai de
guonies, tad užstrigę darbuotojai ne
turėtų uždusti. Tačiau pareigūnai iš 
„Anglies kasyklų saugumo ir svei
katos administracijos" Washington 
paneigė šiuos žodžius, sakydami, kad 
to sužinoti neįmanoma. Nuken
tėjusių sveikatos būklė taip pat nėra 
žinomi. 

RUSIJA 

Ocea, J^lpS 

MASKVA 
Latvijos prezidentas Valdis Zat-

lers nerealia vadina galimybę neto
limoje ateityje rusų kalbą pripažinti 
valstybine kalba. Tai jis pareiškė ra
dijo stoties „Echo Moskvy" eteryje. 
Tuo pat metu prezidentas išsakė 
nuomonę, kad rusakalbiams šalies 
gyventojams ne t rukdoma kalbėti 
gimtąja kalba. „Mūsų šalyje egzistuo
ja kalbos vartojimo laisvė, bet valsty
binė kalba bus viena", — sakė jis. 

1-800-77S-SEND 
www.atfanticexpfesscorp.com 

Kroviniu gabenimas 
įįįtf- f mf i iaivu i visas pasaulio saiis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio saiis. f"-\ \ 

AirFretght J) 
t"» ""j Automobiliu pirkimas bet 

siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Small Packaaes Trucking 
v , % ^ y 

Smulkiu siuntiniu siuntimas bet 
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje. 
Estijoje, Baltarusijoje bet Ukrainoje. 

8801 78:h Ave 8ridgeview, IL 60455 Tet. 7 708-599-9680 
f<ix. 1 708 599 9682 JeU 1 800-775 7363 

http://sas.lt
http://www.atfanticexpfesscorp.com
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POSĖDŽIAVO „MARGUČIO I I" 
VALDYBA 

Š. m. rugpjūčio 3 d. „Seklyčioje" 
susirinkusi „Margučio II" valdyba 
sprendė, kaip išlaikyti šią seniausią 
radijo laidą Amerikoje, kurią slegia 
finansinė našta. „Margutis II" yra 
mūsų lietuviškos šeimos dalis. Vieni 
aukojame, kiti aukojasi dirbdami, bet 
visi dirbame lietuvišką darbą ir re
miame lietuviškas institucijas. Ne 
paslaptis, kad senoms lietuviškoms 
institucijoms, kurios sėkmingai veikė 
daugelj metų, dabar yra iškilęs išliki
mo klausimas. „Margutis II" yra 
dėkingas nuolatiniams rėmėjams, 
kurie skelbiasi radijo laidoje, ir pa
tiems aukotojams-rėmėjams. Sunku 
yra gauti naujų skelbimų-rėmėjų. 

Posėdyje dalyvavo visa valdyba: 
Matilda Marcinkienė, Evelina Ože-
lienė, Vaclovas Momkus, Salomėja 
Daulienė, Jurgis Vidžiūnas, Alina 
Vadeišienė ir pirmininkė Marija Re
inienė. Pirmininkė pranešė apie fi
nansinę padėtį. Liepos mėn. „Mar
gutis II" gavo porą didesnių aukų, jų 
dėka laida dar tęsiama. Šiuo metu 
radijo laidos iždas vėl tuštėja. Rug
pjūčio mėn. išlaidos dar bus sumokė
tos, bet kaip bus toliau? Nors ir kaip 
nemalonu, bet valdyba nutarė rug
sėjo mėn. skelbti pinigų vajų. 

Antroje posėdžio dalyje buvo 
diskutuojama apie spalio 7 d. renginį, 
kuris įvyks PLC, Lemont, Lietuvių 
dailės muziejuje. Spalio 7 d. popietėje 
prisiminsime humoristą Antaną 
Gustaitį, kuris linksmino mus savo 
aštriomis eilėmis. Gustaičio humoras 
tinka ir šiems laikams - „Šiaušias 
pakaušis tik pagalvojus, šiaušias ir 
nuo kalbų tų, koks šiam pasauliui 
kiltų pavojus, jeigu manęs nebūtų". 
Programoje dalyvaus aktorius ir 
režisierius iš Los Angeles Algimantas 

Žemaitaitis ir paskaitininke iš Lie
tuvos, Kauno Maironio muziejaus 
Išeivijos literatūros skyriaus vedėja 
Virginija Paplauskienė. Programa 
bus nauja ir įdomi. Lietuvoje ši pro
grama susilaukė didelio susidomėji
mo. 

„Margučio II" laidoje pirmadie
niais ir ketvirtadieniais girdime 
naują pranešėją Miglę Tauragytę, 
puikiai įsijungusią į „Margučio II" 
šeimą. Linkime jai sėkmės. 

Klausytojai yra dėkingi gydytojai 
Romualdai Johnson, kurios medici
nos patarimai yra naudingi, o lietu
viškas žodis ypač gražus. Be to, 
klausytojai džiaugiasi penktadieniais 
kultūrinėmis valandėlėmis, kuriose 
dalyvauja poetė Julija Gylienė, poetė 
Eglė Juodvalkė, rašytoja Nijolė 
Užubalienė iš Australijos, o taip pat 
Lietuvių rašytojų draugijos pirmi
ninkė Stasė Petersonienė. „Margutis 
II" laukia ir kitų rašytojų ir poetų 
žodžių. Kitais vakarais skelbiamos 
naujausios žinios apie Lemont vyk
stančius sporto renginius bei kitos 
įvairenybės. 

„Margutis II" pateikia naujau
sias žinias iš Lietuvos bei įvairius 
skelbimus, niekad neatsisakydamas 
ir nesutrumpindamas teksto. Yra 
vakarų, kai „Margučio II" stalas bū
na nuklotas pranešimais, visi jie bū
na gražiai paskelbiami. „Margučio II" 
valdyba dirba gražiai ir sutartinai. 

Klausykitės „Margučio II" radijo 
programų penkias dienas savaitėje iš 
stoties WCEV 1450 AM bangomis bei 
internetu www.wcevl450.com nuo 
8 iki 8:45 v.v. „Margučio II" adresas: 
2711 W. 71st Street, Chicago, IL 
60629. Tel.: 773-476-2242. 

„Margučio H" info. 

SUŽINOJAU, KAD MEILĖ YRA STIPRI 
Atkelta iš 5 psl. Tikrai buvo 

džiugu ten dirbti, tai buvo neįkaino
jama, neužmirštama kelionė. 

Ši kelionė į Lietuvą man buvo 
trečia, tačiau šį kartą aš giliau paju
tau Lietuvos kultūrą, jos dvasią. Kai 
anksčiau buvau Lietuvoje, visuomet 
buvau apsupta šeimos, turistinių rei
kalų ir vaizdų. Bet šį kartą Lina ir aš 
gavome progą pasikalbėti su žmo
nėmis apie jų gyvenimus. Buvo ypa
tingai įdomu susitikti su bendraam
žiais ir išgirsti jų ekonominius rū
pesčius, išgirsti, ką jie veikia lais
valaikiu, ką galvoja apie Ameriką. 

-~ 

Pažaislio vienuolyno ansambliui 
— 800,000 litų 

Mes taip pat turėjome ypatingą progą 
pasikalbėti su Lietuvos vaikais. 
Amerika juos taip domino: „Kaip toli 
ta šalis?"; „Ar ten daug pastatų ir 
mašinų?"; „Kokia ten kalba?" Vaikai 
domisi Amerika, bet jie turėjo tiek 
daug mums papasakoti apie jų 
mylimą kraštą Lietuvą: „Man patin
ka čia gyventi, nes mėgstu parkus, 
ežerus ir kaimus"; „Man lietuviška 
kalba gražiausia". 

Lietuvoje yra tiek daug vilties ir 
džiaugsmo, tik kartais reikia jo pa
ieškoti, kad surastum. Aš viltį su
radau vaikų akyse. 

Trakuose. 

Trečiadienį Vyriausybė pritarė 
Jono Pauliaus II Piligrimų kelio kūri
mo ir jo objektų pritaikymo piligrimų 
ir turizmo reikmėms 2007-2013 pro
gramai. Vienas iš priimtų nutarimo 
punktų liečia Pažaislio kamaldulių 
vienuolyno ansamblio išsaugojimo 
2006-2010 m. programą, kurios prie
monių planas perkeliamas į naująją 
programą. 

Iki šiol ją rengusi, koordinavusi 
ir vykdžiusi LR Kultūros ministerija 
šiam sprendimui pritarė, nes perkėli
mas į naująją „Jono Pauliaus II Pi
ligrimų kelio" programą, kurioje Pa
žaislio kamaldulių vienuolyno an
samblis yra vienas iš prioritetinių 
objektų, atveria didesnes galimybes 
ir užtikrina lėšas uždavinių įgyven
dinimui. 

Sis nutarimas yra aptartas ir 
suderintas su Lietuvos Vyskupų Kon
ferencijos primininku Sigitu Tam-
kevičiumi bei Lietuvos Švento Kazi
miero seserų kongregacija. 

LR Kultūros ministras Jonas 
Jučas pabrėžia, jog naujoji „Jono 
Pauliaus II Piligrimų kelio progra
ma" lėšas įgyvendinimui iš privatiza
vimo fondo gauna jau šiais metais, 
tad ir Pažaislio kamaldulių vienuoly
no ansambliui 2007 m. paskirta be
veik 800 tūkstančių litų (796,000 Lt). 

Iš jų planuojama panaikinti Švč. 
Mergelės Marijos Apsilankymo baž
nyčios bokštų avarinę būklę, sut
varkyti dalį alėjos tvoros ir kita. 

Savo ruožtu, Kultūros ministeri
ja, įgyvendindama aukščiau minėtą 
Pažaislio kamaldulių vienuolyno 
ansamblio išsaugojimo programą, jau 
yra užsakiusi galimybių studiją, ku
ria remiantis bus sprendžiama apie 
barokinio Pažaislio vienuolyno an
samblio įtraukimą į UNESCO Pa
saulio paveldo objektų sąrašą. 

Piligrimų kelio programa bus 
įgyvendinama trimis etapais: I -
2007-2008 metais, II - 2009-2011 ir 
III - 2012-2013 metais. Šiemet Pilig
rimų kelio programos įgyvendinimui 
Vyriausybė iš Privatizavimo fondo 
skyrė 10 mln. litų, dar 300 tūkst. -
Ūkio ministerija. Planuojama, kad 
pirmojo etapo darbų pabaigimui 2008 
metais reikės dar apie 28 mln. litų. 

Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią 
įtraukti šie Lietuvos sakraliniai ob
jektai: Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. 
Vladislovo arkikatedra bazilika, Vil
niaus Švč. Mergelės Marijos, Gailes
tingumo Motinos, vadinamoji Aušros 
Vartų koplyčia ir Šv. Teresės baž
nyčia, Vilniaus Kryžiaus kelias (Vil
niaus Kalvarijos), Trakų Švč. Mer
gelės Marijos Apsilankymo parapinė 
bažnyčia, Kauno Šv. apaštalų Petro ir 
Povilo arkikatedra bazilika, Kauno 
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia, Pa
žaislio kamaldulių vienuolyno an-

I samblis, Šiluva (Šiluvos Švč. Merge

lės Marijos Gimimo bazilika, Šiluvos 
Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo 
koplyčia ir tarp jų esanti teritorija), 

v v 

Kryžių kalnas, Šiaulių Sv. apaštalų 
Petro ir Povilo katedra, Tytuvėnų 
bažnyčios ir vienuolyno ansamblis, 
Marijampolės Sv. Arkangelo Mykolo 
bazilika ir palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio koplyčia jo tėviškėje Lūgi-
nėje, Žemaičių Kalvarijos Švč. Mer
gelės Marijos apsilankymo bazilika ir 
Kryžiaus kelio koplyčios, Pivašiūnų 
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 
bažnyčia. 

Visi minėti objektai turės būti 
pritaikyti piligrimų ir turizmo reik
mėms, kad atvykę piligrimai ir turis
tai galėtų juos lankyti bei rasti rei
kalingą viešą infrastruktūrą. 

* * * 
Pažaislio bažnyčios ir vienuolyno 

ansamblis pastatytas XVII-XVIII a. 
finansiškai parėmus Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės Didžiajam 
kancleriui Kristupui Žygimantui 
Pacui. Pastarasis norėjo įamžinti vie
nintelio mirusio savo sūnaus atmi
nimą. 

Vienuolyną ir bažnyčia statė 
architektai iš Italijos - Liudvikas 
Fredas (Venecija), Karlas Putinis, 
Petras Putinis. Marmuras statyboms 
gabentas iš Krokuvos skaldyklų. 

1661 m. popiežius Aleksandras 
VII padovanojo K. Ž. Pacui Dievo 
Motinos paveikslą kaip savo palai
minimą už gražią šventovę, pastatytą 
Marijos garbei (paveikslas garsus ne 
tik savo menine, bet ir stebukline 
verte). Gavus popiežiaus Aleksandro 
VII ir kamaldulių ordino generolo lei
dimą, iškilminga vienuolyno fundaci
ja ir akto pasirašymas įvyko 1664 m. 
lapkričio 3 d. 1667 m. pašventintas 
bažnyčios kertinis akmuo. 1712 m. 
užbaigti apdailos darbai, bažnyčią 
spalio 15 dieną konsekravo Vilniaus 
vyskupas Konstantin Bžostovski. 
Pol831 m. sukilimo carinė Rusijos 
valdžia, kamaldulių vienuolius per
kėlė į Mogiliov srities vienuolynus. 

Vėliau viskas perduota stačiati
kių Uspenskio vienuolynui. 

1921 m. vasario 19 d. apleistas 
v 

vienuolynas perduotas iš Čikagos 
atvykusioms Šv. Kazimiero kongre
gacijos seserims. Jas iš čia vėliau išvi
jo sovietų okupacinė valdžia. „Bul
dozerinio ateizmo laikais čia buvo 
įvairūs objektai, tarp jų - psichiatri
jos ligoninė, M. K. Čiurlionio muzie
jaus filialas. 1992 m. vienuolynas 
grąžintas Šv. Kazimiero kongregaci
jos seserims. 

Čia išlikę daugiau nei 100 įvai
raus dydžio freskų. Vienuolijos kieme 
palaidoti ir kunigaikščiai Lvovai. 
Tarp jų - Rusijos carinio himno auto
rius. 

Balsas.lt 

http://www.wcevl450.com
http://Balsas.lt
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Mecenatas prašė vyskupą šv. Mi
šiose konsekruoti šį D.K.F. Ne

kalčiausios Dievo Motinos Marijos 
globai. (Norintys paremti mecenato 
kilnią mintį, kviečiami atsiųsti auką 
„Dieviško Kryžiaus fondas II" arba 
„Divine Cross Fund II", 414 Free-
hauf St., Lemont, Illinois 60439.) 

Vilkaviškyje Donatas sustojo prie 
bažnyčios, į kurią jų šeima buvo 
užėjusi jai besitraukiant nuo raudo
nojo teroro. Šv. Mergelės Marijos ap
silankymo katedra buvo užrakinta, 
bet sutiktas sargas įleido. Jis papa
sakojo, kad 1870—1881 m. pastatyta 
bažnyčia buvo sovietinės valdžios 
nugriauta, pamatai apipilti žemėmis, 
liko tik aikštelė. 1991 m. klebonas 
kun. Vytautas Gustaitis (gal Donato 
dėdė?) ir prof. Vytauto Nasvyčio 
architektų grupė pradėjo bažnyčios 
atstatymą. Vyskupas Juozas Žemai
tis ją konsekravo 1998 metais. 1926 
m., kai įsisteigė Vilkaviškio vyskupi
ja, bažnyčia tapo katedra. Paaiškėjo, 
jog sargas yra Los Angeles mirusio, 
mūsų tėvelių prietelio dr. Starkaus 
brolis, kurio duktė Jūratė buvo mūsų 
jaunystės draugė! 

Netoli nuo Vilkaviškio yra Al
vitas, sulaukęs jau 500 metų jubilie
jaus. (Dabar žinau, kur „Saltyšius 
važiavo pirkti Jonui dūdą"!) Iš Alvito 
kilo daug žymių žmonių — Salomėja 
Nėris (Bačinskaitė-Bučienė), Julija 
Švabaitė-Gylienė, Juozas Tysliava, 
Kazys Bradūnas, kuris apie Alvitą 
rašė: 

Šventoriuje klevai ir saulė, 
Varnėnų švilpauja pulkai, 
Ten, mano kūdikio pasauli, 
Šviesiausia pasaka likai. 
Bažnytkaimi, tylus, ramus, prie 

upės, 
Tu saugok mano kūdikio svajas 
Ten, kur altoriuje ant rankų 

supa 
Dievulį mažą Marija... 
Alvite aplankėme Sv. Onos para

pijos kleboną kun. Vytautą Kajoką, 
pas kurį prieglobstį randa likimo 
nuskriausti vaikai. Gražiai atremon
tuotame jaukiame namelyje vaikai 
mielai aprodė savo kambarėlius, pre
mijas už sportą ir kitus pasiekimus. 
Klebonas įvertino „Saulutės" narės 
Onos Šulaitienės įnašą ne tik religi

niame, bet ir vaikų tautinės sąmonės 
v 

auklėjime. O. Sulaitienė kasmet pra
leidžia apie porą mėnesių Alvite, JAV 
ieško klebono vaikams paramos, o 
dabar bažnyčios statybai. Įsitiki
nome, kad klebonas tikrai vertas 
pagalbos. 

Alytuje teko pabendraut i su 
nuostabiais jaunuoliais — tik dešinę 
ranką turinčiu Remigijum (nėra ko
jų, nei kairės rankos), bei ypatingai 
t rapius kaulus turinčiu Daivaru. Abu 
ryžtingai žengia į gyvenimą, vystyda
mi Dievo dovanotus talentus, pelny
dami juos pažįstančiųjų pagarbą. 

Alytuje atsigaivinę Eugenijaus 
barščiais, traukėme į Druskininkus. 
Su mumis važiavo mūsų draugai 
Eugenijus ir dr. Sigita Lipo vai. Ra
m u m u dvelkiantis kurortinis mies
telis gali didžiuotis 1999 m. atidarytu 
Druskininkų miesto muziejumi, gra
žia gamta. Druskininkuose yra M. K. 
Čiurlionio tėvų namelis, kur 1963 m. 
buvo įkurtas muziejus. Čia orga
nizuojami koncertai, susitikimai su 
kultūros žmonėmis. 

Tačiau mus ypatingai domino 
Čiurlionį gerbiančio, Donato dėdės 
dail. Vytauto Jonyno galerija. Gra
fikas, tapytojas, skulptorius, Euro
poje ir JAV pasižymėjęs dailininkas 
savo saulėlydžio dienas mėgo praleis
t i Druskininkuose, kur atsigaudavo 
dvasiškai ir fiziškai. Jam suteiktas 
Druskininkų Garbės piliečio vardas. 
Mus pasitikusi Riina Nedzilskienė 
aprodė dail. V. K. Jonyno dailės dar
bus, skulptūras, vitražus. Dailinin
kas mirė Vilniuje 1997 m., palaidotas 
Antakalnio kapinėse. Su muziejumi 
bendrauja V K Jonyno duktė Gied
ru tė ir brolio dukra Ringailė Zoto-
vienė. Muziejuje taip pat vyksta kitų 
dailininkų keičiamosios parodos. Ga
lerijos priekyje — tradicinis, lietu
viškas medinis kryžius. Nedzilskienė 
kvietė atvykti kovo mėnesį į a.a. 
Vytauto Jonyno paminėjimo šventę. 

Nuo Druskininkų galima laivu 
Nemunu plaukti iki Liškiavos pilies, 
bažnyčios, apžiūrėti viską ir grįžti 
atgal. Kelionė užtrunka apie 3 valan
das. Druskininkuose yra įvairių 
viešbučių, su visokiomsi paslaugomis 
ir atitinkamomis kainomis. 

Bus d a u g i a u . 

Stuburo ir skausmo ligosi I Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

|0NAS V.PRUNSKIS, MD 
TERW DALIAS PRUNSK1S, MD 

VIKDUGARMD 
Illinois Pain Institute 

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

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

McHenry: 815-363-9595 
Ele Grove: 847-718-1212 
www.IIHnoispain.com 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D, S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. St S Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

D R . J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

lietuviams sutvarkys dantis už prianamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W . 103 S t , Oak. Lawn, IL 
55 E. Wa$hlngton, Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Skelbimų skyriaus 
tel* 1-773-58S-9S00 

Margumynai 

Lietuviškoje Vikipedijoje - jau 50 tūkst. straipsnių 
Nemokama internetinė enciklo

pedijos Vikipedija lietuviškoji svetai
nė tapo 28-ąja, peržengusia 50 tūkst. 
straipsnių ribą šiame projekte, kuris 
dabar kuriamas 250 kalbų, įskaitant 
ir žemaičių. 

Vikipedijos projektas lietuvių 
kalba pradėtas kurti 2003 metų va
sarį, šiuo metu lietuviškosios enciklo
pedijos internetinę svetainę kasdien 
aplanko tūkstančiai skaitytojų. 

Kuriant, redaguojant ir tikslinant 
straipsnius jau yra prisidėję 7,018 
autorių, atlikta per 800 tūkst. reda
gavimų. Kas mėnesį lietuviškoji Viki
pedija pasipildo apie 2,000 straipsnių, 
pagal įkeltų nuotraukų skaičių lietu
viškoji svetainė yra 17-oje vietoje. 

Pasak aktyviai prie lietuviškosios 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Vikipedijos plėtojimo prisidedančio 
Rimanto Lazdyno, iki šiol daugiausia 
dėmesio straipsnių kūrėjai skyrė bio
logijai ir geografijai, tačiau yra padėti 
pagrindai beveik visų Lietuvos mies
tų, miestelių bei kaimų aprašymams. 
Jo manymu, daugelio jų istorijos vis 
dar laukia savo autorių, kuriais ga
lėtų tapti savivaldybių specialistai, 
pedagogai, galintys paskatinti ir savo 
mokinius susidomėti šia veikla. 

Vikipedija yra vienintelė enciklo
pedija, kurioje straipsnių nuorodos 
duodamos ir kitomis kalbomis, todėl 
galima palyginti straipsnių kokybę. 
Angliškoji versija jau artėja prie 2 
mln. straipsnių. 

B e r n a r d i n a i . l t 

SIŪLO DARBĄ 

COLDUiCU. 

RESIDENT1AL 
BROKERAGE 

VIDA M . t*į 
SAKEVICIUS 

Real Estate Consultant 
Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardaulmas 

708-889-2148 

N A I L T E C H S 
H i g h v o t u m e n e w sa lon 

l o o k i n g f o r l i c e n s e d Na i l 
Techs. Full o r p a r t t l m e . 

M u š t speak Eng l ish . 
Call Lynda, 630-551-7887 

IŠNUOMOJA 

IŠNUOMOJAMI 2 BUTAI: 
2 mieg ir 1 mieg. butas 

„basement" - Marąuette Park. 
Tel. 708-269-3207, Rimas 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMLJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St., 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

Druskininkai. w w w t r a v e i . l t 

ĮVAIRUS 
* Moteris ieško žmonių priežiūros 
darbo gyventi kartu. Gali pakeisti dar
bo dienomis, savaitgaliais, išleisti atos
togų. Legalūs dokumentai, patirtis, re
komendacijos, anglų kalba, nevairuoja. 
Tel. 708-271-5422. 

* Moteris ieško namų šeimininkės 
darbo su grįžimu namo. Gali prižiūrėti 
senelius, mėgsta gaminti skanų lietu
višką maistą. Tel. 630-706-0440. 

* Moteris ieško darbo senelių priežiū
roje su grįžimu namo. Tel. 708-691-
8650. 

* 52 m. moteris, turinti legalius doku
mentus, ieško žmonių priežiūros dar
bo. Gali prižiūrėti vaikus, tvarkyti na
mus, gaminti maistą. Darbo ieško lietu
vių ar rusų šeimoje. Anglų kalba bui
tinė. Tel. 815-577-0097. 

* Moteris ieško darbo su gyvenimu vi
sas 7 savaitės dienas. Nevairuoja, ne
kalba angliškai. Tel. 708-344-8226. 

http://www.IIHnoispain.com
http://Bernardinai.lt
http://travei.lt
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Beverly Shores geležinkelio stotelė. 

Beveriy Shores geležinkelio stoteles muziejaus vadovas Cari 0. Reed prie 
muziejaus stendu. 

Jau penkeri metai 
saitė-Stanlev. 

geležinkelio stoteiės galeri jai vadovauja Jane Tumo-

BEVERLY SHORES 
MIESTELIO GYVENTOJAI 
SAUGO SAVO ISTORIJĄ 
LAIMA APANAVIČIENĖ 

Mažieji miesteliai. Jie visada 
turi kažkokią trauką. Nedi
dukai, dažnai krūvon susi

spietę nameliai, mažutės parduotu
vėlės, draugiški žmonės tuos mies
telius padaro dar mielesniais. Nese
niai lankiausi Long Grove miestelyje, 
o štai praėjusį šeštadienį nuvykau į 
Beverly Shores, 1N. Tiesa, esu buvusi 
jame ne kartą, bet dažniausiai tai 
būdavo kelionė prie ežero, o ne pasi
vaikščiojimas po j į Šį kartą su fil
mavimo grupe iš Lietuvos (režisierius 
Arvydas Barysas, operatorius Mantas 
Satkus, režisieriaus asistentė Aušra 
Gibiežienė) važiavome filmuoti Algi
manto Kezio parodos Beverly Shores 
geležinkelio stotelėje esančioje galeri
joje. Štai ta stotele bei ten dirbančiais 
žmonėmis ir susižavėjau. 

Paties miestelio istorija praside
da nuo 1920 metų, kai Frederick 
Bartlett prie Michigan ežero nusi
pirko žemės sklypą, norėdamas ten 
įkurti kurortinį miestelį. Vietovę pa
vadino savo brolio Robert dukros Be
verly vardu. 

Broliai pasikvietė architektą Fre
derick Mertz, kuris suprojektavo vie
tovei 50 „Mediterranean RevivaT sti
liaus namų. Šiuo stiliumi statyti 
namai priminė XVI amžiaus renesan
so laikų vilas Italijoje. Kai kurie šiuo 
stiliumi pastatyti namai išlikę iki šių 
dienų. Tarp jų ir buvusi geležinkelio 
stotis bei administracinis pastatas. 

Prieš dešimt metų buvęs stotelės 
pastatas buvo apleistas, vasarą jame 
gyvendavo neaiškūs tipai. Ir štai mo
kytojai Carol Ruznic ir miestelyje vei
kiančiam moterų klubui gimė idėja 
restauruoti senąjį pastatą. Jai pritarė 
valdžia ir paskyrė pinigų restauraci
jai, kuri atlikta 1998 metais. Archi
tektas Arthur Gerber pasistengė iš
saugoti pastato, statyto 1929 metais, 
stilių. Namas buvo išvalytas, sure
montuotas, pertvarkytas pastato vi
dus, o išorė išsaugota. Dabar šiame 
pastate veikia nedidelė geležinkelio 
stotis, įsikūrę Berverly Shores istori
jos muziejus (dvi salytės) bei nedi
dukė galerija. Nuo kovo iki lapkričio 
mėnesio galerijoje veikia parodos, ku
riose savo darbus eksponuoja tiek 
vietiniai menininkai, tiek svečiai. 

Eksponatus muziejui sunešė 

miestelio gyventojai, jam vadovauja 
Carl O. Reed, kuris puikiai žino Be
verly Shores istoriją ir kiekvienam 
atvykusiam ją mielai pasakoja. Be 
kita ko čia rasite eksponatų, atspin
dinčių kažkada čia gausiai gyvenusių 
lietuvių gyvenimą šiame miestelyje. 

Jau penkeri metai savo laisva
laikį galerijai aukoja lietuvaitė Jane 
Tumosaitė-Stanley. Apsilankymo me
tu apžiūrėjome ne tik Algimanto Ke
zio parodą, bet ir vienoje iš muziejaus 
salių veikiančią lietuvių dailininkų 
darbų ekspoziciją. Kaip juokavo Jane: 
,,Salę 'paskolino' muziejus." Ant 
sienų ir stovų - Maria Ambrozaitis, 
Dariaus J. Bartkaus, Ritos Dagys, 
Jurgio Daugvilos, Julie Kasniūnas, 
Indrės Lukas, Marijos Meškauskas, 
Stephanie Samaitis ir Ados Sutkus 
darbai. Atėjusieji gali paskaityti 
trumpą aprašymą apie lietuvių atsi
radimą Beverly Shores. 

Galerijoje vyko A. Kezio parodos 
atidarymas. Parodoje - dešimt fo
tomenininko kompiuterinės fotogra
fijos lakštų. Salia, ant staliukų išdės
tytos A. Kezio išleistos knygos. 

Nustebino lankytojų (ir ne tik 
lietuvių) gausa. Jie domėjosi daili
ninkų darbais, kalbėjosi su autoriu
mi. Norintys čia pat galėjo nusipirkti 
patikusius darbus. Galerijos vadovė 
sakė, kad žiūrovai nuperka nemažai 
darbų. 

Siaurinėje pastato pusėje įsikū
rusi nedidelė geležinkelio stotelės 
laukimo salė - mat čia keletą kartų 
per dieną atvažiuoja elektrinis trau
kinys iš Čikagos. Juo atvažiuoja poil
siautojai. Nori važiuoti traukiniu -
paspausk mygtuką, nes mašinistas, 
nepastebėjęs keleivio perone, gali ir 
nesustoti. 

Taigi, jei sumanysite važiuoti 
prie Michigan ežero, užsukite ir į Be
verly Shores stotelę, 525 Broadvvay, 
Beverly Shores, Indiana 46301. Tel. 
pasiteiravimui: 219-871-0832. Mu
ziejuje susipažinsite su vietovės is
torija, o galerijoje apžiūrėsite vei
kiančią parodą. Darbo laikas: penkta
dieniais, šeštadieniais, sekmadieniais 
nuo 11:30 vai. r. iki 3:30 vai. p. p. 

Iš Čikagos važiuoti 94 greitkeliu 
iki 49 kelio (išvažiavimas 26 B), sukti 
į rytus, į US 12 kelią ir važiuoti 4,5 
mylios iki pirmo šviesoforo. Šiaurinė
je pusėje stovi stotelės pastatas. 

i ų imantas Kezvs kalbasi su parodos lankvtojais. 
Laimos Apanavicienes ~-Jo*ra^<os 

Indre Lukas. Ateities ranka. Piešmvs 
ant stiklo 

Muziejaus ekspozici joje 
viski marguč ia i . 

ir l ietu-
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10 dalykų, kurių restoranas 
jums niekada neatskleis 

(II dalis) 
4. „Didysis brolis stebi jus... 

valgykite" 
Niekas nemėgsta, kai kas nors 

stebi kiekvieną mūsų žingsnį, bet 
būtent tai ir vyksta jūsų mėgstama
me restorane. Daugelyje restoranų 
yra kameros. Ypač saugomi aukštos 
klasės restoranai. Kai kurie klientai 
nėra patenkinti, kad yra filmuojami, 
kai valgo, tačiau kiti net nežino, kad 
juos stebi. 

Kai kuriuose amerikietiškuose 
restoranuose kameros yra nutaikytos 
tiesiai į staliukus. Pavyzdžiui, ke
turių žvaigždučių restorane „Daniel" 
keturios kameros stebi kiekvieną 
stalelį ir kiekvieną lėkštę iš arti. 
„Daniel" atstovai spaudai sako, kad 
kameromis prižiūrima aptarnavimo 
kokybė ir galima pamatyti, kai sve
čiui jau reikia patiekti kitą patiekalą 
ar papildyti puodelį kavos. 

5. Įtartinos juru gėrybės -
kaip tik jums 

Net jei paklojate nemažą sumą 
už jūrų gėrybių patiekalus, galite 
gauti nebūtinai tai, ko tikitės. Apie 
70 proc. krabų nėra kokie nors aukš
tos klasės krabai, sako James Ander-
son, aplinkos ir gamtinių išteklių 
ekonomikos specialistas. Dėl to, kad 
taip mėgstate jūrų gėrybes, jas dau
giausia (ir kur kas pigiau) tiekia iš 
Rytų, Tailando ir Vietnamo. 

Taip pat keblumų yra žuvų 
fronte. Restoranai neretai vietoj 
brangesnės panašaus skonio žuvies 
patieks jums pigesnį pakaitalą, tad 
net nepajutę vietoj menkės suval-
gysite saidos. Ar tokia praktika pla
čiai paplitusi? Amerikoje 4 iš 10 res
toranų apgaudinėja klientus taupy
dami žuvų sąskaitą. Ką jums dėl to 
daryti? Paklauskite, kas jiems tiekia 
žuvį. Jei virtuvė nebus tikra, ar žuvis 
iš Aliaska, ar iš Norvegijos - už
sisakykite jautienos. 

6. Stal iuko užsisakymas? 
Koks užsisakymas? 

Dažnai pasitaikanti situacija: už
sakote staliuką keturiems, atėjus į res
toraną tenka dar gerą pusvalandį lauk
ti, kol atsisėsite prie stalelio. Gerai, 
jei pasodina jus prie to stalelio, kurį 
užsisakėte. O kas jei sutupdo jus ir 
draugus į kampą prie mažesnio stalo? 

Turėtumėte žinoti, kad net ir 
restorane staliuko užsisakymas ne
reiškia, kad gausite staliuką, juo la
biau jei restoranas dar naujas. Bū
tinas dalykas - pakartotinas užsi
sakymas prieš pat atvykimą į res
toraną. Jei patvirtinsite užsakymą 
pakartotinai, galite tikėtis, kad 
restoranas prisimins, jog turi jūsų 
laukti. Kaip išvengti nemalonumų? 
Užsisakydami palikite užstatą - pini
gai yra pakankama garantija. 

7. Mūsų ypatingi pasiūlymai 
yra nieko verti 

„Labai atsargiai ir kruopščiai 
renkuosi maistą", - sako „Chef 
Rick's" restorano savininkas Riek 
Manson. Jis pats savo restorano val
giaraštyje siūlo daugybę patiekalų su 
austrėmis ir stengiasi, kad visi 
patiekalai būtų švieži. Nepaisant to, 
dažnai lieka maisto atsargų, kurios 
kitą dieną tampa specialiu restorano 
pasiūlymu. 

„Gali būti, kad restorano pasiū
lymas yra išties ypatingas ir kažkas 
naujo, ką virėjas sugalvojo patiekti 

Tęsinys iš rugpjūčio 2 d. 

jūsų teismui, tačiau taip pat nemaža 
tikimybė, kad ypatingas restorano 
pasiūlymas yra šaldytuve užsilikusių 
produktų, kurių galiojimas tuoj baig
sis, atsikratymas", - sako Stephen 
Zagor, konsultacinės firmos aptar
navimo klausimais vadovas. 

Kaip atskirti, ar patiekalas nėra 
apgaulė? Saugokitės skanumynų, ku
riuose panaudojamas brangus mais
tas, tačiau ne kaip pagrindinis pa
tiekalas, o kaip šalutinis. Pavyzdžiui, 
jei restorano specialus pasiūlymas -
spagečiai su ėriuko mėsa, galite įtarti 
klastą, nes ėriuko mėsa bus paslėpta 
po spagečiais ir daugybės padažų aro
matu. 

8. Sviesto niekada n e b ū n a 
per daug 

Manote, kad lašišos filė puikiai 
tinka jūsų dietai? Pagalvokite dar 
kartą, nes restoranai net ir sveikiau
sius savo patiekalus prikemša sviestu 
ir kitais kaloringais priedais. Die-
tologė Milton Stokes sako, kad vidu
tiniškai restorano patiekalų kalorin
gumas yra 1,000-1,500 kalorijų. Tai 
mažiausiai 2/3 jūsų dienos kalorijų 
normos, kurią rekomenduoja dietolo-
gai. Tyrimų duomenimis, moterys, 
kurios penkis kar tus per savaitę 
valgo ne namuose, vidutiniškai per 
dieną suvartoja 290 kalorijų daugiau, 
nei joms priklauso. 

„Mėsainių bandeles tepame 
sviestu, - sako 'Ruby Tuesday' greito 
maisto restorano viceprezidentė Julie 
Reid ir priduria: - Jei žmonės nenori 
daug kalorijų, tegu neyalgo bandelės. 
Jei tai jums - ne išeitis, užsisakykite 
užkandį, o ne pagrindinį patiekalą". 

9. Geri arbatpinigiai - patys 
kalti, nes padavėja(-s) jų negaus 

Tik todėl, kad palikote padavėjai 
10 litų arbatpinigių, nereiškia, kad su 
tais pinigais ji grįš namo. Labiau ti
kėtina, kad dalį tų pinigų ji turės pa
likti jus aptarnauti padėjusiems žmo
nėms. Tokia praktika tampa kasdie
nybe beveik kiekviename restorane. 

Pagal įstatymus jūsų malonė pri
klauso ne tik tam žmogui, kurį nuo
lat matote, bet ir tiems, kurie jums 
gamina valgyti, padaro kokteilį ar net 
plauna indus. Kai kuriuose restora
nuose į sąskaitą jau būna įskaičiuoti 
arbatpinigiai, tad dėl to jaudintis 
neturite (gerai išnagrinėkite jums 
pateiktą sąskaitą). 

10. Restorane neva lgyki te 
pirmadieniais 

Jei manote, kad pirmadienis, kai 
restoranuose nedaug žmonių, yra 
puiki diena papietauti ne namuose -
galvokite dar kartą, nes pirmadie
niais gaunate tai, kas liko po savait
galio. Restoranai maistą tiekia tokiu 
principu: pirmiausia patiekiamas se
niausiais maistas. 

Si sistema puikiai veikia visomis 
dienomis, tačiau savaitgaliais gali ir 
suirti. Paprastai maisto tiekėjai sek
madieniais nedirba ir paskutinį kartą 
produktus jūsų mėgstamam restora
nui pristato šeštadienio rytą. Tai 
reiškia, kad pirmadienį visas per sa
vaitgalį nesuvartotas maistas yra 
trijų dienų senumo. Ką daryti, jei ne
norite skrandžio užpildyti senu mais
tu? Eikite valgyti j tokią vietą, kurio
je visada pilna žmonių, o virtuvė dir
ba kone visą parą. 

Alfa.lt 

A t A 
MEČYS MONKUS 
MONKEVIČIUS 

Mirė 2007 m. rugpjūčio 6 d., 1:35 vai. ryto, sulaukęs 87 metų. 
Gimė 1920 m. rugpjūčio 2 d. Lietuvoje. 
Gyveno Chicago Ridge, IL, anksčiau Čikagoje M a r ą u e t t e Pa rk 

apylinkėje. 
Nuliūdę liko: pusseserė Rose Mary Shemet-Koren su vyru 

Patrick. 
A. a. Mečys buvo sūnus a. a. Teodoro ir Viktorijos Monkevičių, 

brolis a. a. Janinos, a. a. Leonardo ir a. a. Vladislovo. 
Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, rugpjūčio 9 d. n u o 3 v. p. 

p. iki 9 vai. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose , 12401 S. 
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont ir penktadieni , rugpjūčio 10 d. 
nuo 9:30 vai. ryto iki 10: 30 vai. ryto Švč. M. Marijos Gimimo baž
nyčioje, 69th St. ir Washtenaw St., Čikagoje. Šv. Mišios b u s auko
jamos 10:30 vai. ryto. Po šv. Mišių laidotuvės b u s privačios. 

Nuoširdžiai kviečiame visus art imuosius, d raugus ir paž į s t amus 
dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose. 

N u l i ū d ę a r t i m i e j i 

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

Brangiam skautininkui ir mūsų Tunto Broliui 

• A t A 
v. s. fil. LIUDUI RAMANAUSKUI 

nuėjus namo, užjaučiame žmoną v. s. Albiną, brolį Joną, 
vaikus Astą, Donatą, Indrę ir Renatą kartu su šeimomis. 
Teilsisi mūsų brolis Liudas, kuris visą gyvenimą atidavė 
Dievui, Tėvynei ir Artimui. 

LSB Lituanicos tuntas 

Brangiam Vyrui, Broliui ir Tėvui 

. A t A 
v. s. fil. LIUDUI RAMANAUSKUI 

mirus, giliai užjaučiame žmoną v. s. Albiną, brolį Joną, 
vaikus Astą, Donatą, Indrę, Renatą su šeimomis ir kartu 
liūdime. 

Gražina Vitienė 
ps. fil. Alida Vitaitė-Dow 

Scott Doiv 
Gaile Vitienė 

s. fil. dr. Robertas Vitas 

A t A 
LIUDUI RAMANAUSKUI 

iškeliavus į Amžinuosius namus, gili užuojauta reiškia
ma jo žmonai Albinai, broliui Jonui su žmona Dalia, 
dukrai Astai su vyru Gintautu, sūnui Donatui su žmona 
Rasa, dukrai Indrei su vyru Raimundu, dukrai Renatai 
su vyru Clinton, kitiems giminaičiams ir artimiesiems. 

Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centro valdyba ir taryba 

http://Alfa.lt
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

•Lietuvių Fronto bičiuliai rug
pjūčio 21-24 dienomis Dainavoje ren
gia Studijų ir poilsio dienas. Prog
ramos prelegentais pakviesti prof. dr. 
Vytautas Bieliauskas, dr. Žibutė Brin-
kienė, dr. Augustinas Idzelis, Liuda 
Rugienienė, rašytojas Vytautas Voler-
tas. Dėl informacijos ir registracijos 
prašome kreiptis mobiliuoju tel. 248 
250-1317 arba ei. paštu: 

jonasurbonas@ comrcast.net 

•Santaros—Šviesos 54-ame suva
žiavime Truman College humanitari
nių mokslų ir lyginamosios religijotyros 
profesorius Vilius Rudra Dundzila skai
tys pranešimą „Domo Sidlausko-Visuo-
mio neįprasta religinė veikla tarpu
kario Lietuvoje". 

•Atveskite savo vaikučius \ Pipirų 
ratelį! Kiekvieną savaitę tėveliai su savo 
vaikučiais gali praleisti keletą valan
dėlių lietuviškoje aplinkoje, kur vaikai 
dainuos, žais, darys rankdarbius ir 
pietaus. Rudens semestras prasideda 
2007 m. rugsėjo 10 d. Kviečiame 18 mė
nesių - 4 metų amžiaus vaikus. Lan
kymo dienos (dienas galite pasirinkti) -
pirmadieniais, antradieniais, trečiadie
niais arba penktadieniais nuo 9:30 v. r. 
iki 11:30 v. r. Kartą per savaitę (trečia
dieniais) užsiėmimai vyks ir po pietų -
nuo 11:30 v. r. iki 1:30 v. p. p. Pipirų 
ratelis Įsikūręs Lemont, Pasaulio lietu
vių centre. Norintys užsiregistruoti, 
kreipkitės i Ingridą Naudziūtę-Sher-
pitis tel. 312-621-4824. Registracija -
iki rugsėjo mėn. pabaigos. 

•„Draugo" pokylis įvyks š. m. 
spalio mėn. 6 d., šeštadienį, Willow-
brook pokylių salėje. Pokylyje daly
vaus Lietuvos Respublikos ambasa
dorius JAV Audrius Brūzga. Bus įdo
mi meninė programa. Čikagos visuo
menė kviečiama atkreipti dėmesį ir 
spalio 6 d. skirti seniausiam dienraš
čiui „Draugas". Tikime, kad organi
zacijos, ypač turinčios skyrius „Drau

ge", parems dienraštį savo dalyvavi
mu. Pokylio kaina - 75 dol. asmeniui. 

•Gedimino lituanistinė mokykla, 
Libertyville, IL skelbia mokinių regist
raciją 2007-2008 mokslo metams. 
Mokykloje veikia ikimokyklinės ir 1-8 
klasės. Kviečiame visus, norinčius mo
kytis mūsų mokykloje, skambinti tel: 
847-537-6829; 815-334-1970. Mokyklai 
reikalingi: ikimokyklinių klasių, pradi
nių klasių, tikybos ir lietuvių kalbos 
mokytojai. 

\IŠ ART! IR TOLI... 

•Mokytojų kursai i r poilsis Ne
ringoje. Labor Day savaitgalį JAV LB 
Švietimo taryba Neringos stovykloje 
organizuoja mokytojų kursus. Tuo pat 
metu siūlome poilsį šeimoms. Dau
giau informacijos rasite: 

www. s vietimotaryba. or g 

•Visus mažus ir didelius kviečia
me į lietuvių paveldo festivalį. Ren
ginys įvyks š. m. rugsėjo 16 d., sek
madienį, Rivier College Dion Centre 
(420 Main Street), Nashua, NH. 1 vai. 
p. p. Rivier College koplyčioje bus lai
komos lietuviškos mišios, koncertas 
prasidės 2:30 v.p.p. Dainuos sopra
nas Jūratė Švedaitė mezzo-sopranas 
Danutė Mileika, fortepijonu akompa
nuos Brian Moli. Renginys nemoka
mas. Apie savo dalyvavimą praneš
kite el.paštu lithne@gmail.com, arba 
paskambinkite tel.: 603-888-1536. 

Namams p i rk t i paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutua l Federa l Savings, 
2212 West Ce rmak Road. 

TeL (773) 847-7747. 

Rugpjūčio 11-12 dienomis 
Galt aerodrome 

(5112 Greenwood Road, 
Greenvvood, IL 60097) 

vyks 
tradicinis festivalis 

Flyers & Tires 

Dalyvaus įžymiausias 
akrobatinio skraidymo 

meistras iš Lietuvos 
JURGIS KAIRYS 

Festivalio programos metu Jurgis Kairys parodys ypatinga. 
programa ir atliks savo unikalius bei nepakartojamus triukus. 

Šventės metu taip pat išvysite senovinius automobilius, baike-
rius su savo motociklais, galėsite mėgautis roko muzikos atlikėjais, 
pasmaguriauti puikiu maistu bei gėrimais ir, žinoma, stebėti įspū
dinga aviacijos šou padangėje. Šis puikus festivalis yra skirtas visai 
šeimai ir visiems aštrių pojūčių mėgėjams. 

Festivalio Flyers & Tires garbės svečias ir pagrindinė žvaigždė -
visame pasaulyje pripažintas akrobatinio skraidymo virtuozas Jurgis 
Kairys visiems Amerikoje gyvenantiems lietuviams pažada parodyti 
pačia, šauniausia ir sudėtingiausia - kvapą gniaužiančia programa.. 

Daugiau informacijos apie renginį galite rasti apsilankė Inter-
netinėje svetainėje www.f1yers-tires.com. 

Jurgio Kairio pasirodymą remia JUČO Group, HMD Trucking, Battlc Food 
Distributlng, UTUSCO Ir visi Amerikos lietuviai. Visi, galintys ir norintys 
prisidėti prie Uos šventės sėkmės, skambinkite tei. 708-275-9353. 

Rugsėjo 16 d., sekmadienį 1230 vai. p. p. 
Ateitininkų namuose 

(12690 S. Archer Ave., Lemont) 

daktaro 
JONO ŠALNOS 

medžio išplaukų 
(šiekštų) 

skulptūrų parodos 
atidarymas 

Įėjimas nemokamas. 
Visi maloniai 

kviečiami. 

Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje 

6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-6500 

Susitikimas su menininkais 
iš Kauno 

Šeštadieni, rugpjūčio 18 d., 7 vai. v. Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago aktoriaus Henriko Savickio koncertas 
ir susitikimas su režisieriumi Arvydu Lebeliūnu. 

Koncerto metu Aktorius Henrikas Savickis atliks savo sukurtas dainas 
„Čiobrelis", „Upe nutekėsiu", „Žalias lietus", „Ligi mirties", „Mano mergy
tei", „Tenai toli, kur nėr tavęs" ir kitų autorių parašytas dainas. 

Henrikas Savickis gimė 1970 m. Kaune. 1996 m. Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijoje įgijo aktoriaus profesiją. Nuo 1993 m. dirba Kauno dra
mos teatre, Kauno kameriniame bei Kauno mažajame teatruose. Filmavosi 
Lietuvos kino studijos, „Warner Bros", „Columbia Pictures", „Discovery 
Channel" kurtuose filmuose, dirbo su Italijos ir Japonijos filmų prodiuse
riais. Nuolatinė Henriko palydovė - gitara, todėl perskaitytos ar paties 
sukurtos eilės beveik visada virsta dainomis. Dažnai dalyvauja koncertuose 
su kitais muzikantais bei grupėmis. Šiais metais pasirodys V V. Landsbergio 
režisuotas spektaklis „Uodų pasakos", kuriame Henrikas kuria ne tik vaid
menį, bet ir muziką. Tai bus jau trečias spektaklis, kuriame skambės jo 
dainos. 

Po koncerto režisierius Arvydas Lebeliūnas papasakos apie monodramą 
„Tikiu visa apimančia tavo meile", kuri bus rodoma Čikagoje. 

Per 30 metų profesionaliame teatre ir kine Arvydas Lebeliūnas režisa
vo 21 spektaklį, 2 trumpo metražo, 5 dokumentinius filmus, vaidino dauge
lyje filmų ir spektaklių, režisavo nemažai renginių bei laidų TV ir radijuje, 
pristatė ir dalyvavo daugelyje teatro projektų ir sulaukė nemažai apdovano
jimų. 1984 m. tuometinėje Lietuvos konservatorijoje Arvydas įgijo aktoriaus 
specialybę, o 1992 m. pas Lietuvos kino legendą Vytautą Žalakevičių mokėsi 
kino meistriškumo ir tapo diplomuotu kino režisieriumi. Nuo 1994 iki 2001 
metų vadovavo Kauno mažajam teatrui. Nuo 1996 iki 2000 m. dėstė akto
rystės meną Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakultete, nuo 1992 iki 
1995 metų dirbo režisieriumi Lietuvos nacionaliniame radijuje ir televizijos 
Kauno skyriuje. 1984-1990 metais - Kauno dramos teatro aktorius. Šiuo 
metu Arvydas - Kauno pantomimos ir plastikos teatro, Vytauto Didžiojo 
universiteto studentų teatro vadovas, o nuo rugsėjo pirmosios - ir Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos aktoriaus specialybės kurso vadovas. 

Įėjimas: 5 dol. 
Dėl platesnės informacijos kreiptis į Ritą Janz, tel. 773-582-6500 

This program is made possible in part by Grants from the Illinois Arte Council, 
Chicago Department of Cultural Aftairs, the ECPC A. Lebeliūnas H. Savickis 

http://comrcast.net
mailto:lithne@gmail.com
http://www.f1yers-tires.com

