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Kova su korupcija atidedama

Per metus verslininkai sumokėjo 1.3 mlrd. litų kyšių.
Rytis Juozapavičius
Alfa.lt
Panašu, kad „naujosios" valdžios
deklaracijos apie siekius pažaboti ko
rupciją nebuvo nuoširdžios, o tauta ir
toliau paliekama korupcinių tinklų

plėšikavimui dar mažiausiai dvejus
metus. „Transparency Internatio
nal" (TI), Pasaulio banko, Pasaulio
ekonomikos forumo ir STT sociologi
niai tyrimai rodo, kad korupcijos pa
dėties suvokimas Lietuvoje keičiasi
arba į blogąją pusę, arba išvis nesi

Nusižudė Įmonės „ S t a t u s " vadovas
Vilnius, spalio 6 d. (BNS) — Sa
vo namuose Vilniuje, Suvalkų gatvė
je, penktadienio popietę rastas, kaip
įtariama, nusišovęs nekilnojamojo
turto bendrovės „Status" vadovas 39
metų Vladas Bieliauskas.
Kaip sakė Vilniaus miesto vy
riausiojo policijos komisariato virši
ninko pavaduotojas Antonis Mikuls
kis, apie nelaimę policijai 2 vai. 30
min. po pietų pranešė saugos tarny
bos „Ekaba" darbuotojas. Bute ras
tas ginklas, tačiau komisaras neat
skleidė, kam jis priklauso ir ar yra le
galus. Neskelbiama, ar V Bieliauskas
paliko atsisveikinimo raštelį.

A. Mikulskis sakė, kad V Bie
liausko savižudybė yra viena iš šio
Įvykio versijų. Vyro mirties priežas
čiai nustatyti pradėtas ikiteisminis
tyrimas.
V Bieliauskas buvo vienas iš kal
tinamųjų Lietuvos olimpinės bokso
rinktinės nario Rolando Jasevičiaus
žpuoiimo'tr sužalojimo byloje. Ma
noma, kad boksininko sumušimas ga
li būti susijęs su santykių aiškinimusi
dėl žemės sklypų Vilniuje.
Boksininkas R. Jasevičius 2004ųjų lapkritį buvo užpultas sostinės
Viršuliškių gatvėje, namo laiptinėje.
Nukelta j 6 psl.

Dėl M. Foley laiškų pradėtas tyrimas
Washington, DC, spalio 6 d.
(AFP/BNS) — JAV Atstovų Rūmų
etikos komisija ketvirtadienį pradėjo
tyrimą dėl sekso skandalo, kuris li
kus vienam mėnesiui iki Kongreso
rinkimų sukrėtė prezidento George
W. Bush Respublikonų partiją.
Kongreso žemųjų rūmų pirmi
ninko pareigas einantis respubliko
nas Dennis Hastert atsiprašė už tai,
kad nesiėmė deramų veiksmų dėl šių
skandalingo seksualinio turinio ži
nučių, kurias buvęs Respublikonų
partijos įstatymų leidėjas Mark Foley
siuntinėjo nepilnamečiams Kongreso
praktikantams. Tačiau D. Hastert
vėl atmetė raginimus atsistatydinti.
Kol respublikonai beviltiškai ko
voja už Kongreso kontrolės išlaiky
mą per lapkričio 7 dienos rinkimus,
Kapitolijaus kalvoje netyla klausi
mai, kada respublikonų vadovybė su
žinojo apie nederamą M. Foley elgesį
ir kodėl ji nesiėmė veiksmų anksčiau.

keičia. Korupcijos žala Lietuvai mili
jardinė: 2004 m. „Lietuvos korupci
jos žemėlapio" (LKZ) tyrimo duome
nimis, verslininkai sumokėjo kyšių
už 1.3 mlrd. Lt, kai tais metais vals
tybės surinktas pelno mokestis siekė
tik 1.17 mlrd. Lt. Kol kas niekas net
nepabandė apskaičiuoti korupcijos
teisėkūroje žalos, kai dėl galimos po
litikų prekybos įtaka bendrovės ga
lėjo nusipirkti, pavyzdžiui, teisę ne
pagrįstai branginti elektrą, išskirtinę
teisę į PVM ar kitas mokesčių leng
vatas arba gauti subsidijų.
Pastarojo meto įvairių partijų
atstovų siūlymai drausti juridiniams
asmenims remti partijas, riboti para
mos ar politinių kampanijų išlaidų
dydį, finansuoti politikus iš valstybės
biudžeto ar suteikti galimybę gyven
tojams pasirinktai partijai skirti 2
proc. nuo gyventojų pajamų mokes
čio tikrai galėtų praskaidrinti politi
kų finansus. Bet tik vakar dienos po
litikų. Rytojaus galingieji jau už
mezgė korupcinius tinklus, kuriuose

Filharmonijai
vadovaus moteris
Vilnius, spalio 6 d. (BNS) —
Kultūros ministerijos sudaryta ko
misija naująja Nacionalinės filhar
monijos vadove išrinko iki šiol gene
ralinio direktoriaus pavaduotojos pa
reigas ėjusią Rūtą Prusevįčienę.
37-erių metų Rūta Pfusevičienė
yra baigusi Lietuvos muzikos ir teat
ro akademijos muzikologijos fakul
tetą. Nuo 1997-ųjų R. Prusevičienė
dirba Lietuvos nacionalinėje filhar
monijoje, 2001 m. paskirta generali
nio direktoriaus pavaduotoja meno
reikalams.
Konkurse taip pat dalyvavo lai
kinai koncertinės įstaigos vadovo pa
reigas einantis Egidijus Mikšys ir fil
harmonijoje dirbęs Nacionalinės M.
K. Čiurlionio menų mokyklos kon
certinės praktikos vadovas Arūnas
Simaška.

Naujas JAV LB
XVIII T a r y b o s
prezidiumas
Dennis Hastert
Atstovų Rūmų tyrimas buvo pra
dėtas šalia kriminalinio tyrimo, kuri
atlieka Federalinis tyrimų biuras
(FTB), Teisingumo departamentas ir
Floridos, kuriai priklausė M. Foley
apygarda, pareigūnai.
Dvipartinis Etikos komitetas nu
rodė išdavęs apie keturias dešimtis
kvietimų liudyti. Be to, buvo parei
kalauta pateikti su šia byla susijusius
dokumentus, įskaitant tiesioginius
Kongreso narių parodymus.
Nukelta į 7 psl.

Los Angeles, spalio 6 d.
(„Draugo" info.) — Š. m. rugsėjo 28
:— spalio 1 d. Philadelphia, PA, vyku
sioje JAV Lietuvių Bendruomenės
XVII Tarybos pirmojoje sesijoje iš
rinktas naujas JAV LB XVIII Tary
bos prezidiumas. Visi prezidiumo na
riai — kaliforniečiai, JAV LB Vakarų
apygardos atstovai.
Prezidiumui trejus metus vado
vaus pirmininkė Danguolė Navickie
nė. Nariai: Jurgis Joga (sekretorius),
Violeta Gedgaudienė, dr. Rimtautas
Marcinkevičius ir Angelė Nelsienė.

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

verslui aptarnauti susitelkė politi
kai, žiniasklaidos savininkai, aukšti
valdininkai, teisėjai ir teisėsauginin
kai. Tokiuose tinkluose atsilyginama
naudingu sprendimu už naudingą
sprendimą, o atlygis už nusikaltimą
perduodamas su išradingumu, vertu
Nacionalinės kultūros ir meno pre
mijos. Rodos, niekam net neįdomu,
kad STT vadovas Povilas Malakaus
kas netiesiogiai leidžia visiems su
prasti,
Nukelta i 6 psl.

Šiame
numeryje:
•Iš ateitininką veiklos.
•Gruzija užsitraukė
Kremliaus nemalonę.
•Dėl Lietuvos ilgalaikės
strategijos užsienio
lietuvių atžvilgiu.
•Menas, literatūra,
mokslas.
•Pagerbiant Dievo
Motina.
•Asmeninių d o k u m e n t ų
tvarkvmas.
•Mūsų šeimose.
•Delfinai atplaukė ir į
„Draugą".
t,

Valiutų santykis
1 USD — 2.72 LT
1 EUR — 3.45 LT
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Iš Ateitininkų gyvenimo
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org

Kurkime i r gyvenkime Kristuje
XV Ateitininkų federacijos kongresas Panevėžyje — II
Ramunė Kubiliūtė
et ir šių dienų technologinio
bendravimo laikais, organiza
cijos dar sušaukia įvairius- su
važiavimus, ir tokiais būdais savo na
riams suteikia progos asmeniškai su
sitikti, daryti organizacijai svarbius
sprendimus, pažiūrėti į nueitus ke
lius ir darbus, ir įgyti įžvalgos ir stip
rybės tolimesniam darbui. Tokie as
menų suvažiavimai ir susitikimai yra
itin svarbūs ideologinėms organizaci
joms, kaip ateitininkų. XV Ateitinin
kų kongresas, įvykęs rugpjūčio 18-20
d. Panevėžio bendruomenių rūmuo
se, pritraukė 460 dalyvių (daugiau
nei 200 buvo atstovai su balsavimo
teisėmis). Tai tik reprezentacinė dalis
apie 4,000 Lietuvos ateitininkų, vei
kiančių penkiasdešimtyje vietovių.
XV kongrese dalyvavo maždaug du
tuzinai Šiaurės Amerikos ateitininkų.

N

Kongrese buvo paskaitos, pra
nešimai ir ateitininkų įstatų pakeiti
mai bei rinkimai. Kasdien buvo laiko
mos šv. Mišios. Pirmąją kongreso
dieną, po kongreso atidarymo, vyko
eisena gatvėmis nuo Panevėžio ben
druomenių rūmų ligi katedros. Vėlia
vos, plakatai, giesmės lydėjo kongre•so dalyvius apie mylią kelio. Kitomis
dienomis, šv. Mišios vyko Lietuvos
kankinių bažnyčioje Berčiūnų sto
vykloje u i Panevėžio miesto centro
ribų. Buvo meno paroda, talentų va
karas, linksmavakaris. Buvo kadenci
jas baigiančiųjų ataskaitos. Ir sutiko
me naują kun. St. Ylos „Ateitininkų
vadovo" trečią papildytą laidą.

Ateitininkų k o n g r e s o dalyviai įžygiuoja i Panevėžio katedros kiemą.
N u o t r a u k a Kristinos Smuikštytės

sąjūdžio ir organizacijos bruožus.
Svarbiausia yra dvasinė kokybė. G.
Savikas: Ateitininkai turėtų siekti
dvasinės jaunatvės. Reikia leisti kur
ti, daryti klaidas. Organizacijos tiks
las yra paruošti narius gyvenimui. V.
Malinauskas: Reikia išmintingumo,
tikro patriotiškumo, tikro tautišku
mo. Tobulėjimo veiksnys turėtų kiek
vienam ateitininkui būti svarbus.
Kultūra yra gili ir patraukli. Kiek
esame mes patys? Tai žmogiškosios
gelmės klausimas. Jei norime daryti
įtaką, reikia būti ne įvykių pakrašty
je, o centre. /. Kuliavienė: Sąjūdis yra
Kaip dažnai būna, norint įsisą
PRANEŠIMAI IR PASKAITOS
šaltinis. Organizacija yra sąlygis van
moninti ir gerai suprasti pranešimų
Pirmas kongreso pranešimas —
deniui patekti į šulinį. A. Raškinis:
ir paskaitų gilias mintis, geriausia
Pauliaus Subačiaus, tema „Šiuolaiki
Reikia remtis bendrais principais,
antrą kartą ištisai išklausyti ar teks
nės krikščioniškosios kultūros aktua
reikia dvasinio gyvenimo praktikuo
tą perskaityti. Tikimės, kad netrukus
jančių. Reikia pakelti galvą ir atverti
lumas Lietuvai ir pasauliui", o pas
internete ar ruošiamame Kongreso
burną, išvalyti kelius, kad Dievas
kutinysis - Vyganto Malinausko
leidiny paskaitos bus išspausdintos.
galėtų priartėti. R. Aušrotas: Kore„Ateitininkų sąjūdžio veikimo kryp Šįkart pasitenkinkim
keliomis
ferento rolė — iš paskaitininkų min
tys kuriant krikščioniškąją kultūrą paskaitininkų išsakytomis mintimis.
čių „grietinėlę" galima nugriebti arba
Lietuvoje". Šeštadienį vyko kalbų
P Subačius: Krikščioniška kultū daugiau užpilti... Šiais laikais reikia
„estafetė" — vienas pranešimas tuoj
po kito. Pranešimus skaitė Šiaurės ra aktuali kaip gyva, veikianti, plėto nebijoti būti krikščioniu. L. Serapi
Amerikos ateitininkų dvasios vado janti. Ji gyva ir kviečia gyvam daly nas: Esame kultūros architektai, rei
vas kun. Kęstutis Trimakas - „Kon vavimui. Kun. K. Trimakas: Gyvybė kia kilti aukštyn, reikia realiai įver
fliktas tarp gyvybės ir mirties kultū- ir gyvenimas neša vaisių. Kuo dau tinti trūkumus. Tieskime kelią ne tik
giau kovos, tuo daugiau dėl ko gyven sau, bet visai krikščionybei.
ti. Švęskime gyvenimą Dievo šviesoje.
V.Ališauskas: Ateitininkai turėtų sau OFICIALUMAI
priminti — „mūsų programa ir religi
Kongreso metu patvirtinti nauji
ja yra teisinga, turime teisę taip gal
įstatai.
Ateitininkų federacijos tary
voti". Ateitininkai turėtų būti apsis
prendę tarp neapsisprendusiųjų, likti bos nuožiūra, buvo nutarta diskusijas
savimi... Ses. Daiva
Kuzmickaitė: apie šio dokumento pakeitimą orga
Reikėtų sekti St. Šalkauskio nurody nizuoti pravesti prieš kongresą,
Dainavoje
tus etapus, kaip eiti nuo doktrinos elektroniniu būdu. Visi norintys ga
(ideologinio pagrindo) ligi akcijos, lėjo diskusijose dalyvauti, tad taip
spalio 20-22 d
pradedant nuo kūrybos, toliau, veik įvairių pasisakymų pagrindu buvo
los brendimo, kultūringo supratimo, sudarytas įstatų projektas. Svar
Paskaitininkas:
susitelkimo, ir ėmimosi veiklos... biausia, įstatus reikėjo suderinti su
Reikia laisvai atlikti savo pareigą. Lietuvos valdžios reikalavimais, kad
Darius Norvilas
Kun. G. Vitkus: Gal reikėtų pavyzdį organizacija būtų toliau teisiškai pri
imti iš jėzuitų gimnazijų siekiamų 5 pažinta. (Panašiai Šiaurės Amerikos
savybių — dorumas, kompetetingu- ateitininkai vadovaujasi savo įstatais,
Pasižymėkite datas savo
mas, nuolatinis tobulėjimas, buvimas kurie yra sutvarkyti pagal JAV val
kalendoriuose ir planuo
mylinčiu ir neabejojančiu, buvimas džios reikalavimus.)
kite dalyvauti.
Nukelta į 4 puslapį
teisingu. A Šukys: Reikia suprasti

Studentų
ateitininkų
savaitgalis

i

ru ir ateitininkų sąjūdis"). Tuoj po jo
pranešimą skaitė filosofas Vytautas
Ališauskas: „Ateitininkų sąjūdis —:
krikščioniškosios kultūros puoselėto
jas", {domias įžvalgas pateikė šešta
dienio simpoziumo dalyviai tema
„Kokius bruožus turėtų įgyti šiuolai
kinis ateitininkų sąjūdis, kad taptų
efektyviu krikščioniškosios kultūros
skleidėju Lietuvoje ir pasaulyje".
Simpoziumą moderavo Emilija Pundziūtė ir dalyvavo ses. Daiva Kuzmic
kaitė, kun. Gintaras Vitkus, Aurimas
Šukys, Gediminas Navikas.
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PLB pastabos ir pasiūlymai
dėl Lietuvos valstybės ilgalaikės
strategijos svetur gyvenančių
lietuvių atžvilgiu
REGINA NARUS1ENE
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
pirmininkė

Šių metų rugpjūčio 8 d. TMID
generalinis direktorius Antanas Pet
rauskas Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės (PLB) seimo nariams pa
teikė 105 psl. „Lietuvos valstybės il
galaikės strategijos lietuvių emigraci
jos ir išeivijos atžvilgiu" santrauką.
Naujai išrinkta PLB valdyba
prašė visų Lietuvių Bendruomenės
(LB) kraštų valdybų pirmininkų bei
Seimo narių pateikti savo pastabas.
Apibendrinę apklausos duomenis,
pateikiame PLB poziciją minėtu
klausimu.
Strategiją rengė Tarptautinių
santykių ir politikos mokslų instituto
strateginių studijų centras. Kai kur
strategija vadinama tyrimu. Šio cen
tro direktorius Egidijus Motieka
teigia, kad „pagrindinės tyrimo gai
rės yra pažaboti emigraciją ir kon
troliuoti šį procesą" bei „sukurti
globalią Lietuvą - institucinį orga
nizmą, kuriame būtų integruojamos
Lietuvoje ir išeivijoje gyvenančios
visuomenės" (DELFI — 2006 m.
rugsėjo 21 d.).
Lietuvos Respublikos Konsti
tucijos 32 straipsnis teigia: „Pilietis
gali laisvai kilnotis ir pasirinkti gyve
namąją vietą Lietuvoje, gali laisvai
išvykti iš Lietuvos..." ir „negalima
drausti piliečiui grįžti į Lietuvą".
Taigi kiekvienas lietuvis turi teisę
gyventi, kur jis nori. Pasaulyje ma
sinės emigracijos tam tikrais laiko
tarpiais ir valstybių bendravimas su
užsienyje įsikūrusiais tautiečiais nė
ra naujiena. Šiame kontekste patei
kiame tolimesnes pastabas.
Parlamentinėje
demokratijoje
strategijos formavimo pagrindas —
penkios atskiros dalys, vykdomos
atskirų institucijų:
. I. Mokslinis tyrimas (atliktas be
jokio išankstinio politinio kryptingu
mo ar suinteresuotumo).
II. Politinis susitarimas tarp
skirtingų suinteresuotų pusių.
III. Strategijos kūrimas, remian
tis politiniu susitarimu.
IV Strategijos įgyvendinimas.
V Strategijos įgyvendinimo prie
žiūra, jos nuolatinis atnaujinimas.
I.Tyrimas (taip pat vadina
mas strategija - lyg tai būtų vie
nas ir tas pats) buvo parašytas,
nepasitarus ir nepasikonsultavus su
užsienyje gyvenančiais lietuviais.
Tyrimas nėra išsamus. Nebuvo
^įsigilinta į įvairiose pasaulio šalyse
gyvenančių lietuvių gyvenamąsias
aplinkas ir gyvenimo kokybę, jų
išvystytą veiklą, tautinę savimonę ir
pan. Atskirų šalių aprašymuose nesi
naudota vietinių Bendruomenių ži
niomis. Tyrimo išvados pateiktos pa
gal subjektyvius bendrus įspūdžius.
Strategijos kūrėjai, nors dirbo 8
mėnesius, nė karto neišvyko konsul
tuotis su užsienyje gyvenančiais lie
tuviais. Bendruomenių aprašymas,
naudojant tiktai kitur paskelbtą me
džiagą, neretai remiasi kitų autorių
subjektyvia nuomone. Strategijoje
randame daug netikslumų apibūdi
nant kraštų Bendruomenes. Net di
džiausia užsienyje Bendruomenės
JAV veikla yra nušviesta klaidingai.

Minima (5.5.2) „stabili diaspora",
pvz., Rusijoje, tačiau labai mažai,
dėmesio kreipiama į lietuvių sugrįži
mo ir sugrąžinimo į Lietuvą progra-'
mas ar priemones.
Kur dingo 1939 — 1990 politinių
pabėgėlių - „išvietintų asmenų"
grupė? Nors tuo metu Lietuva buvo
okupuota, tačiau ji egzistavo, netgi
turėjo savo diplomatinius atstovus.
Tiriant lietuvių išvykimą iš Lietuvos,
būtina pristatyti tikslų vaizdą, tiks
liai nustatyti kiekvienos bendruo
menės profilį ir jos apimties mastą.
Šioje strategijoje to tikrai nėra.
Pasigendame nuorodų į šaltinius:
nenurodytas nė vienas mokslinis dar
bas, straipsnis ar pranešimas žiniasklaidoje. Nerandame kitų valstybių
politikos emigracijos atžvilgiu palygi
namųjų analizių. Tokio tyrimo patei
kimas nėra rimtas pagrindas politi
niam susitarimui ar valstybės strate
gijos kūrimui. Jau nekalbant apie tai,
kad čia ir tyrimas, ir strategija su
painioti tame pačiame dokumente, o
politinio susitarimo iš viso dar ne
buvo.
Tyrimui, kuris taptų tinkamu
pagrindu valstybinei strategijai kur
ti, reikalingi kokybiški tyrimų veiks
mai. Tyrimai gali būti vykdomi, ben
dradarbiaujant su šalių Bendruo
menėmis, akademinėmis instituci
jomis. Strategijoje daug painiavos dėl
sąvokų ir terminų apibrėžimo. Pvz.,
terminas „išeivija".
Žodis „išeivija" netinka daugu
mai buvusių tremtinių, jų palikuo
nių, karo pabėgėlių Vakaruose, jų
vaikų ir vaikaičių, gimusių ir augusių
ne Lietuvoje. Juolab nevartotinas,
kalbant apie etninėse žemėse gyve
nančius lietuvius. Juos galime vadin
ti tik „užsienyje gyvenančiais lietu
viais".
Gal dabartinius emigrantus ir
būtų galima vadinti „išeivija", gal net
„ekonominiais migrantais". Visus
vadinti vienu terminu „išeivija", kai
daugybė jų niekur neišėjo, tik liudija
neteisingai suformuotą pažiūrį į už
sienyje gyvenančius lietuvius. Galime
išskirti ir keletą ekonominių mig
rantų tipų. Vieni išvyksta užsidirbti,
stažuotis ar studijuoti ir galvoja
grįžti, o kiti grįžti į Lietuvą neketina.
Tačiau visi jie yra užsienio lietuviai.
Tyrime pateikiami skaičiai žmo
nių, kurie laikomi emigrantais, ta
čiau nepateikiama, kokiais duome
nimis remiamasi.
Dabartinės emigracijos priežas
tys yra daug gilesnės, sunkiau su
vokiamos, nei studijoje gvildenama.
Tai: labai mažas ir mažėjantis viduri
nis — ekonominis ir socialinis žmo
nių sluoksnis; poliarizacija tarp „tu
rinčių ir neturinčių" visuomenės
sluoksnių; galimybių, kaip „prasi
mušti" pro „žemesnės klasės" lubas,
nebuvimas; programų įtraukti žmo
nes į visuomeninį (savanorišką, neap
mokamą) darbą stoka; užsilikęs so
vietmečio mentalitetas, kad „viskas
turi ateiti iš viršaus"; biurokratijos ir
„elito" nesiskaitymas su žmonėmis
bei įstatymų nepaisymas; netikrumo,
nepastovumo jausmas (be vilties, kad
kas nors keisis į gera); tautinės sa
vasties stoka; vertybinis pakrikimas;
pilietiškumo, pagarbos valstybiniam
priklausomumui stoka; pagarbos sa
vo artimui, ypatingai neturtingiems
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Gruzija užsitraukė
Kremliaus nemalonę
ruzija jau kurį laiką yra
aštrus krislas Maskvos
akyje. Jos dabartinio prezi
dento M. Saakašvili aiškios sim
patijos Vakarams, o ypač Ameri
kai, gerokai erzina Rusijos prez. V.
Putin ir jau ne kartą iššaukė jo
aštrius pasisakymus Gruzijos ad
resu. Nepatiko Kremliui ir JAV
prez. George W. Bush apsilanky
mas Gruzijos sostinėje Tbilisyje
bei susirinkusių jį pasveikinti gru
zinų entuziazmas. Tačiau iki šiol
Rusija savo nepasitenkinimą dau
giausia reikšdavo tik žodžiais.
Žinoma, buvo ir ne tokių subti
lių atvejų, kaip, pavyzdžiui, „ne
tikėtas" gamtinių dujų vamzdžių
sprogimas praėjusią žiemą arba
Gruzijos vyno bei mineralinio van
dens importo sustabdymas. Ne
paisant šių dviejų šalių santykių
nepastovumo ir nuolatinės įtam
pos, visgi pagrindinės rinkos gru
zinų eksportui yra Rusijoje, o iš
ten gaunama nafta ir gamtinės
dujos (kaip ir Lietuvoje bei kai ku
riose kitose šalyse; Maskva tas bū
tinas žaliavas laiko tarytum Da
moklo kardą virš importuotojų gal
vos ir tuo būdu stengiasi kontro
liuoti jų elgesį Rusijos atžvilgiu).
Tačiau ir kitais būdais Gru
zijos ekonomika yra susieta su Ru
sija. Apskaičiuojama, kad apie
pusė milijono gruzinų uždarbiauja
Rusijoje (didžioji dalis — nelega
liai) ir savo uždarbio dalį siunčia
namo padėti skurstantiems šeimos
nariams. Toji parama sudaro apie
10 proc. Gruzijos bendrų pajamų,
todėl bet koks pinigų įplaukų iš
Rusijos sutrikimas šią skurstančią
šalį pastūmėtų dar į didesnį vargą.
Atrodo, kad Maskva to labiau
siai siekia, nes nuo šios savaitės
pradžios uždarė savo sieną bet ko
kioms susisiekimo priemonėms iš
Gruzijos ir į Gruziją. Sustabdytas
net pašto pervežimas, o ką bekal
bėti apie paruoštas eksportuoti į
Rusiją prekes ir norinčius savo šei
mos narius aplankyti gruzinus,
dirbančius Rusijoje. Yra galimybė,
kad tie darbininkai netrukus bus
deportuoti, nes, kaip praneša Ru
sijos žiniasklaida, pradedamos tik
rinti dirbtuvės ir įmonės, ieškant
nelegaliai jose įsidarbinusių gru
zinų.

G

ir pensininkams, stoka; šeimyninio
pastovumo nuvertinimas - didelis
skyrybų procentas, nesirūpinimas
vaikais.
II. Politinis susitarimas.
Kadangi Lietuva yra parla
mentinė respublika,- esminiai poli
tiniai sprendimai turėtų būti priima
mi Seime. Kadangi kuriama strategi
ja, tiesiogiai paveiksianti užsienio
lietuvių gyvenimą, derėtų prisiminti,
kad juos vienijanti institucija yra
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, su
kurta pačių užsienio lietuvių ir sėk
mingai jiems atstovaujanti daugiau
nei pusšimtį metų. Būtina, kad Lie
tuvos valdžia ir PLB tartųsi, norint
pasiekti politinio susitarimo.
Norėtume pabrėžti, jog užsienio
lietuviai neturi nieko bendra su

Kokiu būdu Gruzija užsitraukė
šią vėliausią Kremliaus nemalonę
ir prez. Putin grasinimus?
Maskvą užrūstino praėjusią
savaitę keturių Rusijos kariuo
menės karininkų areštavimas ir
apkaltinimas šnipinėjimu. Nors
karininkai po kelių dienų buvo
paleisti ir deportuoti į Rusiją, prez.
Putin tą įvykį panaudojo savo tik
slams — dar labiau paspausti
Gruziją, kad atsisakytų vakarie
tiškų siekių.
Nėra abejonės, kad sienos
uždarymas ir tuo pačiu Rusijos
rinkų neprieinamumas kurį laiką
gruzinams padarys daug nuos
tolių, bet, kaip sako prez. Saa
kašvili, Gruzija turės išmokti ap
sieiti ir be Rusijos. Net yra nuo
monių, kad Rusija, netekusi Gru
zijos importų, pirmoji pajus kai
kuriuos trūkumus ir turės nusi
leisti.
Antra vertus, Gruzija, kaip ir
Lietuva pirmaisiais keliais metais
po nepriklausomybės atkūrimo,
galbūt „iš seno pripratimo" savo
eksportui rinkų daugiausia ieškojo
(ir lengvai rado) būtent Rusijoje.
Tad dabar, susidarius tokioms
sąlygoms, ir Gruzija savo gami
niams bei produktams rinkų bus
priversta paieškoti kitur, o tai
ilgainiui tik išeis į naudą ir suar
dys priklausomumą nuo Maskvos
malonės. Be to, Kremliaus spaudi
mas Gruzijoje turi ir nenumatytas
pasekmes: jis privertė valstybės
gyventojus, net prez. Saakašvili
opoziciją suglausti gretas ir dar
tvirčiau pasiryžti nenusileisti
„didžiosios kaimynės" šantažui.
Vyrauja nuomonė, kad tokia stipri
Maskvos reakcija į palyginti nedi
delį tarptautinį nesutarimą —
keturių asmenų apkaltinimą šni
pinėjimu (be abejo, ne be priežas
ties) — yra pastangos „nubausti"
Gruziją užjos norą labiau įsijungti
į Europos valstybių bendruomenę
ir siekti narystės NATO. Žinoma,
dar ir dėl to, kad Vašingtonas rodo
Tbilisiui tiek daug palankumo.
Visgi vėliausia įtampa tarp šių
dviejų kaimyninių valstybių susi
rūpinti verta ir tą rūpestį jau pa
reiškė Europos Saugumo ir ben
dradarbiavimo bei kitos tarptau
tinės organizacijos.

tautinėmis mažumomis Lietuvoje ir
prašytume jų kuravimą atskirti.
Užsienio lietuviai išlaiko savo lietu
vybę, gyvendami ne Lietuvoje. Tau
tinių mažumų nariai išlaiko kitos
tautos tautybę, gyvendami Lietuvoje.
Būtų tikslinga pavesti tautinių ma
žumų reikalus kitai institucijai, pvz.,
Vidaus reikalų ministerijai.
Emigracija yra kiekvienos de
mokratijos vidaus reiškinys. Tuo tar
pu užsienyje gyvenantys lietuviai yra
išorinis reikalas, dėl kurio Lietuva
turi ieškoti ir rasti bendrą sprendimą
su užsienio lietuviais.
Strateginių tyrimų centro siūlo
ma strategija yra sukurti „globalią
Lietuvą". Ši koncepcija, taip, kaip ji
yra išvystyta strategijoje, gali pažeisti
lietuvių ir Lietuvos valstybės intere
sus.
Bus daugiau.
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kongresas

apsigyveno netoli Panevėžio Girnius, „Idealo ir laiko" autorius), reikėjo apsiprasti prie skirtingų veik
esančioje Berčiūnų ateiti- Viena kandidatė į ateitininkų fede- lių ateitininkų amžiaus grupuočių,
ninkų stovyklavietėje. Ten racijos valdybą savo kalboje minėjo, pastebėtomis Ateitininkų kongrese.
apsigyveno ir iš JAV atvykę kad Lietuvos ateitininkams reikia Vyravo moksleiviai ir studentai. Senstudentai ir moksleiviai nustatyti veiklos kryptį, ugdyti ide- draugių ateitininkų Lietuvoje nėra
ateitininkai, jiems sudarant ologiškai sąmoningas asmenybes, ne daug, bet užteko jų, kad atskirų sągerą progą pabendrauti su vien naudotis išeivijos patirtimi ir pa- jungų pasitarimų metu, sendraugiai
ateitininkai pravestų rinkimus. Vė
bendraamžiais ir bendra- vyzdžiu.
minčiais iš visų Lietuvos
Kongreso metu buvo progų liau paaiškėjo, kad Gerardas Balčiū
kampelių. Truputį gaila, pasikalbėti su įvairaus amžiaus atei nas iš Kauno tapo naujuoju Ateiti
kad mes, iš toliau atvyku tininkais ir jų globėjais. Sutikau užsi ninkų Sendraugių sąjungos pirminin
sieji kongreso dalyviai ne degusių naujom idėjom jaunų moks ku. Tai energingas trijų sūnų tėvas,
pasirūpinome, kad kas nors leivių ir studentų, išsėdėjusių per il kuris yra vienas Lietuvos jaunų ateigeriau aprodytų šią ateiti gas paskaitas ir sesijas. Teko išgirsti tininkiškų šeimų stovyklėlės iniciato
ninkų stovyklavietę. O ir iš pasišventusių globėjų apie jų vieto rių.
laiko buvo mažai. Vis dėlto vių veikimo sąlygas. Ne vienas iš jų
Buvusi „Ateities" žurnalo redakteko pavalgyti stovyklos remia savo kuopas ir narius iš savo tore, Živilė Šeporaitytė, 2005 m. dalynaujai įrengtoje valgykloje, kišenių, jų keliones į kongresą ar ki- vavusi Jubiliejinėje ateitininkų stokuri puikuojasi modernia tur. Kai kurioms kuopoms pasiseka vykioje Dainavoje, savo viešnagės mevisoje Lietuvoje išgirta kaip užmegzti ryšius su užsienyje gyve- tu sutiko ne vieną ateitininkų šeimą,
itin higieniška virtuve; da nančiais ateitininkais, kilusiais iš jų kur ir seneliai, ir vaikai, ir vaikaičiai
lyvavome šv. Mišiose sto vietovių, kurie juos remia moraliai ir visi ateitininkai. Savo XV Ateitininkų
vyklos Lietuvos kankinių finansiškai. Kai kurioms kuopoms kongreso apžvalgoje rugpjūčio 21 d.
bažnyčioje, kurios varpai pasiseka gauti paramos iš įvairių fon- „Bernardinai.lt" (http://www.hernarbuvo atgabenti iš lietuvių d ų Ateitininkų kuopų susirinkimai dinai.]t/mdex.php?1159133974) ji raBndgeport rajono sv. Jur- Lietuvoje vyksta kas savaitę, o ne kas šė: „Toks visuotinis ateitininkų susigio bažnyčios, Čikagos ar
mėnesį kaip įprasta Amerikoje.
tikimas vėl įkvėpė viltį, jog ateitiPanevėžletės Seseiė Kristino '•' <OK oirr~ Irena
ninki a ali
kivyskupijos
nugriautos
Ateitininkų kongreso talentų vaJ š nuveikti didelius darbus,
3'kuiciene balsuoja Atelti^/Ku ^cngresč
prieš gerą dešimtmetį. Ne kare buvo proga pamatyti kūrybingą kadangi ji yra vieninga, stipri savo
Nuotrauka Kristinos Šmulkštytės
rimą kėlė ant stovyklos že ir talentingą jaunimą iš įvairių kuo dvasia ir tikėjimu. Ateitininkija bręs
mės pastatyti privatūs na
Paskutinę kongreso dieną, rug mai, aptverti tvoromis. Pirmą kon pų, šokantį pramoginius šokius, dek ta — nyksta kartų skirtumai, užsipil
pjūčio 20 d., buvo išrinktas naujas greso vakarą ėjome tamsiais nepažįs lamuojantį, dainuojantį savo ir kitų do visos amžių grupės nuo aštuonias
Ateitininkų federacijos valdybos pir tamais Berčiūnų miškelio takais, da sukurtas dainas. Programa buvo įp dešimtmečių garbingų sendraugių iki
mininkas — Vygantas Malinauskas ir lyvauti (visai šalia vienos tokios pri rasminta fotovaizdų montažu kon vaikučių, gimusių ateitininkų šei
Ateitininkų federacijos valdybos,, ta vačios sodybos) linksmame susipaži greso šūkio tema „Kristuje gyvenki mose, kurie dar net nekalba. Norisi
me ir kurkime" ir baigėsi kongreso tikėti, jog jie, paaugę, didžiuodamiesi
rybos bei kontrolės komisijos nariai. nimo vakare — kaimo kapelos lydi
himnu „Švęskime gyvenimą" — žo savo ir savo tėvų bei prosenelių orga
Lietuvos Vyskupų konferencija pa muose šokiuose.
džiai kun. Kęstučio Trimako, muzika nizacija, netrukus sakys: esu ateiti
skyrė naują AF dvasios vadą mons.
Kongreso metu vyko meno darbų I n g r i d o s Daukšytės.
ninkas nuo gimimo".
Gintarą Grušą. Tie, kurie pažinojo
ir ateitininkų veiklos plakatų paroda.
Vysk. Kauneckas rugsėjo 5 d. iš
ankstyvesnę ateitininkų „valdžią",
Reikia palinkėti, kad federacijos
Eksponuoti
dail.
Danguolės
Kuolie
spausdintame
pasikalbėjime „Bermatė, kad naujoje ateitininkų vadovų
valdyba
toliau
palaikytų
ryšius
su
kadencijoj užtikrintas tęstinumas — nės darbai bei JAV Moksleivių ateiti visuose Lietuvos miestuose ir mies nardinai.lt" priminė, kad per įžan
kai kurie anksčiau joje veikė, o jų gre ninkų sąjungos jungtinis kuopų pla teliuose veikiančiais ateitininkais ir gines kongreso šv. Mišias jis ragino
tas papildė pirmą kartą į valdybas katas.
paskatintų jaunųjų ateitininkų tėvus ateitininkus, kad nenusimintų, jog
ateinantys žmonės. Naujai išrinktieji
įsijungti į savo vaikų organizaciją. nesudaro nei 1%. Lietuvos jaunimo...
ATEITININKUOS
ATEITIS
yra daugiausia iš Kauno ir Vilniaus,
Tegul ateitininkų vadovavimo „cen Jūs „gyvenkite džiaugsmu; likęs jau
1986 m. vasarą, Dainavos stovyk tras" neužmiršta mažose vietovėse nimas be vilties mato jus džiugius bei
nors yra ir iš Gargždų.
loje įvyko „Ateities" jubiliejinė savai veikiančių vienetų ir padeda jų na viltingus ir jungiasi prie jūsų..." O Ži
tė. Jai pasibaigus, dalyviai vyko į To riams „kilti ir kitus kelti". Nesinori vilė Šeporaitytė savo straipsnyje
rontą, kur sureng
KITI jSPŪDZIAI
toje Nepaprastoje
Kongreso organizacinio komiteto konferencijoje buvo
svarstoma
(KOK) pirm. Irenos Bikulčienės ir gyvai
ateitininkų
veiklos
įvairių komitetų darbų vaisiai sudarė
kongreso eigos pamatus ir rėmus. prasmė ir paskirtis
Kas yra dirbęs organizacinį darbą ži šių dienų perspek
no, kad be gerai pergalvotų paruošia tyvoje. Kas būtų ti
mųjų darbų, tokio masto renginys kėjęs, kad po 20
gerai nepasiseks. Įdomu, kad organi metų ateitininkai
zaciniam komitetui pasisekė sutelkti gyvuos ir laisvai
paramos lėšas iš įvairių Panevėžyje ir veiks Lietuvoje?
kitur esančių įmonių, įstaigų bei fon
Vygantas Ma
dų. Buvo paruošti informaciniai są linauskas pavadino
siuviniai su programa, giesmių gaido Ateitininkų federa
mis, žemėlapiais ir valgių tvarkaraš cijos tarybos narius
čiais. Vietinis Panevėžio jaunimas bu ateitininkuos „in
vo įtrauktas į talką — dėvėdami ryš telektualiniais jau
kiai geltonus marškinėlius su užrašu čiais". Reikia palin
„savanoris", jie atliko įvairiausius kėti, kad naujai iš
pagalbinius darbus, net prižiūrėdami rinkta ateitininkų
mažyčius vaikus, kol tėveliai salėje taryba sėkmingai
klausėsi kongreso pranešimų. O dėl suformuotų temi
kongreso tvarkos, specialiai paskirtas nes gaires, kurio
komendantas, R. Salinis, užtikrino, mis ateitininkai pa
kad nebūtų per daug nukrypstama siryš
vadovautis Giedama šv. Mišių m e t u XV Ateitininkų federacijos kongrese, Berčiūnų stovykloje.
nuo dienotvarkės.
Nuotrauka Jono Kuprio
kiekvienais metais
Kiekvienas kongreso dalyvis gavo iki kito kongreso,
gražiai paruoštą „vėrinėlj", ant kurio kad ateitininkai didžiuotųsi savo išgirsti nusiskundimų, kad paskaiti pavadino visus XV Ateitininkų kon
buvo parašyta dalyvio pavardė. Deja, istorija ir rastų savo vietą ir prasmę ninkai, tokie, kurie buvo išgirsti Atei greso dalyvius Jaunų širdžių" žmo
buvo sunku įskaityti vardus ir gaila, pasaulyje.
tininkų kongrese, „kviečiami, atsisa nėmis. Ateitininkai, tai krikščioniš
kos ideologijos ir jaunimą ugdančios
kad nebuvo pažymėta gyvenvietė.
O kokie tolimesni Lietuvos ir ko atvykti į mūsų krašto ateitininkų organizacijos nariai. XV Ateitininkų
Nejaugi visi ateitininkai vieni kitus išeivijos ateitininkų ryšiai, bendri rū suvažiavimą".
kongrese visi gyveno jaunatviško
pažįsta? Taip ir nesužinojome, iš kur pesčiai? Kongreso metu dažnai buvo
Vienas į Lietuvą sugrįžęs gyventi kūrybingumo ir energijos dvasia. Šia
visi ateitininkai suplaukė į Panevėžį. cituojami ateitininkuos filosofai, ypač ateitininkas, praleidęs savo jaunystę
Kitą kartą ruošiant kongresą reikėtų tie, kurie turėjo pasitraukti iš Lie- JAY pasisakė, kad jam labai mieli prasme Jaunystė" nebuvo apriboja
ma rengėjų ir dalyvių amžiumi. Visi
i tai atkreipti dėmesį.
tuvos, ir toliau rašė savo pagrindinius Lietuvos jaunieji ateitininkai. Užaul ė j 0 b ū t į • n i y kūrybingi
Didžioji kongreso dalyvių dalis darbus išeivijoje (pvz., Juozas gusiems užsienio ateitininkų veikloje,
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Pagerbiant Dievo Motiną: Vienybė ir T a i k a
KUN. VIKTORAS
RIMŠELIS. MIC
Kai kam ateina į galvą mintis,
ar tik ne per daug Katalikų Baž
nyčia teikia garbės Švč. Mergelei
Marijai. Jai skiriami Bažnyčios li
turgijoje net du mėnesiai per metus.
Kiekvienoje bažnyčioje rasime Jos ar
statulą, ar paveikslą. Bažnyčios
kalendoriuje yra gausu švenčių Jos
garbei. Protestantiškoji mintis tradi
ciškai yra linkusi neigti Marijos ger
bimą, kuris ateina iš dieviškos Mo
tinystės. Jaroslav Pelikan, buvęs
Čikagos universiteto teologijos isto
rijos profesorius knygoje „The Riddle of Roman Catholicism" teigia,
kad kliūtis protestantų suartėjimui
ir susitarimui su katalikais esąs
Marijos kultas. Šis liuteronų teolo
gas pareiškė, kad Marija vadinama
Dievo Motina ne tik senųjų katalikų,
bet ir naujųjų protestantų. Tikėjimo
išpažinimuose esą randame, kad
Jėzus Vaikelis yra Dievas, kurio Mo
tina yra Marija. O kur Marijos ger
bimas yra sumažėjęs, ten ir Kristaus
kultas neturi gyvumo.
Šiuo laiku Marijos kultas grei
čiau bus visų krikščionių į vienybę
suartėjimas nei susiskaldymas. Pro
testantus nuo katalikų skiria ne Ma
rijos garbė, kurią Katalikų Bažnyčia
stengiasi išryškinti, bet anų klaidin
gas Įsikūnijimo tiesos išpažinimas.
Įsikūnijimas yra pagrindinė tiesa, su

kuria yra surištos visos kitos tiesos.
Paneigus Įsikūnijimo dogmą, griūna
visas krikščionybės pastatą*. Klai
dos Įsikūnijimo dogmos išpažinime
atneš kitas klaidas. Atseit, Marijos
dieviškosios Motinystės nepripažini
mas veda į krikščionybės sugrio
vimą. Kurie neigia, kad Marija yra
Dievo Motina, nėra supratę, kas yra
Įsikūnijimo paslaptis, ir neigia
Kristuje dviejų prigimčių — dieviš
kosios ir žmogiškosios — vienybę.
Krikščionybės istorijoje erezijos kilo
dėl Įsikūnijimo paslapties klaidingo
supratimo, taigi ir ryšium su die
viškos Motinystės Marijai neigimo.
Įsikūnijimo paslapties ir Marijos
rolės visos žmonijos gyvenime supra
timas turėtų suvesti visus krikščio
nis į vienybę.
Katalikai svarsto Marijos dieviš
kąją Motinystę dėl žmonijos atpirki
mo ir kiekvienos sielos išgelbėjimo
amžinajam gyvenimui. Dievo Motina
yra veikli danguje ir žemėje. Jos
veikla eina ta pačia linkme ir tuo
pačiu tikslu, kuriam atėjo per Ją
žmonijos gelbėtojas Jėzus Kristus.
Malonės pilnumas įgalina Ją veikti
labai plačiai. Visos malonės, kurios
pasiekia žmogaus sielą žemėje, atei
na per Jos užtarimą ir tarpininka
vimą. Ji yra visų žmonių Motina, nes
visi mes esame skirti tapti Kristui
panašūs. Išganymas sieloje praside
da, kai mes malonės būdu gauname
tą pačią dieviškąją prigimtį, kuri yra

Kitur Europoje irgi krypstama
prie naujos religijos
Nors tuo laiku olandų kraštą valdantis Šven
tosios Romos imperijos imperatorius katalikas
Karolis V bandė sustabdyti protestantizmo plė
timąsi, turtingieji Olandijos-pirkliai buvo labiau
linkę į laisvesnę protestantizmo religinę pažiūrą.
Netrukus visas Olandijos kraštas tapo beveik gry
nai protestantiškas, nors kruvinos kovos tarp
Romos Bažnyčios pasekėjų ir protestantų tęsėsi
dar visą šimtmetį.
Jei kam atrodytų, jog pilname permainų XVI
šimtmetyje beveik visa Europa išgyveno didelius
sukrėtimus dėl krikščioniškos religijos (kurie daž
nai pasibaigdavo kruvinais susirėmimais), jis bū
tų teisus. Gal tik trys svarbios išimtys: Ispanija,
Portugalija ir kelios Italijos žemės to kraujo pra
liejimo dėl religinių įsitikinimų didele dalimi lai
mingai išvengė.
Italijoje karų dėl religijos nebuvo, bet po jos
visas žemes per kelis šimtmečius žygiavo pran
cūzų, austrų ir ispanų kariuomenės, bandydamos
užvaldyti tą nesuvienytą kraštą. Italijos patriotui
Garibaldi vadovaujant, 1871 m. jo daliniai užėmė
Romą ir taip galutinai suvienijo visą kraštą.
Popiežius Pijus K , nors ir pats italas patriotas,
taip praradęs Popiežių valstybės valdžią, protes
tuodamas pasitraukė iš Romos miesto ir save
pavadino savanoriu „Vatikano belaisviu". Ši
Romos problema buvo išspręsta tik 1929 m., kai
pagal Lateran susitarimą su Italijos vyriausybės
vadovu Benito Mussolini popiežiui buvo palikta
apie 100 akrų žemės aplink Šv. Petro baziliką, ir
tas plotas buvo pavadintas nepriklausoma Vati
kano valstybe, gyvuojančia dar ir šiandien.

Kristuje Įsikūnijimo paslaptimi. Ta
da mes tampame tikri Marijos vai
kai, o Ji — mūsų Motina. Kristaus
atpirkimas gyvenimo tikrovėje vei
kia tada, kai Marija, Dievo Motina,
tampa mūsų Motina.
Todėl suprantamas tos dangaus
Moters platus veikimas visoje žemė
je. Ji, į dangų su kūnu paimtoji, ne
gali pamiršti savųjų vaikų. Jos glo
bai yra pavesta visa žemė. Jeigu Ji
negelbės, tai negelbės nei kiti dan

KODĖL NE VIENA KRIKŠČIONIŲ
BENDRUOMENĖ?
Žvilgsnis į reformaciją
ALEKSAS VITKUS
Nr.6
Guise. Tos vedybos Škotiją suartino su Prancū
zija, kas nulėmė karą su Anglija. Škotai karą pra
laimėjo, James V mirė 1542 m. ir Škotijos kara
liene tapo jo vienos savaitės amžiaus kūdikis Ma
ry, vėliau vadinta „Queen of Scots". Anglijos ka
ralius Henry VIII bandė ją ištekinti už savo sū
naus, tačiau tai nepavyko.
Mažoji Mary 1547 m. buvo nusiųsta į Pran
cūziją pas savo motiną. Užaugusi katalike, ji ište
kėjo už Prancūzijos sosto įpėdinio Francis, o po jo
mirties 1560 m. grįžo atgal į Škotiją, kur valdė jau
protestantišku tapusį kraštą. Čia ji ištekėjo už lor
do Henry Stewart, kuris tapo būsimo Anglijos ka
raliaus James I tėvu. Jam mirus, Mary, nors kata
likė, 1557 m. ištekėjo už protestanto James Bothwell, kuris jau buvo pasižymėjęs savo neaiškiomis
avantiūromis. Tokiomis vedybomis nepatenkinti
sukilo ir katalikai, ir protestantai. Karalienė 1568
m. turėjo bėgti į Angliją pas savo „pusseserę" Elizabeth I, kuri ją pasodino į kalėjimą. Jame kara
lienė praleido devyniolika metų, kol, susekus vie
ną sąmokslą prieš karalienę Elizabeth I, ji buvo
nuteista mirties bausme 1587 m. jai nukertant
galvą. Bothvvell pabėgo į Daniją, kur jis išprotėjo
ir mirė.

O kaip su Škotija?
Kas vyko tuo laiku Anglijoje?
Škotijoje tuo laiku jau buvo nemažas skaičius
žmonių, pasipiktinusių kai kurių katalikų kunigų
veiksmais, ir todėl čia neilgai užtruko, kol škotų
tautos masės perėjo į protestantizmo pusę. Jų di
dysis reformatorius, John Knox (1513?—1572),
Calvin pasekėjas, sugebėjo kalvinizmą įvesti kaip
oficialią Škotijos religiją. Jam vadovaujant, parla
mentas įvedė naują religiją, presbiterijonų, kurios
pagrindas buvo atskirų bažnyčių ar parapijų teisė
rinkti savo vadovus.
Škotiją tuomet valdė karalius James V, kuris
1538 m. vedė prancūzę katalikę princesę Mary de

Čia reformacija įvyko kitaip negu Vokietijoje,
Prancūzijoje ir kitose Europos valstybėse. Tam
buvo dvi priežastys. Viena, tuo laiku Anglija jau
buvo gana vienalytė valstybė, valdoma stipraus
karaliaus ir jam pritariančio parlamento, kurie
kartu panaikino anksčiau turėtą tikinčiųjų baž
nytinę priklausomybę popiežiui ir ją gana tai
kingai pavedė karaliui, tuo išvengiant ilgų pilie
tinių karų, kurie ištisais metais vyko Europos
žemyne.
Antras didelis skirtumas buvo tas, kad Euro

gaus gyventojai, kurių Ji yra kara
lienė. Todėl visos tautos turi šven
toves, kurios primena, kas yra joms
toji dangiškoji Moteris ir Motina,
kuri taip dažnai žmonėms daro per
spėjimus, paraginimus, nurodymus,
kaip reikia tvarkyti savąjį gyvenimą.
Prieš, keletą metų liuteronų sek
tos protestantai Dresdene, Vokieti
joje, svarstė tarp kitų dalykų Liurdo
ir Fatimos apsireiškimus, ir paskel
bė atsišaukimą, pavadintą: „Tiesa,
aukščiau visko". Buvo iškeltas klau
simas, kokios reikšmės turi tie apsi
reiškimai Dievo planuose išganyti
sielą. Atsakymas buvo, kad tų ant
gamtinių įsiterpimų šviesoje reikia
daryti išvadą, jog yra atėjęs laikas
peržvelgti protestantų tikėjimo būk
lę; reikia suprasti ir įvertinti istori
jos vertę ir grąžinti Dievo Motiną į
Evangelijos Bažnyčią. Žinia, nieko
naujo jokie apsireiškimai nepridės
apreikštajam Kristaus mokslui. Bet
Marijos intervencija į žmonių gyve
nimą yra Jos nuolatinio motiniško
rūpesčio apraiška ir ženklas, kad
mes turime peržvelgti savo gyve
nimą ir paklausti savęs, ar nereikia
grįžti prie to istorinio Kristaus,
kuris kentėjo, mirė, o dabar turi būti
gyvas visame mūsų gyvenime.
Kur Dievo Sūnus yra garbina
mas, ten yra gerbiama ir Jo Motina,
iš kurios krikščionys pagrįstai gali
tikėtis seniai pasiilgtos vienybės ir
taikęs pasauliui.

pos valstybėse reformaciją stūmė ir ją rėmė liau
dis ir gal žemesnio rango kunigai, tuo tarpu Ang
lijoje reformacija prasidėjo nuo karaliaus. Tuo lai
ku Anglijos karalius buvo Henry VII (1485—
1509), kuris savo sūnų Arthur, Vaiijos princą, ap
vesdino su Ispanijos karaliaus Ferdinando V ir
karalienės Izabelės dukra Catherine of Aragon.
Deja, Arthur netrukus mirė ir tėvas netrukus tą
pačią Catherine apvesdino su savo antruoju sūnu
mi, kuris, tėvui mirus, 1509 m. užėmė Anglijos
sostą. Vesdamas Catherine, Henry VIII buvo tik
12 metų, bet vis tiek gavo popiežiaus Juliaus II,
kad ir nekanonišką, leidimą vesti (politika, ar ne?)
savo mirusio brolio žmoną, kas paprastai buvo
laikoma priešinga Bažnyčios įstatymams.
Henry VIII su savo pirmąja žmona susilaukė
šešių vaikų, iš kurių užaugo tik viena duktė, būsi
moji Anglijos karalienė Mary I. Taip, nesulaukęs
vyriško įpėdinio, Henry VUI sugalvojo išsituokti
su Catherine ir vesti Sir Thomas Boleyn dukrą
Ann. Kai popiežius Klemensas VII dėl skyrybų
svyravo ir vis negalėjo apsispręsti, karalius 1533
m. sausį slaptai vedė Ann Boleyn, o po kelių mė
nesių juos oficialiai sutuokė Canterbury arkivys
kupas Thomas Cranmer. Tų pačių metų rugsėjį
Ann pagimdė dukrą, kuri vėliau tapo Anglijos ka
raliene Elizabeth I. 1534 metais popiežius paga
liau apsisprendė ir paskelbė pirmąją santuoką su
Catherine dar galiojančia, kas praktiškai Henry
VIII ekskomunikavo iš Katalikų Bažnyčios. Tuo
tarpu Catherine nepasidavė ir savo bei savo duk
ters paveldėjimo teisių neatsisakė.
Taip iškilus ginčui tarp popiežiaus ir Anglijos
karaliaus Henry VIII dėl jo pirmųjų vedybų su
Catherine of Aragon galiojimo, Henry kreipėsi į
garsiuosius to meto reformatorius ir universite
tus, klausdamas jų nuomonės. Zvvingli ir kai kurie
kiti teologai tvirtino, kad tos vedybos buvo ne
galiojančios ir niekinės, tuo tarpu Liuteris jas
įvertino, kaip visiškai teisėtas. Karalius pasirinko
sau patogią nuomonę, gavo iš Canterbury arki
vyskupo skyrybas, metė Catherine ir vedė Ann
Boleyn.
Tai sužinojęs, popiežius 1534 m. Henry VIII
ekskomunikavo, o tasai, jam keršydamas, privertė
parlamentą priimti įstatymą, pagal kurį karalius
buvo pripažintas vyriausiu Anglijos Bažnyčios
valdovu, nepriklausomu nuo Romos. Po to vyko
visų Katalikų Bažnyčios nuosavybių nusavini
mas, tuo suduodant popiežiui stiprų finansinį
smūgį.
Bus daugiau.
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Nauja knyga apie lietuviškas monetas i D a n g o r a i ž i ų s t a t y t o j a i p a t i r t i e s
semiasi iš a r a b ų
Vilnius, spalio 6 d. (BNS) —
Prestižiniame Klaipėdos gyvenamųjų
ir komercinių patalpų kvartale Gandrališkėse sparčiai dygstančių dango
raižių statytojai diegia pačias moder
niausias pasaulyje naudojamas staty
bų technologijas.
Gandrališkių projektą įgyvendi
nančios Vakarų Lietuvos statybų
kompanijos „Plienas" vadovai ir ar
chitektai patirties sėmėsi Jungtin
iuose Arabų Emyratuose (JAE), kur
jau statomi dangoraižiai iki 800 met
rų aukščio, penktadienį praneša
dienraštis „Vakaro ekspresas".
„Pasisėmę patirties, šiandien
naudojame pačias pažangiausias
Lietuvos banko valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas (d) knygą „Lietuvos technologijas, kurios taikomos sta
monetos" įteikia dailininkui Broniui Leonavičiui.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. tant aukščiausius ir moderniausius
dangoraižius JAE", — sakė aukščiau
Vilnius, spalio 6 d. (ELTA) — ties kartoms.
Knygoje „Lietuvos monetos" pi sią Lietuvoje gyvenamąjį namą Gan
Lietuvos banko išleista gausiai ilius
truota knyga „Lietuvos monetos" šį nigų gamybos ekspertas Arūnas Dul- drališkių mikrorajone statančios ben
penktadienį pristatyta visuomenei kys, dailininkas grafikas Juozas Gal- drovės „Plienas" generalinis direkto
kus ir numizmatas Stanislovas Sa rius Gediminas Bartkevičius.
Vilniuje.
„Lietuvos bankas laikosi tradici jauskas pasakoja apie monetų kilmę
jos leisti knygas apie lito istoriją. ir jų kalybos tradicijas, gamybos tech
Naujoji knyga — pirmas tokio pobū nologiją, šiuolaikinius monetų apsau
džio ir didelės apimties mūsų leidinys gos požymius, apžvelgia Lietuvos nu
Vilnius, spalio 6 d. (BNS) - Iš
apie monetas", — sakė Lietuvos ban mizmatikos istoriją nuo karaliaus Užsienio reikalų ministerijos sekreto
ko valdybos pirmininkas Reinoldijus Mindaugo laikų iki šių dienų. Lei riaus posto pasitraukęs Albinas Ja
dinyje rašoma ir apie monetų dizaino
Šarkinas.
nuška galutinai neatmeta galimybės
Jis pažymėjo, kad naujoji knyga kūrimą: pateikiami konkursinių mo dirbti premjero Gedimino Kirkilo ko
turi didelę pažintinę bei istorinę ver netų projektų, eskizų ir kitos su mo mandoje, tačiau vis dėlto laiko tai
tę ir nūdienos skaitytojams, ir atei netų kūrimu susijusios medžiagos.
sunkiai įmanomu dalyku.
„Jei sutikčiau dirbti Vyriausybės
vadovo komandoje, tikrai nesėdėčiau
rankų sudėjęs, todėl vėl atsigautų są
garso ir vaizdo kūriniais (garso ir mokslo teorijų šalininkai. Nežinau,
Atkelta iš 1 psl.
kad jo agentams trūksta parako jiems vaizdo klipais). Nedraudžiami politi ar to reikia premjerui ir ar to reikia
pasipriešinti. STT stiprinimo klausi nės kampanijos dalyvių debatai, dis man? Geriau jau važiuosiu į Zarasus
mo ignoravimas šiandienos politinėje kusijos, politinių partijų nuostatų avių auginti", — interviu dienraščiui
darbotvarkėje tik pabrėžia tų tinklų pristatymas (tiesioginės transliacijos „Lietuvos rytas" sakė patyręs diplo
ir vaizdo ar garso įrašai)".
galią.
matas, tačiau neatmetė kalbų, kad
Tuo tarpu socialdemokratai tęsia
Jei prokurorai neįrodys Uspaski- gali tapti premjero vyriausiuoju pata
tradiciją pateikti niekines įstatymų cho kaltės ir jis grįžęs į Lietuvą per rėju.
pataisas, kurios tik imituoja pastan TV reklamuosis vaizdo įraše saulėly
G. Kirkilo vyriausiojo patarėjo
gas pažaboti politinę korupciją, bet iš dyje lakstydamas vandens motociklu postas liko laisvas po to, kai Juozas
esmės tėra dūmų uždanga. 2004 m. su jį apkabinusia gražiausia partijos Bernatonis buvo paskirtas Lietuvos
Sigitos Burbienės siūlymu Seimas nare šaukdamas: „Balsuok už mane ambasadoriumi Estijoje.
nustatė, kad politinė reklama išori ir tu galėsi taip!" - ar tai bus vaizdo
A. Januška teigia, kad išėjus iš
nės reklamos priemonėmis gali būti klipas? Ne, tai bus partijos nuostatų Užsienio reikalų ministerijos nutrū
skelbiama tik tam skirtuose stenduo pristatymas. Ir rodys tai iki begaly ko ir diplomatinė sutartis. Jis tikina,
se ir kitose vietose, kurias paskirs sa bės, nes pinigų vadovas iš Rytų turės kad nenori važiuoti į užsienį dirbti
vivaldybės administracijos direkto dar daugiau. Juk politinės TV rekla
rius. „TNS Gallup" duomenimis, mos galios esmė yra reklamai išleis
Nusižudė įmones
2005 m. pajamos iš lauko reklamos tas pinigų kiekis, o ne reklamos kūry
buvo trylika kartų mažesnės už kar binė forma.
Atkelta iš 1 psl.
tu sudėtas pajamas iš spaudos, TV ir
Politikai ir toliau bailiai vengia
Du nepažįstami vyrai pasitiko
radijo reklamos. Burbienės pataisos siūlymų įpareigoti transliuotojus
ignoravo trylika kartų didesnės prob skelbti politinę reklamą nemokamai. sportininką prie lifto, laužtuvu vožė
lemos sprendimą.
2004 m. TI Latvijos skyrius apskai jam per galvą ir ėmė talžyti jį kumš
čiais bei spardyti. Boksininkas nepra
Šiandien kita parlamentarė Bi čiavo, kad latvių politikų išlaidos vie
rado orientacijos ir sugebėjo užpuoli
rutė Vėsaitė siūlo Politinių partijų ir nam rinkėjui buvo penkiolika kartų
politinių kampanijų finansavimo ir didesnės nei britų politikų išlaidos, - kams pasipriešinti. Tada jie pabėgo.
Spalio 2 dieną Vilniaus miesto 3finansavimo kontrolės įstatymui Didžiojoje Britanijoje visi transliuo
keistą frazę: „Per radiją ir televiziją tojai privalo nemokamai suteikti poli ajame apylinkės teisme turėjo būti
nagrinėjama V Bieliausko byla, ta
draudžiama skleisti politinę reklamą tikams eterio agitacijai.
čiau posėdis neįvyko, nes nebuvo gau
tos psichiatrų išvados, ar kaltinama
sis už savo veiksmus gali būti teisia
mas. V Bieliauskas buvo priverstinai
* Trejomis rungtynėmis Ispa rungtyniauja Ramūnas Šiškaus- gydomas sustiprinto režimo stebėji
nijoje, Prancūzijoje ir Rusijoje kas ir Robertas Javtokas, ketvir mo sąlygomis Rokiškio psichiatrijos
prasidėjo pirmasis „NBA Eu tadieni šalies taurės turnyro pirmo ligoninėje, tačiau prieš savaitę iš ligo
ropos Live" krepšinio projektas, ku siose pusfinalio rungtynėse 108:75 ninės buvo paleistas.
Kovo pradžioje V Bieliauskas bu
riame NBA komandos išmėgins jėgas sutriuškino Atėnų „Maroussi" su Re
naldu
Seibučiu.
R.
Šiškauskas
nuga
vo
pastebėtas
vaikštantis netoli Vil
su vienomis pajėgiausių Senojo žemy
no komandų. Jau pirmąją projekto lėtojams pelnė 12, R. Javtokas — 1 niaus Santuokų rūmų, išsitepęs uo
giene ir apsinuoginęs. Į įvykio vietą
dieną istorine pergalę iškovojo būsi tašką.
* Ketvirtadienį |vyko dar atvykusiems policijos patruliams dėl
moji Kauno „Žalgirio" varžovė ULEB
Eurolygos krepšinio turnyro C grupė dešimt 2006-2007 metų NHL re savo elgesio V. Bieliauskas nieko pa
je „Winterthur FC Barcelona" (Ispa guliariojo sezono rungtynių. Per aiškinti negalėjo. Vyriškiui pareigū
nija), savo žiūrovų akivaizdoje 104:99 galingai čempionatą pradėjo nai iškvietė greitąją pagalbą. Medikai
įveikusi praėjusį sezoną į NBA at New York „Rangers" komanda", ku verslininką buvo išvežę i ligoninę.
krintamąsias varžybas nepatekusią rioje nežaidė Darius Kasparaitis, na
Po incidento policijos pareigūnai
muose
5:2
nugalėjo
Washington,
DC,
Philadelphia „76ers".
apžiūrėjo V Bieliausko butą, esanti
„Capitals"
su
Dainiumi
Zubrumi.
Per
* Graikijos vyrų krepšinio
netoli Santuokų rūmų.
čempionė Atėnų „Panathinai- 20 min., D. Zubrus kartą smūgiavo į
Beveik visi baldai ir buto sienos
kos" komanda, kurios gretose vartus bei gavo dvi baudos minutes.
buvo sukapotos kirviu. Anot liudinin

Gandrališkėse daug dėmesio
skirta namo laikančioms monolitinio
gelžbetonio konstrukcijoms: staty
boms naudojamas pačios aukščiau
sios klasės betonas, pastato pamatai
įleisti į 10 metrų gylį.
Visa technologija apskaičiuota
taip, kad pastato konstrukcija būtų
visiškai apsaugota nuo svyravimo,
gamtos stichijų ir atmosferos povei
kio.
Pučiant uraganiniam vėjui, net
viršutinių aukštų gyventojai nepajus
nė menkiausio virptelėjimo.
Dangoraižio išorės apdailai nau
dojamos jūriniam klimatui atsparios
fasadinės plokštės „Eternit", taip pat
montuojami tokio tipo daugiaaukš
čiams pritaikyti medinio profilio lan
gai, o jiems įstiklinti naudojami grū
dinto stiklo paketai su specialia ap
saugine plėvele, todėl stiklai yra
praktiškai neišdaužiami ir garantuo
ja gyventojų saugumą.

A. Januška augins avis arba dirbs premjerui

Kova su korupcijai atidedama

ambasadoriumi.
Dienraščiui diplomatas taip pat
argumentuoja savo pasitraukimo iš
posto priežastis. Pasak jo, dirbant mi
nisterijos vadovybėje reikalingas vi
siškas pasitikėjimas, o neatsklei
džiant valstybės paslapčių ar nepa
kenkiant valstybės interesams ne vi
sada galima viešai atsakyti į kritiką.
„Be pasitikėjimo, reikia ir para
mos. Kai Rusijoje buvo suklastoti ma
no telefono pokalbiai, sulaukiau tik
vieno Lietuvos politiko skambučio —
Vytauto Landsbergio. Jis man pareiš
kė paramą. Visiems kitiems viešai tu
rėjau aiškintis, kad tikrai neorgani
zuoju savo bičiulio Baltarusijos opozi
cijos veikėjo Aleksandro Milinkevičiaus nužudymo. Neseniai vietoj pa
ramos man ant galvos buvo užverstas
dar vienas šiukšlių kibiras. Gruzijos
esame kaltinami už tariamą pervers
mo organizavimą. Gerai dar tiek, kad
Lietuvos teisėsauga supranta politinę
šio reikalo potekstę", — kalbėjo bu
vęs ministerijos sekretorius.

„ S t a t u s " vadovas
kų, tai padarė pats V Bieliauskas, ieš
kodamas neva Lietuvos specialiųjų
tarnybų sumontuotos slapto pasik
lausymo aparatūros
Be to, Vilniaus policija buvo pra
dėjusi tyrimą ir dėl V Bieliausko
skambučio į Prezidentūrą.
Policijos duomenimis, V Bieliaus
kas balandžio pabaigoje paskambino
prezidento Valdo Adamkaus sekreto
rės telefonu, jos reikalavo sujungti jį
su šalies vadovu. Verslininkas iš pra
džių gražiai paaiškino, kad nori pasi
kalbėti su V Adamkumi apie Lietuvos
karių misijas Afganistane, teigė no
rintis paprašyti, kad kariai ten nebū
tų siunčiami.
Tačiau sekretorei atsisakius su
jungti V Bieliauską su prezidentu,
verslininkas pradėjo plūstis. Prezi
dentūros darbuotojai pasirodė, kad
skambinantis žmogus gali būti išgė
ręs, nes jis pasakė tokius žodžius, dėl
kurių vėliau buvo pradėtas ikiteismi
nis tyrimas.
Kaip buvo skelbta žiniasklaidoje.
įtakingos įmonės „Status"' vadovas V
Bieliauskas neslėpė Maskvoje baigęs
KGB mokslus ir tarnavęs specialio
sios paskirties žvalgybos būrio vadu
Sovietų Sąjungos ir Afganistano pa
sienyje.
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sustabdytas nuo 6 vai. 30 min. ryto
iki 3 vai. popiet ir vėl nuo 6 vai. va
karo iki vidurnakčio, o trijų valandų
tarpe teikiamos tik privalomos mini
malios paslaugos. Be to, ketvirtadie
nį pradėtą streiką tęsia spaudos žur
nalistai, reikalaujantys atnaujinti jų
kolektyvinių derybų chartiją, taigi
penktadienį laikraščiai nepasirodė.

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP Reuters, AR lnterfax

fASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)
f.

M. Saakašviiis paskelbė pergalę

EUROPA
RYGA
Latvijos prezidentė Vairą VikėFreiberga atsisakė dalyvauti kovoje
dėl Jungtinių Tautų (JT) generalinio
sekretoriaus posto. V Vikė-Freiberga
nusprendė atšaukti savo kandida
tūrą pasikonsultavusi su Lietuvos ir
Estijos vadovais. Sis sprendimas su
sijęs su pirmadienį vykusiu neoficia
liu balsavimu JT Saugumo Taryboje,
pagal kurio rezultatus didžiausios
paramos, kaip ir per visus ankstes
nius, susilaukė Pietų Korėjos užsie
nio reikalų ministras Ban Ki-Moon, o
Latvijos vadovė užėmė trečią vietą.

Šventė prie M. Saakašvilio partijos būstinės.

tving rtirn Caucasians" 'uc:r

Tbilisis, spalio 6 d. („Reu- proc. slenksčic nesugebėjo įveikti
ters"/BNS) — Gruzijos prezidentas partija „Gruzijos kelias", vadovauja
Michailas Saakašviiis paskelbė jo va ma buvusios Gruzijos užsienio rei
dovaujamos valdančiosios partijos kalų ministrės Salomės Zurabišvili, ir
pergalę vietos savivaldybių rinki Nacionalinė ideologijos partija.
muose, kurie vyko iškilus didžiulei
Valdančiosios partijos pergalę ro
santykių su Rusija krizei.
do ir lygiagrečiai skaičiuojami rinkė
„Sužinoti pirminiai apklausų jų balsai.
prie išėjimo iš rinkimų apylinkių re
Rinkimus stebėjo vietos ir tarp
zultatai. Esu laimingas, jog galiu pa tautiniai stebėtojai iš ESBO ir Eu
skelbti, kad Vieningasis nacionalinis ropos Tarybos. Gruzijos opozicijos ir
judėjimas iškovojo įspūdingą pergalę nevyriausybinių organizacijų atsto
vietos rinkimuose", — sakė M. Sa vai anksčiau sakė, kad buvo pažeidi
akašviiis praėjus valandai po rinkimų mų per balsavimą.
apylinkių uždarymo per susitikimą
Stebėtojai pažymėjo, jog pasitai
su valdančiosios partijos šalininkais, kė atvejų, kad per balsavimą buvo da
taip pat vyriausybės ir parlamento romas spaudimas rinkėjams, ne
nariais.
mažai buvo netikslumų rinkimų są
Pagal šios apklausos rezultatus, rašuose ir rinkėjai buvo agituojami.
kurie buvo susumuoti tik Gruzijos
Pats M. Saakašviiis sakė, kad, jo
sostinėje, M. Saakašvilio partija Tbi duomenimis, valdančioji partija su
lisyje gavo 53.7 proc. balsų.
rinko visoje šalyje apie 70 proc. balsų.
Rinkimuose dalyvavo opozicinės
Prezidentas pavadino savo parti
partijos, iš kurių kiekviena gavo po jos pergalę „atsakymu skeptikams",
mažiau nei 10 proc. balsų. Opozicija netikintiems sėkme dabartinės val
kritikuoja M. Saakašvilj už nepakan džios, kuri, pasak jo, pasiekė didelių
kamai sėkmingas ekonomikos refor laimėjimų.
mas, žmogaus teisių pažeidimą ir per
„Tačiau tikrasis darbas praside
lėtai vykdomą teismų reformą.
da tik dabar", — sakė Gruzijos prezi
Paskui pirmaujančią partiją su dentas.
8.1 proc. eina Davitašvilio, Chidašelio
Rusija šią savaitę paskelbė trans
ir Berdzenišvilio susivienijimas, tre porto ir finansinę blokadą Gruzijai,
čiojoje vietoje yra Leiboristų partija, atsakydama į keturių Rusijos kari
kuri surinko 5.2 proc. balsų. Ketvir ninkų, apkaltintų šnipinėjimu, areš
toji — partija „Pramonė išgelbės tą. Be to, įvairūs Rusijos politikai ne
Gruziją", surinko 5.2 procento.
kartą sakė, kad Gruzijai, gali būti tai
Pagal apklausos duomenis, 4 komos griežtesnės priemonės.

STOKHOLMAS
Naujasis Švedijos centro deši
niųjų ministras pirmininkas penkta
dienį užsienio reikalų ministru ne
tikėtai paskyrė buvusį Jungtinių
Tautų (JT) pasiuntinį Carl Bildt, o fi
nansų ministro postą patikėjo svar
biam ekonomikos patarėjui. C. Bildt,
kuris buvo paskutinis centro deši
niųjų ministras pirmininkas prieš
tai, kai į valdžią atėjo 12 metų šaliai
vadovavę socialdemokratai, į politiką
grįžo po septynerių metų pertraukos.
LIUKSEMBURGAS
Europos Sąjungos (ES) ambasa
doriai penktadienį paskutinę minutę
patvirtino susitarimą su Jungtinėmis
Valstijomis dėl asmeninių transat
lantinių skrydžių keleivių duomenų
perdavimo JAV pareigūnams, kad pa
dėtų kovoti su terorizmu. Pagal šį su
sitarimą, pakeitusį ankstesnį paktą,
JAV teisėsaugos tarnyboms bus su
teiktas lengvesnis priėjimas prie to
kių asmeninių keleivių duomenų
kaip gyvenamosios vietos adresas ir
kreditinės kortelės informacija.
ROMA
Viešojo transporto streikas penk
tadienį sukėlė chaosą didžiuosiuose
Italijos miestuose. Gruodį pasibaigus
kolektyviniam susitarimui, trys di
džiosios viešojo transporto profsą
jungos rengia jau penktąjį šiemet
streiką. Romoje autobusų, metro
traukinių ir tramvajų eismas visiškai

ATLANTIC

xpressu

PRAHA
Islamistinė ekstremistų grupuo
tė rengėsi užgrobti sinagogą Prahoje
ir surengti žydų žudynes per judėjų
Naujuosius metus. Sis teroro aktas
buvo rezgamas kaip kerštas už JAV
veiksmus Irake ir tai, kad amerikie
čiai remia žydų valstybę.
BRIUSELIS
Europos įmonės skiria vis dau
giau lėšų produktų moksliniams tyri
mams ir technologijų plėtrai, tačiau
vis dar atsilieka nuo pagrindinių ne
Europos Sąjungos (ES) konkurentų.
Tūkstantis didžiausių ES įmonių
2005-2006 metais padidino savo iš
laidas moksliniams tyrimams ir tech
nologijų plėtrai vidutiniškai 5.3 proc.
Pirmoje vietoje pasaulyje pagal iš
laidas moksliniams tyrimams ir tech
nologijų plėtrai yra JAV automobilių
milžinė „Ford Motdrs", kuri šiam
tikslui per metus skyrė 8.6 mlrd. do
lerių.

RUSIJA
MASKVA
Rusija penktadienį deportavo iš
šalies 143 Gruzijos piliečius, apkal
tintus nelegaliu buvimu šalyje, taip
suduodama naują smūgį savo pie
tinei kaimynei. Gruzinai lėktuvu II76 buvo išskraidinti į Tbilisį iš ka
rinio oro uosto, esančio prie Mask
vos.

A R T I M I E J I RYTAI
BAGHDAD
JAV valstybės sekretorė Condoleezza Rice netikėtai atskrido į Baghdad paraginti Irako vadovus išspręsti
nesutarimus. „Mūsų vaidmuo yra pa
remti visas ginčo šalis ir paraginti jas
dirbti, kad kuo greičiau visa tai būtų
išspręsta, nes akivaizdu, kad saugu
mo padėtis nėra tokia, kad jai padė
tų politinis neveiklumas", — sakė C.
Rice.

1-800-775-SEND
www.atfanticexpresscorp.com

Dėl M . Foley laiškų pradėtas tyrimas
Atkelta iš 1 psl.
Etikos komiteto pirmininkas,
Atstovų Rūmų narys respublikonas
Richard Hastings teigė, kad praneši
mai apie M. Foley žinutes nepilna
mečiams praktikantams „pribloškė"
visą Kongresą.
Jaunieji praktikantai, kurie Ka
pitolijaus kalvoje vadinami pažais,
yra moksleiviai, kurie likus viene
riems metams iki vidurinės mokyklos
baigimo vieną semestrą praleidžia
Washington, DC, dirbdami Kongreso
narių padėjėjais.
Aukštas komisijos narys demok
ratas Howard Berman pažymėjo, kad
įstatymų leidėjai tyrimą nori užbaigti
per „kelias savaites".
Atstovų Rūmų pirmininkas D.
Hastert, susilaukęs kritikos dėl savo
elgesio skandalo metu, pažadėjo visa
pusiškai talkinti tyrėjams ir pripaži

no, kad kilus skandalui, buvo padary
ta klaidų.
„Labai apgailestauju, kad taip
įvyko",— sakė jis ketvirtadienį per
spaudos konferenciją, kuri buvo su
rengta jo tvirtovėje Illinois valstijoje.
„Bet kuris asmuo, kuris bus pri
pažintas kaltu dėl nederamo elgesio,
susijusio su seksualiniu kontaktu, ar
bendravimo su praktikantu, turės ne
delsiant atsistatydinti arba bus at
leistas", — sakė D. Hastert.
D. Hastert pažymėjo paprašęs
komiteto parengti rekomendacijas
dėl būsimo įstatymų leidėjų ir prakti
kantu bendravimo bei kontaktų.
D. Hastert tvirtino, kad apie ži
nučių turinį sužinojo tik praėjusį
penktadienį ir kad Respublikonų par
tija iš karto ėmėsi veiksmų. Tačiau jis
pripažino, kad M. Foley jau anksčiau
buvo perspėtas dėl panašios žinutės.

Ocea>
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Kroviniu gaberimas
J laivu i visas pasaulio šalis.
Krovniu gabenimas
lėktuvu t visas pasaulio šalis.

AlrFrelght

Auto
Automobiliu pirkimas bei
SHJ-Mtrnas t visas pasaulio ša;is
Krovimu pervežimas
viso Į e Arnenkoje.

f Small Packaaes

Trucking

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei
pristatymas i namus Uetuvoje. Latvijoje,
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje.
8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Te/. 1
fax. 1 708-599-9682
Tel. T

708-599-9680
800-775-7363
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Chirurgai

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
wwyv.cantefforHjr9efyafxfcreastheaith.o0r

GEDAS M. GRINIS, MD
lnkstų,puslės ir prostatos
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center
10400 75 St v Kenosha<_WI 53142

(262) 948-6990
Chiropraktika ir
manualinė terapija
Amb«

Telefonas (708)239-0909

H*a

• Manualinė terapija
Center • Chiropraktika
"• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga
• Kraujo tyrimai
• Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija R. Kerelytė
Chiropraktikos gydytoja

JAV LB KV Socialinių reikalų taryba
Dr. VILIUS MIKAITIS
Dr. ANDRIUS KUDIRKA
Dr. JUSTYNA STENGELE

Šeimos daktarai ir chirurgai

Healthy Connection
CNropractic & Rehab OWc

S

Manualinė ir fizinė terapija, sporto
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų
patarimai.

16547 W. 159 Street
Lockport, IL 60441

Tel. 8 1 5 - 8 3 4 - 9 0 7 5 / 9 0 7 6
Kalbame lietuviukai

Ausų, nosies, gerklės
ligos
VYTENIS GRYBAUSKAS, M . D.
SUSAN T . LYON, M . D .
Ausų, Nosies, Gerklės ligos
Chirurgija, Klausos aparatai
7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

Širdies ir kraujagyslių
ligos
Cardiac Diagnosis, LTD.
4901 W. 79 t h St.
Burbank, IL 60459

Tel. 708-424-2024
RIMGAUDAS NEMICKAS M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

10811 W . 1 4 3 " SL Oriand Park, IL 60467
Priklauso Palos C o m m u n i t y Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel 708-460-2500
Valandos pagal susitarimą

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst IL 60126
630-941-2609

Sandra Rasa Valaitis, MD
šlapimo pūslės Inkontinencija.
gimdos, makšties ir pūsles ištrūkimas,
gydymas bei chirurgija
Priklauso University of Chicago,
MacNeal. Hinsdale ir La Crange Hospital

Tel. 773-834-8622
Valandos pagal susitarimą

Stuburo ir skausmo ligos
JONAS V . P R U N S K I S , M D
TERR1 DALIAS PRUNSK1S, M D
MAUNAJC V . RANA, M D
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.illinolspaln.com

Akių ligų specialistai
UNAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge
Tel. (70S) 636-6622
Holy Cross Hospital, #410S

Tel. (773) 884-7960

Dr. ELIGIJUS LEUS
Akių ligos ir chirurgija
1192 VValter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200
Joliet, IL 60435

Tel. 815-723-1854
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
Vidaus ligos

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGOS

KARTXX.OGAS-ŠIRDIES UCOS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road,

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab tel. 773-471-3300
GAJUE SABALIAUSKAS, M.D.
KARDIOLOGE — ŠIRDIES LIGOS
Midvvest Heart Specialists
59O0 W. 127th SL Ste 200
Lemont, IL 60439
630-719-4799.
Priklauso Good Samaritan, Central DuPage,
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms
1

Ginekologija

Tel. 773-585-2802
Valandos pagal susitarimą kasdien,
išskyrus sekmadienį

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Tel. 773-434-2123
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS V1ŽJNAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6 9 1 8 W . A r c h e r A v e . S t . 5 ir 6
Chicago, IL 6 0 6 3 8

Tel. 773-229-9965
RAMONĄ C. MARSH, M D SC
Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A
Dovvners G rovė, IL 60515
630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906
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6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

Dr. Vida (.Puodžiūnienė

2711 VVest 71 Street,
Chicago, IL 60629

Valandos pagal susitarimą

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

ASMENINIŲ DOKUMENTŲ TVARKYMAS:
TIKĖKIMĖS GERIAUSIO, BET BŪKIME
PASIRUOŠĘ VISKAM
Nuo pat gimimo kiekvieno mūsų
gyvenimas yra neatsiejamai susijęs
su dokumentais. Su asmeniniais ir
verslo įsipareigojimais, su dokumen
tais, išduodamais įvairių valdžios ins
titucijų, gydymo įstaigų, bankų sąs
kaitomis ir daugeliu kitų kasdieninio
gyvenimo detalėmis greitai apau
gančių ir, atrodo, ne tokių jau reikš
mingų dalykų.
Dauguma žmonių puikiai žino ir
gali iškart pasakyti, kokiame banke
turi asmeninę sąskaitą ir kur laiko
čekių knygelę. Kita vertus, visų per
ilgus metus sukauptų asmeninių
dokumentų tvarkymas gali pasirodyti
ne tokia jau paprasta užduotis. Pa
bandykite staiga prisiminti, kur nukišote užpraeitų metų mokesčių
dokumentus, ar kada paskutinį kartą
matėte savo vidurinės mokyklos bai
gimo diplomą. Net jei maždaug ži
note, kur prireikus galėtumėte ieš
koti šių dokumentų, privalote savęs
paklausti, ar to pakanka, kad, tarki
me, stichinės nelaimės atveju būtu
mėte pasirengę išsaugoti savo tapaty
bę, turtą bei sveikatą.
Pagyvenusiems žmonėms tvar
kyti įvairius finansinius, medicini
nius bei teisinius dokumentus pa
prastai padeda giminės ar profesio
nalūs patarėjai. Deja, dažnai net ir
šie patikėtiniai beveik nenutuokia
apie visus jūsų turimus dokumentus,
svarbius asmeninius duomenis bei jų
laikymo vietą. Todėl, atsitikus neti
kėtumui, jūsų artimieji gali turėti
nemažai papildomų rūpesčių. Norint
to išvengti, kiekvienam būtų naudin
ga turėti tinkamai sutvarkytą asme
ninę bylą - visų pagrindinių doku
mentų saugyklą, kurios laikymo vietą
žinotumėte jūs ir kas nors iš arti
mųjų. Joje turėtų būti sukaupti visi
duomenys bei dokumentų kopijos asmeniniai (įrodantys tapatybę bei
biografiniai), medicininiai (dėl drau
dimo, persirgtų ligų, vartojamų vais
tų ir pan.), finansiniai (banko sąskai
tų, paskolų, mokėtų mokesčių ir pan).,
taip pat - testamentų kopijos bei įga
liojimai. Šioje byloje taip pat turi būti
surašyta, kur, prireikus, galima rasti
visų dokumentų originalus.
Asmeniniai dokumentai bei
duomenys, kuriuos reikėtų įt
raukti Į asmens bylą:
• Tapatybės dokumentai (įrodan
tys jūsų vardą, adresą, gimimo datą
bei visas turėtas pavardes, Sočiai
Security numerį - pasas, vairuotojo
teisės, gimimo, mirties bei santuokos
liudijimai ir pan.);
• Išsilavinimą bei karinės tarny
bos atlikimą įrodantys dokumentai;
• Sudarykite visų darboviečių
sąrašą su jų kontaktiniais duomeni
mis bei datomis, kada ten dirbote;
• Informacija apie priklausymą
visuomeninėms bei religinėms orga
nizacijoms, tų organizacijų kontak
tiniai duomenys;
• Artimiausių giminaičių, draugų
sąrašas su jų kontaktine informacija,
taip pat - informacija apie gydytojus,
teisinius patarėjus ir pan.;
• Įvairūs įgaliojimai (Power of
Attorney, Living Wills ir pan.).
• Ant atskiro lapo surašykite,
kur laikote savo bei sutuoktinio tes

tamentą (nebūtina atskleisti jo tu
rinio), taip pat, jei norite, pateikite
nurodymus dėl laidotuvių. Turėkite
omenyje, jog testamento originalas
(jūsų pasirašytas ir patvirtintas liu
dininkų) yra vienintelis dokumentas,
leisiantis paveldėtojams pareikšti
teises į jiems paliktą turtą. Kopijos
tam netinka. Jei nebus galima rasti
testamento originalo, įstatymai nu
mato, jog automatiškai bus laikoma,
jog jūs jį specialiai sunaikinote, nes
persigalvojote dėl to, kas jame buvo
surašyta. Geriausia išeitis būtų testa
mento originalą saugoti specialiose
saugyklose ar pas savo advokatą.
• Dokumentai, kurie nurodo, kas
turi teisę perimti jūsų pensijinius fon
dus (retirement accounts) - kadangi
testamento pagalba šie fondai nėra
tvarkomi, būtina turėti formų, išduo
damų organizacijų, tvarkančių Jūsų
pensijinius fondus, kopijas, kuriose
įrašyti paveldėtojai (beneficiaries).
Medicininiai d o k u m e n t a i :
• Gydytojų, vaistinių, ligoninių
kontaktiniai duomenys;
• Specialiai surašyta šeimos bei
asmeninė ligų istorija (apie persirg
tas ligas, operacijas, paveldėjimo fak
torius, alergijas, skiepus);
• Medicininio draudimo informacija.
Finansiniai dokumentai:
• Nekilnojamojo turto nuosavybės
bei paskolų mokėjimo dokumentai;
• Informacija apie Sočiai Security
(uždirbtus kreditus bei sumokėtus
mokesčius);
• Atskirame sąraše išvardinkite
savo pajamų šaltinius, surašykite
visas turimas banko bei kredito kor
telių sąskaitas (galite nepateikti nu
merių, bet būtinai nurodykite bankų
kontaktinę informaciją - prireikus,
bus galima surasti jūsų duomenis
pagal Sočiai Security numerį);
• Informacija apie investicijas,
taip pat - apie turimas paskolas;
• Draudimo dokumentai - auto
mobilių, gyvybės, sveikatos;
• Mokesčių dokumentai (tax returns) - jei turite, visų paskutiniųjų
šešerių metų. Taip pat - mokėtų
nuosavybės mokesčių įrodymai;
• Automobilių nuosavybės liudiji
mai (Certificate of Title) bei jų regis
tracijos dokumentai.
• Jei laikote kokius nors doku
mentus ar daiktus banko saugyklose
(safe deposit box), nurodykite, kur jos
yra ir kur yra jų raktai. Taip pat
smulkiai išvardinkite visus jose laiko
mus daiktus. Nurodykite, kur laikote
šeimos relikvijas, brangenybes ir pan.
Taip pat, jei norite, galite sudaryti
viso turimo turto inventorių.
Sudarytą asmens bylą laikykite
slaptoje vietoje, tačiau praneškite
bent vienam asmeniui, kuriuo visiš
kai pasitikite, kur ji yra. Originalius
dokumentus laikykite atskirai, ge
riausia - specialiai įsigytame ugniai
atspariame seife atokioje vietoje na
muose ar banko saugykloje. Galite
neabejoti, jog tvarkingai laikomi
dokumentai bei išsamios asmens by
los turėjimas labai pagelbės įvairiau
siose situacijose tiek jums patiems,
tiek jūsų artimiesiems.
Pagal amerikiečių spaudą parengė
Vaida Maleckaitė
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Dermatologijos ligų ir odos v ė ž i o
specialybė, kosmetinė chirurgija,
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balinimas
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Odos ligų specialistas gydo odos auglius,
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Kosmetinė chirurgija.
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* Moteris pirktų darbą. Susikalba
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VILNIUS 2006
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš
įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai.
PIGIA USIOS KAINOS!!!

773-585-9500
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PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.
ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192
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40-24 235th Street Douglaston, NY 11363
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS
Fax. 718-423-3979
E-mail: vyttours@earthlink.net
Web site: vwvw.vytistours.com

ATSTOVYBE ČIKAGOIE
Rita Penčylienė tel/fax 708-923-0280
E-mail: pencylar@comcast.net

Bronė Barakauskienė tel. 708-403-5717
Fax 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aol.com
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A p i e šokantį bananą
Dainavoje
ZITA PETKIENE
Dainavoje vykstantys lietuvių
tautinių šokių mokytojų kursai pa
prastai suteikia dalyviams gausybę
praktiškų žinių, atnaujina patyrusių
mokytojų pasišventimą ir t u o pačiu
ugdo ir ruošia jaunosios k a r t o s ats
tovus įsijungti į neįkainuojamą sava
norio darbą. Kursuose taip p a t vyks
ta pasiruošimas būsimai tautinių šo
kių šventei, ar ji būtų ruošiama Lie
tuvoje, ar Siaurės Amerikoje. Sto
vykla savaime sudaro mokytojams
puikias bendravimo sąlygas susi
pažinti, aptarti atsirandančias prob
lemas, sužinoti apie kitų vienetų
veiklą, pasidalinti kūrybingomis min
timis ir pasisemti naudingų patarimų
iš kitų patirties. Lietuvių tautinių
šokių instituto naujos valdybos su
ruošti kursai, kurie įvyko š.m. rugpiūčio 13-20 d., nenuvylė.

Vadovai atvyko iš Kanados — To
ronto ir Hamilton, o iš Amerikos
buvo atstovaujama vienetams iš San
Diego, Los Angeles, Philadelphia,
Seattle, Boston, Pittsburgh, Cleveland, Chicago, Lemont, Detroit ir
Madison
Labai ačiū visiems, kurie savo
nuoširdžiu bendradarbiavimu pri
sidėjo prie „šokančio banano" kursų
sėkmės. Ypač ačiū kursų filmuotojai,
LTŠI vicepirmininkei Aldonai Zanderienei, jau ne pirmą sykį parūpinu
siai šias labai reikalingas paslaugas,
ir Tomui Mikuckiui, kuris montuoja
kursų DVD. Labai ačiū LTŠI valdy
bos narei Ritai Karasiejienei už ne
pailstamas pastangas, ryšininkaujant
su Lietuva. Dėkojame LTŠI sekre
torei Vidai Brazaitytei už sklandžiai
pravestą registraciją ir už spausdin
tos medžiagos tvarkingą bei greitą
v

parūpinimą visiems dalyviams. LTSI
Nuo pat kursų atidarymo LTŠI džiaugiasi savo iždininke, Rėdą Pliupirmininkės Danguolės V a r n i e n ė s riene, kurios kruopštus vadovavimas
energija, kūrybingumas, gražus va pelnė papildomą „priemoką": Insti
dovavimas ir didelis e n t u z i a z m a s t u t a s ką tik nusipirko dauginimo
uždegė visus stovyklautojus ir įtrau aparatą. Ačiū akordeonistei Rasai
kė į darbą su šypsena. Kadangi kur Poskočimienei (kaip apsieitumėm
sų dienotvarkė nelengva (didžiausias šokių kursuose be gabios akompaniadėmesys skiriamas s u s i p a ž i n t i su torės? O jinai ne tik muzikė, bet ir
2007 metais įvyksiančia Lietuvos tautinių šokių mokytoja...). Audėjai
Dainų šventės šokių dienos progra žinovei Violetai Smieliauskaiteima), kad atsvertų rimtą darbo po Fabianovich labai ačiū už rūbų paro
būdį, pirmininkės pasiūlytas žais dėlę bei pasidalintas žinias apie aumingas ženklas—šokantis b a n a n a s —
tapo šių kursų simboliu. Ištisą sa
vaitę šokančio b a n a n o ž e n k l i u k a s
žadino šiltas šypsenas ir dalyviams
priminė neaprėpiamą
malonumą,
kurį šokėjas patiria per lietuvišką
tautinį šokį.
Kursų „žvaigždė" buvo iš Lie
tuvos atvykusi Dainų šventės šokių
dienos meno vadovė Laima Kisie
lienė, dalyvaujanti LTŠI kursų sa
vaitėje jau ketvirtą kartą. Per savaitę
viešniai teko nešti kone sunkiausią
naštą: kursuose buvo mokoma 16 šo
kių, o devynis jų mokė Laimutė. Bet
be šokių, ji taip pat pravedė pamo
kas, supažindindama j a u n e s n i u s mo
kytojus su Lietuvos liaudies šokio
bruožais, ir dar per papildomas teori
nes pamokas mokė apie tautinių šo
kių choreografijos ženklų pažinimą
bei šokio aprašymą. J o s įnašas į
kursų savaitę buvo toks svarbus, kad
kursų uždarymo m e t u Danguolė
Varnienė pakvietė Laimutę dalyvauti
v

prezidiume, kartu su LTSI valdybos
nariais. Atsisveikinant Laimutė pa
sakė, kad „...Man, atvažiavusiai iš
Lietuvos, norisi kuo daugiau j u m s
atiduoti....Esu laiminga, kad nors
kiek galėjau jums padėti
"
Dieną šokom ir mokėmės, vaka
rais mokėmės dar daugiau, stebėjome
vaizdo juosteles iš įvairių šokio ren
ginių Lietuvoje. Iki vėlyvos nakties
dalinomės anekdotais apie savo vie
netų parengimus ir problemas; ėjom
gulti ir, aišku, sapnavome tautinius
šokius. Ryte, vos nubudę, žiūrėk, tar
pusavy jau diskutuojame būsimą
išeivijos lietuvių tautinių šokių šven
tę, kuri turėtų įvykti 2008 metais.
Šventės meno vadovė b u s Danguolė
Varnienė. Turbūt ne visi žino, kad
šventės vietą nustato ne institutes,
bet JAV Lietuvių Bendruomenė. Liko
mažiau kaip dveji metai ruošos dar
bams, o vieta dar galutinai nenus
tatyta. Su dideliu susidomėjimu lau
kiame Bendruomenės n u t a r i m o . . . .
Kursuose dalyvavo 58 stovyklau
tojai, atstovaujantys 17 v ' , n e t ų .

Tautinių šokių grupių vadovai ir mokytojai, dalyvavę LTŠI kursuose š.m. r u g 
pjūčio 13-20 d. Dainavoje. Antroje eilėje iš kairės sėdi: garbės viešnia, 2007 m.
Lietuvoje ruošiamos dainų šventės šokių dienos meno vadovė Laima Kisielienė;
IV iš kairės — dabartinė LTŠI pirmininkė Danguolė Varnienė, V — buvusi LTŠI
pirmininkė Nijolė Pupienė.

tentiškus tautinius rūbus. Ačiū visiems mokytojams, kurie mokė šokius arba pravedė pramankštą: Romui Janušoniui, Ritai Karasiejienei,
Audrai Lintakienei, Gintarui Grinkevičiui, Tomui Mikuckiui.
Be abejo, dėkojame puikiai šeimininkei Zitai Kušeliauskienei, kurios nepaprastai gardžių valgių dėka
daug kas iš stovyklautojų grįžo namo,

svarstydamas mįslę: „Na, kaip atsitiko, kad priaugau svorio šokių stovykioje!" Taip pat negalima pamiršti
komendanto Juozo Karasiejaus, kurio skambus baritonas laikrodžio tikslumu ragino sąžiningai laikytis
dienotvarkės. Dar buvo pulkas neišvardintų savanorių, prisidėjusių prie
šių kursų sėkmės. Esame jiems taip
pat labia dėkingi.
Neaišku, kiek išeivijoje veikian
čių tautinių šokių ratelių nutars va
žiuoti į Lietuvos Dainų šventę 2007
metais. Tai priklausys nuo kiekvieno
vieneto finansinės padėties bei ryžto
dalyvauti. Tačiau laikas registruotis
greit artėja, užpildytą registracijos
anketą reikia atsiųsti iki š.m. spalio
10 d. Registracijos klausimais pra
šome kreiptis į LTŠI ryšininkę su
Lietuva Ritą Karasiejienę, e-paštas
karasiejus@hotmail.com.
Vadovai, įsidėmėkite: ateinan
čiais metais, tautinių šokių mokytojų
kursų savaitė Dainavoje įvyks rug
pjūčio 12-19 d. Lauksime atvykstant
atstovų iš visų vienetų, kurie ketina
dalyvauti 2008 metais įvyksiančioje
išeivijos tautinių šokių šventėje.
Beje, naujesni šokių vienetai, kurie
dar neužmezgė ryšio su institutu,
maloniai kviečiami prisistatyti ir įsi
jungti į mūsų gretas. Kreipkitės į
sekretorę Vidą Brazaitytę, v i d a b r a z a i t i s @ h o t m a i l . c o m . Sėkmės vi
Tautinių šokiu mokytojų kursuose Dainavoje talentu vakare jaunimas skaniai
siems!

j u o k i n o žiūrovus savo komiška choreografija.
Nijolės Semėnaitės Etzvviiler nuotraukos

Romantiškos Klasikinės Unikalios Puokštės
o ^ Atributikos pokyliams nuoma
o ^ G ė l ė s visoms p r o g o m s j Lietuvą
c^> Visada šviežios egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės
O v V e s t u v i n ė s ir p r o g i n ė s k o m p o z i c i j o s
o ^ L a i d o t u v i ų krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės
O* B a ž n y č i ų , p o k y l i ų salių d e k o r a v i m a s
Pristatymas 7 dienas per savaitę
Čikagoje, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje!

% FūHutr^
^_y

1120 State St., Lemont. IL

630 257 0339
888 594 6604
www.alwayswithflowers.com
www.alwayswithflowers.net

telefbra.

% ruHūzrs
+S

i

8015 W. 79th St., Justke, IL

708 594 6604
www.alwayswithflowerstoo.com

teleflora.
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JAUNA PORA PADEDA
VARGSTANTIEMS
Nida Degesytė su savo vyru
David Kocan š.m. rugpjūčio 13 d. įsto
jo į JAV Taikos korpusą (Peace
Corps) ir iškeliavo į kaitrią ir tvankią
Panamos valstybę. Ten jie gyvena
tarp vietinių indėnų bei ispanų kil
mės žmonių, bandydami, kiek tik
įmanoma prisidėti prie gyventojų
materialinės gerovės ir sveikatos
pagerinimo. Nida pasakoja, kad ją
apima savotiškas jausmas, kai „pa
valgai ir lėkštėje palieki kiek nesuval
gyto maisto, o tuos trupinėlius be
matant vietiniai gyventojai susirenka
ir suvalgo. Toks vietinių elgesys tik
dar labiau pabrėžia, kokia laimė
mums gyventi šalyje, kur beveik nie
kas nestokoja maisto".
Nida 2005 metais „summa cum
laude" Ohio universitete baigė poli
tikos mokslus. Už gerą mokymąsi
buvo pakviesta įstoti į žymią Phi
Betta Kappa draugiją. Laisvalaikiu
dirbo Athens miesto Vainovich centre
su neturtingais vietiniais vaikais. Čia
jai ir kilo noras padėti vargstantiems
žmonėms.
Ji laimėjo svarbią stažuotę JAV
Valstybės departamente, Washington, DC, teikiamą labiausiai pasi
žymėjusiems, politinius mokslus baigusiems studentams. Cia ji tris mė
nesius dirbo „Sub-Saharan Africa"
skyriuje. Tų pačių metų vasarą gavo
darbą Cleveland miesto merės Jane
Campbell įstaigoje. Matant miesto
valdžios kasdieninį darbą, Nida įgijo
daug svarbios patirties.
Pasiryžimas įstoti į Taikos kor
pusą atitraukė Nidą nuo jos turimo
darbo, koordinuojant federalinės
valdžios remiamas studijas Case
Western Reserve universiteto odon
tologijos fakultete, susietas su odontologais ir jų profesine praktika.
Lankydama Ohio universitetą,

Nida susipažino su savo būsimu vyru
Davidu, kuris taip pat tame univer
sitete aukštu įvertinimu baigė kom
piuterinės komunikacijos mokslus.
Davidas domisi svetimomis kultū
romis. Jis nemažai laiko praleido To
limuosiuose Rytuose — Tailande ir
Kinijoje. David ir Nida mokėsi kinų
(mandarinų) kalbos ne tik univer
sitete, bet ir pačioje Kinijoje. Rei
kalui esant, gali lengvai tarpusavyje
pasikalbėti, nei tėvams, nei drau
gams nesuprantant...
Davidas per Nidą susipažino ir su
lietuvių kultūra, pradėjo lankyti lie
tuvių kalbos pamokas Cleveland
mieste pas lietuvių kalbos mokytoją
Vidą Bučmienę. Malonu matyti, kai
kitatautis domisi lietuvybe.
Nida yra dr. Dainiaus ir dr. Ro
mos Degėsių dukra, dr. Danieliaus ir
Romos Degėsių anūkė. Ji lankė ir
baigė Šv. Kazimiero lit. mokyklą,
priklausė ateitininkams ir šoko tau
tinius šokius „Grandinėlėje". Dar
būdama gimnazistė, 2001 m. vasarą
lankė specialius gimnazistams kur
sus Harvard universitete ir pelnė
gerus pažymius.
Nidos vyresnė sesutė Audra bai
gė Taikos korpuso stažuotę Ukrai
noje, o dabar dirba JAV ambasados
tarnautoja Damaske, Sirijoje. Tikrai
džiugu, kai jauni žmonės stengiasi
parodyti Amerikos „gerąją pusę"
pasauliui.
Jauniausia sesutė Aistė — dar
gimnazistė ir lanko Beaumont kata
likių mergaičių gimnaziją. Ji labiau,
kaip bet ką kitą pasaulyje myli
Dainavos stovyklavietę Michigan val
stijoje...
Linkime sėkmės Nidai ir Davidui
— jaunai porai, kuri savo darbą
skiria vargstančių pagalbai.

Juozas Navakas (ii eiL pirmasis iš dešines), gimęs 1 906 m. rugpjūčio 31 d.
Lietuvoje, neseniai šeimos ratelyje šventė savo 1 00 metų sukakti. Juozas
Navakas šiuo metu gyvena Tarpon Springs. Floridoje. Linkime jam laimin
gai sulaukti dar daug daug sveikų ir laimingu metų.
D. Stork nuotrauka.

Puodžiūnų, Degučių ir Brakausku šeimų suvažiavimas ivvko š.m. r ugpjūčio
1 2 d. Alfredo ir Judv Degučių sodyboje VVoodstock, IL. Kęstučio Brakausko
nuotraukoje — suvažiavimo dalvviai

*wp!K .'•!£..
!

j\~ it*"
*&*****&

Bft lai Puodžiūnai — Arūnas, Romas, Vytautas ir jų žmonos šeimų suva
žiavime.
Kęstučio Brakausko nuotr.

Šeimų suvažiavimo rengėjai — Alfredas, Diane ir Vytautas Puodžiūnai,
Judy Degutis ir Elvyra Degutienė.
Zigmo Degučio nuotr.
Nida (Degesytė) ir David Kocan Panamoje.
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

P-a

Drake
Did
it Again!
fC>

£qurf Hooans Opportunty

5 S.Prospert, Clarendon
Hiils, Illinois 60514

Office
630-325-2800
Mobile
630-745-7593
Fax
630-325-7010

Profesionalus
asmeninis
patarnavimas.
Patirtis mieste ir
priemiesčiuose.
Nemokamas
nekilnojamojo
turto įkainavimas.
Prieš parduodant
ar perkant,

kreipkitės i

Drake Reattor

Accent
Homefinders

9201 S. Cicero
Oak Lavra, IUinois 60453
Business 708-423-9111
Voke Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

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

First Landmark Realty

I s t C h o i c e Real Propertys

Bus. 773-5904)205
Res. 708-425-7160

RIMAS
STANKUS
•
•
•
•
•

Čikagoje ar priemiesčiuose
Greitas ir sąžiningas patarnavimas
Nuosavybių įkainavimas veltui
Tarpininkaujame gaunant paskolą
Pensininkams nuolaida

COLDiUeUBANKCS2
RES1DENTIAL
8ROKEKAGE

V I D A M.
SAKEVICIUS

t=*
^

Real Estate Consultant

Nekilnojamojo turto
pirkimas, pardaulmas
708-8892148

SIŪLO D A R B Ą
SIŪLOME DARBUS!

Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų ruošos
darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti į darbą
ir išvykti.
Kreiptis:
ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900
Spa Constantine grožio salonui
reikalingi terapistai, manikiūristai,
estetikos specialistai, registratoriai.
Privalo turėti leidimą.
Reziume siųsti fax. 708-233-5944,
tei. 708-805-2696

651-343-0286 Cell
mindaugas.m.bubtiauskas@wellsfargo.com
vw.wfhm.com/weststpaulbranchmn

ĮVAIRUS
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

Audrius Mikulis
Tel.: 630-205-9262
E-mail: amikulis@usa.com
Įvairus nekilnojamas turtas:
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
r
* Pardavimas
J^
* Surandame
optimaliausią finansavimą

IŠNUOMOJA
Prie 66 St. ir Kedzie Ave.
išnuomojamas 1 mieg. gražus
apšildomas „apartment"
su nauja virtuvės {ranga.

Tel. 708-275-2070
NUO SPALIO 1 D. ČIKAGOJE (Austin+
Irving Park), išnuomojamas butas nuo
savame name. Atskiras {ėjimas, 2 mieg.
rJiving" ir „dining" kambariai, vonia, virtuvė.

Tel. 773-368-9644
Netoli „DRAUGO"
išnuomojamas 2 mieg. butas.
„Living" ir „Dining"
kambariai, vonia, virtuvė.
Be gyvuliukų.

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

Mindaugas

ASTA T. MIKUNAS

GREIT PARDUODA
fl| —,

D R A U D I M O PASLAUGOS

PASKOLOS

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
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

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486
VALGYKITE NATŪRALŲ MEDŲ GYVENSITE 100 METŲ
Mano bitelių surinktas medus iš Illinois
pievų ir miškelių yra skanus ir t u r i daug
gydomųjų savybių. Jo galima g a u t i PL
centre gegužinių m e t u . K. Laukaitis
Tel. 630-323-5326

i STATE FARM INSURANCE l
Automobilio, namų,
gyvybės ir sveikatos draudimai
'
Select agentė Barbara Murray
Prašykite Rasos — kalba lietuviškai
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL
I
708-423-5900
i
k _

— _ — _ — — — _

NAIVIŲ R E M O N T O IR
STATYBINĖS PASLAUGOS

Nida
Grigalavičiūtė
Sopranas
Privačios
pianino

ir

dainavimo
pamokos

Nuo 6 metų ir

Šildymas
Šaldymas
6556 S. Kedzie Chicago, IL 60629
Prekyba, instaliavimas, aptarnavimas
— Ucensed — Bonded— Insured
24
vai. per para

vyresniems

H o m e r G l e n , LL 6 0 4 9 1
Tel. 7 0 8 - 7 4 5 - 4 0 3 8
E-maiLnidag@comcast.com

_ — — — _ —^

7 dienos
per savaitę

FREE
ESTIMATE

773 7 7 8 4 0 0 7
773-531-1833

STASYS CONSTRUCTION

Suteikiama privati psichoterapinė
pagalba Niujorke. Konsultuoju
depresijos, imigracijos,šeimos,
karjeros ir kitais klausimais.
Teiraukitės tel. 1-917-517-9296
arba e i . p a š t u : o n a p r @ y a h o o . c o m

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

Tel 773-585-5366
PARDUODA
PARDUODAMAS „CONDOMINIUM"
Pasaulio lietuviu centre. Tinka
pensininkams. 2 miegamieji, 2 tualetai,
kampinis, daug šviesos. Kaina $169,000

Tel.

A'v.w.autotradeusa corr

312-876-9687.

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Pirkdami pas mus, daug
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų
patogiu „lay-away" planu.
Atliekame visus foto laboratorijos darbus.
Darbo vai.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; šeštadieniais nuo
8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uždaryta.
Antradieniais ir trečiadieniais
susikalbėsite lietuviškai.

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

FLORIDOJE, Gulfport mieste,
savininkas parduoda vieno mieg.
„condo". Salia baseinas, parkas,
ežerėlis. Kaina $129,000
Tel. 727-347-5739, Gražina
{VAIRUS
* Inteligentė moteris ieško darbo žmo
nių priežiūroje su gyvenimu. Patenkintų
atlyginimo minimumas. Tel. 773-8954720
* Moteris ieško gerai apmokamo pagy
venusių žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu, pietiniuose Čikagos prie
miesčiuose. 4.5 metų patirtis, susikalba
angliškai. Siūlyti trumpalaikius pakei
timus. Tel. 773-737-6825, Zina.
* Moteris prižiūri vaikus savo namuo
se La Grange rajone.Tel. 708-289-4450.

ĮVAIRUS

* Vyras ieško žmonių priežiūros darbo.
Gali pakeisti bet kurią savaitės dieną.
Tel. 224-659-1391.

* Parduodu automobilį Acura Integra
1994 m. Mechaninė greičių dėžė. Kaina
$ 700 ir kalnų dviratį — $30 . Tel. 708539-3660,

* Moteris ieško darbo pietiniuose ra
jonuose. Galiu padėti tvarkyti namus,
skalbti, apsipirkti. Siūlyti įvairius va
riantus. Tel. 630-229-9531.

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI
AUTOMOBILIUS IS BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.
ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

•
•
•
•
•

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 VV. Archer Ave., C h i c a g o , IL 6 0 6 3 8
Tel. 773-581-8500
Lietuviška duona ir raguoliai
Vestuviniai ir įvairūs tortai
Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje
Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com
KAVINĖS

Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre
350 N. Clark,
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt.
nuo
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt,
Chicago, IL 60607
312-957-1994
pirm. - penkt. nuo
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.
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PIRMĄ KARTĄ
APLANKIUS LIETUVĄ
Studentės išvykos tikslai
ir įspūdžiai
Teresei Paškonytei — lietuvio
tėvo ir amerikietės motinos dukrai,
gimusiai Amerikoje ir užaugintai jos
senelių Kazio ir Danutės Paškonių
globoje, šie mokslo metai yra pasku
tiniai Švento Vincento kolegijoje
(Saint Vincent College) Latrobe,
Pennsylvania, kur gaus bakalauro
diplomą iš religijos, teologijos, istori
jos ir pedagogikos. Diplominio darbo
temą ji pasirinko iš Lietuvos istori
jos, iš knygnešių laikotarpio —
„Booksmugglers Quest for Freedom"
(„Knygnešiai ieško laisvės").

Teresė, rašanti diplomini darbą apie
Lietuvos knygnešius, aplankė ir knyg
nešio paminklą Kaune.

Savo diplominiam darbui gavo
visą stipendiją iš „A. J. Palumbo Student Research Grant" ir „Tom &
Elizabeth Andreoli Summer Traveling Grant" fondų. Diplominio darbo
temai gvildenti ir pažinti savo se
nelių gimtinę Teresė buvo nuvykusi
į Lietuvą, kur nuo š. m. liepos 15 iki
rugpjūčio 20 d. — penkias savaites
praleido studijuodama, rinkdama
informaciją ir pažindama kraštą.
Neleisdamas primiršti ar išbluk
ti šios kelionės įspūdžiams, krei

piausi į Teresę su klausimais.
— Vykote į kraštą, apie kurį
daug kartų kalbėjote lituanis
tinėje mokykloje Cleveland, ak
tyviai dalyvaujate jaunimo orga
nizacijose, ruošėte lietuvių vai
kus Pirmajai Komunijai, esate
Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapijos komunijos da
lintoja ir talkinate Įietuviškoje
veikloje. Ar tikrovė, kurioje at
sidūrėte nuvykusi į Lietuvą,
labai skyrėsi nuo to įvaizdžio,
kurį buvote susidariusi moky
dama lietuviškąjį jaunimą?
— Buvau įsivaizdavusi Lietuvą
tokią, apie kokią mano seneliai
pasakojo, knygos rašė, kaip mokyto
jai lituanistinėse mokyklose aiškino,
bet, kai pati pamačiau savo akimis,
buvau nustebinta, kad Lietuva yra
tikrai graži ir tikrovėje, ne tik mūsų
svajotas įvaizdis. Savo mokiniams
esu daug kalbėjusi apie Vilnių, Ge
dimino pilį, Trakus, Kryžių kalną,
Palangą, Klaipėdą, Kauną ir kitas
Lietuvos vietas. Sunku buvo pati
kėti, kad aš pati esu ten. Mano sva
jonė aplankyti senelių ir tėvo gim
tinę išsipildė. Teko su jaunimu Lie
tuvoje susitikti, susipažinti ir buvau
nustebinta, kaip mandagiai bei
draugiškai mane priėmė ir elgėsi.
Jaunimas stengiasi susipažinti, su
prasti Amerikos lietuvių, ypač jauni
mo, padėtį, veiklos galimybes ir
sunkumus. Labai domėjosi, kaip
apskritai mokyklos dirba, kaip lietu
vių jaunimas gyvena, kokios jų orga
nizacijos, vasaros užsiėmimai, sto
vyklos. Daug kas domėjosi, kodėl
pasirinkau temą diplominiam dar
bui apie knygnešius. Pabrėždavau,
kad esu lietuvaitė, man garbė ir
džiaugsmas, kad galiu rašyti tema
apie garbingą Lietuvos praeitį ir jos
ryžtą išlikti gyva tiems, kurie nėra
matę Lietuvos, girdėję jos garbingos
istorijos. Mano diplominis darbas tru
putį papasakos jiems apie mano kraš
tą, jo gyventojus, jų pasiryžimą iš
laikyti savo kalbą, tikėjimą, pap-ročius, kultūrą. Mano tema primins ir
tokius istorinius faktus apie spaudos
draudimą, kuomet rusai norėjo, uždrausdami spaudą, padaryti Lietu
vą „tamsią ir juodą", o kalbą išbraukti
iš egzistuojančių kalbų tarpo.
Man su didele meile ir stropumu
žmonės padėjo surinkti spausdintų
ta tema knygų, žurnalų, laikraščių.
Visa medžiaga buvo surinkta ir per
siųsta man į Ameriką. Daug turiu

Prof. Antanas Tyla ir Teresė Paškonytė prie Lietuvos istorijos instituto.

kam dėkoti už visą pagalbą, bet visų
negaliu išvardinti. Noriu padėkoti
Ingridai Bublienei — Lietuvos gar
bės konsulei, ir Romui Bubliui, kurie
padėjo suorganizuoti mano kelionę,
Juozui Bečeliui, Kuris manim rūpi
nosi ir globojo Panevėžy, Rūtai Bag
donienei — Panevėžio rajono savi
valdybės viešosios bibliotekos direk
torei, ir visoms bibliotekininkėms,
Irenai Kubilienei — Knygnešių
draugijos direktorei, prof. Antanui
Tylai, autoriui Benjaminui Kaluškevičiui, Liutaurui Serapinui, buvu
siam Ateitininkų federacijos pirmi
ninkui, ir visiems kitiems, kurie pa
dėjo ir padarė mano kelionę labai
įspūdingą ir vertingą.
— Dalyvavote XV Ateitinin
kų kongrese, į v y k u s i a m e š.m.
rugpjūčio 18-20 d. Panevėžyje.
Koks bendras įspūdis? Ar buvote
tiktai kaip viešnia, žiūrovė, gal
atstovavote JAV ateitininkijai?
Ar iš visų renginių, paskaitų,
pranešimų, meninių programų,
pašnekesių su k o n g r e s o daly
viais iš kitų kraštų ir t.t. pasiliko
įspūdis, kad ateitininkų himno
žodžiai „ateitį r e g i m t ė v y n ė s
laiminga*" atsispindi ir realy
bėje?
— Kongresas buvo rūpestingai
suorganizuotas, rengėjai rūpinosi,
kad visi būtų gerai apgyvendinti,
pamaitinti, pailsėję, visus priėmė,
kaip artimus mielus, buvome kaip
viena šeima. Aš buvau, kaip žiūrovė,
viešnia ir dalyvė. Tai buvo garbinga
ir nepamirštama diena, kai galėjau
duoti ateitininkės studentės įžodį.

Klausant visų kalbų, pra-nešimų,
renginių, susidarė įspūdis, kad
Lietuva bus laiminga, kaip byloja ir
jų himnas, juk ir .kongreso šūkis
buvo „Gyvenkime ir kurkime Kris
tuje". Tad su Kristaus šviesa, tiesa ir
palaima, manau, kad Lietuvos atei
tis bus graži ir laiminga. Dalyvavo
atvažiavusių iš visos Lietuvos ir net
iš užsienio, nuo pačių jauniausių
jaunučių iki pačių vyriausių sen
draugių, ir dar tarp jų nemažai mok
sleivių ir studentų.
— Giminių ar artimųjų, kiek
žinau, Lietuvoje mažai teturite.
Kai susipažinusi kalbėdavote su
savo amžiaus, panašaus išsilavi
nimo lietuviais, ar daug atradote
panašumų su jais įvairiausiais
k a s d i e n i n i o gyvenimo klausi
mais?
— Jie taip galvoja, kaip ir mes.
Siekia aukštojo mokslo, mokosi ir
moka kalbų, siekia aukštesnio gy
venimo lygio. Jie domėjosi, kaip aš,
užaugusi Amerikoje, dar moku kal
bėti lietuviškai, skaityti ir rašyti,
ypač, kad mano mamytė yra ameri
kietė ir nemoka lietuviškai. Trum
pai galiu atsakyti, kad turiu padė
koti savo seneliams, kurie mane augi
no, vežė į lituanistinę mokyklą ir
vertė išmokti lietuviškai. Aš taip pat
stebiuosi, kaip Lietuvos jaunimas
gan gerai kalba angliškai. Besikal
bėdami supratom, kad mes visi
panašiai norime, siekiame panašaus
gyvenimo, nors gyvename skirtin
guose kontinentuose ir kultūrose.
Kalbėjosi Vacys Rociūnas

Teresė Paškonytė Nidoje š.m. vasara

I

14

DRAUGAS, 2006 m. spalio 7 d., šeštadienis

Saulius Kuprys skaitė paskaita
University of Illinois
studentams Čikagoje
Š. m. spalio 3 d. UIC Lietuvių
kultūros kurso studentai turėjo ga
limybę pasiklausyti svečio advokato,
ALTo pirmininko, dienraščio „Drau
gas" tarybos pirmininko, Jungtinio
Amerikos Pabaltiečių komiteto sekre
toriaus, Lietuvių fondo valdybos
nario Sauliaus Kuprio* paskaitos apie
lietuvių išeivius Amerikoje, jų veiklą
ir indėlį atgaunant Lietuvos neprik
lausomybę.
Šiuo metu Lietuvių kultūros
kursą dėsto prof. Giedrius Subačius.
Universiteto studentai kursą gali
klausyti tiek rudens, tiek pavasario
semestrą. Šiuo metu jo klausosi 59
studentai. Pagrindinis Lietuvių kul
tūros kurso tikslas - supažindinti
įvairių tautybių studentus su lietuvių
kultūra, pagrindiniais istorijos, poli
tikos faktais. Prof. G. Subačius kiek
vieną semestrą kursą stengiasi šiek
tiek pakeisti, paįvairinti, padaryti jį
studentams dar įdomesnį. Neretai
kurso metu paskaityti paskaitos pa
kviečiami svečiai.
Sį kartą svečiu tapo puikiai
Amerikos lietuviams pažįstamas,
daugelio įvairių lietuviškų .organi
zacijų narys - Saulius Kuprys.
Savo paskaitoje Kuprys trumpai
pristatė Amerikos lietuvių istoriją:
nuo pirmųjų emigrantų atvykimo
XIX amžiuje iki šių dienų. Kuprys
apžvelgė pagrindines Amerikos lietu
vių organizacijas, padariusias didelę
politinę ir istorinę įtaką tiek gyve
nusiems Amerikoje, tiek Lietuvoje
įvairiais istorijos tarpsniais (Pirmojo,
Antrojo pasaulinio karo metu, Ne
priklausomybės atgavimo laikais).
Kaip vieną svarbiausių Amerikos
lietuvių (konkrečiai vienos organi
zacijos - Amerikos lietuvių tarybos)
nuopelnų, Kuprys paminėjo tai, jog
būtent ALT organizacija išsikovojo,
jog Sovietų Sąjungai okupavus visas
tris Baltijos šalis, JAV nepripažintų

Su Mokytojo diena!
Spalio 1-ąjį sekmadienį Lietuvoje švenčiama Mokytojo diena. Tai graži
tradicija. Tą dieną gatvėje iš kart atpažinsi mokytoją — jis su gėlių puokšte
rankose. Redakcija gavo Čikagos lituanistinės mokyklos 6 skyriaus mokytojos
Audronės Sidaugienės laišką, kurį ir pateikiame savo skaitytojams.

Mielos Mokytojos ir Mokytojai,
apjungiau Jus visus į vieną laiš
šios okupacijos, paliktų galiojančias
tarp Lietuvos ir JAV tarpukariu su ką, nes noriu Jus visus apkabinti
darytas sutartis, diplomatines tarny (būtų gerai dar prijungti vieną kitą
bas. Kitas svarbus ALTo nuopelnas, mano mylimą mokytoją į šį ratą, bet
Kuprio manymu, - ALTo pastangos, jos neturi interneto arba aš nežinau
kad JAV pripažintų Lietuvos suve adresiuko, bet jos mano mintyse ir
renitetą, 1990 m. mūsų šaliai paskel širdyje). Apkabinti mano buvusias
mokytojas, buvusius kolegas ir savo
bus Nepriklausomybę.
Savo paskaitoje Kuprys supa drauges, o taip pat Mokytojas, su
žindino studentus, kokiose JAV vie kuriomis mane suvedė gyvenimas
tovėse yra didžiausi lietuvių telkiniai. čia, šioje Atlanto pusėje.
Kiekvienas iš Jūsų toks uni
Paminėjo, jog XIX a. pab. - XX a. pr.
daugiausia lietuvių gyveno Pennsyl- kalus, nepakartojamas... savaip suju
vania valstijoje, šiuo metu didžiau dinęs mano gyvenimą, įnešęs moks
sias lietuvių telkinys yra Čikagoje ir leiviško jaudulio, gėrėjimosi jumis
jos apylinkėse. Kuprys paaiškino stu kaip žmogumi, pedagogiškos patir
dentams, jog nuo pat emigracijos ties, džiugesio pilnatvės, ir prikėlęs
pradžios lietuviai paprastai būrėsi į manyje norą dalintis žiniomis, mo
parapijas, statė savo bažnyčias. Dar kinti ir mokytis kartu su kiekvienu
ir šiandien dauguma lietuvių telkiasi nauju sutiktu žmogumi mano kely
je....
prie parapijų.
Labai šiltai prisimenu savo pir
Apibendrindamas šiandieninius
Amerikos lietuvių tarybos tikslus, mąją mokytoją Račkienę. O po to jau
Kuprys paminėjo dvi svarbiausias Linkuvos vidurinę ir dešimtis nuos
užduotis: siekti, kad būtų įgyvendin tabių mokytojų, kurie tiesiog mokė,
tas bevizis režimas Lietuvos pilie lipdė, kūrė iš mūsų žmones, dalines:
čiams, bei stengtis padėti plėtoti save jausmais, savo patirtim;, savo
demokratinius judėjimus Baltaru
sijoje. Kaip žinia, ši Rytų Europos
valstybė neretai apibūdinama kaip
„paskutinė diktatūra Europoje".
Studentai domėjosi, kur šiuo me
tu JAV gyvena lietuviai, kokiuose
miestuose. Taip pat teirautasi, kaip
S. Kuprys, daugelio lietuviškų orga
nizacijų narys, advokatas, auginantis
6 vaikus, visur suspėja.
S. Kuprio paskaita buvo puiki
proga studentams susipažinti su
lietuvių išeivių istorija, sužinoti dau
giau apie čia veikiančias lietuviškas
organizacijas, jų veiklą. Norėtume
padėkoti S. Kupriui savo įtemptoje
dienotvarkėje radusiam laiko ateiti į
UIC ir pasidalinti savo mintimis su
Lietuvių kultūros kurso studentais.
Aurelija Tamošiūnaitė

gyvenimais. Ir po to išdrįso įsileisti
mane į savo ratą jau sugrįžus iš
Vilniaus.
Džiaugiuosi, kad teko tame rate
suktis, save jauną ir ambicingą rodyti
ir iš savo klaidų mokytis. Gaila, kad
neilgai....
Prisimenu savo drauges, su ku
riom studijavom, vieną knygą „graužėm", bulves kasėm ir Vilnių pratinom prie savęs. Gražūs laikai buvo!
Labai džiaugiuosi, kad sutikau
nuostabias Mokytojas! Laiko ir ap
linkybių, gyvenimo pokyčių patik
rintas, bet išlikusias šviesuolėmis, in
teligentėmis ir nuoširdžiomis mote
rimis!
Tegul kiekvienam iš Jūsų ru
duo ir Mokytojo diena primena Jūsų
mokyklinį kelią, Jūsų mokytojus ir
mokinius, o tie prisiminimai įkvepia
dar daugiau noro nenutilti, rodyti ir
sakyti, vesti ir supažindinti, būti
pavyzdžiu ir gyventi taip, kad nors
vienas žmogus iš ateities dar kartą
pasakytų tą paprastą „ačiū".
Ačiū! Myliu jus visas ir visus!
Audronė

Audronė Sidaugienė (kairėje) kelionės i Lietuvę metu lankėsi Linkuvos mokyk
loje, su kuria ryšius palaiko ir ČLM šeštokai.

v

Delfinus" Čikagoje sužavėjo lietuvių
kultūrinis gyvenimas
„Draugo" redakcijoje dar beveik
vasarišką ketvirtadienio popietę
lankėsi Lietuvoje populiari jaunimo
grupė „Delfinai". Be pagrindinio
dainininko bei „Delfinų" „veido"
Stanislavo ..Stano" Stavickio ..Drau
ge" svečiavosi antrasis dueto narys
Andrius Paulavičius, muzikantams

koncertuose JAV talkinantis garsus
saksofonininkas Danielius Praspaliauskis bei vadybininkas Tadas
Bruzgulis.
Grupė ..Delfinai" prieš kelerius
metus Lietuvos muzikinėje padangė
je debiutavo su dama ..Svajonės".
kuria vaikinams įrašyti padėjo garsus

prodiuseris Algis Drėma. Pirmoji muzikos sceną, „Delfinai" teigė, kad
„Delfinų" daina tapo vienu iš gro- pastaruoju metu atsiranda vis dau
jamiausių kūrinių Lietuvos radijo giau muzikuojančių, tačiau nuo to
stočių eteryje.
muzikos kokybė negerėja. Kaip pa
Šiuo metu vaikinų gerbėjų geog vyzdį vaikinai pateikė Lietuvoje ypač
rafija labai plati — tai įrodo ir labai populiarius „realybės šou", kurie
sėkmingi koncertiniai turai Lietu greitai išpopuliarina vienadienes
voje. Minėtojo turo tęsinys ir yra kon „žvaigždes".
certai JAV Pirmasis „Delfinų" pasi
Grupės solistas Stano — ne tik
rodymas su dideliu pasisekimu i vyko muzikantas, bet ir filologas. Vilniaus
Los Angeles Sv. Kazimiero parapijos universitete jis studijavo lietuvių
salėje. Antrasis ŠĮ šeštadieni, spalio 7 kalbą. Sočyje gimęs lietuvio ir rusės
d i v vakaro, vyks Čikagoje, Jauni sūnus į Lietuvą atvyko jau būdamas
mo centre (5600 S. Claremont Ave.). dešimties metų ir menkai mokė
Tie, kas nespėjo įsigyti bilietų prieš damas lietuviškai. Būsimoji Lietuvos
tai, jų galės gauti prie įėjimo į salę.
popžvaigžė teigė pasirinkęs ypač tarp
Trumpo pasikalbėjimo „Drauge" vaikinų nepopuliarią lituanisto spe
metu ..Delfinai'" stebėjosi, kad gausi cialybę dėl to, kad norėjo tapti rašy
JAV Lietuviu Bendruomene ne tik toju. Ši Stano svajonė išsipildė —
stengiasi išlaikyti lietuvybę, bet ir šiemet „Delfinas" parašė pirmąją
sėkmingai kuria bei organizuoja kul savo knygą, pavadintą „Kiek kainuo
tūrinį gyvenimą. Prieš atvykdami į ja svajonė?", kuri jau tapo viena
„Draugą", muzikantai lankėsi Litua perkamiausių knygų šalyje.
nistikos institute, kur apžiūrėjo ar
Koncerto Čikagoje metu „Del
chyvinę medžiagą. Lietuvos muzikos finai" pristatys naujausią savo darbą
žvaigždes sužavėjo gausi institute — albumą „Vėjas".
saugoma muzikos įrašų kolekcija.
Lietuvoje populiari jaunimo grupė „Delfinai" lankėsi „Draugo" redakcijoje.
Paklausti apie Lietuvos pop
Vladas Krivickas
Jono Kuprio nuotr.
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At A
ROMAS (ROMAN) BILIŪNAS
»

Mirė 2006 m. spalio 2 d., sulaukęs 74 metų.
Mirė ramiai, namuose tarp savo šeimos narių, po ilgos Parkinson ligos.
Romas buvo Amerikos Aviacijos pulkininkas. Prieš išeida
mas į pensiją turėjo atsakingas pareigas Pentagon'e, Vietnamo
karo veteranas, baigęs Maryland ir Illinois universitetus.
Gimė Lietuvoje, Jurbarke, vasario 28 d. Dabar gyveno Glen
Allen, Virginia.
Giliai nuliūdę liko: žmona Nijolė (Zičkutė), trys vaikai, Ra
moną su vyru Jeff Goad, Julie su vyru Bill Killian ir sūnus My
kolas su žmona Lainee. Liko keturi anūkai. Taip pat nuliūdę
liko dvi seserys — Cecilija Mitkienė ir Zita Sodeikienė bei jų
šeimos, kiti giminės ir artimieji.
%
Velionis bus pašarvotas spalio 7 d. Bennett Funeral Home
11020 W. Broad St., Glen Allen, VA 23060.
Laidotuvės įvyks lapkričio 17 d. 8:45 vai. r. Old Post Chapel, Ft. Myer, VA. Iš ten bus išlydėtas į Arlington National Cemetery su visom kariškom apeigom.
Romo atminimui, vietoj gėlių prašome aukoti Air Force Village Charitable Foundation (Widows in need endovvment) ar
Parkinson's Disease Foundation, Inc.
A. F. Foundation: 510 John D. Ryan Blvd., San Antonio, TX
78245.
Parkinson's: 1359 Broadway, Suite 1509, New York, NY
10018.
Nuliūdusi šeima

PADĖKA
AtA
ZUZANA JUNEVIČIENĖ
Mūsų mylima mama ir močiutė mirė 2006 m. rugsėjo 16 d.
Palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, iš Švč. Mergelės Ma
rijos Gimimo bažnyčios.
Nuoširdi padėka kun. Antanui Gražuliui už gedulingas
atnašautas šv. Mišias ir palydėjimą į kapines, vargonininkei
Jūratei ir Rimui Grabliauskams už muziką ir giesmes.
Dėkojame Lack & Sons laidojimo įstaigai už sąžiningą pa
tarnavimą.
Širdingai dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems
už dalyvavimą šv. Mišiose ir palydėjimą į kapines, už aukas šv.
Mišioms, ir už raminančius užuojautos žodžius.
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AtA
Dr. JUOZAS KIŽYS
Mirė 2005 m. spalio 21 d.
TARP NEPAŽĮSTAMŲ KALNŲ
Artyn aš prie tavęs einu
Ir ieškau tavo veido,
Tarp nepažįstamų kalnų
Klausausi tavo aido.
Ir kai nudunda traukiniai
Ir kai naktis nutyla,
Nuo tavo balso, kaip seniai,
Šalta širdis sušyla.
Ir nors padangė be žvaigždžių
Pro juodu skausmo šydu —
Tave matau, tave girdžiu
Kaip laimės šauksmą didų.
— Hainfeld
Šv. Mišios už dr. Kižį bus atnašaujamos Čikagoje, Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčioje 2006 m. spalio 15 d. 10:30 vai.
ryto. Prašome pasimelsti už mūsų brangų tėvelį.
Nors tavęs pasiilgstam — tavo dvasia, meilė ir drūtumas
paremia kelią. Po ilgos kovos tau dabar ramu... Iki pasimatymo!
Dukros Audronė, Gintarė ir Asta, sūnus Juozas,
anūkas Aras ir anūkė Alaną

AtA
Dr. ANTANUI ČIURINSKUI
ČIURIUI
-

mirus, Jo žmonai BIRUTEI, sūnui ANTANUI su
šeima ir kitiems artimiesiems, reiškiame gilią
užuojautą.
Buvę Bonnos universiteto kolegos
Irena ir Stasys Eitavičiai-Eivos
Valerija ir Antanas Girniai

Nuliūdusi šeima

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE.
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.
ALL PHONES

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas)
Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

GAIDAS - DAIMID
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI
jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. Jų
laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose,
kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. DAIMID —
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632

1-773-523-0440;

1-708-873-0500

„Still Proudly Serving LUhuanian Famūies"

HILLS
FUNERAL HOME
(Frank Leonard Bukauskas & Son — Directors)
10201 S. Roberts Rd.
Palos Hills, IL 60465
Other Locations Available

(708) 598-5880
'Formerly of Roseland"

"Family Owned & Operated

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916

LACK & SONS
(LACKAVICIUS)

Funeral Home's
9 2 3 6 S. ROBERTS RD
. HICKORY HILLS

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO
b ALL SUBURBS
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Amerikos lietuvių katalikų kongresas
•„Delfinų'' koncertas vyks spa
lio 7 d., šeštadienį, 7 vai. v. Jaunimo
centre. Kviečiame visus atvykti. Bi
lietus galėsite nusipirkti prieš kon
certą nuo 5 vai. v. prie įėjimo į salę.
Ruošia JAV LB Kultūros taryba.
• B l y n a i , blynai, blynai. Geriau
sios šeimininkės — Jaunimo centro
Moterų klubo narės juos keps spalio 8
d., sekmadienį, nuo 9 vai. r. Jaunimo
centro kavinėje. Kviečiame visus
paragauti, jei skanūs f valgykit po dvi
porcijas, jei nelabai — niekam ne
sakykit! Lauksime visų.
• S p a l i o 8 d., sekmadieni, 12:30
vai. p.p. Lietuvių dailės muziejuje,
PLC (14911 127th Street, Lemont, IL
60439) vyks literatūrinė popietė „Me
dicina ir literatūra". Popietėje įvadinį
žodį tars dr. K. Ambrozaitis. Po to
įvyks poeto dr. Antano Lipskio poezi
jos knygos „Mėlynoji delčia" sutiktu
vės. Knygą pristatys „Draugo" vyr.
redaktorė D. Bindokienė. Poeziją
skaitys Jūratė Jankauskaitė-Zubinienė. Apie poeto dr. Jono Šalnos
kūrybą kalbės poetė Julija ŠvabaitėGylienė. Apie dr. Rimvydo Sidrio kny
gą „Lietuvis žvelgia į Orientą" kalbės
poetas dr. Vainis Aleksa. Popietės
metu ir vėliau vyks dailininko dr. An
tano Lipskio tapybos darbų paroda.
Apie dailininko kūrybą žodį tars
menininkas Algimantas Kezys. Meni
nę programą atliks Praurimė Ragienė, akompanuos pianistė Ohvija
Urbonaitė. Po programos vaišės.
• J A V LB Vidurio Vakaru apy
gardos gegužinė įvyks spalio 8 d. PLC
sodelyje, Lemont, po 11 vai. Mišių.
A. Barniškio muzika kvies šokti ir

dainuoti, bus skanaus maisto, veiks
baras. Gražiai bendraudami atsi
sveikinkime su vasara, smagiai praleiskime popietę.
•Lietuvos Dukterų draugija spa
lio 15 d. 3 vai. p.p. „Camelot" pokylių
salėje (8624 W. 95th Street, Hickory
Hills) rengia „Rudens pietus". Bus
skani vakarienė, loterija, muzikinę
programą atliks Algimantas Barniškis. Stalus ar pavienes vietas pra
šome užsisakyti Nameliuose (2735 W.
71st. Street) arba tel. 773-925-3211
budėjimo dienomis (nuo trečiadienio
iki penktadienio) nuo 10 vai. r. iki 2
vai. p.p. Kitu laiku skambinti tel.
708-599-5727 arba 708-499-4845.
Visi labai laukiami.
• ALRK Moterų sąjungos 3-os
kuopos susirinkimas įvyks spalio 21
d., šeštadienį, 2:30 vai. p.p. Svč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
salėje. Kavutės nebus. Bus aptariami
svarbūs reikalai.

vyks spalio 20-22 dienomis Čikagoje,
Maria gimnazijoje Marąuette Park
Prelatas Edis Putrimas, Lietuvos vyskupų įgaliotinis, atvyks
ta į Lietuvių katalikų federacijos kongresą ir skaitys pranešimą apie
lietuvių išeivijos apaštalavimą.
Kongreso akademinė programa vyks spalio 21d. Čikagoje, Maria
gimnazijos salėje (Įėjimas iš kiemo pusės).
Kongresą rengia išeivijos katalikų organizacijas ir institucijas
apjungianti Amerikos Lietuvių Romos katalikų federacija, šiemet
švenčianti savo šimtmetį. Katalikų federacija buvo įkurta 1906 me
tais Wilkes Barre, Pennsylvania. Kongreso renginiuose bus paminė
tas federacijos veiklos šimtmetis, federacijos įkurtos jaunimo stovyk
los „Dainava" 50-metis ir 40 metų nuo Federacijos iniciatyva Šiluvos
Marijos koplyčios Nekalto Prasidėjimo bazilikoje, Washington,
įrengimo.
Lietuvių katalikų federacija pagal turimus sąrašus yra išsiuntusi
pakvietimus į Katalikų federacijos kongresą, kuris įvyks spalio 21-22
dienomis Čikagoje. Žmones, kurie negavo pakvietimų, bet norėtų
dalyvauti kongrese, prašome kreiptis į Federacijos būstinę „Draugo"
patalpose, 4545 W. 63rd. Street, Chicago, IL. Tel. 312-327-1340 arba
708-997-1861. Fax: 312-346-5640, e-paštas: LRCFA@aol.com

• K a d nudžiugintų lietuvių vi
suomenę nauju operos ar operetės
pastatymu, Čikagos Lietuvių operai
reikalingos lėšos. Tuo tikslu lapkričio
18 d., šeštadienį, 6:30 vai. v. Jaunimo
centro didžiojoje salėje (5600 S.
Claremont Ave., Chicago) rengiamas
tradicinis Operos pokylis. Meninę
dalį atliks operos solistė Nida GriValavičiūtė ir Operos choras. Čikagos
ir apylinkių lietuviai kviečiami savo
dalyvavimu puotoje prisidėti prie
būsimo spektaklio pastatymo. Pa
vienes vietas ir stalus galite už
sisakyti tel. 708-439-6762 (Rima
Urbonavičienė) arba tel. 708-4299764. Auka — 35 dol. asmeniui.

Madų paroda
„Rudens
simfonija"
Lapkričio 12 d.,
sekmadieni,
vyks
PLC didžiojoje salėje,
14911 127th Street,
Lemont, IL 60439
Renginio pradžia
12*30 vai. p.p.

Spalio 21 d. 6 vaL v.
Willowbrook Ballroom
restorano salėje įvyks
„Draugo" pokylis

Bilietus įsigyti galite
tel. 630-257-0153 (Žibutė)
arba 630-257-8617
(Elzytė)

Bilietus platina „Draugo" administracija
(tel. 773-585-9500) ir
Vaclovas Momkus (tel. 773-925-6193).

Rima Sell 2004 m. madų paro
doje.
Baniutės Kronienės nuotr.

Galima užsisakyti pavienes vietas ar visą stalą.
Mielieji, prašome atsiųsti loterijos bilietėlių šakneles
ir atsilyginti už užsisakytus statos.

SKELBIMAI

Advokatas
Jonas Cibaitis
Criminal cases,
civil cases and DUI
6247 S. Kedzie A v e n u e
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
ToD free 24 hr. 888-776-6742
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
^mokėjimais ir prieinamais
nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
TeL (173) 847-7747.

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
Tel. 773-284-0100.
TeL 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių
Specialistas.
Raštinės Čikagoje ir Woodridge.

Tel. 877-Gynejas arba
877-496-3527
Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Spaudos apžvalga
Naujas rugsėjo — spalio mėn.
žurnalas „Lithuanian Heritage" kaip
visada — įdomus ir gausiai iliustruo
tas.
Manau, kad skaitytojus sudo
mins John Millar straipsnis apie
lietuviškos bendruomenės, gyvuo
jančios Scotland, istoriją. Edmundas
Kulikauskas pasakoja apie Valdovų
rūmuose naujai atsidariusias tris
ekspozicijas.
Žurnalo redaktorius Vai Ramonis lankėsi Vilniuje ir skaitytojams
pasakoja apie pagražėjusią senąją
Lietuvos sostinę.
Stasys Goštautas straipsnyje
„God Without Church or Church
Without God" nagrinėja lietuviškų
bažnyčių Amerikoje išlikimo ir rei
kalingumo klausimą.
Justinas Riškus skaitytojams
pristato Giedriaus Subačiaus knygą
„Upton Sinclair: 'The Lituanian
Jungle'".
Kaip visada įdomūs Jennifer
Virškus reportažai iš Lietuvos.

Žurnalo kaina 4.95 dol. Jį galite
nusipirkti „Draugo" knygynėlyje.
Persiuntimo kaina — 3 dol.
Užsiprenumeruoti
galite:
Baltech Publishing PO. BOX 225,
Lemont, IL 60439.
Prenumerata iretams 29.95 dol.

LITHUANIAN
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