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Politologai Adamkaus kalboje 
pasigedo atvirumo ir drąsos 

Iškalbinga skulptūra prie JT būstinės New York, kur neseniai lankėsi prezidentas 
Valdas Adamkus. 

Vilnius, rugsėjo 28 d. (BNS — 
Politikams prezidento Valdo Adam
kaus pranešimas Jungtinėse Tautose 
(JT) pasirodė buvęs solidus, aktualus 
ir diplomatiškas, politologai pasigedo 

drąsesnių bei atviresnių vertinimų. 
Trečiadienį iš JT Generalinės 

Asamblėjos tribūnos New York saky
toje kalboje prezidentas V Adamkus, 
stabtelėjęs ties globaliomis klimato 

kaitos problemomis (tam ši JT sesija 
ir skirta), nemažai dėmesio skyrė po
litinėms aktualijoms, atkreipė dė
mesį į būtinybę bendromis jėgomis 
užkirsti kelią tiek matomiems, tiek 
nepastebimiems konfliktams, ruse
nantiems įvairiose pasaulio šalyse. V 
Adamkus akcentavo J T vaidmenį 
vykdant šią misiją ir paragino tęsti 
autoritetingos organizacijos reformą, 
rašo dienraštis „Lietuvos žinios". 

Pasak V Adamkaus atstovės 
spaudai Ritos Grumadaitės, prezi
dento kalba buvo palydėta plojimais. 

„Ne, didelių ovacijų nebuvo, čia 
tokie dalykai nėra priimti. Vėliau 
mūsų prezidentą pasveikinti pasa
kius rimtą kalbą ir paspausti ranką 
išsirikiavo Jungtinėse Tautose akre
dituotų ambasadorių eilutė", — pa
sakojo R. Grumadaitė. 

Užsienio reikalų komiteto pir
mininkas socialdemokratas Justinas 
Karosas sakė manąs, kad preziden
tas kalbėjo taip, kaip ir dera tokio 
masto forume. 

Nukelta i 6 psl. 

Baltijos juroje — cheminių g ink lų kapavietės 
New York, rugsėjo 28 d. (BNS) 

— Grėsmę aplinkai keliančios chemi
nių ginklų kapavietės Baltijos jūroje 
turi būti tarptautinės bendruomenės 
reikalas, New York pareiškė Lietuvos 
užsienio reikalų ministras Petras Vai
tiekūnas. 

„Grėsmė, kurią kelia cheminių 
ginklų kapavietės Baltijos jūroje dėl 
savo kenksmingo poveikio aplinkai, 

turėtų būti suvokiama kaip iššūkis 
visai tarptautinei bendruomenei", — 
sakė Lietuvos ministras, kalbėjęs JT 
susitikime Cheminio ginklo konven
cijos 1 J-ųjų metinių proga. 

Pasibaigus Antrajam pasauli
niam karui, antihitlerinė koalicija 
Baltijos jūroje nuskandino maždaug 
40,000 tonų cheminių ginklų. Di-dži-
ausios kapavietės yra į rytus nuo 

Bornholmo ir pietryčius nuo Gotlan
do salos. Manoma, kad paskandin
tuose sviediniuose, bbmbose ir kituo
se sprogmenyse buvo maždaug 
13,000 tonų nuodingų cheminių me
džiagų. 

Lietuvoje ir kitose Baltijos jūros 
šalyse nuogąstaujama, kad šioms me
džiagoms patekus į aplinką, kiltų di
džiulė ekologinė katastrofa. 

Šiame 
numeryje: 

•Iš a te i t in inkų gyven imo (p. 
2) 
•Apmąstymai iš El l icott 
miestel io . Mano d iena (p. 4) 
•Mažoje tautoje ne turė tų būt i 
tūkstančių tokių va ikų (p. 5, 
10) 
•Kosminis pasaul io š a n t a ž a s 
(p. 7) 
•DV-2009: „Žaliosios kor te l ė s" 
loterijai artėjant (p. 8) 
•Renginių kalendorius . Spa l i s 
(p. 11) 
•Mūsų še imose (p. 13) 
•E, Minkšt imas — tarpt. M.K. 
Čiurlionio p ianis tų k o n k u r s o 
laureatas (p. 14) 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.44 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Darbo partijos kasoje — 25 mln. 
Vilnius, rugsėjo 28 d. (BNS — 

Darbo partijos dokumentinės revi
zijos išvadoje gali būti minima ne 8 
mln. litų siekianti juodoji buhalteri
ja, kaip buvo skelbiama anksčiau, o 
daugiau nei tris kartus didesnė. 

Šią reviziją atliko Generalinės 
prokuratūros vadovaujama Mokesčių 
inspekcijos bei Finansinių nusikalti
mų tyrimo tarnybos darbuotojų gru
pė. 

Įtariama, kad per dvejus su puse 
metų Darbo partija panaudojo net 25 
mln. litų nelegalių lėšų, rašo dienraš
tis „Lietuvos žinios". 

Valstybei nesumokėtų mokesčių 
suma siekia 3,8 mln. litų. 

Būtent tai tapo pagrindu pa
reikšti oficialius įtarimus buvusiam 
partijos vadovui Viktorui Uspaski-
chui prieš pirmą jo apklausą trečia
dienį Vilniaus areštinėje. 

Daugiausia lėšų Darbo partiją 
pasiekė 2004 metais, kai buvo rengia
masi parlamento rinkimams. Juodų
jų pinigų srautas tuomet siekė apie 

Viktoras Uspaskichas. 
Eltos nuotr 

12 mln. litų. 
2005-aisiais, jau tapusi įtakinga 

parlamentine politine jėga, Darbo 
partija įpročių nepakeitė. Nelegali jos 
apyvarta pasiekė 9 mln. litų. 

Bet 2006 metai „darbiečiams" 
buvo jau ne tokie sėkmingi. Per pir
muosius mėnesius Nukelta į 6 psl. 
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Premjero 
kantrybė 
artimiausiu 
metu trūks 

Vilnius, rugsėjo 28 d. (ELTA) — 
Politologo Alvido Lukošaičio nuo
mone, premjero kantrybė iš tiesų jau 
artimiausiu metu trūks ir jis atsista
tydins, bet taip gali ir neatsitikti, jei
gu pavyks politinėmis derybomis su
reguliuoti krizę, rašo „Kauno diena". 
Pasak politologo, mažumos Vyriausy
bės dar laukia labai sudėtingas iš
bandymas, kai Seime bus tvirtina
mas kitų metų biudžetas. 

„Nerašyta politologijos taisyklė 
— parlamento balsavimas dėl biu
džeto yra netiesioginis balsavimas 
dėl pasitikėjimo Vyriausybe, nesvar
bu, ar ji daugumos, ar mažumos, — 
sakė politologas. — Taigi, jeigu biu
džetas Seime bus priimtas ne toks, 
kokio norėtų Vyriausybė, tai reikš 
netiesioginį nepasitikėjimą ministrų 
kabinetu ir gali paskatinti jo žlu
gimą." 

Premjero kantrybė trūko po to, 
kai rytiniame posėdyje Seimo narių 
dauguma pritarė konservatoriaus 
Edmundo Pupinio pasiūlymui jau ki
tąmet grąžinti neišmokėtą pensijos 
dalį pensininkams, dirbusiems ne tik 
2001-2002 m., bet ir nuo 1995-ųjų. 

„Mes svarstysime su savo koali
cijos partneriais, kaip toliau elgtis, 
nes matau, kad čia yra tik pradžia šių 
visų populistinių siūlymų, jų dar pa
daugės svarstant biudžetą", — ket
virtadienį sakė G. Kirkilas. 
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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 

Ruošiantis ateitininkijos jubiliejui 
Ypatingi „Ateities" redaktorės prašymai 

2010: metais ateitinin
k ų sąjūdžiui su
kaks 100 metų. 

Atsižvelgiant į „Ateities" žurnalo aši
nę reikšmę suburiant sąjūdį, „Atei
ties" redakcija ryžtasi įvairiais pro
jektais prisidėti prie artėjančio ju
biliejaus paminėjimo, tikėdamasi ir 
bendradarbiavimo su išeivijos ateiti
ninkais. 

Štai trys „Ateities" redaktorės, 
Redos Sopranaitės, prašymai: 
1 . Nuotraukos 

„Ateities" redakcija norėtų su
kaupti istorinių nuotraukų archyvą. 

: Yra galvojama suorganizuo
ti parodą ir sukurti atskirą 

interneto svetainę šimt
mečio progai paminėti. 
Jei turite savo namuose 

prieškario ateitininkų 
nuotraukų ar jei būsite svečiuose pas 
vyresnius sendraugius, iš kurių 
galėtumėte paskolinti, prašome 
atsiųsti „Ateities" redakcijai oro 
paštu (adresas pateiktas toliau) arba 
nuskenuotas (kuo aukštesne rezo
liucija) ei. paštu. Neturintys gali
mybių nuotraukas skenuoti, gali 
kreiptis į šio skyriaus tvarkytoją, 
Vidą Kuprytę, kuri mielai šias pas
laugas suteiks. 
2. Ekslibris paroda 

2008 m. lapkričio mėnesį „Atei
ties" žurnalas organizuoja žinomų 
ateitininkų ekslibrių parodą. 

Prašome parašyti, kokius ateiti
ninkus galėtume siūlyti dailininkams 

įamžinti. Pr ie siūlomų pavardžių 
parašykite t rumpai apie siūlomą 
asmenį. 
3. Moks l in inku sąrašas 

Norima sudaryti ateitininkų 
mokslininkų, kuriuos būtų galima 
pristatyti mokslo populiarinimo lei
diniuose, sąrašą. Prašome patiems 
prisistatyti arba kitus siūlyti, trum
pai parašydami mokslininko pasie
kimus ir kaip būtų galima leng
viausia susisiekti. 
Siusti: 
„Ateit ies" redaktorei 
Redai Sopranai te i 
Pi l ies g. 8 
LT-01123 Vilnius, Lietuva 
EI paštas: zurnalas@ateit is . l t 

Archyvinėje nuotraukoje: ateitininkas 
Antanas Šerkšnas, Kauno M. Pečkaus-
kaitės gimnazijos direktorius, savo 
kabinete 

Piligriminiame žygyje: Gargždų ateitininkai 

Rugsėjo 7-9 dienomis Gargždų 
Šv. arkąngelo Mykolo kuopos 
ateitininkai jau penktą kartą 

dalyvavo tarptautiniame piligrimi
niame žygyje iš Kryžių Kalno į Ši
luvą. Sis žygis pirmą kartą buvo 
organizuotas 2003 metais, minint Po
piežiaus Jono Pauliaus II apsilan
kymo Lietuvoje dešimtmetį. Dabar 
vyksta kasmet prasidedant didie
siems atlaidams Šiluvoje. Žygiui va
dovauja Šiaulių vyskupas Eugenijus 
Bartulis. 

v 

Šiemet žygyje dalyvavo daugiau 
nei 1000 jaunimo. Kolonos priekyje 
buvo nešama vainikais papuošta Ma
rijos statulėlė. Ją nešė pasikeisdami 
jaunimo organizacijų, grupių atsto-

5 * ARKĄNGELO MVKOIO 

vai. Buvo lietuvių grupė iš Punsko, 
buvo atstovų iš Italijos, Brazilijos. 

Piligriminis žygis jaunimui įdo
mus ir prasmingas. Keliavome tris 
dienas. Dvi naktis miegojome mieg
maišiuose kareiviškose palapinėse 
prie ežero. Miegmaišius ir sunkes
nius daiktus vežė kariškiai. J ie rū
pinosi ir žygio dalyvių maitinimu bei 
kitais buitiniais reikalais. 

Išvykome penktadienį. Šeštadie
nio ankstų rytą visada buvo šv. Mi
šios, kurių koncelebracijai vadovavo 
žygio vadovas Šiaulių vyskupas 
Eugenijus Bartulis. Sekmadienio po
pietę jau atkeliavome į Šiluvą. Ten 
žygio dalyvius sutiko ir sveikino arki
vyskupas Sigitas Tamkevičius, kiti 

Lietuvos vyskupai. Piligriminio 
žygio dalyviams šv. Mišias kon-
celebravo keletas vyskupų, 
pamokslą jaunimui pasakė kun. 
Kęstutis Kevalas. Po šv. Mišių 
kiek užvalgę atsisveikinome „Iki 

kitų metų" ir išvykome į 
v 

savo parapijas. Šie
met žygyje dalyvavo 

ateitininkai ne 

tik iš Gargždų, bet ir iš Kaltinėnų, 
Panevėžio, Akmenės. 

Kazimiera Sipienė, Gargždų 
šv. arkąngelo Mykolo kuopos globėja 

Studentų 
rudens 

savaitgalis 
spalio 26-28 d. 

Dainavoje 
Daugiau žinių rasite 

www.javstudentija.org 
Registruotis ei. paštu: 
sas_cv@yahoo.com 

Visi studentai 
kviečiami! 

Išėjo jau penktas šių metų „Ateities" 
žurnalo numeris. Dėl prenumeratos 
kreiptis j Laurą Lapšytę, 2444 9th St. 
# 1 , Boulder, CO 80304 USA 
EI. paštas: lapsyte@yahoo.com 
Prenumeratos kaina 32 JAV dol. 
Čekius rašyti: Lithuanian Catholic 
Federation Ateitis 

Grupė Gargždų ateitininkų ryta prie palapinių su žygio iniciatoriumi ir vadovu Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu. 
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KRIKŠČIONYS VISI YRA 
BROLIAI IR SESERYS 

Trečiadienio rytą tradicinėje 
bendrojoje audiencijoje susitikęs su 
maldininkais, popiežius Benediktas 
XVI tęsė prieš savaitę pradėtą kate-
chezę apie šv. Joną Auksaburnį 
(Auksažodį). Prieš savaitę buvo kal
bama apie Jono Auksaburnio veiklą 
gimtojoje Antiochijoje. Šįkart Popie
žius mokė apie antrąjį Jono Auksa
burnio gyvenimo ir veiklos laikotar
pį, prasidėjusį 397 metais, kuomet jis 
tapo Rytų Imperijos sostinės Kon
stantinopolio vyskupu. 

Tapęs vyskupu, Jonas ėmėsi re
formuoti savo vadovaujamą Baž
nyčią. Asketiškas gyvenimas vyskupo 
rūmuose turėjo duoti pavyzdį kitiems 
- kunigijai, našlėms, vienuoliams, 
imperatoriaus dvariškiams ir turtuo
liams. Jonas Auksaburnis labai rū
pestingai šelpė vargšus, dėl to jis jų 
buvo pramintas „išmaldininku". 
Buvo stropus administratorius, suge
bėjo sukurti veiksmingas karitaty-
vines struktūras. Tačiau pirmiausia 
jis buvo rūpestingas ir tėviškas gany
tojas. 

Nors Jonas Auksaburnis buvo 
geros širdies ir visiems teisingas bei 
dėmesingas, jo gyvenimas nebuvo 
ramus. Būdamas sostinės vyskupu, 
negalėjo išvengti politinių intrigų. 
Taip pat ir bažnytinėje veikloje susi
laukė pasipriešinimo ir nesupratimo. 
Aršių puolimų susilaukė 401 metais 
nušalinęs nuo pareigų šešis neteisėtai 
išrinktus Azijos vyskupus. Aleksan
drijos patriarchas Teofilis užsipuolė jį 
už tai, kad Konstantinopolyje prisi
glaudė keletas patriarcho ekskomu
nikuotų vienuolių. Tapo apkalbų ir 
keršto kampanijos auka, kai išdrįso 
kritikuoti imperatorienę Eudosiją ir 
jos dvariškes. 

Patriarchas Teofilis sukurstė 
prieš Joną Auksaburnį vyskupų sino
dą ir 403 metais vyskupas trumpam 
buvo ištremtas iš Konstantinopolio. 
Grįžęs vėl drąsiai kritikavo dvaro gy
venimą ir ypač imperatorienės garbei 
mieste rengiamas šventes. Greitai ki
lo nauja persekiojimų banga prieš pa
tį vyskupą Joną ir jo sekėjus, vadina
mus Joanitais". Jonas Auksaburnis 
bandė skųstis Romos vyskupui Ino
centui, siūlė sušaukti visuotinį susi
rinkimą, kuris sutaikytų susivaidiju
sius krikščionis, tačiau buvo jau per 
vėlu. 

406 metais Jonas Auksaburnis 
vėl buvo ištremtas, šįkart net į Ar
mėniją ir iš antros tremties jis jau ne

sugrįžo. Iš ten jis rašė jaudinančius 
laiškus, kupinus ganytojiško rūpesčio 
palikta bendruomene ir ypač atjautos 
ir paguodos persekiojamiems savo 
sekėjams. Perkeliamas iš vienos trem
ties vietos į kitą, Jonas Auksaburnis 
mirė kelionėje 407 metų rugsėjo 14-
ąją, Kryžiaus išaukštinimo šventės 
dieną. 438 metais imperatorius Teo
dosijus II Joną Auksaburnį išteisino 
ir perkėlė į sostinę jo palaikus, kurie 
vėliau, 1204 metais, buvo atgabenti į 
Romą, į senąją, Konstantino staty
dintą Šv. Petro baziliką. Šiandien 
Jono Auksaburnio relikvijos saugo
mos dabartinės bazilikos kanauninkų 
choro koplyčioje. Nemažą jų dalį po
piežius Jonas Paulius II 2004 m. rug
pjūčio 24 d. padovanojo Konstantino
polio patriarchui Baltramiejui I. 

Toliau katechezėje Ganytojas 
kalbėjo apie šv. Jono Auksaburnio mo
kymą. Dievą mes pažįstame pirmiau
sia iš jo kūrinių. Antroji Dievo paži
nimo pakopa yra gilinimasis į Šven
tąjį Raštą, kurį Jonas Auksaburnis 
vadina Dievo laišku žmonėms. Šven
tasis Raštas byloja apie Dievą, o kar
tu jis padeda mums kitomis akimis 
žvelgti ir į Kūriniją, aiškiau joje ma
tyti Kūrėjo atspindį. Šiuos du žings
nius žengia Dievo ieškantis žmogus, o 
trečią žingsnį žengia pats Dievas, pri
imdamas žmogaus prigimtį ir tap
damas „Dievu su mumis". 

Benediktas XVI paminėjo ir šv. 
Jono skelbtą socialinį mokymą. Jis 
suprato, jog negana tik šelpti var
gšus, bet reikalinga nauja struktūra, 
naujas visuomenės modelis, kuris 
turėtų būti grindžiamas Naujojo Tes
tamento mokymu. Senasis graikiško
jo miesto („polis") modelis turėtų bū
ti keičiamas naujuoju, krikščioniš
kuoju socialiniu modeliu. Krikščio
nybė ištaiso graikiškojo visuomenės 
modelio klaidą. Jei senajame mieste 
ne visi žmonės buvo piliečiai, nes ver
gai ir vargšai buvo beteisiai, tai nau
jajame krikščioniškame mieste visi 
yra lygiateisiai broliai ir seserys. Jei 
senajame mieste žmogus priklausė 
nuo visuomenės, tai Jono Auksabur
nio skelbtoje visuomenės vizijoje 
svarbiausia yra asmens sąžinė. Dan
guje esanti mūsų tėvynė, mūsų tikra
sis miestas, kuriame viešpataus tiesa 
ir teisingumas, jau ir čia žemėje mus 
įpareigoja gyventi kaip dera broliams 
ir seserims. 

Pagal „Vatikano radiją" parengė N. 
Šmerauskas 

Ankstyvoje vaikystėje nete
kus) tėvo Joną Antiochiet) užau
gino motina kuri jam (kvėpė n e 
paprasta, jautrumą. Ir gilų t i k ė 
j imą. JI* mokėsi pas tuo metu 
garsu filosofą ir retorikos moky
toja pagoni Libaniju Sulaukės p i l 
nametystės 368 metais Jonas 
priėmė krikštą. Teologijos i r 
šventojo Rašto studijas tęsė pas 
tuomet garsų egzegetą Diodora 
Tarsietį. Kurj laika Jonas gyveno 
atsiskyrėliška gyvenimą, tačiau 
liga tokio gyvenimo būdo p r i 
vertė atsisakyti. Jonas sugrįžo j 
Antiochija, kur Jis priėmė kuni 
gystės Šventimus ir atsidėjo 
Evangelijos skelbimui. 

Ar užtektų vieno 
metinio čekio 

lietuviškai labdarai? 
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS. 

n t rašomojo stalo turiu dėžutę, į kurią padedu gaunamas buitines 
sąskaitas bei aukų prašymus labdarai. Kas porą savaičių jas 

jržiūriu ir išrašau reikiamus čekius. Vakar vėl teko prisėsti ir 
keturiolika čekių parašyti. Aukų prašymus iš lietuviškų labdaros organi
zacijų sudėjau kartu. Norėjau tiksliai patikrinti, kiek man laiko užtruks 
prašymus peržiūrėti ir čekius išrašyti. 

Per porą savaičių prisirinko septyni prašymai iš lietuviškų organi
zacijų. Matyt, ruduo yra populiarus laikas lėšas rinkti, nes po to yra nu
matyti įvairūs šalpos ir paramos projektai. Kiti prašymai aukoms atėjo jau 
anksčiau ar dar ateis. Prie tų septynių prašymų ir čekių rašymo praleidau 
90 minučių. 

Lietuvos Patizanų globos fondas turi septynis tikslus. Pats pirmasis 
yra rinkti aukas buvusių Lietuvos partizanų ir ryšininkų šalpai. Tam fon
dui teko mano didžiausia auka, gal dėl to, kad prieš porą dienų ką tik 
baigiau aprašyti Nijolės Gaškaitės „Pasipriešinimo istoriją'', kurios išlei
dimą parėmė šis fondas. JAV LB Švietimo taryba kreipėsi prašydama 
paremti lituanistinių mokyklų veiklą. Remtinas tikslas! Toliau į mano 
duris beldėsi Lietuvių Fronto bičiulių taryba. Panaudojant įvairias ži-
niasklaidos priemones Lietuvoje norima paskleisti „Į pilnutinę demok
ratiją" idėjas ir atstatyti Lietuvos valdymo vairą. Demokratijos vardu 
čekutis jiems. Ateitininkų namai Lemont šaukia ypatingą susirinkimą 
namų reikalu. Dar prieš susirinkimą bus užkandžiai ir kava. (Ką Monika 
Bončkutė pasakys?) Čekis namų išlaikymui, nes reikia remontų. 

Trys prašymai atkeliavo su siūlomais loterijos bilietėliais. Daugiausia 
prašė Lithuanian Mercy Lift. Atsiuntė 10 bilietėlių po 5 dol. už vieną. 
Siūlomi penki laimingi bilietai, įskaitant kelionę dviem į Lietuvą ir atgal. 
O jeigu atsirastų keturi norintieji skristi tik į vieną pusę, ar taip būtų ga
lima? Neturiu kur bilietėlių platinti, tai nusipirkau visus. Si organizacija 
jau septyniolika metų teikia Lietuvos žmonėms medicininę ir humanita
rinę pagalbą. Šiemet ypatingas dėmesys skiriamas savižudybėms Lietuvoje. 

Lithuanian Children's Relief, vadovaujamas vienuolės seselės Helen, 
CJC, iš Brockton, MA, gelbsti Lietuvos vaikus jų šeimose, mokyklose, vai
kų namuose, ligoninėse ir kaimuose. Atsiuntė 6 bilietėlius po 5 dol. Per
kant penkis — šeštasis veltui. Aišku, noriu ką nors veltui gauti. Vėl če
kutis. Pagaliau priėjau ir prie Lietuvių operos valdybos laiško: „Mūsų 
choro valdyba ir nariai daro viską, kad ši lietuviškoji tautinė veikla neuž
gestų su paskutinio spektaklio šviesomis." Platinimui pridėjo penkis bi
lietėlius, po 2 dol. už vieną. Nupirkau visus. Jei už bilietėlį būtų prašę 
daugiau, būčiau neatsispyręs. Spėju, kad Lithuanian Mercy Lift surinks 
daugiau, nes daugiau prašė. 

Čia suminėtos organizacijos tėra tik dalis visumos. Kaip tik spalio 
mėnesį BALFas rengia lėšų vajų, nors laiškas dar neatėjo. Jį kasmet gau
davau iš Detroit, bet jo siuntėjas pasimirė. Ar kas kitas perėmė jo vietą ir 
ras mano adresą? Porą kartų per metus turime Draugo fondo vajų. O kur 
dar Lietuvių Fondo, Tautos fondo, Vydūno fondo, Ateitininkų šalpos fon
do ir kitų grupių bei organizacijų pastangos ir vajai? Jie jau buvo ar dar 
bus. Kai belsis į mūsų pašto dėžutę, būkime dosnūs. Visada geriau duoti 
negu gauti. 

Pavargo ranka ant nupirktų loterijos bilietėlių rašant vardą, pavardę 
(tokiais atvejais norėčiau turėti trumpą pavardę ir dar trumpesnį vardą), 
adresą ir, svarbiausia, telefono numerį. Jo gali prisireikti, kad galėtų 
pranešti apie laimikį. Toliau ranką reikėjo varginti čekius rašant. Šį va
karą tik septyni, bet vis tiek laiko užima. Pagalvoju, kad būtų puiki mintis 
JAV lietuviams turėti vieną lėšų telkimo centrą, kur kartą per metus 
aukotojai galėtų išrašyti čekį. 

Panaši tvarka yra populiari Amerikoje, kur egzistuoja United Way 
lėšų telkimo ir skirstymo organizacija. Žmonėms buvo atsibodę iš įvairių 
vietų ir grupių gauti prašymus aukoti. Taip susikūrė ta United Way orga
nizacija. Jai priklausančios organizacijos pasižada jokių papildomų vajų 
nerengti. Aukotojai gali pasirinkti, kokiai organizacijai jie aukoja, arba 
aukoti bendram fondui. Yra įkurti lėšų prašymų peržiūros komitetai, kur 
intensyviai vyksta skirstymo darbas. Man teko gana artimai su visu tuo 
procesu susipažinti ir keletą metų jam talkinti. Nėra klausimo, kad visa 
tai pareikalauja organizuotumo ir pastangų, tačiau manoma, kad tai gera 
sistema, kuri nuolatos gerinama. 

Toliau galvodamas supratau, kad panašią organizaciją jau turime. Tai 
Lietuvių Fondas. Jis renka aukas iš visuomenės, o po to tas lėšas paskirs
to Pelno skirstymo komitetas, kurio darbą prižiūri ir nutarimus tvirtina 
LF Taryba. Aišku, kai ką esamoje tvarkoje reikėtų pakeisti, bet, atrodo, 
kad gražią pradžią tokiai tvarkai jau turime. Vienas skaitytojas man rašė, 
kad LF administracinėms išlaidoms išleidžia 300,000 dol. kasmet. „Mano 
laikais nebuvo tokių išlaidų. Jei norėdavome pasivaišinti po posėdžių, pa
tys sudėdavome doleriukus ir nereikdavo brangių gėrimų. Prisimenu, kad 
buvo taupomas kiekvienas doleris..." Aš čia nepasiruošęs tokiam teiginiui 
nei prieštarauti, nei jo remti, bet matau auksinę progą Lietuvių fondui 
žengti naują žingsnį tampant lietuviškuoju „United Way". Kodėl ne? 
Mano pavargusi ranka tai tikrai įvertintų. 
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APMĄSTYMAI IS ELLICOTT MIESTELIO 
Mano diena 

IUOZAS GAILA 
gailal@verizon.net 

Jau esu minėjęs, kad internete 
įsigalėjo asmeniniai aprašymai vadi
nami „blogs", o lietuviai juos vadina 
„blogais". Tai va, čia vienas manasis 
rugsėjo 10 d. „blogas". 

Atsikėlęs šeštą tuoj įsijungiau 
kompiuterį, nes Lietuvoje jau pirma 
valanda, tad jei yra kokių laiškų, 
norisi tuoj pat atsakyti. Pusryčiau
damas su žmona atviroje verandoje, 
klausiausi muzikos ir žinių per „Pū
ko" radiją iš Lietuvos, sklaidydamas 
Baltimore dienraštį „The Baltimore 
Sun". Nemėgstu jo, nes nors ir Bal
timore miestas skęsta korupcijos 
skandaluose, pirmauja žmogžudys
tėmis ir nepajėgiančiais baigti mo
kyklų, o miesto švietimo sistema 
neranda dingusių milijonų, šio dien
raščio skiltyse retai ką blogesnio 
rasi prieš miesto ir Maryland valsti
jos valdžiose įsigalėjusius demokra
tus. 

Aš vėl prie kompiuterio. Akcijų 
birža atsidaro, o jos nuo pirmos 
prekiavimo minutės krenta žemyn, 
kaip akmuo į vandenį. Ak, kodėl aš 
savųjų nepardaviau liepos mėnesį, 
kai jos buvo pakilę. Įsivaizduoju, kaip 
jaučiasi mūsų fondų (Lietuvių, 
Tautos, PLB) vadovai, juk fondų lė
šos investuotos į akcijas ir joms 
krentant mažės metinis pelnas, skir
tas lietuvybės reikalams. Smūgis ir 
„Draugo" fondui, be kurio paramos, 
dienraštis dienos šviesos neišvystų. 
Taip man besisielojant dėl savųjų ir 
fondų pinigėlių, išgirstu pravažiuo
jantį paštininko džipą. Įsinešu paštą. 
Dviejų šeštadienių „Draugai", dviejų 
savaičių senumo „Amerikos lietuvis", 
kredito kortelių siūlymai iš trijų 
bankų, o manasis bankas, tarsi žino
damas, kad tirpsta mano turimos 
akcijos, atsiuntė keletą tuščių čekių. 
Taigi, tik įrašyk norimą sumą, 
įsikeisk ir džiaukis gautais pinigė
liais. Argi, ne Amerika. Nesusigun-
dau. Paleidžiu atsiųstus bankų po
piergalius per dokumentų naikiklį. 

mynė skambina, kad gelbėčiau. Durų 
skambutis nenustoja skambinęs, o 
šuniukas — lojęs ir tas triukšmas 
varo ją iš proto. Nuskubu, išjungiu 
skambutį, šuva nustoja lojęs. 
Pasirodo, durų mygtukas išrūdijęs, 
trumpas sujungimas. Nuvažiuoju į 
netoli esanti „Home Depot", nuperku 
naują ir įdedu. Sumokėjau 3.60 dol. 
Kaimynė Įgrūda penkinę, nors ir kra
tausi. Aš vėl prie kompo. Akcijos te-
bekrenta, jau skaičiuoju prarastus 
tūkstančius, bet va, uždirbau 1.40 
dol. už skambučio pataisymą, tai vis 
šis tas. Internete iššoka laiškas nuo 
Teresės ir Algimanto Gėčių: „Liūdna 
žinia - vakar vakare, Londone, mirė 
Kovas Juška, magistro studentas 
London School of Economics, Aisčio 
brolis, Rasos Ardytės ir Juozo Juškų 
sūnus, Rėdos ir Juozo Ardžių anū
kas."' 

Nepažinojau jaunojo Kovo Juš
kos, bet su jo mamos Rasos tėvais 
Juozu ir Rėdą Ardžiais buvome veik 
kaimynai, kai gyvenome New Jersey 
valstijoje, netoli Philadelphia. Tai 
buvo nuostabi šeima ir nežinau, ar 
galėjo būti lietuviškesnė šeima už 
Ardžius. Rėdą Ardienė buvo Phila
delphia šeštadieninės mokyklos vedė
ja, o Juozas Ardys LB Philadelphia 
apylinkės pirmininkas. Augino jie 
tris dukras: be jau minėtos Rasos dar 
Rėdą ir Indrę. Jų vaišinguose na
muose praleidome ne vieną savait
galio vakarą ir visos mūsų kalbos 
sukdavosi apie lietuviškus reikalus. 
Mane dažnai apimdavo nusivylimas, 
kai matydavau, kad mūsų pastangos 
„prakišti" žinias apie okupuotą Lie
tuvą nerasdavo atgarsio amerikiečių 
žiniasklaidoje, o lietuvių kalba tarp 
mūsų atžalų telikdavo tik su tėvais ir 
šeštadieninėje mokykloje. Ardžiai vi
sada išsklaidydavo mano pesimis
tines mintis, pabuvojęs pas juos, jaus
davausi tarsi atlikęs lietuviškumo 
atlaidus. Mano Amerikoje gimusiai 
žmonai, senųjų emigrantų dukrai, tai 
buvo lietuviškumo pamokos, o mūsų 
dukrai Nidai draugystė su Ardytėmis 
buvo taip pat neįkainojama. 

Vėl prie kompo su širdgėla žiop- Pamenu, kai nušokęs nuo sovie-
sau į tebekrentančias akcijas, bet tinio laivo lietuvis jūreivis Simas 
suskamba telefonas. Amerikietė kai- Kudirka buvo Amerikos jūros sargy-

S'mflš Kudirka C h i r e q o ' 9 " 4 n-, Jono K J D T ' O 

bos pareigūnų grubiai sugrąžintas 
sovietams, o mes, susirinkę Philadel
phia, tarėmės, ką daryti. Kilo mintis 
demonstruoti prie Jūros sargybos 
(US Coast Guard) būstinės, bet vie
nas senyvo amžiaus buvęs Lietuvos 
karininkas suabejojo, ar galima tai 
daryti prie karinės įstaigos. Čia atsis
tojo Juozas Ardys ir „užgriovė", kad 
jam spjaut ant tos karinės įstaigos ir 
jei visi bijo, tai jis su žmona ir trimis 
dukromis ten demonstruos. Demons
travome visi - ir seni, ir jauni. 

Prislegia mane ši Ardžių ir Juškų 
šeimos nelaimė, bet, nespėjus 
paskambinti apie tai žmonai į darbą 
ir dukrai, suskamba telefonas. Skam
bina pažįstama, gerokai peržengusi 
aštuoniasdešimtmetį lietuvė (se
nutė). Ragely tarp jos kūkčiojimų 
girdžiu, kad ji matanti kažkokius vy
rus, lipančius į jų kieme esančius me
džius, o namiškiai netiki... „Va, va, 
lipa ir dabar. Įsilipo vienas ir sėdi 
tarp šakų. Ateina ir kitas... Atva
žiuokite, ponas Gaila, pamatysite 
pats." Raminu, aiškinu, kad kartais 
medžių šakoms nuo vėjo judant, gali 
taip atrodyti ir namiškiai gali būti 
teisūs, kad ten nieko nėra. Vis tiek 
prašo, kad atvažiuočiau, atsiprašinė
ja, kad trukdo. Važiuočiau, nors 
netoli valandos kelio, bet kuo aš 
padėsiu. Pagaliau, atrodo, kad apra
minu, prižadu, kad kurią dieną atva
žiuosiu. Ak, kokie negailestingi tie 
vadinami „auksiniai metai". Rodos, 
ne taip seniai buvau su ja susitikęs ir 
visai normaliai kalbėjomės. Prisi
menu savo a. a. motiną, kuriai, prasi
dedant Alzheimerio ligai, panašūs 
dalykai dėjosi. Vis dažniau pagalvoju, 
ar ir manęs tai laukia... 

Ketvirta valanda. Akcijų birža su 
nuostoliais užsidaro. Seku internete 
Europos krepšinio varžybas: mūsiš
kiai prieš prancūzus pirmą kėlinį 
baigia tik vieno taško persvara. Pra
dedu nervintis, ar mūsų aukštaūgiai 
sulaikys prancūzų gretose žaidžiantį 
juodaodį, krepšinio žvaigždę, taškų 
medžiotoją Tony Parker? Jau nuo pat 
ryto įskausta galvą, nepadeda nei 
aspirinas, nei tirpios kavos puodeliai. 
Nežinau, kiek aš jų jau išgėriau. 
Antrajame kėlinuke mūsiškiai tiesiog 

Jono Kuprio nuotr. 

triuškina prancūzus. Galvos skaus
mas lyg ir praeina, bet trečiajame 
prancūzai atsigauna ir baigia aštuo
nių taškų persvara. Neišlaiko mano 
nervai, negaliu sekti, palieku kompą. 
Vėl šildau vandenį, maišau tirpią ka
vą, bandau apie krepšinį negalvoti. 
Už valandėlės aš vėl internete: lietu
viai laimėjo 88:73. Stebėtina, galvos 
skausmą tartum kas ranka nuėmė. 
Nuostabūs mūsų vyrai. Tarp jų - nė 
vienos pasaulinio krepšinio žvaig
ždės, bet jie laimi susiklausymu ir 
darniu, komandiniu žaidimu. 

Nuolat beskaitant, kokia nemok
šiška Lietuvos valdžia, kaip sovie
tinio gyvenimo sugadintas lietuvis, 
negali nesidžiaugti ir nesididžiuoti 
mūsiškių pasiekimais krepšinyje. Juk 
jie buvo paruošti mūsų trenerių. Net 
ir tie, kurie studijavo ir tobulino 
žaidimą Amerikos aukštosiose mo
kyklose, į jas pateko Lietuvos krep
šinio mokyklos dėka ir šiandieną 
kraunasi milijonus. 

Gal smulkmena, bet mano akis 
užkliūva už vieno mūsų krepšininko 
tatuiruotės pety. Kodėl lietuvis išsita
tuiravo save kiniškais ar japoniškais 
rašmenimis? Maloniai stebino mane 
Arvydo Sabonio vaikų vardai, sūnų: 
Žygimantas, Tautvydas, Domantas, 
ir dukra Aušrinė, bet dabar stebina 
vieno krepšininko dukrelės vardas -
Tia. O gal Tea, nes taip jos vardą rašo 
kitas laikraštis. Ką gi, Lietuvos 
laikraščiai tiesiog konkuruoja vieni 
su kitais kraipydami svetimžodžius, 
neva rašydami kaip tariama, nors 
neturi žalio supratimo, kaip tie žo
džiai ištariami. Štai vienur rasi, kad 
Rimantas Kaukėnas studijavo ir 
žaidė krepšinį už „Šiton Halio" uni
versitetą, kitur, kad už „Sitono 
Holo". O iš tikro jis žaidė už „Seton 
Hali" katalikų universitetą, pavadin
tą pirmosios Amerikos šventosios, 
motinos Elizabeth Ann Seton vardu, 
Seton vardas tariamas kaip „Sytn", o 
Hali kaip „Hol". 

Mano apmąstymus nutraukia 
durų skambutis. Amerikietė kaimynė 
už skambučio pataisymą atneša savo 
iškeptą pyragą, dėželę pirkto „Cool-
Whip cream" ir padėkos kortelę su 
įrašu „Thank you so much for coming 
to my rescue". 

mailto:gailal@verizon.net
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Mažoje tautoje neturėtų būti 
tūkstančių tokių vaikų 

Išgirdusi, jog Ofelija Barškėty-
tė-Vainienė šią vasarą išvyksta į 
Lietuvą įvaikinti trečią vaiką, su
sidomėjau ja . Jauna, išmintinga, 
gražiai nuaugusi, Antrojo pasaulinio 
karo išvietintųjų tėvų dukra, gimusi 
šiame krašte, puikiai valdanti lietu
vių kalbą, pasižymėjusi lietuviškoje 
veikloje, lietuvybės skleidimo puose
lėtoja. Ji taip pat yra stambi rėmėja, 
ypač Lietuvių operos, nuolat remi
anti ją tūkstančiais, o šiemet paklo
jusi 3,000 dol. Liepos pabaigoje Ofe
lija grįžo su 3 vaikučiais iš Lietuvos, ji 
maloniai sutiko pasikalbėti. 

— Miela Ofelija, nors Jūsų 
pavardė nėra svetima „Draugo" 
puslapiuose, vis tiek malonėkite 
papasakoti apie savo pirmuosius 
žingsnius š iame krašte — Jūsų 
gimtinėje. 

— Aš gimiau ir augau Čikagoje, 
Marąuette Park (MP). Tuo metu MP 
buvo „lietuviškas kampelis". Nors 
Čikaga buvo didmiestis, MP buvo lyg 
maža Lietuvėlė. Dauguma kaimynų 
buvo kaip mano tėvai, lietuviai, kurie 
atvyko į Čikagą po karo ir dirbo įvai
riose gamyklose, parduotuvėse ir t.t. 
Bažnyčioje, mokykloje ir parduotu
vėse girdėdavosi vien lietuvių kalba. 
Mano močiutė mokėjo keletą kalbų, 
bet angliškai niekad neišmoko — 
sakydavo, tik šiukšlių rinkėją reikė
davo pabarti angliškai. 

Augau vyriausia trijų vaikų šei
moje. Visi lankėme Svč. Mergelės Ma
rijos Gimimo parapijos pradinę mo
kyklą ir tuo metu net būdavo kas
dieninės lietuviškos pamokos toje 
pačioje mokykloje. Po to baigiau Ma
ria High School, kuri dar ir šiandien 
yra mergaičių katalikiška gimnazija. 
Pasilikau studijuoti Čikagoje ir gyve
nau namuose. Baigiau University of 
Chicago su bakalauro laipsniu iš 
geografijos ir ekonomikos. Kaip dau
gelis studentų galvojau, kad reikia 
truputi pabėgti nuo gimtinės. Keletą 
metų gyvenau ir dirbau Washington, 
DC ir tada persikėliau į Glendale, 
Arizona, kur baigiau MBA tarptau
tinių finansų srityje. 

— Ar jau jaunystėje buvote 
įs i jungusi j l ietuvišką veiklą? 
Kur i šmokote tobulai kalbėti ir 
rašyti l ietuviškai? 

— Augant šeimoje su tėveliais ir 
artimaisiais kalbėjome lietuviškai. 
Tai buvo lengva, nes daug kas iš 
giminių nemokėjo angliškai. Gyve
nant Marąuet te Park buvo daug 
progų bendrauti ir žaisti su lietuvių 
kilmės vaikais. Kaip minėjau, lietu
vių kalbos pamokos vyko kartu su 
anglų kalbos pamokomis pradinėje 
mokykloje. Po to dar baigiau Čikagos 
aukštesniąją lituanistinę mokyklą ir 
Pedagoginį institutą. Seimą vis skati
no dalyvauti lietuviškoje veikloje — 
šokau tautinius šokius, lankydavau 
skautų ir ateitininkų susirinkimus. 
Buvo smagu kas vasarą važiuoti į lie
tuviškas stovyklas Rakė, Dainavoje ir 
Neringoje. Būdama studente, daly
vavau jaunimo kongrese. IŠ tikrųjų, 
pirmą kartą pajutau, kad esu „ame
rikietė", kai pradėjau studijuoti Uni
versity of Chicago. Čia buvo saujelė 
lietuvių kilmės studentų, bet pirmą 
kartą turėjau progos susipažinti su 
įvairiomis kultūromis ir kalbomis. 

Aš labai mėgau (ir mėgstu) mo
kytis, skaityti ir rašyti. Vis galvoju, 
kad jeigu gyvenimą reikėtų dar nu
gyventi, gal būčiau buvus mokytoja 
ar rašytoja. Knyga yra didžiausias 
raktas į pasaulį! 

— Esate labai dosni lietuvy
bės skleidimo rėmėja. Įdomu, 
kokioje srityje Jūs darbuojatės ir 
ar darbas finansiniu atžvilgiu 
reikšmingas? 

— Jaunystės dienos, ypač po tė
velio mirties, buvo gan kuklios. Mūsų 
šeimoje buvo skatinami du dalykai — 
lietuvybė ir mokslas. Labai dosnių 
stipendijų iš lietuviškų organizacijų 
tokių kaip Lietuvių fondas ir Tautos 
fondas bei iš mokyklų ir kitų organi
zacijų dėka, visi trys baigėme univer
sitetus. Sesutė ir aš net galėjome 
baigti magistro laipsnius. Man vis 
gerai sekėsi tikslieji mokslai — mate
matika bei gamtos mokslai. Iš pra
džių galvojau studijuoti arba me
diciną, arba teisę. Bet kai pradėjau 
lankyti University of Chicago, pirmą 
kartą susipažinau su ekonomikos ir 
finansų mokslais. Man buvo įdomu 
išmokti apie biržą, tarptautinę va
liutą ir įvairių kraštų ekonomines 
problemas. Iš pradžių galvojau, kad 
norėčiau dirbti tarptautinių ryšių sri
tyje, todėl ir nusikėliau į Washington, 
DC bei pradėjau lankyti Georgetown 
University. Bet gana greit pamačiau, 
kad aš nelabai tikau politinei veiklai. 
Turiu blogą atmintį ir nemėgstu 
„politikuoti". Tada pagalvojau pasuk
ti kita kryptimi ir pradėjau siekti 
magistro laipsnio tarptautinių finan
sų srityje. 

Taip ir radau savo „pirmą mei
lę". Patiko dirbti su tarptautine bir
ža, dirbdama ilgas valandas ir daug 
keliaudama per du dešimtmečius 
susikūriau sau neblogą profesiją. 17 
metų išdirbau didžiulėje finansų 
kompanijoje. Turėjau įdomų ir gerą 
darbą. Geras uždarbis ir geros sąly
gos leido man palepinti šeimą bei 
draugus, pakeliauti, paremti lietuviš
ką veiklą, bet vis norėjau šeimyninio 
gyvenimo, neužteko būti tik darbi
ninke. 

— Smalsu, kada ir kodėl, 
būdama viena šeimos galva, su
manėte jvaikinti net trejetą vai
kučių? 

Ofelija su Martynu ir Kristina. 

— Visada labai mylėjau vaikus. 
Patiko dirbti vadove. Užaugau apsup
ta vaikų tarp artimųjų. Vis galvojau, 
kad turėsiu pusę tuzino. Kai mano 
brolis ir sesuo sukūrė šeimas, vis 
galvojau, kada bus mano eilė. Prieš 
10 metų pamačiau vieną draugę, kuri 
susilaukė vaikučio pati viena. Nors 
tai nebuvo mano noras, bet pradėjau 
kalbėti su įvaikinimo agentūromis. Ir 
kokia ironija —tuo metu pasipiršo 
vaikinas ir 1999 m. ištekėjau. Bet 
mūsų vedybos iširo dėl labai skaudžių 
nesklandumų. 

Norėdama pabėgti nuo skausmo 
(ir advokatų) praleidau daug laiko 
Lietuvoje. Viena gera mamytės drau
gė papasakojo man apie seseles varg
dienes ir jų prižiūrimus vaikų namus 
Marijampolėje. Nuvykau su pussese
re ir vos neapsiverkiau. Norėjau visus 
susodinti į automobilį ir parsivežti. 

Buvo trys vaikučiai iš tos pačios 
šeimos, kurie ten kaip tik tuo laiku 
gyveno. Man papasakojo jų istoriją ir 
supažindino su vietine valdžia. Par
važiavus namo pradėjau teirautis 
apie galimybę juos įvaikinti. Dėjau 
daug pastangų, bet nepasisekė. Vieti
niai žmonės tam prieštaravo. Yra 

VISI t r \ s . Martvnas Knstma ir Rimes. l iepos mėnesi , ka tik atvvkus Rimui. 

grupė žmonių Lietuvoje, kurie nepri
pažįsta tarptautinių įvaikinimų, vis
ką daro, kad „pakištų koją". Galvoja 
ne apie vaikų ateitį, bet apie savo 
norus. Tokie ir buvo. Buvo labai liūd
na ir skaudu matyti, kaip arti pri
ėjome prie galimybės įvaikinti ir kaip 
viskas iširo. 

Bet nepasidaviau. Pabaigiau sky
rybas. Pagalvojau, kad yra dar kitų 
vaikučių Lietuvoje. Nusprendžiau 
stengtis toliau. Susiradau puikius 
žmones čia ir Lietuvoje, kurie man 
padėjo. 

Jau nuo šios vasaros turiu 3 vai
kučius. Ne iš tos pačios šeimos, kaip 
pirmas trejetukas, bet vis vien šau
nuoliai. Kristina įdukrinta 2005 m., 
jai — 6 m., Martynas įsūnytas 2006 
m., jam — 5 m., o Rimas įsūnytas šią 
vasarą, jam — 13 m. 

— Ar Jus lydėjo kokie sunku
mai, problemos ar dideli f inan
siniai reikalavimai į v a i k i n a n t 
vaikučius Lietuvoje? 

— Galėčiau romaną parašyti, jei
gu viską išpasakočiau. P r i t rūk tų 
„Draugui" popieriaus ir skaitytojams 
laiko. Kaip žinote, JAV yra seniai pri
imtinas tarptautinis įvaikinimas. 
Turbūt visi pažįstate kaimynus ar 
bendradarbius, kurie yra įvaikinę iš 
Rusijos ar Kinijos. Jeigu būčiau no
rėjusi nelietuvių vaikų, viskas būtų 
seniai ir sklandžiai pasibaigę, bet aš 
buvau užsispyrus: norėjau lietuviu
kų, nes pati esu lietuvaitė. 

JAV užpildai dokumentus, užsi
registruoji agentūroje, sumoki pini
gus ir tau pasako, kad per nustatytą 
laikotarpį turėtų pasiūlyti vaiką ar 
vaikus pagal tavo norą. Gali prašyti 
naujagimio pagal lytį ar sveikatos 
būklę. Kiek žinau iš draugų, laukimo 
vidurkis yra beveik metai. Aš vis pa
sijuokiu sakydama, kad panašus lau
kimo periodas, kaip ir „gandro apsi
lankymo". Turi laiko pasiruošti na
mus, darbą ir t.t. Viena bendradarbė 
įvaikino du vaikus iš Rusijos, atidžiai 
stebėjau, kaip viskas jiems seksis. 

Su Lietuva reikalai yra keblesni. 
Nors įvaikinimas į užsienį vyksta 
daug metų — Nukelta į 10 psl . 
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Teismas pratęsė A. Jonaitienės 
suėmimą 

Lietuvoje daugėja pagyvenusių žmonių. Eltos nuotr. 

Kas penktam Lietuvos 
gyventojui — per šešiasdešimt 

Vilnius, rugsėjo 28 d. (BNS) — 
Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Są
jungos valstybėse narėse, kasmet vis 
didesnę visuomenės dal| sudaro pa
gyvenę žmonės, t. y. 60 metų ir vyres
ni gyventojai. 2007 m. pradžioje to
kių asmenų buvo 691,900, arba kas 
penktas Lietuvos gyventojas. 

Europos Sąjungoje pagyvenusių 
žmonių dalis 2005 m. pradžioje buvo 
didesnė (vidutiniškai 21 proc.) nei 
Lietuvoje (20 proc.). Didžiausia 60 
metų ir vyresnio amžiaus gyventojų 
dalis buvo Italijoje (26 proc.) ir Vo
kietijoje (25 proc), mažiausia - Ai
rijoje (15 proc.) ir Slovakijoje (16 
proc). 

Prognozuojama, kad 2050 m. kas 
trečias (35 proc.) Lietuvos gyventojas 
bus pagyvenęs žmogus (ES - 36 

proc.) 
2007 m. pradžioje Lietuvoje kas 

ketvirta moteris ir kas šeštas vyras 
buvo 60 metų ir vyresnis. Trys ket
virtadaliai (76 proc.) šio amžiaus vy
rų buvo vedę, 12 procentų - našliai, 
atitinkamai moterų daugiau nei treč
dalis (39 proc) - ištekėjusios, 43 pro
centai - našlės. 

Pagyvenę žmonės sudaro apie 
penktadalį (19,1 proc.) miesto ir ket
virtadali (23,1 proc) kaimo gyvento
jų. Pagyvenusių žmonių teritorinis 
pasiskirstymas nėra tolygus. Pačios 
„seniausios" yra Alytaus, Anykščių, 
Ignalinos, Lazdijų, Molėtų, Varėnos 
ir Zarasų rajonų savivaldybės, kur 60 
metų ir vyresnio amžiaus gyventojai 
sudaro 27-30 procentų. 

Politologai Adamkaus kalboje 
pasigedo atvirumo ir drąsos 

Atkelta iš 1 psl. 
„Kalba rodo, jog Lietuva jau išėjo 

iš mažos valstybėlės standartų ir yra 
normali valstybė tarp pasaulio šalių", 
— sakė J. Karosas. 

Pasak komiteto vadovo, V Adam
kus iškėlė būtent tas problemas, ku
rias dabartinis pasaulis laiko iššū
kiais. Tai aplinkosauga, klimato atši
limas, valstybių integracija į pasaulio 
bendruomenę. Anot jo, apie Rusiją V 
Adamkus užsiminė gana diploma
tiškai ir kultūringai, be „mūsų politi
kams įprasto radikalumo ir net poli
tinio nekultūringumo". 

„Kalba teisinga, duok Dieve, kad 
ji turėtų kokį nors poveikį tarptauti
nei bendruomenei", — lakoniškai V 
Adamkaus pranešimą komentavo 
Seimo vicepirmininkas, Europos ko
miteto vadovas konservatorius An
drius Kubilius. 

Pasak politologo, filosofo ir žur
nalisto Kęstučio Girniaus, per šią J T 
Generalinės Asamblėjos sesiją nema
žai pasaulio vadovų savo nuomonę 
dėstė gana atvirai. 

„Ilgą laiką buvo tylimą dėl Ru
sijos veiksmų, kurie žmonėms ne
patiko, todėl neblogai, kad mūsų pre
zidentas atkreipė į tai dėmesį", — sa
kė politologas. 

Kita vertus, anot jo, vargu ar to
kią kalbą galima vadinti labai jau 
drąsia. 

„Geri santykiai su kaimynais vi
sada buvo vienas Lietuvos užsienio 
politikos ramsčių. Dabar sąlygos pa
kito, tad gal reikėtų kai kurių rams
čių atsisakyti. O jei neatsisakai, gal 
vertėtų vieną kartą viešai pradėti 
apie tai diskutuoti", — dėstė politolo
gas. 

Darbo partijos kasoje — 25 mln. 
Atkelta iš 1 psl. 
išleidusi maždaug 4 mln. litų nelega
liai gautų lėšų, Darbo partija atsidūrė 
teisėsaugos akiratyje, o jos vadovas 
spruko iš Lietuvos. 

Finansinėmis machinacijomis 
Įtariamą V Uspaskichą Vilniaus 
miesto 2-asis apylinkės teismas ket
virtadienį paleido iš suėmimo ir skyrė 
jam namų areštą pusei metų. 

Teismo salėje suimtajam buvo 
nuimti antrankiai. Gausiai susirinkę 
ir kantriai laukę maždaug šešias va
landas užtrukusio teismo posėdžio 
pabaigos „darbiečiai" savo vedlio iš
laisvinimą sutiko karštais plojimais. 

V Uspaskichas išvyko iš teismo 
prabangiu automobiliu kartu su savo 
advokatais. 

V Uspaskichui uždrausta išvykti 
iš gyvenamosios vietos Kėdainiuose, 
jis privalės nuo 8 vai. vakaro iki 8 vai. 
ryto būti namuose, jam taip pat drau
džiama bendrauti su kitais bylos įta
riamaisiais. 

Prokurorai prašė suimti V Us
paskichą maksimaliam trijų mėnesių 
terminui, nuogąstaudami, kad jis vėl 
gali pabėgti iš Lietuvos. V Uspas
kichas Rusijoje yra prašęs politinio 
prieglobsčio ir slapstėsi nuo Lietuvos 
teisėsaugos pusantrų metų. 

Vilnius, rugsėjo 28 d. (ELTA) — 
Dviejų vaikų nužudymu įtariamai 
Almai Jonaitienei dar dviem mėne
siams pratęstas kardomasis kalini
mas. Pratęsdamas kardomąjį kalini
mą teismas atsižvelgė į tai, kad įta
riama sunkaus nusikaltimo padary
mu moteris paleista į laisvę gali pa
sislėpti, praneša Lietuvos radijas. 

Prokurorų teigimu, A. Jonaitie
nės baudžiamoji byla teismui nagri
nėti tur i būti perduota spalio antrą ar 
trečią savaitę, nes joje dar trūksta kai 
kurių detalių. 

Kartą jau pratęstas suėmimo ter

minas baigiasi sekmadienį. Į teismą 
atvežta nužudytų broliukų motina 
neprieštaravo, kad kardomoji prie
monė jai būtų pratęsta. 

A. Jonaitienė įtariama ir vėliau 
prisipažino šių metų kovą pasmaugu
si savo vaikus - 8-erių Tomą ir 12-os 
Mantą, o jų kūnus įmetusi į Kražan
tės upę. 

Moterį tyrę psichiatrijos eksper
tai pripažino ją pakaltinama ir galin
čia atsakyti už savo veiksmus. 

Už dviejų vaikų nužudymą jai 
gresia 20 metų nelaisvės arba įkalini
mas iki gyvos galvos. 

Tuskulėnuose pagerbtos 
sovietinių represijų aukos 

Vilnius, rugsėjo 28 d. (ELTA) — 
Prie Tuskulėnų rimties memorialo 
Vilniuje šimtus čia palaidotų sovie
tinių represijų aukų penktadienį 
pagerbė negausus būrelis žmonių — 
keletas Seimo narių, Krašto apsaugos 
ministerijos ir Vilniaus miesto va
dovai, buvę tremtiniai ir politiniai 
kaliniai, grupelė vaikų, tačiau nebu
vo matyti nė vieno iš aukščiausių ša
lies pareigūnų. 

Prieš 60 metų KGB rūsiuose 
sušaudytų ir Tuskulėnų dvaro parke 
užkastų 767 žmonių palaikai buvo 
surasti archeologiškai tyrinėjant šią 
teritoriją 1994-1996 metais. Prieš 
porą metų aukų palaikai buvo dera
mai palaidoti parko teritorijoje įreng
tame pilkapio mauzoliejuje. Iš beto
no, metalo ir marmuro sukurtame 
kolumbariume saugomos metalo ur
nos, pažymėtos numeriais, kurie sau
go daugelio neatpažintų žmonių, tarp 
kurių buvo ne tik politinių kalinių, 
bet ir dvasininkų, karo belaisvių, nu
sikaltėlių ir kitų kalinių palaikai. 

„Šiandien susirinkome čia ne liū
dėti, bet susitelkti, pažiūrėti patys į 
save kankinių už Lietuvą akivaizdo
je. Stovėdami čia, matydami savo jau
nąją kartą ir vyresnius, pasigendame 
viduriniosios kartos, kuri šiandien 
sprendžia Lietuvos reikalus. Labai ti
kiuosi, kad ateityje daugiau žmonių 
ateis čia bent vieną dieną per metus 
pamąstyti, pabūti kartu", — sakė 
Seimo narys Saulius Pečeliūnas. 

„Tuskulėnų aukų pagerbimo die
ną susirinkę čia, kad ir negausiai, 
prisimename ne tik čia sumestus, už
kastus žmones. Didžioji dauguma jų 
buvo laisvės kovų dalyviai, dvasinin
kai, Lietuvos šviesuomenė, kuri buvo 
brutaliai sunaikinta. Puikiai prisi
menu, kai ši diena Seimo buvo 
įamžinta kaip atmintina diena pager
biant žuvusius už Lietuvos laisvę ir 

nepriklausomybę. Ankstesniais me
tais čia buvo susirinkęs žymiai gau
sesnis būrys žmonių, gal todėl, kad 
tada ši diena minėta pirmą kartą, vy
ko oficialus kolumbariumo atidary
mas. Šįmet yra kitaip, ir tai iš tikrųjų 
liūdina", — kalbėjo Seimo narė Irena 
Degutienė. 

Pagerbimo ceremonijoje dalyva
vęs Vilniaus meras Juozas Imbrasas, 
po iškilmių apžiūrėjęs memorialo ap
linką, stebėjosi per metus itin apleis
ta Tuskulėnų dvaro teritorija — virš 
žemėje įrengto kolumbariumo sunk
vežimių ratų išmaltas kelias veda 
link restauruojamų dvaro pastatų, 
informacinis stendas apšiuręs, o pil
kapio viršuje įrengtas dvigubo stiklo 
langas, pro kurį į kolumbariumo vidų 
skverbiasi blausi šviesa, be gailesčio 
sudaužytas ir prišiukšlintas. 

„Matyt, reikės šią parko teritori
ją aptverti ir akyliau saugoti, kad pik
tavaliai negalėtų lengvai prieiti", — 
svarstė sostinės vadovas. 

Antakalnio rajone esantis Tus
kulėnų dvaras XVI amžiuje priklausė 
Žygimantui Augustui, vėliau turėjo 
keletą savininkų. Pokario metais 
dvaras perduotas NKVD žinion. 
1944—1947 m. parke buvo užkasami 
KGB rūsiuose sušaudyti žmonės, 
tarp jų — vyskupas Vincentas Borise-
vičius ir partizanų vadas Jonas No
reika (generolas Vėtra). 

Tuskulėnų rimties parkas su 
prieigomis užima 7,5 hektaro terito
riją. Jai priklauso ir restauruojami 
buvusio Tuskulėnų dvaro sodybos 
centriniai rūmai su oficina, Šv. Te
resėlės koplyčia, P Valickio vila. Res
tauruotuose buvusio Tuskulėnų 
dvaro pastatuose ketinama įrengti 
XX amžiaus antrosios pusės Lietuvos 
martirologijos muziejų, kuriame bū
tų pristatoma ir Tuskulėnų dvaro is
torijos ekspozicija. 

Prie Tuskulėnų rimties memorialo pagerbtos sovietinių represijų aukos. 
r mn» Petrauskienė* ELTA) nuotr 
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Kosminis pasaul io šantažas 

Kosminės varžybos tik prasideda. 

Česlovas Iškauskas 
Geopolit ika.l t 

Mes daugiau žinome apie karus 
ir konfliktus Žemėje, tačiau Vakarų 
apžvalgininkai teigia, kad konfron
tacija tarp dviejų sistemų nuo pat 
Antrojo pasaulinio karo pabaigos vy
ko ir kosmose. 

Tiesa, šis tebesitęsiantis konflik
tas paslėptas nuo visuomenės akių. 
Rusiškos BBC tarnybos apžvalginin
kas Andrėj Ostalskij praneša, kad 
spalio pradžioje bus paskelbtas pro
jektas „Pusę amžiaus nesvarumo 
būklėje", kurio metu bus atskleista 
paradoksali politinė kosmoso plėtros 
ypatybė: jo užkariavimas prieš pus
šimtį metų tapo „komunizmo žlugi
mo nuojauta". 

Įvadiniame straipsnyje autorius 
pasakoja įdomų epizodą iš 1961 
metais Vienoje vykusio aukščiausio 
lygio susitikimo. Tuometinis SSRS 
vadovas Nikita Chruščiov dar diplo
matijos naujokui 44-erių JAV prezi
dentui John Kennedy padovanojo ne 
itin kilmingą šuniuką Pušinka. Ame
rikos vadovas buvo nustebintas ir su
trikęs, bet paskui jam buvo paaiškin
ta: šios kalytės tėvai - pirmosios į 
kosmosą pakilusios sovietinės 
Streiką ir Belka. Taigi N. Chruščiov 
tuo norėjo pademonstruoti, kad ir 
JAV metas vytis Sovietų Sąjungą, ku
ri netrukus išsiuntė į kosmosą pirmą
jį žmogų Jurij Gagarin... 

Washington tuomet šį pokštą pa
laikė eiliniu N. Chruščiov sąmoju ir 
noru parodyti, kad SSRS ir kosminė
je erdvėje ketina pavyti ir aplenkti 
Ameriką. Bet juk taip ir įvyko... 
Klastingą dovanėlę šunis mėgstan
čiam Amerikos vadovui nedvipras
miškai iliustravo ir kitas SSRS vado
vo žingsnis Austrijos sotinėje: N. 
Chruščiov ten atvirai pagrasino JAV 
konfliktu, jei jos nesutiks su jo pasiū
lytu Vokietijos klausimo sprendimu. 
A. Ostalskij rašo, kad patyręs poli-
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tikos „vilkas" galbūt pernelyg pa
tikėjo savo jėgomis rungdamasis su 
jaunu politiku J. Kennedy, kad stačia 
galva puolė raketomis spręsti Karibų 
krizę... 

Taigi vasaros karštį Vienoje 
pakeitė šaltojo karo speigas. Juo la
biau jis nuožmesnis buvo kosmoso 
platybėse. 

Po N. Chruščiov atėjęs Leonid 
Brežnev tęsė kosmoso varžybas. Ma
noma, kad jos baigėsi 1975 metais, 
kai buvo susitarta dėl bendros kosmi
nės programos „Apollo-Sojuz". Ta
čiau amerikiečiai 1969 m. išsilaipino 
Mėnulyje. Washington tai dar anks
čiau siūlė padaryti kar tu su rusais, 
tačiau N. Chruščiov pasiūlyme įžvel
gė klastą. J. Kennedy, o vėliau ir Lyn-
don Johnson pavyko įtikinti ameri
kiečius, kad varžybos kosmose padi
dins JAV galią pasaulyje. 1963 m. 33 
proc. amerikiečių pri tarė kosmoso 
užkariavimo programai, o po dvejų 
metų tokių buvo jau 58 procentai. 

Ir JAV, ir SSRS kosmoso varžy
bos kainavo milžiniškus pinigus. Vie
nas sovietinių vadovų yra pa^sakęs, 
kad kosmosas SSRS kainuoja dau
giau negu plėšiniai. 

Pasaulyje vyko techninė revoliu
cija, tačiau žemas darbo našumas 
SSRS neleido išsiveržti į priekį. Įvyko 
atvirkščias veiksmas: po sėkmingų 
pionieriškų sovietų startų Amerika 
pradėjo lenkti SSRS. 

Tačiau Maskvai daug ką pavyko 
padaryti dėl genialių konstruktorių 
sprendimų. Pavyzdžiui, raketos N-I 
variklis, kurį dabar naudoja ir ameri
kiečiai, rusams tuomet atnešė didelę 
sėkmę. 

Netrukus kosmoso varžybos išėjo 
į karinių rungtynių tiesiąją. SSRS 
pirmoji pradėjo kurt i priešraketinės 
gynybos sistemą, bijodama galimo 
amerikiečių smūgio iš kosmoso. Atėjo 
„žvaigždžių karų" laikai. Septinto de
šimtmečio pradžioje SSRS plano ko
miteto vadovas gana atvirai pareiškė, 

Meksikos pakrantę užgriuvo uraganas 
Miami/rugsėjo 28 d. (AFP/BNS) 

— Atogrąžų audra „Lorenzo" virto 
uraganu ir anksti penktadienį už
griuvo vieną iš Meksikos naftos regio
nų, pranešė JAV nacionalinis uraga
nų centras. 

Pirmos kategorijos uraganas — 
silpniausio laipsnio pagal penkių ka
tegorijų Simpson-Saffir skalę — 
penktadienį buvo ką tik pasiekęs sau
sumą maždaug už 65 km į pietryčius 
nuo Tuxpan, nurodė Miami mieste 
įsikūręs uraganų centras. 

Jūroje prie Tuxpan krantų yra 

daug naftos gavybos platformų. 
„Lorenzo" judėjo į vakarus apie 

13 km per valandą greičiu, keldamas 
130 km per valandą greičio vėją su 
dar stipresniais gūsiais. 

„Judėdamas gilyn į sausumą, 
'Lorenzo' turėtų susilpnėti", — nu
rodė centras, bet perspėjo, kad smar
kios liūtys gali sukelti gyvybei pavo
jingus staigius potvynius ir žemių 
nuošliaužas. 

Manoma, kad uraganas atneš iki 
25 cm, o vietomis net iki 38 cm kritu-
lių. 

kad Ronald Reagan kosmoso progra
mos sėkmės atveju Sovietų Sąjungai 
gresia bankrotas. Ar ne dėl to sovieti
nių parduotuvių lentynos dar labiau 
ištuštėjo?.. 

Pamažu potencialiu mūšio lauku 
tapo dangus. Apie tai, kaip supervals
tybės ruošėsi kovoti dėl viešpatavimo 
kosmose, žurnale „New Scientist" ra
šė analitikas James Oberg. Jis akcen
tavo vieną baisų ginklą kosmose, ku
rio idėja, ačiū Dievui, lyg ir nebuvo 
praktiškai įgyvendinta. Bet mums tai 
nežinoma. 

Kariniai strategai svarstė orbiti
nio mūšio variantus nuo pat 1957 
metų - paleidus pirmąjį „Sputnik", 
rašo J. Oberg. Pirmaisiais kosminių 
varžybų metais jų idėjos buvo be
viltiškai nerealios, todėl nė viena pu
sė nepasiuntė į kosmosą ginklų, nors 
kosmonautai turėjo su savimi pistole
tus tam atvejui, jei tektų leistis priešo 
teritorijoje. 

Tačiau greitai buvo pradėti kons
truoti, statyti ir bandyti įvairūs anti-
palydovinės (ASAT - AntiSATelite) 
ginkluotės komponentai. JAV sutelkė 
dėmesį į nukreipiamąsias raketas, 
kurios yra paleidžiamos iš oro ir tie
siogiai pažeidžia taikinį. 

Sovietai linko rinktis „palydovus 
žudikus" - orbitoje skriejančius kos
minius laivus, ginkluotus šrapnelių 
užtaisais, galinčiais nukenksminti 
priešo kosminius aparatus. Abi pusės 
taip pat šiek tiek domėjosi bran
duolinėmis galvutėmis, bet visos jos 
po kiek laiko buvo nurašytos. 

Tačiau atsirado kitas kosmoso 
„monstras" - lazerinis. Lazerinis 
ginklas trenkia į palydovo paviršių 
dideliu energijos kiekiu, sukeliančiu 
didžiulį terminį plėtimąsi ir smū
gines bangas, nušluojančias prie išo
rinių sienų pritvirtintus komponen
tus. Iki šiol lazeriai tebuvo naudoja
mi atstumui nustatyti ir užvedimui, 
bet jau egzistuoja ir ginklų prototi
pai. 

Pastaruosius 15 metų JAV kariš
kiai bandė lazerius New Mexico 
esančioje „White Sands" tyrimų sto
tyje. Čia stovi MIRACL (the Mid In-
frared Advance Chemical Laser - pa
tobulintas viduriniosios infraraudo-
nosios spektro srities cheminis laze
ris) - galingas deuterio chlorido laže-

ATLANTIC 

ris, kuris maždaug prieš 20 metų bu
vo sukurtas laivynui, bet devinto de
šimtmečio viduryje buvo perkeltas į 
„White Sands", siekiant ištirti jo ko
vos su palydovais potencialą. 1997 m. 
spalio mėnesį iš MIRACL buvo iššau
ta į kosmosą. Nors jo galia ir ne
pakankamai didelė palydovą paversti 
garais, daugelis ekspertų mano, kad 
MIRACL galėtų išvesti iš rikiuotės 
optinius prietaisus ir pažeisti saulės 
elementus bei kitus jautresnius da
rinius. 

Dalelių pluošto ginklai veikia tai
kinius panašiai. Jie spinduliuoja 
pluoštus dalelių, galbūt vandenilio ar 
deuterio jonus, skriejančius artimu 
šviesos greičiui greičiu. Apie detales 
galime kalbėti tik labai apibendrin
tai, tačiau veikimo principas yra labai 
panašus į reaktyvinį jonų variklį. 

Rusai irgi ne pėsti. Manoma, kad 
veikiantis dalelių pluoštas buvo mįs
lingajame sovietų palydove „Polius", 
kuris buvo paleistas 1987 m. gegužę 
ir nukrito iškart po paleidimo. JAV 
dalelių pluošto ginklai kuriami 
Kirtland oro pajėgų bazėje - irgi New 
Mexico valstijoje. 

Komunizmo eros ir šaltojo karo 
pabaiga leido sunaikinti daugelį šių 
sistemų, tačiau kosminio karo grės
mė neišnykusi ir dabar. Tiesą sakant, 
ji šiandien didesnė nei bet kada. Kos
moso užkariavimas jau seniai nebėra 
dviejų valstybių reikalas. Kiekviena 
vyriausybė, privati organizacija arba 
teroristų grupė gali nusipirkti visą 
palydovą ir už kelis milijonus dolerių 
paleisti. 

Kosmosas pasidarė komerciškai 
ir strategiškai svarbia teritorija. Dau
gelis valstybių plačiai naudoja jį žval
gybai; kosmose knibždėte knibžda 
privačių ryšių palydovų. 

Taigi dėl šių priežasčių puolimas 
kosmose yra labai tikėtinas. 

Viskas skamba gana liūdnai. 
Žmonės tenaudoja kosmosą vos 50 
metų, o jau ruošiasi dėl jo kariauti. 
Dabartiniai ginklai tam nelabai tin
ka, todėl jie kuria geresnius. Egzis
tuoja netgi ir įvairūs kosminiai bran
duoliniai ginklai. Šalys „nenaudėlės" 
jau vien branduolinio sprogdinimo 
kosmose galimybę gali panaudoti 
kaip svarbų argumentą derybose. 

1-800-7 7S-SEND 
www.atlanticexpres$cofp.c©m 
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Chirurgai I 
MARIUS KATILIUS, M.D. 

CHIRURGAS 
Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 

žarnyno, endokrinologinė ir 
laparoskopinė chiruraija. 

300 Barney Dr., SulteA 
joliet, IL 60435 

Tel. 815-744-0330; 
lietuviškai 815-744-8230 

WNMWxerterfontfgqyan(fcreaathealthxttr. 

GEDAS M. GRINIS, MD 
lnkstų,puslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

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

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr. JUSTYNA STENCELE 

Šeimos daktara i ir chirurgai 
10811 W. 143"11 SL Orland Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community 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, IL60126 

630-941-2609 

Chiropraktika ir 
manualinė terapija 

A«ber Telefonas (708)239-0909 
Haaka 
Center 

• Manualinė terapija 
Chiropraktika 

• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 

Dr. Vilija R. Kerelytė 
Chiroprakt ikos gydytoja 

6420 West 127th Street. Palos Heights, IL 60463 

S 

L 

Dr. Vida I.Puodžiūniene 
Healthy Connection 

CHropractfc & Rehab u n c 

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 . 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerklės 
ligos 

/ ^ V Y T E N I S GRYBAUSKAS, M. D. 
( SUSAN T. LYON, M.D. 
) Ausų, Nosies, Gerklės ligos 
C Chirurgija, Klausos aparatai 
\ 7350 W. Coilege Drive, Suite 208 

v ^ Palos Heights, IL 60463 
\ Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
4901 W. 7 9 * St. 

Burbank, IL 60459 
Tel. 708-424-2024 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDCLOGAS-ŠRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos Daga' susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

)0NAS V.PRUNSKIS, MD 
TTOI DALIAS PRUNSKIS, MD 

VIKDUGARMD 
Illinois Pain institute 

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

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

McHenry : 815-363-9595 
Ele Grove: 847-718-1212 
www.H l i no i spa in . com 

Akių ligos 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hosp i ta l , #410S 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
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 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road, 

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 VTŽ1NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 6 0 6 3 8 
Tel. 7 7 3 - 2 2 9 - 9 9 6 5 

Valandos pagal susitarimą 

Čia vieta Jūsų 
skelbimui! 

JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBOSE 

PAGUODOS TELEFONAS 1-866-438 7400 
Skambinkite nemokamai kiekvieną 

ketv i r tadieni , nuo 6 vai . v. ik i 9 vai . v. 

JAV LB KV Socialinių reikalų taryba 

2711 VVest 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-2655; fax. 773436-6906 

DV-2009: „ŽALIOSIOS KORTELĖS 
LOTERIJAI ARTĖJANT 

?? 

Kaip jau tapo įprasta, įsibėgėjus 
rudeniui, JAV Valstybės departamen
tas (US Department of State) prave-

v 

ria duris naujiems imigrantams. Sių 
metų „žaliosios kortelės" loterija ofi
cialiai prasideda mažiau nei už sa
vaitės — spalio 3-ąją. vidurdieni To
limųjų Rytų laiku (4 vai. dienos Grin
vičo laiku). J i baigsis šių metų gruo
džio antrąją. Asmenys, laimėję loteri
joje teisę nuolat gyventi JAV, galės 
atvykti į šalį 2009-iais metais. 

Kaip ir kiekvienais metais, šie
met vadinamiesiems „imigrantams 
įvairovės labui" (Diversity Immig-
rants) bus skiriama 50,000 vizų. 
„Įvairovės" siekis šiuo atveju pasi
reiškia tuo, kad loterijos pagalba no
rima didinti imigrantų skaičių iš tų 
šalių, kurių imigracijos į JAV rodik
liai yra žemi. Lietuvos gyventojai, 
kaip ir anksčiau, turi teisę dalyvauti 
loterijoje, kadangi per pastaruosius 
penkerius metus imigravusių į JAV iš 
Lietuvos asmenų skaičius neviršija 
50,000. 

Norint dalyvauti loterijoje, kaip 
ir pernai bei užpernai, reikia regis
truotis (visiškai nemokamai) inter
nete adresu: www.dvlottery.gov. 
Valstybės departamento pareigūnai 
primygtinai ragina saugotis apga
vysčių ir jokiu būdu neregistruoti 
savo asmeninių duomenų jokiose ki
tose svetainėse. 

Nepaisant daugybės tarpininkų, 
siūlančių savo paslaugas ir garantuo
jančių „tinkamą" registraciją, pabrė
žiama, jog visi, tiesiogiai užsiregis
travę Departamento svetainėje, turės 
tokią pat galimybę laimėti, kaip ir 
visi, besinaudojantys tarpininkų pas
laugomis. Tuo labiau, kad registraci
ja svetainėje išlieka tokia pat papras
ta: tereikia įvesti visus reikalaujamus 
duomenis bei „įkelti" nuotrauką. 
Elektroninė sistema iš karto fiksuoja 
duomenų praleidimus nei netikslu
mus ir neleidžia baigti registracijos, 
kol visa informacija nesuvedama tei
singai. Tačiau būtina atsiminti, jog 
didžiulė svetainės apgultis, kurios 
sulaukiama kiekvienais metais, gali 
sutrukdyti iškart sėkmingai prie jos 
prisijungti, todėl nevertėtų laukti 
paskutiniųjų registracijos savaičių, 
kuomet paraiškų itin padaugėja. 
Kaip ir anksčiau, popieriuje atspaus
dintos registracijos formos nebus pri
imamos. 

Vizos, kaip ir anksčiau, bus pa
skirstomos šešiuose geografiniuose 
regionuose, daugiau jų skiriant tiems 
regionams, iš kurių imigrantų atvyk
sta mažiausiai. Kiekviename regione 
nė viena iš valstybių negalės gauti 
daugiau nei 7 proc. visų dalijamų 
šiais metais vizų. 

Reikalavimai dalyvaujantiesiems 
be gyventojo nediskvalifikuotoje šaly
je statuso apima minimalų išsilavi
nimą (bent 12 klasių), kuris gali būti 
pakeistas dvimete darbo patirtimi, 
įgyta per pastaruosius penkerius 
metus, kokioje nors srityje, reikalau
jančioje tokios patirties. Taip pat 
reikalaujama pateikti savo bei visų 
šeimos narių (nebent jie jau yra JAV 
piliečiai ar nuolatiniai gyventojai, 
arba nedalyvauja loterijoje) skait
menines fotografijas. Detalius reika

lavimus fotografijoms galima rasti 
jau minėtoje svetainėje. 

Šiemetinė naujiena — papildo
mas klausimas registracijos anketoje. 
Reikės nurodyti aukščiausią turimą 
išsilavinimo lygį (vidurinis, univer
sitetinis, magistro ar mokslų daktaro 
laispsnis ir pan.). Taip pat, nurodant 
šeimyninę padėtį, terminas „separa-
ted" šiemet pakeistas į „legally sepa-
rated", norint išvengti prieš tai buvu
sios painiavos. „Legally separated" 
statusas nuo šiol vienareikšmiškai 
nurodys, kad jūsų sutuoktinis, jei 
laimėsite loteriją, neturės teisės imi
gruoti drauge. 

Kiekvienam asmeniui, kaip ir 
anksčiau, bus leidžiama pateikti tik 
vieną paraišką, automatiškai atme
tant nepaklususius šiam reikalavi
mui. Kita vertus, sutuoktiniai, jei abu 
atitinka visus keliamus reikalavimus, 
gali pateikti dvi atskiras paraiškas 
(po vieną kiekvieno vardu, įrašydami 
sutuoktinį kaip šeimos narį). Taip 
galimybė laimėti tarsi padvigubėja. 
Loterijos laimėtojai bus kompiuteriu 
atsitiktinai renkami iš visų asmenų, 
padavusių paraiškas ir atstovaujančių 
tam tikram geografiniam regionui. 

Pažymėtina, jog, kaip ir anks
čiau, asmenų, laimėjusių loteriją, bus 
daugiau nei leidžia dalijamas vizų 
skaičius (50,000). Tai daroma norint 
garantuoti, jog į šalį vis dėlto turės 
galimybę imigruoti nustatytas skai
čius žmonių, net jei kai kurie laimė
tojai vėliau persigalvotų a r dėl kokių 
kitų priežasčių nesikreiptų dėl leidi
mo gyventi išdavimo. Kita vertus, tai 
reiškia, jog absoliučiai visiems laimė
tojams vizų neužteks, todėl, jei laimė
tumėte ir tvirtai pasiryžtumėte tvar
kyti dokumentus „žaliajai kortelei", 
geriau būtų nedelsti ir pradėti šį pro
cesą kaip galima greičiau. Iš esmės, 
visiems laimėtojams ir jų šeimų na
riams yra duodamas vienerių metų 
laikas (nuo 2008 m. spalio mėn. iki 
2009-ųjų spalio mėn.) imigracinėms 
vizoms gauti. 

Asmenims, laimėjusiems loterijo
je, pranešimai bus išsiunčiami pa
prastu paštu, jų nurodytu namų ad
resu, kitų metų gegužės-liepos mėne
siais. Pranešimuose bus nurodomos 
visos procedūros „žaliajai kortelei" 
gauti ir pabrėžiama, jog visi mokes
čiai už imigracinių vizų išdavimą turi 
būti mokami tik JAV ambasadoje ar 
kitoje atitinkamoje valstybinėje įstai
goje. Reikėtų turėti omenyje, kad 
„žaliosios kortelės" loterija jau ne 
pirmi metai naudojasi įvairaus plau
ko sukčiai, siuntinėdami „laimėjimo" 
laiškus ir reikalaudami siųsti pini
gines perlaidas už „vizų išdavimą". 
Daugelis tokių melagingų pranešimų 
atkeliauja internetu. 

Kaip ir visose loterijose, „žalio
sios kortelės" lošime prizai atitenka 
tiems, kuriems labiausiai sekasi. 
Arba tiems, kurie yra itin atkaklūs. 
Tad pabaigai pateiksime keletą 
skaičių. Pernai, rengiant DV-2008 
loteriją, iš viso buvo gauta 6,4 mln. 
prašymų. Iš jų apie 80 proc. atkeliavo 
iš Afrikos bei Azijos valstybių. Tarp 
šalių-dalyvių pagal pateiktų prašymų 
skaičių pirmavo Bangladešas, Nige
rija bei Ukraina. N u k e l t a į 9 psl. 

http://www.Hlinoispain.com
http://www.dvlottery.gov
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Kryžiažodis Draugas Nr. 023 

_ 2 3 4 5 6 7 8 E 10 m 12 13 B " 15 

Vert ikal iai : 
1. Dainininkė, įdainavusi filmo „Titanikas" dainą, Celine ... . 2 . Agatha 

Christie romanas „Mirtis ant . . . " . 3 . Petro Cvirkos romanas „Meisteris ir ...". 
4. Prabangus automobilis, pasiskolinęs pavadinimą iš plėšraus žvėries. 6. Ark
lio uodegos ar karčių plaukai. 7. Burlaivis su dviem ar daugiau stiebų ir įstri
žomis burėmis. 10. Azerbaidžano sostinė. 11. „... rankytės ieško bato, ... aky
tės jį pamato". 12. Mituvos dešinysis intakas. 16. Geležinė dalba. 17. Baldų 
jungiamosios ar dekoratyvinės detalės. 18. Valgomas jūrų vėžiagyvis su žny
plėmis. 19. J. W. Geothe poema. 20. Apsaugojimas, gynimas. 22. Mikalojaus 
Daukšos kūrinys, parašytas 1599 metais (vienas reikšmingiausių lietuvių li
teratūros ir kultūros paminklų). 23. Australijos spygliuotas kloakinis žinduo
lis. 24. Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius (kunigaikščio Algirdo 
sūnus). 34. Senovės Graikija ir Roma bei jų kultūra. 35. „Apsaugok, Viešpa
tie, nuo karo, maro ir ...". 36. Lietuvos upės Šventosios dešinysis intakas 
(aukštupyje vadinamas Šetekšna). 37. Mįslė: „Kaulo burna, mėsos barzda, du 
kartus gimsta, vieną kartą miršta ir velnio nebijo". Kas? 38. Priežodis: „... -
velnio pramanyta". 40. Dailininkas Vincent ... Gogh. 41. Pragaro viralas. 45. 
Legendinis rusų karžygys ... Muromietis. 46. Komijos miestas, lietuvių trem
ties vieta. 

Hor izonta l ia i : 
5. Pirštas šalia nykščio. 8. Seniau - Mažosios Lietuvos valstiečiai lietu

viai. 9. Smulkus žuvies kaulas. 10. Ispanų styginis muzikos instrumentas. 
13. Suvalkija, Užnemunė (kitaip). 14. Meškos „rankutė". 15. Valdovų titulas 
musulmonų šalyse viduramžiais. 19. Vokiečių kreipimasis į moterį. 21. Juozo 
Baltušio romanas „Sakmė ... Juzą". 25. „Pusnynuos nykštukai miega, aukso 
žuvys po ..." (S. Nėris). 26. Karinių dalinių žemesniųjų vadų laipsnis (pus
karininkis). 27. Olandijos miestas, vyriausybės būstinė. 28. Balneologinis ku
rortas Belgijoje, Ardėnuose. 29. Va ... tau! 30. Rašytojas ir lakūnas Antuanas 
de ...-Egziuperi. 31. W. A. Mozart opera „... fleita". 32. Lietuvos televizijos 
TV3 humoro laida. 33. Švediškas automobilis. 36. Dalykas, kuriuo mėgsta 
pasipuikuoti vyrai. 39. Pusiausvyros išlyginimas ar išlaikymas, atsvėrimas. 
42. Lietuvos muzikos grupė „LT ...", 2006 metų Eurovizijos dainų konkurse 
užėmusi 6-ąją vietą. 43. Patenkinimo reikalaujantis dalykas, poreikis. 44. Vie
šoji nuomonė. 47. Trūkumas, nepriteklius. 48. Ryjamoji burnos dalis, kuri jun
giasi su stemple. 49. Š. Amerikos plėšrusis žinduolis, vadinamas prerijų vilku. 

Kryžiažodžio atsakymas — frazė iš raidžių skaičiais pažymėtuose lange
liuose. 

DV-2009: „ŽALIOJI KORTELĖ" 
Atkel ta iš 8 psl . Užpernai 2,000, o Ukrainos — daugiau nei 
(DV-2007) 50,000 vizų dalijosi 5,5 7,000 pakvietimų „žaliajai kortelei" 
mln. prašytojų. Deja, Lietuvos gyven- gauti). 
tojams tada atiteko viso labo 298 
laimėjimai (palyginimui, Albanijos 
gyventojams buvo suteikta beveik 

Pagal US Department of State 
informaciįq parengė 
Vaida Maleckaitė 

JAV LB Socialinių reikalų tarybos raštinė Čikagoje yra BIA (Bureau 
of Immigration Appeals) akredituota ištaiga, kurioje galite gauti Jums rei
kalingas imigracinių prašymų formas. Taip pat atliekame dokumentų ver
timus bei tvirtiname notariškai. Raštinės darbo laikas: nuo pirmadienio 
iki ketvirtadienio, nuo 9 vai. ryto iki 4 vai po pietų. Tel.: (773)-476-2655. 

Dantų gydytojai 

Dr. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S. 640 S. KJngery Hvvy, VViovvbrook 
Tel. 630-323-5050 

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
VVillovvbrodK IL 60327 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

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

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-373-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127th St. 
Suite 101, Lemont, IL 
Tel . 630-243-1010 
Valandos susitarus 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Tel. 708-598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C DECKER DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys danbs už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai 
4647 VV 103 St Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

TRYLIKOS M E T Ų PATIRTIS 
p e r s i k ė l ė į naują k a b i n e t ą 

318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068 
Tel . 847-692-2303 

w w w . p a r k r i d g e s m i l e s . c o m 
Pilna dantų priežiūra: 

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

balinimas 

Odos ligų specialistai 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

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

Tel. 630-571-2630 

Dr . K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos auglius, 

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St Chfcago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 
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VILNIUS 2007 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JA V miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai, 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS 

Ruošiame 2008 m. keliones 
f Šiluvos 400 metų jubiliejų. 

Dėl Informacijos skambint i Ritai Pencylienei 
i 

Web slte: www.vytistours.com 

ATSTOVYBE ČIKAGOJE 
Ri ta P e n č y l i e n ė tel/fax 708-923-0280 

E-mall: pencylar@comcast.net 

Bronė Barakauskienė tel. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; E-mall: mamabar3@aol.com 

^M^I^M^^M^M^^M^^M^^M^^M^^SI^^^M^^M^M^^M^^^M^M 

http://www.parkridgesmiles.com
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
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Mažoje tautoje neturėtų būti tūkstančių tokių vaikų 
Atkelta iš 5 psl. taisyklės keičiasi 
nuolat. Gal geriausias pavyzdys mū
sų šeima. Kai įdukrinau Kristiną 
2005 m., taisyklės ir reikalavimai la
bai skyrėsi nuo 2006 m., kai įsūnijau 
Martyną. Gerai, kad turėjau ir kan
trybės, ir pinigų, nes kitaip nebūčiau 
galėjusi pabaigti Martyno įsūnijimo. 

Bet man labai padėjo giminės 
Lietuvoje, šeima bei draugai čia, JAV 
Buvo ašarų ir rūpesčių, bet nė vienas 
didelis žingsnis gyvenime nepraeina 
be rūpesčių. 

— Ar vaikai lanko mokyklas 
ir ar pritapo dėl kalbos? 

— Kai 2005 m. įdukrinau Kristi
ną iš Šiaulių, jai buvo 4 m. Parsive
žiau ją gegužės mėn., rudenį ji pra
dėjo lankyti valdišką anglišką prieš-

" mokyklinį darželį. Jai nuo pat pirmos 
dienos labai patiko mokykla. Vaikas, 
kuris yra užaugęs vaikų namuose, 
nėra pripratęs būti vienas. Leidau į 
valdišką ir anglišką mokyklas, nes 
žinojau, kad galėsiu išsikovoti pagal
bos su ESL (English as a Second Lan-
guage) programa. Martynas atvyko 
2006 m. rudenį. Jis tuojau pradėjo 
lankyti tą patį priešmokyklinį dar
želį, buvo lygiai sužavėtas mokykla 
nuo pirmos dienos. Jų klasėse buvo ir 
ispaniškai, ir hindi kalbantys moki
niai, tad mokykla turėjo daug patir
ties su dvikalbyste. 

Mes namuose kalbame lietuviš
kai ir vaikai yra auklėjami lietuviška 
bei katalikiška dvasia. Močiutė, vai
kučių vadinama „Baba", gyvena su 
mumis. Vaikai neapsieina be jos 
blynų ar cepelinų. Kad dirbu pilnu 
laiku, turiu pasakišką auklę „Adi". 
Negalėčiau auginti vaikų be mamos 
ar auklės pagalbos. Perėjau dirbti į 
mažą firmą, kurioje neturiu tokios 
įtampos, nereikia daug keliauti kaip 
buvo praeityje. Bet vis vien man atro
do, kad mažieji taip greit pritapo, nes 
yra šeimos dalis! Kiekvienas vaikas, 
nesvarbu, kur gimęs ar augęs, nori 
būti šeimos dalis. Pajusdami meilę ir 
šeimos globą, prasiveria, kaip gėlytė. 

Šį rudenį Martynas bus daržely
je, o Kristina pirmame skyriuje. Jos 
anglų kalba jau beveik lygi su kla
siokais. Abu vaikai lanko pilnu laiku 
katalikišką mokyklą ir yra priimti 
kaip pilnateisiai moksleiviai. Šešta
dieniais lanko lietuvišką mokyklą Le-

mont ir dalyvauja lietuviškoje veiklo
je. Manau, kad už dar vienerių metų 
ir man reikės pradėti kartoti — 
„vaikai — lietuviškai". 

Rimas, augęs globos namuose 
prie Kauno, atvyko į Čikagą liepos 
viduryje, todėl jam viskas dar nauja. 
Kadangi jam trylika, jo reikalavimai 
kitokie. Rugpjūčio mėnesį jis sparčiai 
mokėsi su anglų kalbos mokytoja, bet 
jo anglų kalbos lygis buvo silpnesnis 
ir katalikiška mokykla jo nepriėmė. 
Jis lanko valdišką vidurinę mokyklą, 
kurioje daugiau moksleivių negu 
buvo jo miestelyje. Bet Rimas labai 
nori patobulinti anglų kalbą ir įsi
jungti į mokinių gyvenimą. Iš visų 
trijų vaikų jis daugiausiai supranta, 
kaip jo gyvenimas pasikeitė ir kokie 
sunkūs gali būti tie pradiniai žings
niai. 

— Ar vaikai išsinešė iš globos 
namų kokių nors Įspūdžių, įpro
čių? O gal juos persekioja bu
vusių namų dvasia? Nepasiilgsta 
Lietuvos? 

— Man atrodo, kad turbūt apie 
kiekvieną vaiką būtų galima atsakyti 
kitaip. Ir turbūt, užklausus mano 
mamą arba mano auklę, atsakymas 
irgi būtų kitoks. Kristina ir Martynas 
augo kūdikių namuose Šiauliuose. 
Ten buvo labai pasišventusi direktorė 
ir darbuotojai, todėl vaikų priežiūra 
buvo labai gera ir jie buvo sveiki. 
Kristinos dantukai buvo labai page
dę, bet šiaip sveikatos bėdų nebuvo. 
Atvykusi į Ameriką, Kristina labai 
liūdėdavo būdama viena. Nors būda
vo progų pabūti su vaikučiais, ji nuo
lat kalbėdavo apie Martyną. Pagaliau 
užklausiau namų direktorės apie 
Martyną. Ji man papasakojo, kad jie 
augo kartu Šiauliuose ir buvo neiš
skiriami draugai. Bet Martyną buvo 
bebaigianti įsūnyti italų šeima. Ta
čiau staiga įvaikinimo tarnyba man 
pranešė, kad Martyno šeima pakeitė 
nuomonę ir užklausė, ar aš nenorė
čiau jo įsūnyti. Taip ir įvyko, kad 
Kristinos geriausias draugas tapo jos 
broliuku. 

Su laiku abiejų vaikų požiūris į 
maistą, pramogas, dovanas, draugus 
keičiasi. Bet manau, kad tai yra 
brendimo klausimas, o ne „kilimas iŠ 
globos namų". Kaip daug kas sutiktų 
— „prie gero gyvenimo lengva pri-

Ofelija su Kristina — pirmos atostogos iaivu. 

prasti". Įdomu dabar stebėti Rimo 
reakciją į Ameriką. Maniau, kad jam 
kvapo pritrūks, kai nuvažiavome į 
„Best Buy" parduotuvę. Jis vis dar 
neatsivalgo McDonald's bulvyčių. 

Stengiuosi išlaikyti jų lietuviškas 
šaknis. Man atrodo, kad naujieji atei
viai sutiktų, kad čia yra sunkiausias 
tėvų darbas, o ne „nugalėjimas kili
mo" iš globos namų. 

Sakyčiau, kad vaikai pasiilgsta 
Lietuvos. Vis vien jų pirmoji kalba 
yra lietuvių ir ten viskas supranta
ma. Esame grįžę kas vasarą ir vaikai 
labai džiaugiasi eidami po krautuves, 
draugaudami su giminėmis. Bet ma
nau, kad jau ir JAV yra jiems arti
mesnės. Vis vien čia jų namai, gimi
nės, šuniukai jų laukia! 

Šventai tikiu, kad vaikams augti 
bet kokiuose saugiuose ir mylimuose 
namuose yra daug geriau negu globos 
namuose! Sakyčiau, kad visiems yra 
labai gerai, kai tuose pačiuose na-

Mokomės slidinėti, 2007 metai, vasario mėnuo. 

muose yra trys kartos. Vaikai išmoks
ta svarbių gyvenimo pamokų tiek iš 
vyresniųjų, tiek iš jaunesniųjų. Mano 
mama turi 11 vaikaičių ir džiaugiasi, 
kad bent 3 iš jų auga po jos sparnu. 
Globos namuose vaikai mažai mato 
vyresnio amžiaus žmonių, todėl tikiu, 
kad vaikams yra labai įdomu ir svei
ka bendrauti su mano mama ir jos 
bendraamžiais. 

— Maloniai stebina Jūsų 
stambus Lietuvių operos rėmi
mas. Kodėl tą šaką pasirinkote? 

— Neturiu nė lašelio meniško 
talento, bet labai mėgstu muziką ir 
meną kaip žiūrovė. Laisvalaikiu 
mėgstu lankyti koncertus, vaidini
mus, muziejus. Nuo mažens mus taip 
pripratino mama ir dabar tai sten
giuosi daryti su savo vaikais. Juos 
nusivežu į Ravinia parką, vaidinimus 
ar muziejus mieste. Visi mokosi 
pianinu skambinti. Remiame tokius 
menus arba dalyvaudami, arba finan
siškai. 

Net mažieji jau dalyvavo Lietu
vių operos spektaklyje! Ypač Kristina 
sėdėjo lyg statula. Lietuvių opera yra 
mums jau daug metų artima, nes joje 
dalyvauja įvairūs draugai bei gimi
nės. Savomis akimis matome, kiek 
reikia laiko, kantrybės ir pasišventi
mo pastatyti spektaklį. Smagu, kad 
bent galime finansiškai jų darbą 
paremti. 

— Koks jausmas lydi daugia
vaikę mamą? 

— Iš visos širdies dėkoju visiems, 
kurie man yra per paskutinį penk
metį padėję įvaikinti Kristiną, Mar
tyną ir Rimą. Be šeimos, draugų ar 
bendraminčių pagalbos nebūčiau 
šiandien „daugiavaikė" motina. Taip 
mane ir pavadino teisėja Lietuvoje! 

Labai prašyčiau skaitytojų nepa
miršti, kad Lietuvoje, globos namuo
se gyvena labai daug vaikų. Mėginki
me jiems padėti! Ar tai būtų per 
įvaikinimą, organizacijų rėmimą, 
arba malda! Mažoje tautoje neturėtų 
būti tūkstančių tokių vaikučių. 

— Ačiū už pokalbi. 
Kalbėjosi 

Stasė E. Semėnienė 
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Spalio 6 d., Šeštadienį, 6 vai. v, 

DRAUGO 
• • H H M I ' 

Garbės svečias - Lietuvos Respublikos 
ambasadorius JAV AUDRIUS BRŪZGA 

Meninę programą atliks Boston vyrų sekstetas 

m mpp* mm mmm 

Willowbrook Battroom 
8900 5. Archer Road, Willow Springs, IL 

~N 
JŪSŲ LAUKIA TORTINGA LOTERĮfAi J 

Dėl biliete skambinkite į „Draugo'* 
administraciją tel. 773-585-9500 

E M E M 3 I M S J 2 J 5 M M S I G M 2 ^ 

—̂̂ —————————— 

RENGINIŲ KALENDORIUS 
200? METAI 
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SPALIS 

Spalio 6 d., šeštadieni*. Wil-
lowbrook pokylių salėje įvyks „Drau
go" pokylis. Pokylyje dalyvaus LR 
ambasadorius JAV Audrius Brūzga. 
Meninę programą atliks Boston vyrų 
sekstetas (vadovė Daiva Navickienė). 
Bilietus į pokylį prašome įsigyti iš 
anksto „Draugo" administracijoje. 

— Lemont Socialinių reikalų 
skyrius organizuoja išvyką autobusu 
į gruzinų tautinių šokių ansamblio 
koncertą, kuris vyks Auditorium 
Theatre 7 vai. v. Iš Pasaulio lietuvių 
centro Lemont išvykstama 5:45 vai. 
p. p. Bilietus galite užsisakyti tel. 
630-968-0184. 

Spalio 6-7 d.: Šv. Kazimiero 
parapijoje (2718 St. George St., Los 
Angeles, CA) vyks Lietuvių dienos, 
kuriose dalyvaus ir lietuvių meno 
ansamblis „Dainava" iš Čikagos 

Spalio 7 d., sekmadieni: Lie
tuvių dailės muziejuje, Lemont, po šv. 
Mišių įvyks rašytojo, humoristo An
tano Gustaičio minėjimas. Paskaitą 
apie A. Gustaitį skaitys Virginija 
Paplauskienė iš Kauno Maironio 
lietuvių literatūros muziejaus, eiles 
skaitys aktorius ir režisierius iš Los 
Angeles Algimantas Žemaitaitis. 
Rengia „Margutis II". Pradžia 12:30 
vai. 

— Lietuvių Verslo tarybos meti
nis susirinkimas įvyks Willowbrook 
pokylių salėje (8900 S. Archer Ave., 
Willow Springs, IL 60480). Vakaro 
pradžia 6 vai. v. 

Spalio 13 d., šeš tadienį : Pa
saulio lietuvių centre bus surengtos 
„Venecijos naktys" — pokylis su 
„Bravo" maistu, brolių Svabų links
ma muzika ir „Dainavos" ansamblio 
vyrais. Renginio pelnas bus skirtas 
PLC išlaikyti. Pradžia 6 vai. v. Bilie
tus galima užsisakyti tel.: 630-655-
2485 (Regina Griškelienė). 

— Beverly Shores Lietuvių klu
bas kviečia visus tautiečius, artimuo
sius ir draugus į tradicinį Rudens po
kylį, kuris įvyks Blue Chip Hotel and 
Casino, Great Lakęs Ballroom (2 
Easy St., Michigan City, IN). Pradžia 
6 vai. v. 

— Stardust Lanes Bouling klube 
Stardust Lanes/Orbit Lounge (1465 
US Hwy 441 SE, Okeechobee, FL 
3497) pirmą kartą Florida koncer
tuos Liveta ir Petras Kazlauskai. 
Pradžia 6:30 vai. v. 

Spalio 14 d., sekmadienį : Jau
nimo centro didžiojoje salėje įvyks 
Svč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra
sidėjimo seserų putnamiečių metinė 
vakarienė. Sv. Mišios tėvų jėzuitų 
koplyčioje prasidės 2 vai. p. p., 3 vai. 
p.p. — vakarienė. Tel. pasiteirauti: 
773-585-3570 (V Čepaitienė). 

Spalio 17 d. Pasaulio lietuvių 
centre Lemont, IL 12 vai. p. p. apie 
žmonių su negalia padėtį Lietuvoje 
kalbės Vitas Underys iš Detroit, MI. 
Ruošia Korp! Giedra. 

Spalio 21 d., sekmadieni : Lie
tuvos Dukterų draugija ruošia ru
dens vakarienę, kuri įvyks Camelot 
parengimų salėje (8624 W. 95th St., 

Hickory Hills, IL). Skambinti tel.: 
708-599-5727 arba 708-499-4845. 
Pradžia 3 vai. po pietų. 

— Red Top Mountain Lakeside 
Ballroom I salėje Atlanta, GA (Red 
Top Mountain State Park & Lodge, 
50 Lodge Rd. SE, Cartersville, GA 
30121) įvyks Livetos ir Petro Kaz
lauskų koncertas. Pradžia 3 vai. p. p. 

Spalio 26 d., penktadienį: 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre 
įvyks Reginos Benson tekstilės paro
dos „Vizijos" atidarymas. Dalyvaus 
autorė. Pradžia 7:30 vai. v. 

— Jaunimo centre įvyks Jurgos 
Seduikytės, žinomos dainininkės iš 
Lietuvos, debiutas Amerikoje. 
Pradžia 7 vai. v. 

Spalio 27 d., šeštadienį: JAV 
LB Waukegan-Lake County apylinkė 
kviečia į kaimo karnavalą, kuris vyks 
Vokiečių centre (259 W. Grand Ave., 
Lake Villa, IL). Pradžia 6 vai. v. 

— Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629) įvyks Knygos 
mylėtojų klubo susitikimas, kuriame 
bus kalbama apie Antano Škėmos 
apysaką „Izaokas". Pradžia 7 vai. v. 

— Pasaulio lietuvių centro di
džiojoje salėje (14911 127th St., 
Lemont, IL) koncertuos Lietuvos 
dainininkas Steponas Januška. 
Bilietus užsisakyti galite tel.: 630-
669-4055. Pradžia 8 vai. v. 

Spalio 28 d., sekmadienį: Švč. 
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidė
jimo seserų rėmėjų sąskrydis ir mi
rusiųjų prisiminimas vyks seselių 
vienuolyne, Putnam. Pradžia 11 vai. 
r. Apie dalyvavimą prašome pranešti 
iki spalio 22 d. tel.: 860-928-7955. 

LAPKRITIS 

Lapkričio 3 d., šeštadienį: 
Lietuvių fondo 45-čio pokylis Pasau
lio lietuvių centre, Lemont, IL. 

Lapkričio 4 d., sekmadienį: 
Mišios už Lietuvių fondo mirusius 
narius ir jų artimuosius. 

— Lietuvių dailės muziejuje, 
Lemont įvyks literatūros popietė su 
rašytoja punskiete, dabar gyvenančia 
Lietuvoje, Birute Jonuškaite. Rengia 

„Margutis II". Pradžia 12:30 vai. 
— Palaimintojo Jurgio Matulai

čio misijoje vyks sakralinės muzikos 
koncertas. Skambės Gabriel Foure 
„Reąuiem". Pradžia 1 vai. p. p. 

Lapkričio 11 d., sekmadienį: 
Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio 
lietuvių centre, Lemont, IL įvyks 
Mažosios Lietuvos enciklopedijos 
IlI-iojo tomo pristatymas, kuriame 
kalbės Danutė Bindokienė. Ruošia 
Mažosios Lietuvos fondas. 

Lapkričio 17 d., šeštadienį: 
Balzeko lietuvių kultūros muziejus 
kviečia pažiūrėti filmą. Pradžia 7 vai. 
v. 

Lapkričio 25 d., sekmadienį: 
Čikagos Ramovėnai Šaulių namuose 
ruošia Lietuvos kariuomenės atkūri
mo 89-erių metų paminėjimą. 

— PLC Fondo salėje vyks pia
nistės Frances Kavaliauskaitės (Co-
valesky) labdaros koncertas. Ruošia 
JAV LB Lemonto apylinkė. Pradžia 1 
vai. p. p. 

— Ateitininkų namuose įvyks 
Leono Kriaučeliūno 10-ties metų 
mirties minėjimas ir supažindinimas 
su jo visuomenine veikla. 

Lapkričio 30 d., penktadienį: 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre 
atidaroma jungtinė paroda „Kurso 
draugės". Pradžia 7:30 vai. v. 

GRUODIS 

Gruodžio 2 d., sekmadienį: 
Jaunimo centro didžiojoje salėje įvyks 
Jaunimo centro 50-mečio sukakties 
pokylis. 

— Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje vyks Metų žmogaus po
kylis. Skambinti tel.: 773-582-6500. 

Gruodžio 8 d., šeš tadienį : 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 
vyks šiaudinukų Kalėdų eglutei kūri
mo užsiėmimas. Pradžia 2 vai. p. p. 

Gruodžio 16 d., sekmadienį: 
Jaunimo centro didžiojoje salėje ren
giama ateitininkų Kūčių šventė. 

Gruodžio 22 d., šeštadienį: 
lietuvių meno ansamblis „Dainava" 
rengia kalėdinį koncertą Svč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 
Marąuette Park. 

2008 METAI 
Sausio 12-balandžio 6 d.: LR 

gen. konsulatas Čikagoje kartu su 
Čiurlionio galerija ir Čikagos miesto 
kultūros reikalų departamentu kvie
čia į lietuvių dailininkės Petronėlės 
Gerlikienės (1905-1979) darbų paro
dą „Embroidered Myths and Eve-

ryday Stories", kuri vyks Čikagos 
kultūros centre (Chicago Cultural 
Center, 78 East VVashington St., 
Chicago, IL 60602); tel. pasiteirauti: 
312-744-6630. Parodos atidarymas — 
sausio 11 d. 6 vai. v. 

Dainuoja Dainava". Jono K u p r i o - -*-

Jeigu norite, kad JŪSŲ ruošiamas renginys patektu į ,,Draugo" „Rengi
niu kalendorių", siuskite informaciją redakcijai adresu: 4545 VV. 63rd 
Street, Chicago, IL 606029 arba ei. paštu: redakci ja@draugas.org 

Redakcija 

mailto:redakcija@draugas.org
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NEKILNOJAMASIS TURTAS 

INDEPENDENT REALTORS • 
OF ILLINOIS INC. - * P ^ 

Peter Paulius Reda Blekys 
708 21 45284 

A p t a r n a u j a m e Č i k a g ą i r j o s a p y l i n k e s 
d a u g i a u k a i p 25 m e t u s 

f m 

GREIT PARDUODA 
^ ==—I First Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

Audrius Mikulis 
I s t Choice Real Propertys 

Tei.: 630-205-9262 
E-mail: amikulis@usa.com 

[vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

IŠNUOMOJA 
B R I G H T O N PARK 

išnuomojamas 4 k a m b . 
2 mieg. butas. 

Tel. 7 7 3 - 8 4 7 - 1 6 9 5 

SIŪLO DARBĄ 

ASSISTANT LAB MANACER 
CHEMISTRY/SCIENCE 

BACKGROUND 
FAX 6 3 0 - 2 5 7 - 7 5 5 3 

P H O N E 6 3 0 - 2 5 7 - 9 8 2 2 

OnfUQ£ Accent 
Homefinders a 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Busuiess 708-423-9111 

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

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, 
tel. 708 805 2696 

NAMŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzte Chkago, !L 60629 
Prekyba, Instaliavimas, aptarnavfanas 
— Lkensed — Bonded— Insured 

24 
vat per para 

7 dienoj 
p«r uvattc 

FREE 
(SI IMATE 

773 778-4007 
773 531-1833 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings", 

„soffits", „decks", „gutters,,,plokšti ir 
„shingle" stogai; cementas, 

dažvmas. Turiu darbo draudimą. 
S.'Benetis, tel. 630-241-1912 

ĮVAIRUS 

PARDAVLMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 

Tel. 773-776-1486 

Greitai, kokybiškai, prieinama 
kaina atliekame elektros, plum 

bing ". medžio darbus. Tvoros, 
grotos, dažymas, v i r tuv ių , „base-
m e n t " {rengimas, cemen to l ie j i 

mas stogų taisymas. Kokybė 
garantuota. 7 7 3 - 5 5 0 - 3 4 0 4 

CDL - COMMERCIAL DRIVER'S LICENSE 

C0LUMBIA 
DRIVINC SCH00L 
5028 S. Archer Ave., Chkago, IL 60632 
www.Co lumb laT ruckDr l v l ngSchoo l . com 

TEL. 773-735-1775 

• Lowest Prices 
• Classes 7days a vveek 

(Engllsh - Russian - Polish) 
• Computerized preparation 

for writ ten exams 
• Driving Lessons and Exams 

on our trucks, in our lots 
job Pfacement help available 

• Easy Payment Terms 
• Tęst Prep for Hazmat, 

Double-Trtple, 
Tankers 

D R A U D I M O 

PASLAUGOS 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

& 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMLJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th SL, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654773-581-8654 

STATE F A R M INSURANCE 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL 

708-423-5900 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

MARQUETTE I 
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. 
i k i 6 v.v.; šeštadieniais nuo 

8 v.r. i k i 4 V.D.O. ; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

~~Wwvv. autotradeusa. com 

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

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

B £ J 3 B < a c fo fe fB , OOm: 

PIGIAUSI AVIABILIETAI Į LIETUVĄ, IR EUROPA 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave., C h k a g o , IL 60638 

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

KAVINES 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chkago , IL 60610 

312-644-7750 
p i rm . - penkt . 

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

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
p i r m . - penk t . n u o 

6:30 v.r. iki 5:30 v .p .p . 
šešt. n u o 8 v.r. ik i 1 v .p .p . 

mailto:amikulis@usa.com
http://www.ColumblaTruckDrlvlngSchool.com
http://www.racinebakery.com
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MŪSŲ ŠEIMOSE m ĮVAIRUS N U O M A LIETUVOJE 

P r a š a u a ts i l i ep t i 
ELYTĘ ŠLITERYTĘ a r b a 
t u r i n č i u s ž in ių a p i e ją. 

Tel. 773-523-7205 

IŠNUOMOJAMAS PRESTIŽINIS 
BUTAS VILNIAUS senamiestyje 
(su baldais ir buitine technika) 

savaitei - $ 500, mėnesiui - 51,500 
BIRUTĖ SNARSKIS Tel. (727) 354 1599 

krb i ru te@hotmai l .com 

' -••••• • • * * * » * » • *< • l į n 
j ^ ^ ^-f*: •*$**<. ^^a 

Pasaulio lietuvių centro kalnelyje pastatytas i r pašventintas k r y 
žius a. a. Romualdui Račiūnui atmint i . Nuotraukoje: žmona Vida Ir 
apeigas atlikęs tėvas Antanas Saulaitls. Kryžius yra dr. Romo 
Povilaičio dirbinys. Tėjos Johnson nuotr. 

Šiq vasarą Lietuvoje ištekėjo Jaunimo centro prižiūrėtojos bei dienraščio 
„Draugas" skaitytojos Alfredos Daubarienės dukra, Vilniaus universiteto 
Teisės fakulteto studentė Indrė Mikalauskaitė. 

2007 metu liepos 28 diena, Kovas Norvilas sumainė žiedus su Karą 
Stein. Jungtuvės jvyko Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, šv. Mišias 
atnašavo kun. A. Saulaitis. Kovas, dr. Algio ir Jūratės Norvilų sūnus, susipaži
no su Karą abiem bestudijuojant St. Norbert's kolegijoje, Wisconsin. Abu 
mokyklą baigė 2000 metais, o po to - magistro laipsnių studijos ir įvairūs dar
bai, bet ju keliai neišsiskyrė. Šiuo metu jaunieji apsigyveno Čikagos piet
vakariuose. Karą moko pirmo skyriaus vaikelius Frankfort miestelyje, o Kovas 
yra akademinis patarėjas Morton gimnazijoje ir kolegijoje Berwyn mieste. 
Giminės ir draugai linki jaunai šeimai gražaus, darnaus gyvenimo. 

Jūratė Norvil ienė 

Skelbimai 

ĮVAIRUS' 

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

* Reikalinga auklė prižiūrėti vaikučius 2 
dienas savaitėje Bndgeport rajone. Tel. 773-
896-6819, Elenutė. 

* Ieškau moters, Lemont centre kartu nuo
motis butą. Tel. 630-518-1072. 

PRIEŽIŪRA 

LIETUVIŠKI 
ANGELŲ SLAUGOS NAMAI" 
puiki slauga, žemos kainos 

Tel. 708-207-5023 
708-387-2067 

* Ieškau darbo su gyvenimu senų žmonių 
priežiūroje, Downers Grove ir aplinkiniuose 
rajonuose. Tel. 630-723-9905. 

* 8 metų berniukui Lietuvoje labai reikia 
saksofono Alfa. Tel.773-816-6947. 

* Moteris ieško darbo su grįžimu namo 
keturioms ar trims dienoms. Gali dirbti nak
timis ar bet kurią savaitės dieną. Siūlyti 
įvairius variantus. Tel. 708-691-6996. 

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

* Moteris, turinti patirties, rekomendacijas, 
susikalbanti angliškai, gali pakeisti savait
galiais pagyvenusių žmonių priežiūroje 
Indianoje, netoli Michigan City ir Beverly 
Shores. Tel. 708-271-5422. 

Jaunavedžiai Indrė ir Gintaras Šaučiūnai žvejoja Nemune, netoli 
Zapyškio. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500 
Jaunavedžiai pulko apsuptyje. 

mailto:krbirute@hotmail.com
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LR Prezidentas Valdas Adamkus ir New York apvgardos pirmininke Ramute 
Žukaitė susitikime su sew York lietuviais. 

Prezidentas New York susitiko 
su JAV gyvenančiais lietuviais 

Baigdamas vizitą Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, Lietuvos Res
publikos Prezidentas Valdas Adam
kus rugsėjo 26 d. susitiko su New 
York Lietuvių Bendruomene. 

Bendruomenės nariai padėkojo 
Lietuvos vadovui už dėmesį ir para
mą lietuvybės išsaugojimo reikalams 
bei už rūpestį ginant New York Auš
ros Vartų bažnyčią nuo uždarymo. 

Kalbėdamas su tautiečiais, Pre
zidentas pasidalijo įspūdžiais iš susi
tikimų ir neformalių pokalbių su vals
tybių vadovais, dalyvavusiais Jung
tinių Tautų Generalinėje asamblėjo
je. Pasak valstybės vadovo, gera ži
noti, kad pasaulyje yra aukštai įverti
nami Lietuvos pasiekimai. 

„Esame pavyzdys kitoms šalims, 
kurios eina demokratinių reformų 
keliu. Per septyniolika metų kartu su 
jaunąja karta pasiekėme tai, ką pa
siekti kitiems kraštams prireikė ilgų 
dešimtmečių, - sakė Prezidentas V 
Adamkus. - Tai parodo didelį mūsų 
tautos potencialą, turime labai daug 
padorių, sąžiningų ir darbščių 
žmonių." 

„Tikiu, kad Lietuva įsitvirtins 
geriausiųjų valstybių dešimtuke", -
sakė šalies vadovas. 

Prezidentas pažymėjo, kad Lie
tuvoje žmonėms daug nusivylimo su
kelia įvairios politinės įtampos, ne
tesėti pažadai, neišspręstos socialinės 
problemos, tačiau gyvenimas Lietu
voje gerėja. 

Kalbėdamas apie pastarojo meto 
emigracijos reiškinį, Lietuvos vado
vas išreiškė viltį, kad dauguma iš-
vykusiųjų ras kelią sugrįžti į namus. 

„Turime drauge kurti tokį gy-ve-
nimą, kad visiems būtų gerai tėvynė
je ir nereikėtų kurt is tarp svetim
taučių", - sakė Prezidentas V 
Adamkus. 

New York gyvenantys lietuviai 
klausė Prezidento nuomonės dėl dvi
gubos pilietybės ir perspektyvų tai 
įteisinti netolimoje ateityje. Tautie
čiai domėjosi užsienyje sukaupto kul
tūrinio paveldo išsaugojimu, teisėt
varkos padėtimi Lietuvoje ir galimy
bėmis transliuoti lietuvišką televiziją 
JAV 

Prez idento spaudos tarnyba 

Šauliu organizacija išeivijoje jau užsisakė „Draugo" pokylyje, kuris 
vyks spalio 6 d., visą stalą. Esame dėkingi, jog dalyvausite šiame svarbiame 
mums renginyje. Dalyvaudami ne tik puikiai praleisite laiką, bet ir mus parem-
site. 

Pasaulio lietuvių centras paaukojo „Draugui" dosnią 100 dol. auką. 
Mūsų dienraštis dažnai skelbia apie šiame centre vykstančius renginius, tad 
Jūsų parama mums tikrai labai svarbi. 

Vacys Mitkus, gyvenantis West Bloomfield, MI, atsiuntė mūsų dien
raščio leidybai paremti 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame. 

Kazys Kuseliauskas iš Hickory Hills, IL užsiprenumeravo „Draugą" 
dar metams ir kartu prie prenumeratos mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Labai 
ačiū. 

Petras V Kisielius, gyvenantis Downers Grove, IL, parėmė „Draugą' 
dosnia 100 dol. auka. Nuoširdžiai dėkui už Jūsų dosnumą ir paramą mums. 

Janina Cikotas iš Alexandria, VA paaukojo „Draugui" 50 dol. auką. 
Esame labai dėkingi. 

Edvinas Minkštimas -
tarptautinio M. K. Čiurlionio 
pianistų konkurso laureatas 

Margarita Valiukas, gyvenanti Hemet, CA, paaukojo mūsų dienraščiui 
dosnią 100 dol. auką. Labai džiaugiamės, kad mus remiate ir mūsų nepamirš
tate. 

LAIMA APANAV1C1ENE 

Šiandien gavau laiškutį ei. paš
tu: „Norėjau pasidžiaugti kartu su 
Jumis, nes prieš kelias dienas, rug
sėjo 22 d., vieningu žiuri komisijos 
sprendimu man buvo paskirta pirmo
ji premija Tarptautiniame Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio vardo pianis
tų konkurse Vilniuje." Tai žinutė iš 
daugeliui čikagiečių žinomo jauno 
pianisto Edvino Minkštimo laiško. 
Norisi kartu su Edvinu pasidžiaugti 
jo laimėjimu ir išreikšti viltį, kad ne
tolimoje ateityje mes galėsime pasik
lausyti jo grojimo Čikagoje. Manau, 
kad šia žinia apsidžiaugė ir niujor
kiečiai Ernest ir Catherine Raškaus
kai, vaikų globos būrelis „Saulutė" ir 
jos vadovė Indrė Tijūnėlienė bei dau
gelis fortepijoninės muzikos mylėtojų. 

Apie M. K. Čiurlionio konkursą. 
Rugsėjo 14-23 d. Vilniuje vyko Tarp
tautinis M. K. Čiurlionio pianistų ir 
vargonininkų konkursas. Vilniečiai ir 
sostinės svečiai turėjo galimybę pasi
klausyti klasikinės muzikos, kurią 
atliko jaunieji menininkai, atvykę iš 
daugelio pasaulio šalių, net iš tolimo
sios Australijos, Japonijos, Pietų 
Korėjos, Taivano, Brazilijos, Malaizi
jos. Konkurso perklausos ir koncertai 
vyko Lietuvos muzikos ir teatro aka
demijoje, Vilniaus šv. Kazimiero baž
nyčioje, Lietuvos nacionalinėje filhar
monijoje. 

Tarptautinis M. K. Čiurlionio 
pianistų ir vargonininkų konkursas 
jau turi savo istoriją ir priešistorę. M. 
K. Čiurlionio jaunųjų atlikėjų kon
kursai Vilniuje pradėti rengti nuo 
1965 m. Šie konkursai skatino talen
tų brandą. Nepamirštama svarbiau
sia šio konkurso misija - M. K. Čiur
lionio vardo, jo kūrybinio palikimo 
sklaida, dėmesys jo asmenybei plačiu 
bendrakultūriniu aspektu, galų gale 
- jo vardu pavadinto Tarptautinio 
konkurso prestižo išlaikymas. 

Šiemet konkurso direkcija ir 
žiuri atstovai rugsėjo 19 d. buvo pa
kviesti į susitikimą su LR Prezidentu 
Valdu Adamkumi. 

1995 m. Pasaulinė muzikos kon
kursų federacija Ženevoje pripažino 
Tarptautinį M. K. Čiurlionio pianistų 
ir vargonininkų konkursą vienu iš 98 
savo narių, atrinktų iš puspenkto tūks
tančio tuometinių klasikinės muzikos 
konkursų visame pasaulyje. Nuo 1999 
m. konkurso trečiojo turo dalyviai 
programas atlieka drauge su Lietuvos 
nacionaliniu simfoniniu orkestru. 

M. K. Čiurlionio konkurso reper
tuarui kasmet sukuriami Lietuvos 
kompozitorių opusai. Šiemetiniui kon
kursui kūrinį fortepijonui „Trys osti
nato preliudai" parašė Raminta 
Šerkšnytė, kūrinį vargonams „MKČ" 
- Algirdas Martinaitis. 

Šis tarptautinis vargonininkų ir 
pianistų konkursas Lietuvoje rengia
mas kas ketveri metai. Konkurse gali 
dalyvauti visų šalių pianistai ir var
gonininkai: vargonininkai - gimę ne 
anksčiau kaip 1972 m. sausio 1 d., pia
nistai - gimę ne anksčiau kaip 1977 
m. sausio 1 d. Ankstesnių konkursų I 
premijos laimėtojai konkurse negali 
dalyvauti. 

Šių metų žiuri komisiją sudarė: 
prof. Ronan O'Hora (Didžioji Brita
nija) - pirmininkas; Veronika Vitaitė 
(Lietuva) - vicepirmininkė ir nariai: 

Peter Eicher (Vokietija), Petras Ge
niušas (Lietuva), prof. Kazimierz 
Gierzod (Lenkija), prof. Aleksandra 
Juozapėnaitė-Eesmaa (Estija), prof. 
Atsuko Okada (Japonija), prof. Vera 
Nosina (Rusija), prof. Erik T. Ta-
waststjerna (Suomija) ir sekretorė 
Ramunė Kryžauskienė (Lietuva). 

Vien tai, kad komisijoje daug ži
nomų vardų ne tik iš Lietuvos, rodo, 
kad konkursas yra tikrai rimtas. 

Konkurso uždarymas ir laureatų 
apdovanojimas vyko rugsėjo 23 d. Fil
harmonijos didžiojoje salėje. Pianis
tai finale muzikavo su prof. Juozo 
Domarko diriguojamu Nacionaliniu 
simfoniniu orkestru. Jie atliko pačių 
pasirinktą, vieną iš konkurso sąlygo
se numatytų koncertų fortepijonui su 
orkestru. Edvinas Minkštimas finalo 
dieną skambino F. Liszt Antrą kon
certą. 

Minkštimas 

Be E. Minkštimo šių metų pia
nistų konkurso nugalėtojais tapo: 
Tatjana Titova (Rusija), II premija; 
Gintaras Januševičius (Lietuva), III 
premija, diplomantai: Marko Musto-
nen (Suomija), Laima Smolskaitė 
(Lietuva), Inga Vyšniauskaitė (Lie
tuva). Dviem pianistams buvo skirti 
ir specialūs prizai: už įspūdingiausią 
šiuolaikinio lietuvių kompozitoriaus 
kūrinio interpretaciją - Marko Mus-
tonen ir už M. K. Čiurlionio kūrinio 
interpretaciją - Edvinui Minkštimui. 

Vargonininkų varžybose laimėjo: 
Jurgita Kazakevičiūtė (Lietuva), I 
premija; Ka Young Lee (Korėja), II 
premija; Jean Luc Thellin (Belgija) 
III premija. Diplomais apdovanoti 
buvo: Taras Baginec (Ukraina), Gijs 
Boelen (Nyderlendai), Jevgenij Ve-
reščiagin (Ukraina). 

Finalo dalyviai varžėsi ne tik dėl 
garbingų laureatų vardų, bet ir dėl 
svarių premijų. Pirmoji premija -
10,000 EUR, antroji - 6,000 EUR, 
trečioji - 3,000 EUR). Dar po tris pre
mijas (1,000 EUR) bus išdalinta 
diplomantams. 

Konkurso kulminacijos - finalo die
ną, sutapusią su M. K Čiurlionio gim
tadieniu, žiuri nariai pagerbė jo atmi
nimą, aplankydami kapą Rasų kapi
nėse. Muzikiniu M. K. Čiurlionio at
minimu tądien simboliškai tapo Šv. 
Kazimiero bažnyčioje skambėjusios 
vargonų konkurso finalistų atlieka
mos Fugos b-moll (VL 345) interpre
tacijos. 

Lieka tik pasveikinti visus kon
kurso nugalėtojus ir tikėtis, kad M. 
K. Čiurlionio muzika skambės kon
certinėse salėse visame pasaulyje. 
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Margumynai 

Kodėl atsirado antspaudas 
Europoje pradžioje tik karaliai 

turėjo antspaudą. 
Mokslo šaka, kuri tyrinėja ant

spaudus, yra vadinama sfragistika. 
Lietuvoje apie antspaudus yra 

žinoma nuo XIII amžiaus. Išliko labai 
kuklus valdovo Algirdo antspaudas. 
Valdovo Kęstučio antspaudas buvo 
puošnus. Vytautas Didysis šalia savo 
didžiojo antspaudo turėjo dar 8 ant
spaudus. 

Paskutinį antspaudą turėjo val
dovas Žygimantas Augustas (1520— 
1572). Jis buvo paskutinis Gedimi-
naitis ir Jogailinės dinastijos atstovas. 

Nuo XV amžiaus Lietuvoje atsi

rado bajorų antspaudai. 
Kokia tada buvo antspaudų 

paskirtis? 
Kai žmonės dokumentą sudaro, jį 

užtvirtina savo parašais, o savo para
šus užtvirtina antspaudu. Dokumen
tą klastoti nesunku, parašus dub-
likuojant, bet antspaudą dublikuoti 
yra sunku. Taip atsirado antspaudų 
reikalingumas. 

Jei antspaudo savininkas nu
miršta, tada prie jo karsto antspaudą 
sunaikina, kad niekas juo nepiktnau
džiautų. 

Eugenius Gerulis 

Adatos istorija 
Žiloje senovėje, akmens amžiaus 

laikais, kailiams susiūti žmonės var
tojo žuvies kaulą kaip adatą. 

Po to atėjo laikai, kada atsirado 
medinės adatos. 

Vėliau žmonės išmoko vielą pa
versti metaline adata. 

Kaulinių adatų randame Lietu
vos piliakalniuose. 

Žalvarinė adata buvo rasta 1884 

metais Daugirde, kasinėjant Vider-
ginių piliakalnyje, Šiaulių apskrityje 
Kuršėnuose. 

Geležinė adata buvo aptikta 1911 
metais Mošėnų piliakalnyje prie Ro
kiškio. 

Įdomu, kaip dabar fabrikuose 
adatoms yra padaromos skylutės? 

Eugenius Gerulis 

Alwąys with Flowers 
- Visada šviežios egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
- Vestuvinės ir proginės kompozicijos 
- Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės 
- Atributikos pokyliams nuoma 
- Bažnyčių, pokylių salių dekoravimas 
- Celės visoms progoms j Lietuvą 

1120 State S t , Lemont, IL 
Tel. 630 257 0339; 888 5 9 4 6 6 0 4 
www.alwayswithflcwers.com teleflora 
www.alwayswithflowers.net pjn 

Pristatymas 7 dienas per savaitę 
Čikagoje. JAV, Lietuvoje 

ir visame pasaulyje 

„Still Proudly Serving Lithuanian Families" 

HILLS 
FUNERAL HOME 

(Frank Leonard Bukauskas & Son — Directors) 
10201 S. Roberts Rd. 
Palos Hills, IL 60465 

Other Locations Available 
(708) 598 5880 

'Formerly of Roseland" ''Family Owned & Operated' 

A t A 
STEFANIA „STELA * * 

*r 
ZOSTAUTAITEABRAITIENE 
Po trumpos ligos mirė 2007 m. birželio 28 d. Palm Coast, Flo

rida, sulaukusi 93 metų. 
Gimė Brooklyn, New York. Tarp karų užaugo Kaune. Pasi

t raukus nuo okupacijos, sugrįžo gyventi į New York. 
„Stela" bus palaidota 2007 m. spalio 1 d. prie savo mylimo vyro 

Vytauto, Marijampolės kapinėse. 

Nuliūdę artimieji Beverly ir Arūnas Gasparaičiai 

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 

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home's 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 
& ALL SUBURBS 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

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

ALL PHONES 
N ATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800 994-7600 
www.petkusfuneralhomes.com 

Palos-Gaidas 
F U N E R A L HOME 

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir 
Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southvvest Hwy. 
Palos Hills, Illinois 

(708)974-4410 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ SĄJUNGA 
Turi la idotuvių patalpas visose Čikagos miesto 

apyl inkėse ir priemiesčiuose. Patarnavimas 24 vai. 

http://www.alwayswithflcwers.com
http://www.alwayswithflowers.net
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE JAV LB KRAŠTO VALDYBOS PADĖKA 

•Rugsėjo 30 d., sekmadieni, po 
10 vai. r. šv. Mišių JAV LB Brighton 
Park apylinkės valdyba ruošia pietus 
lietuviškam švietimui paremti. Rug
sėjis - švietimo vajaus laikas. Lietu
viška mokykla yra tautinės dvasios 
židinys. Kiekvieno lietuvio kilni pa
reiga būti mokyklų rėmėju. Tad kvie
čiame visus pietums į Švč. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo parapi
jos Mozerio salę, 4420 S. Fairfield 
Ave., Chicago. Tel. 773-585-8284. 

• F S S Čikagos skyriaus valdyba 
kviečia visus filisterius malda prisi
minti Akademinio Skautų sąjūdžio 
mirusius narius. Sekmadienį, rugsėjo 
30 d., 9 vai. r. Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijoje, bus aukojamos 
šv. Mišios už a. a. mirusius narius. Po 
to kartu vyksime į kapines. Visų lau
kiame. 

•Trečiadienį , spalio 6 d. 2 vai. p. 
p. Bočių menėje, PLC, Lemont bus 
rodomas filmas ,,Lietu vos pajūris". 
Po filmo peržiūros - diskusija apie 
Lietuvos pajūrio miestus, kurią pra
ves iš Lietuvos neseniai sugrįžęs Pra
nas Jurkus. Spalio 10 d. 2 vai. p. p. 
bus rodomas filmas „Lietuvos pilys". 
Rengia Lemont Soc. reikalų skyrius. 

•Spa l io 7 d., 12:30 vai. Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemont, jvyks rašy
tojo, humoristo Antano Gustaičio mi
nėjimas. Paskaitą apie A. Gustaitį 
skaitys Kauno Maironio muziejaus 
darbuotoja Virginija Paplauskienė. A. 
Gustaičio eiles skaitys aktorius ir 
režisierius iš Los Angeles Algimantas 
Žemaitaitis. Rengia „Margutis II". 

•Lietuvių Verslo tarybos met i 
nis susirinkimas vyks š. m. spalio 7 
dieną, sekmadienį, Willowbrook po
kylių salėje (8900 S. Archer Avenue, 
Willow Springs, IL 60480). Vakaro 
pradžia 6 vai. v. (kokteiliai), 6:45 vai. 
v. (vakarienė). Įėjimo kaina su vaka
ri Nne: 35 dol. (vietų skaičius ribotas). 
Apie savo dalyvavimą maloniai pra

šome pranešti Lietuvos Respublikos 
generalinio konsulato telefonu 312-
397-0382, ext. 204 arba elektroniniu 
paštu: lbc@ltconschi.org. Čekius, iš
rašytus „Lithuanian Business Coun-
cil" vardu, prašome iki spalio 1 d. 
siųsti adresu: 211 E. Ontario Street, 
Suite 1500, Chicago, IL. 60611. 

• S v č . Mergelės Marijos Nekalto
jo Prasidėjimo seserų putnamiečių 
metinė vakarienė vyks spalio 14 d., 
sekmadienį, Jaunimo centre, 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago, IL 60636. 2 
vai. p.p. šv. Mišios tėvų jėzuitų kop
lyčioje, 3 vai. p.p. - vakarienė. Tel. 
pasiteiravimui: 773-585-3570 (V Če
paitienė). 

• J u r g o s Seduikytės, Lietuvoje 
žinomos dainininkės, debiutas Ameri
koje Įvyks spalio 26 d., penktadienį, 7 
vai. v. Jaunimo centre. Seriją koncertų 
rengia JAV Lietuvių Bendruomenė. 

• L a p k r i č i o 4 d., sekmadienį , 
12:30 vai. p. p. Lietuvių dailės mu
ziejuje, Lemont, įvyks literatūros po
pietė su punskiete rašytoja Birute Jo-
nuškaite, kuri šiuo metu gyvena Lie
tuvoje. Rengia „Margutis II". Malo
niai kviečiame visus atvykti į litera
tūrinę popietę. 

•Lapkr ič io 17 d. 7:30 vai. v. Lie
tuvių operos choras Jaunimo centro 
didžiojoje salėje rengia pokylį su me
nine programa. Kviečiame visus atvyk
ti ir tuo paremti Lietuvių operą. 

•Lapkr ič io 25 d. 1 vai. p. p. PLC 
Fondo salėje vyks pianistės Frances 
Kavaliauskaitės (Covalesky) labdaros 
koncertas. Ruošia JAV LB Lemonto 
apylinkė. Surinktos lėšos bus skiria
mos Pasaulio lietuvių centrui. 

• Š i ų metų gruodžio 2 d., sekma
dienį, Jaunimo centro didžiojoje salė
je vyks Jaunimo centro pokylis. Šie
met Jaunimo centras švenčia sukak
tuvinę 50 metų šventę. 

Gyvenimas pilnas būtinų kas
dieninių darbų, apie kuriuos kalba
ma. Bendrieji visuomenės darbai bei 
uždaviniai atkreipia daugumos dė
mesį, o jų vykdymas ir rezultatai pa
liečia toje valdoje gyvenančius. 

Rugsėjo 21-23 dienomis Čikagoje 
įvyko JAV Lietuvių Bendruomenės 
XVIII tarybos antroji sesija, į kurią iš 
visos Amerikos suvažiavo tarybos na
riai. Sesijoje aktyviai ir išsamiai dis
kutuota, kaip pagyvinti pačią LB 
veiklą, paliesti kritiniai poreiškiai. Si 
LB tarybos sesija buvo sėkminga, nes 
buvo proga susipažinti su svarbesnė
mis problemomis ir jas išdiskutuoti. 

Didelę naštą ir atsakomybę suruošti 
JAV LB XVIII tarybos sesiją prisiėmė 
LB Lemonto apylinkė. Tam užsimo
jimui ištesėti ir tinkamai ruošos dar
bą atlikti visa našta krito JAV LB 

Lemonto apylinkės pirmininkei Ire
nai Vilimienei ir jos vadovaujamos 
valdybos nariams. 

JAV LB Krašto valdyba, gerai 
suprasdama ir įvertindama rengėjų 
bendro darbo pastangas, reiškia nuo
širdžią padėką tarybos sesiją globo
jusiai LB Lemonto apylinkės pirmi
ninkei Irenai Vilimienei, valdybai ir 
talkininkams. 

Kiekvieno darbas prisidėjo prie 
sesijos pasisekimo. Taipogi dėkojame 
visiems spaudos atstovams, visiems 
apsilankiusiems ir savo dėmesiu pa
rėmusiems lietuvybės išlaikymo dar
bą išeivijoje. 

Pirmininkas Vytautas Maciūnas 
JAV LB Krašto valdybos 

vardu 

Sekmadienį, 
spalio 7 d., 1230 vai. p.p. 
Lietuvių dailės muziejuje, 
PLC, Lemont 

LITERATŪRINE 
POPIETĖ 

skirta visuomenininko, rašytojo, humoristo 
Antano Gustaičio 100-osioms 
gimimo metinėms paminėti 

A. Gustaičio humoro tema - išeivija, jos aplinka, žmonės, politika. 
Satyra, kuri tinka ir mūsų dienoms. Joje pilna karčios istorijos, 
pašiepiamas buitinis susmulkėjimas, juokingas mūsų visuomeninis 
ir privatus gyvenimas bei begalybė kitų pavyzdžių: 

„į sveikatą geriam alų, 
Pilam čierką ant ligų,-
Mums netrūksta idealų, 
Mums tik trūksta pinigų"... 

Albina Ramanauskienė atsiuntė Draugo fondui 500 dol. mirusio vyro 
Albino Ramanausko atminimui. Jie tapo garbės nariais su 1,150 dol. įnašu. 

Albinas Ramanauskas buvo Draugo fondo Kontrolės komisijos narys ir 
kitų lietuviškų organizacijų talkininkas. 

Draugo fondo taryba reiškia nuoširdžią užuojautą našlei Albinai 
Ramanauskienei ir visai šeimai. Dėkojame už auką ir prisiminimą. 

Lydia ir Julius C. Ringus iš Lemont, IL paaukojo „Draugui" 50 dol. 
auką. Esame Jums labai dėkingi. 

Lietuvių rašytojų draugijos 
2006 metų literatūrinės premijos 

įteikimo popietė 

rena SiOrKdityte-Ge.aZiene d r. Antanas Lipskis 

Rugsėjo 30 d., sekmadieni, 3 vai. p.p. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre v\ ks Lietuviu rašytoju draugijos 2006 metu l iteratūrinės premi 
jos įteikimas. 

Laureatus, poetus: Irena, Norkai tyteGelažiene ir dr. Antaną Lipski 
pristatys rašytoja Danutė Bindokienė. Laureatų poeziją skaitys Jūratė 
jankauskaitė-Zubinlenė. Muzikine programa atliks solistas Algimantas 
Sarniškis, akompanuos Manigirdas Motekaitls. 

Kartu vvks ir premijos laureatu meno darbų paroda. 

r.uošia JAV Lietuv.u rašytoju draugija. 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Visos kriminalinės bylos 
30 metų darbo patirtis 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773-776-8700 

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

www.johngibaitis.com 
gibaitis@aol.com 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savin gs, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis dėkoja už aukas padėti 
našlaičiams, beglobiams ir invali
dams vaikams, daugiavaikėms šei
moms ir studentams Lietuvoje. Au
kojo: Anonimas $5,525 studentų pa
ramai; tęsiant vaiko metinę paramą 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, DL 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel . 773-582-4500 

A d v o k a t a s 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel . 8 7 7 - G y n e j a s a r b a 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

Barbara Plikaitis $340, Romualdas 
Gruodis $240, Augustinas Tijūnėlis 
$240, Janina Marks $240. Labai 
ačiū. „Saulutė** (Sunlight Orphan 
Aid), 414 Freehauf St., Lemont, 
IL 60439, tel. (630) 243-7275. Au
kos nurašomos nuo mokesčių. 

mailto:lbc@ltconschi.org
http://www.johngibaitis.com
mailto:gibaitis@aol.com

