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Adamkus 
pretenduoja 

tapti Europos 
metų politiniu 

lyderiu 
Andrius Sytas 

Alfa.lt 

Įtakingas Europos savaitraštis 
„European Voice" nominavo prezi
dentą Valdą Adamkų metų politinio 
lyderio titului. Žurnalas taip Įvertino 
birželį įvykusias derybas, po kurių Y 
Adamkus sutiko paremti Europos 
Sąjungos reformų sutarti, su Len
kijos prezidentu Lech Kaczynski. 

Internetu vykstančiame balsavi
me V Adamkaus konkurentai yra šią 
sutarti inicijavusi Vokietijos kanclerė 
Angelą Merkei, reformas savo šalyje 
pradėjęs Prancūzijos vadovas Nicolas 
Sarkozy bei griežtai ir pamatuotai 
Rusijai pasipriešinęs Estijos prezi
dentas Toomas Hendrik Ilves. 

Be to, V Adamkus, kaip ir visi 
kiti į žurnalo apdovanojimus pre
tenduojantys žmonės, yra nominuo
tas Metų europiečio titului. Šiuo 
metu Lisabonoje viešintis V Adam
kus apie nominaciją žino, bet jos dar 
nekomentuoja, Alfa.lt teigė preziden
to atstovė Rita Grumadaitė. 

„Negirdėjau jokio prezidento 
komentaro šiuo klausimu. Prezi
dento patarėjai nominaciją traktuoja 
kaip aukštą V. Adamkaus derybinių 
gebėjimų įvertinimą", - kalbėjo ji. 

Kol kas nėra aišku, ar V Adam
kus vyks į lapkričio pabaigoje vyk
siančią „European Voice" apdovano
jimų ceremoniją. Nukelta f 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

•Iš a te i t ininkų gyvenimo 
(p. 2) 
•Dainingai įsiliejo i 
lietuviu šventę (p. 1, 4-5) 
•Don Put in G. Kasparov 
akimis (p. 5, 9) 
•Vilniaus energet inio 
saugumo forumas (p. 7) 
•Sočiai Security išmokos 
2008-aisiais (p. 8) 
•Kazimierinės dvasios 
jubiliejus (p. 10-11) 
•Indija prieš 20 metu (15) 
(p. 11) 
•R, Palaitis-Benson 
vizijos (p. 14) 

Valiutų santykis 
1 USD —2.41 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Bus siūloma keisti pilietybės 
įstatymą 

Vilnius, spalio 19 d. (BNS) -
Seimo šią savaitę sudaryta tarpžiny
binė darbo grupė, kuri įpareigota 
ištaisyti prieštaravimus tarp Kons
titucijos ir dvigubą pilietybę Įteisi
nančių įstatymų, veikiausiai siūlys 
keisti pastaruosius, o ne pagrindinį 
šalies įstatymą. 

Kaip žurnalistams penktadienį 
sakė šios darbo grupės narys Seimo 
žmogaus teisių komiteto pirminin
kas Arminas Lydeka, jis mato kelią, 
kaip, išvengiant referendumo Kons
titucijai keisti, galima ištaisyti per
nai lankritį Konstitucinio teismo 
įvardytus prieštaravimus, esą dvigu
bą pilietybę įteisinantys įstatymai 
prieštarauja pagrindiniam šalies 
įstatymui. 

„Pirmiausia reikia bandyti tai
syti pilietybės įstatymą, ir taisyti to
kiu būdu, kad jis atit iktų Konstitu
cinio Teismo nurodymus - ištaisytų 
prieštaravimus, kad būtų išsaugotas 
pagrindinis principas ir numatyti tie 
reti atskiri atvejai, kada vienas ar 
kitas asmuo turi teisę turėt ne tik 
Lietuvos, bet dvigubą pilietybę. Jei
gu darbo grupė tokį sprendimą su
ras, tokiu atveju mes visiškai neturė
tume rengti referendumo, o Seimui 
pateiksime pataisytą pilietybės įsta
tymą", - sakė A. Lydeka. 

Darbo grupė, kurioje be išeivių 
ir Seimo narių taip pat dirba teisinių 
institucijų atstovai, ketina nagrinėti 
ir anksčiau skelbtus siūlymus. 

„Mes turėjome daug diskusijų 
dėl visų siūlcanų iniciatyvų - tai ir 

Viena iš Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos pirmininkių Laima Mo-
genienė. Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

referendumo organizavimo, ir Vi
daus reikalų ministerijos teikiamo 
projekto, ir Seimo nario Andriaus 
Kubiliaus įregistruoto projekto. Dar
bo grupė būtent turės išnagrinėti 
visus tuos pasiūlymus bandydama 
išspręsti šitą klausimą", - sakė šiai 
grupei taip pat priklausanti vals
tiečių liaudininkų frakcijos narė 
Laima Mogenienė. 

Šią savaitę Seime posėdžiaujanti 
Pasaulio lietuvių ir Seimo komisija 
ragina Seimą dvigubos pilietybės 
klausimą spręsti kuo skubiau. Tai 
atsispindės planuojamoje patvirtinti 
komisijos rezoliucijoje. 

„Mes turime daugybę atvejų, kai 

matome Konstitucinio Teismo išaiš
kinimo pasekmes tremtinių vaikams, 
lietuvių šeimų užsienyje gimusiems 
vaikams, t ikrai labai labai daug 
skaudžių atvejų, kuriuos pluoštais 
gauname iš įvairių pasaulio šalių, 
kaip liudijimą, kad mes privalome šį 
klausimą spręsti kuo skubiausiai", -
sakė L. Mogenienė. 

Šiuo metu Konstitucijos 12 
straipsnio 2 dalyje galimybė turėti 
dvigubą pilietybę numatoma tik išim
tiniais atvejais. Dvigubos pilietybės 
klausimas yra itin aktualus užsienio 
lietuviams - tapę valstybės, kurioje 
gyvena, piliečiais jie iškart praranda 
Lietuvos pilietybę. 

Los Angeles Lietuvių dienos 
Apie LA Lietuvių dienas, vykusias spalio 5-7 dienomis, skaitykite 

Prano Visvydo straipsnyje 4-5 puslapiuose. 
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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 

Moksleiviai pasisako 

Ar aš būsiu 
ateitininkas už 
dvidešimties metų? 

Tadas Mikuck is 

J ūs turbūt visi norėtumėt girdėti, kad aš dar būsiu 
ateitininkas už dvidešimt metų. Aš tada jau būsiu 
trisdešimt penkerių metų. Aš turiu pasakyti, kad aš 

nepažįstu ateitininkų, kurie yra trisdešimt penkerių me
tų. Hmmm... tai reikštų, kad galimybė išlikti ateitininku 
man užaugus yra maža. 

Ateitininkų organizacija tūri tuos pačius rūpesčius 
kaip ir kitos lietuviškos organizacijos, bandydamos iš
silaikyti. Daug lietuvių užauga savo parapijos kieme, ten 
lanko mokyklą, eina į šokius, dalyvauja skautų ir 
ateitininkų organizacijose. Bet daug iš jų, pabaigę 
mokslus ir išėję į gyvenimą, nustoja dalyvavę parapijos 
veikloje. Vieni po kiek metų sugrįžta su savo vaikais, bet 
ne visi. Be to, ne visur veikia lietuviškos parapijos. 
Pasižiūrėjęs į atetinininkų organizacijos schemą, suži
nojau, kad Siaurės Amerikoje kuopos veikia Detroit, 
Cleveland, Philadelphia, Čikagoje ir Los Angeles. Jei 
negyveni viename iš šių miestų, yra sunku būti aktyviu 
ateitininku. 

Man atrodo, kad ateitininkai ateityje gyvuos, jei bus 
lietuviškų parapijų. Be parapijos, jos salės ir kiemo bus 
sunku ateitininkams ir kitoms organizacijoms ilgai iš
silaikyti. Jei mes vertinam katalikiškumo ir tautiškumo 
principus, tai mes visi turime daryti, ką galime, kad 

v 

padėtume Los Angeles Sv. Kazimiero parapijai stipriai iš
silaikyti. 

Dabar sugrįžkime prie manęs. Nors aš dar nežinau, 
ką aš tikrai veiksiu už dvidešimties metų, bet aš iš tik
rųjų norėčiau, kad ateitininkai būtų dalis mano gyve
nimo. Aš gal negalėsiu visada būti aktyvus šios orga
nizacijos narys, nes aš dar nežinau, kur aš gyvensiu ar ką 
aš tikrai dirbsiu, bet aš žinau, kad ateitininkų principai 
ir pasaulėžiūra visada bus mano gyvenimo pagrindas. Tai 
po dvidešimt metų, kai bus du tūkstančiai dvidešimt 
septintieji metai, ir tada būsiu ateitininkas. Bent min
tyse. 
Tadas Mikuckis priklauso Los Angeles kun. St. Ylos mok
sleivių ateitininkų kuopai. Šios mintys išsakytos 2007 m., 
gegužės 20 d. Ateitininkų šeimos šventėje, Los Angeles. 

Ateitininkų šalpos fondas 
Metinis narių susirinkimas 

Kiekvienais metais ruošiamas Ateitininkų šalpos fondo 
narių suvažiavimas. Tai proga susitikti ir aptarti ASF 
veiklą. Šįmet suvažiavimas vyks šeštadieni, lapkričio 
17 d. Atei t in inką namuose , Lemont. Registracija 
3 vai. p. p. Po to šv. Mišios ir suvažiavimas. 

Vakarienė paremti ASF 
Tą patį šeštadienį Ateitininkų namuose vyks metinė AŠF 
vakarienė, kuri prasideda 6 vai. v. Jau dabar galima va
karienei vietas užsakyti pas Pranute Domanskienę tel. 
708-246-0049 arba ei. pastų FLD85@aol.com 

Tapkime AŠF nariais 
ASF nariu gali tapti kiekvienas, kuris nuoširdžiai remia 
Fondo paskirtį ir tikslus. Už kiekvieną šimto dolerių auką 
suteikiamas vienas balsas. Čekius rašyti: Ateit is Relief 
Fund ir siųsti adresu: 12690 Archer Avenue, Lemont, 
IL 60439 

Ateitininkai per Marijos radiją 
Spalio 17 d. buvo galima išgirsti pirmąją ateitininkų 

laidą per Marijos radiją — katalikiškų laidų stotį 
Lietuvoje. Laidos vedėjas ateitininkas sendraugis Petras 
Plumpa. Ateitininkų laida bus transliuojama kas antrą 
savaitę: trečiadieniais 11 vai. ir pakartojama šeštadieniais 
23 vai. (Lietuvos laiku). Marijos radiją galima klausytis 
internete: http://www.radiomaria.lt Kita laida turėtų 
būti spalio 31 d. 

Moksleivių ateitininkų vasaros stovykloje Dai
navoje, berniukų būrelis. Iš k: Šarūnas Daugirdas, 
Robertas Stankevičius, Juozas Pranckevičius, 
Virgus Volertas, Jonas Kuprys, Justas Letis, Marius 
Miliūnas. Raimis Kazlauskas, Paulius Kuprys ir 
Kristijonas Vaitkus. Nuotrauka Juliaus Kasniūno 

Jaunųjų ateitininkų vasaros stovykloje Dainavoje, vadovė Saulė Grybauskaitė 
su stovyklautojomis. Šalia stovi Milda Savickaitė, o priekyje Lilė ir Marisa 
Sadauskaitės. Nuotrauka Kazio Razgaičio 

Kas mes buvome? 
Kur mes eisime? 

Studentų ateitininkų sąjungos 

rudens savaitgalis 

spalio 2 6 - 2 8 d. Dainavoje 

Savaitgalio metu įvyks SAS suvažiavimas, naujos valdybos 

rinkimai (norintys kandidatuoti prašomi pranešti ei. paštu), 

pasiruošusieji galės duoti studento ateitininko įžodį. 

Užsiregistravusiems iki spalio 22 d. - 50 dol. Po to - 60 dol. 

Registruokitės, rašydami sas_cv@yahoo.com 

Daugiau žinių rasite tinklalapyje 

www.javstudentija.org 

Visi studentai kviečiami 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

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

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

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

JAV 
Metams $1 50.00 • 1 /2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00 

Pirma klase kasdien $340.00 • visos savaitė $240.00 
Kanadoje (USD) 

Metams $215.00 • 1/2 metų $130.00 
• 3 mėn.$100.00 

Užsakant į Lietuva ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 
Į Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $120.00 • 1/2 metų $66 00 
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redakcija@draugas.org 

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorė -
Aldona Žemaitytė 

aldaze@gmail.com 
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• Administracija dirba kasdien, 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija dirba kasdien, 
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• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. 
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• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo 
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APIE EUZEBIJŲ IS VERCELLI 
Trečiadienio bendrojoje audienci

joje popiežius Benediktas XVI su
sirinkusiems maldininkams priminė 
dar vieną Bažnyčios mokytoją — šv. 
Euzebijų iš Vercelli. Bažnyčios moky
tojas gimė IV amžiuje pradžioje Sar
dinijoje, studijavo Romoje, vėliau 
buvo išrinktas Vercelli vyskupu. 
Būdamas vyskupu, įkvėptas Egipto 
vienuoliškų bendruomenių pavyz
džio, įkūrė kunigų bendruomenę bei 
plačiai skelbė Evangeliją Italijos šiau
rėje, kur dar buvo paplitusi pagony
bė. Euzebijus nenuilstamai skelbė 
Kristaus dievišką prigimtį, kurią 
patvirtino ir Nikėjos Bažnyčios su
sirinkimas. Jo pastoracinis darbas 
įtakojo ne vieną savo laikmečio žmo
gų, pavyzdžiui šventuosius Ambra
ziejų ir Maksimą iš Turino. 

Euzebijus iš Vercelli 

Euzebijaus laiškai liudija jo atsi
davimą Vercelli vyskupijai bei rūpestį 
netikinčiaisiais. Visa jo ganytojiška 
veikla buvo įtakota vienuoliškos kon
templiacijos ir savitvardos idealų, 
kurie padėjo jam likti ištikimam 
Evangelijos tarnystei. Pabaigoje 
Benediktas XVI pakvietė Šv. Petro 
aikštėje susirinkusius maldininkus 
sekti šventojo Euzebijaus pavyzdžiu 
ir mokymu, kad per visą savo gyven
imą išlaikytume tikėjimą, gyventume 
dermėje bei neapleistume maldos 
praktikos. 

Kardinolų kolegijos 
konsistorija 

Audiencijos metu Ganytojas taip 
pat paskelbė apie lapkričio 24 dieną, 
Kristaus Visatos Valdovo liturginės 
iškilmės išvakarėse, įvyksiančią kon
sistoriją, kurios metu jis paskirs 23 
naujus kardinolus, tarp kurių 18 
būsimo popiežiaus rinkėjų. Tai bus 
jau antroji kardinolų skyrimo konsis
torija Benedikto XVI vadovavimo 
Visuotinei Bažnyčiai metu. 

Popiežius paskelbė naujųjų kar
dinolų vardus: Arkivyskupas Leonar
do Sandri (Rytų Bažnyčių kongre
gacijos prefektas), Arkivyskupas 
John Patrick Foley (Jeruzalės Šv. 
Kapo Riterių ordino Pro-Didysis ma
gistras), Arkivyskupas Giovanni La-
jolo (Popiežinės Vatikano miesto vals
tybės komisijos ir Gubernatorato 
pirmininkas), Arkivyskupas Paul 
Josef Cordes (Popiežinės „Vienos 
Širdies" („Cor Unum") tarybos 
pirmininkas), Arkivyskupas Angelo 
Comastri (Popiežinės šv. Petro Ba
zilikos arkikunigas, Popiežiaus vika
ras Vatikano miesto valstybei ir Šv. 
Petro fabriko pirmininkas), Arkivys
kupas Stanislaw Rylko (Popiežinės 

pasauliečių tarybos pirmininkas), 
Arkivyskupas Raffaele Farina (Šven
tosios Romos Bažnyčios bibliote
kininkas ir archyvistas), Agustin 
Garcia-Gasco Vicente (Valencijos Ar
kivyskupas Ispanijoje), Sean Baptist 
Brady (Armagh Arkivyskupas Airi
joje), Lluis Martinez Sistach (Barce-
lonos Arkivyskupas Ispanijoje), Andre 
Vingt-Trois (Paryžiaus Arkivyskupas 
Prancūzijoje), Angelo Bagnasco (Ge
nujos Arkivyskupas Italijoje), Theo-
dore-Adrien Sarr (Dakaro Arkivysku
pas Senegale), Oswald Gracias (Bom
bėjaus arkivyskupas Indijoje), Fran-
cisco Robles Ortega (Monterrey ar
kivyskupas Meksikoje), Daniel N. 
DiNardo (Galveston-Houston Arki
vyskupas JAV), Odilio Pedro Scherer 
(San Paulo arkivyskupas Brazilijoje), 
John Njue (Nairobio arkivyskupas 
Kenijoje). 

Be šių aštuoniolikos būsimų 
kardinolų popiežius pranešė, jog už 
nuopelnus Bažnyčiai kardinolais 
paskirs tris garbingo amžiaus vysku
pus ir du kunigus. Tai: Emmanuel III 
Delly (Babilonijos Chaldėjų patriar
chas), Arkivyskupą Giovanni Coppa 
(buvęs apaštalinis nuncijus), Esta-
nislao Esteban Karlic (Parana arki
vyskupas emeritas Argentinoje), kun. 
Urbano Navarrete, SJ (buvęs Popie
žinio Grigaliaus universiteto rekto
rius), kun. Umberto Betti, OFM (bu
vęs Popiežinio Laterano universiteto 
rektorius). Ganytojas taip pat infor
mavo, jog be jau įvardytų kardinolu 
norėta pakelti dar vieną Bažnyčiai 
nusipelniusį vyskupą iš Lenkijos — 
Koszalin-Kolobrzeg vyskupą emeritą 
Ignacy Jez, kuris nelauktai mirė 
spalio 16 d. Romoje. 93 metų vysku
pas Ignacy Jez šiomis dienomis lan
kėsi Romoje su Katovicų arkivysku
pijos piligrimų grupe, tačiau sunega
lavęs buvo nuvežtas į Romos Gemelli 
ligoninę ir ten mirė. 

Po šio skyrimo kolegijoje bus 202 
kardinolai, iš kurių 121 būsimo po
piežiaus rinkėjas. Tai vienu daugiau 
nei numatyta popiežiaus rinkimų 
taisyklėse. Į šią aplinkybę dėmesį 
atkreipė ir Benediktas XVI, pažymė
damas, kad skiriamų naujų kardinolų 
skaičius vienu viršija popiežiaus Pau
liaus VI nustatytą ir Jono Pauliaus II 
patvirtintą galimos konklavos daly
vių, kardinolų elektorių skaičių. 2005 
metais Benediktas XVI paskyrė pir
muosius 15 pontifikato kardinolų, 
tarp kurių buvo 12 elektorių ir 3 
neelektoriai. 

„Naujieji kardinolai, — sakė 
popiežius, — yra kilę iš skirtingų pa
saulio kraštų. Jų gretose gerai at
sispindi Bažnyčios visuotinumas ir 
jos tarnysčių įvairovė: greta nusipel
niusiųjų už tarnystę Šventajam Sos
tui yra ganytojų, kurie skiria savo 
jėgas tiesioginiame ryšyje su tikin
čiaisiais". Popiežius pridūrė, kad yra 
kitų, jam brangių ir už tarnystę Baž
nyčiai kardinolystės nusipelniusių 
asmenų ir kad jis viliasi galįs ateityje 
tokiu pat būdu pagerbti juos ir jų 
kraštus. Baigdamas Ganytojas naujai 
išrinktuosius pavedė Švč. Mergelės 
Marijos globai melsdamas, kad už
tartų juos jų pareigose, idant gebėtų 
drąsiai ir bet kokiomis aplinkybėmis 
liudyti savo meilę Kristui ir Bažny-

Kada mes sutarsim 
visi kartu?! 

ciai. 

Pagal „Vatikano Radiją" parengė 
N. Šmerauskas 

STASE E. SEMĖNIENE 

Kai mes ašaromis paplūdę, taip, kaip stovime, apleidome savo karo 
fronte atsidūrusią tėvynę, o po Antrojo pasaulinio karo atvykome 
į visų „išsvajotą pasakų šalį" (tik j au ne mums!), kur „gatvės 

auksu grįstos ir nuo medžių skini žalius dolerius", vis vien suspausta šir
dimi skaudžiai ilgėjomės brangios Lietuvos! Galėjome raudodami kar tu su 
Faustu Kirša kartoti jo brangiais žemčiūgais skambančius žodžius: „Nors 
mes būtum toliausia už marių,/ Lietuva bus brangesnė už širdį,/ Ir mane, 
ir tave tolumoje/ Ir vėjelis tėvynės pravirkdys." 

Beveik žlungant mūsų viltims, įvyko XX a. stebuklas — atsikūrė Lie
tuva! Kaip pavasarį nekantriai laukiant pasirodant pirmųjų gėlyčių, taip 
mes laukėme atvykstant mūsų tautiečių. Tikėjomės juos sutikti, kaip 
seniai prarastas gimines — brolius ir seseris. Laukėme jų su meile ir vil
timi atjaunint mūsiškes senstančias gretas. 

Naujoji ateivė Vitalija Dunčienė savo lengvu stiliumi, atvira, tiesia 
širdimi, geranoriškų minčių vedina s t raipsniais pa t raukia daugelio 
skaitytojų dėmesį, ypač jos „Ar tikrai mes pasmerkt i išnykimui?" privertė 
ne vieną giliai susimąstyti. Ji rašo apie naujųjų imigrantų norą „išgirdus 
lietuvišką šnektą pereiti į kitą gatvės pusę." O pabendravusi su lietuviais, 
apibūdina: „tarsi koks kartėlis lieka." Tiesiog pritrenkiančiai nustebu
siam skaitytojui — kodėl? Ji turi ir atsakymą: kai „neišvengiamai susi
duria", tai bendrauja „su atsargumu, su išankstiniu nusistatymu, įtaru
mu." Teisingai sprendžia ji, kad visa tai išeiviams nesuprantama, sveti
ma. Juk jiems visi l ie tuvia i b r a n g ū s ir mieli! 

Koks siaubingas toks gyvenimas, „bendravimas", galvosena bei elge
sys! Akivaizdžiai rodo savigarbos neturėjimą. O savigarba, kaip ir šalpa, 
prasideda savoje šeimoje. Negerbsi pats savęs, niekas negerbs ir tavęs! 
Juk darnios šeimos sudaro darnią tautą! Ir čia savigarba yra ramstis, ji 
yra akstinas, kad žmogus kovotų su savo likimu. J i yra dangiškas paska
tinimas didžiai pradžiai, o įvykdymas — dar didingesnė pergalė! Kartu 
įžvelgiant tolerancijos stoką, o po jos, lyg t a s gundantis rojaus žaltys, at
šliaužia ir baisi nedorybė — nepasitikėjimas viskuo (net pačiu savimi). Gi
lioje senovėje graikų filosofas Plato, gyvenęs IV-V a. prieš Kristų, kilęs iš 
vienos žymiausių Atėnų šeimų, Sokrato mokinys, mokė savo tautiečius 
kilniai gyventi: „Galvokit, kas tikra, jauskit , kas gražu, ir norėkit, kas 
gera; tada surasit kelią į malonų gyvenimą." Visame pasaulyje nieko 
sveikesnio žmogui nėra, kaip anksti ir prakt iškai įsitikinti, kad gero žmo
gaus pasitenkinimas yra jo teisingumas bei t au rumas ir kad žmonių 
pagarba ar peikimas yra kaip lapų šlamėjimas, kur is keičiasi su vėju. 
Pasitikėjimas savimi yra geriausias už visas rekomendacijas, aukštą kilmę 
ir įtakingumą. Tai geriausias pasaulio kapitalas, j is daugiau kliūčių pašali
no nuo kelio, daugiau nugalėjo sunkumų, iškovojo pasisekimo, negu kokia 
nors kita žmogiška ypatybė. Na, ir pasitikėjimas kitais yra pasisekimo 
tėvas. Jis stiprina visus gabumus, padvigubina energiją, padaugina visas 
dvasios jėgas. Nesugriaunamas pasitikėjimas yra kuriančioji jėga, nepa
sitikėjimas veikia tiesiog griaunančiai. 

V Dunčienė pripažįsta, jog naujieji imigrantai — sovietinės sistemos 
auklėtiniai — buvo pasmerkti į tarumui, nepasitikėjimui, lengvabūdiš
kam pasmerkimui, egoizmui, artimojo žeminimui. Sovietinio gyvenimo 
patirtis išmokė juos nepasitikėti niekuo, žmogus — pigiausias darbo įran
kis, žmogus — niekas. Dievo vietą užėmusi partija savo skelbiančiomis 
„vertybėmis" plovė žmonėms smegenis, naikino žmogiškumą, pagarbą 
žmogui, gyvybei, tautiškumui, nuosavybei, įsitikinimams, laisvam galvo
jimui... Anot jos, „tos pamokos pasiliko mūsų pasąmonėje visam gyve
nimui..." Ir autorė liūdnai svarsto: „kaip buvome, taip ir likome sovietinės 
ideologijos vergai". 

Toks nuoširdus jos pasfflkymas atveria mums siaubingą mūsų tautos 
tragediją. Okupantai ne tik plėšė mūsų valsytybę, grobė tautos turtus, bet 
paliko ir dvasiškai suluošintus, sielos ligoniais virtusius mūsų tautiečius. 
Mes turime suprasti ir jautriai atjausti naujuosius ateivius. Nelaimei, mus 
skiria ne tik skirtingos kultūros, bet ir kraupi šimtmečio vergystė šėtono 
— visų blogybių išperos — naguose. Mūsų liaudis perspėdavo mus, jog su 
kuo sutapsi, tuo ir pats patapsi (ačiū Dievui, ne visa tauta pakluso 
pavergėjų „pamokoms", sveikoji dalis didvyriškai atsispyrė). 

Lietuva nėra pasmerkta išnykimui. Ją amžiais naikino — nesunaiki
no, rovė gimąją kalbą — neišrovė, griovė istorinius paminklus — neišgrio
vė. Tvirtai pasiryžę, su meile ir pagarba kurkime visi vieningai sutartinai 
jaunos LR valstybės ateitį! Mūsų pranašingų poetų žodžių, kaip Jono 
Aisčio, vedini tikėkime jos didingu išsilaikymu: „Ir aš Tave matau, o 
Lietuva brangi,/ Numintą kojų svetimų, ir Tavo kančią,/ Matau, kaip Tu 
ateinančiais laikais žengi/ Laisva, didinga, ir be sielvarto, be pančių..." 
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DAININGAI ĮSILIEJO Į LIETUVIŲ ŠVENTĘ 

| šventę atvažiavo New York LB apygardos p i r 
mininkė Ramutė Žukaitė. 

JAV LB nariui dr. Rimtautui Marankevičiui — Los 
Angeles miesto apdovanojimas. 

Susirinkusius i LA Lietuvių dienas linksmino ir 
armonika. 

PRANAS VISVYDAS 

Spalio 5-7 dienomis vyko tradicinės, jau 21-
osios, Los Angeles Lietuvių dienos, pritrau
kiančios vis didėjant} žmonių skaičių iš arti 

ir toli. Kai dangus žydras ir oro vaiskumas apylin
kės kalvas nudažo impresionistinės tapybos spal
vomis, retas išsėdi namuose. Smagu čia su kitais 
pabūti, pažiūrėti, paklausyti įvairios programos. 
Paragauti lietuviško maisto. Kas mėgsta alų, nusi
pirkti kaušą užsienietiško „Švyturio" ar mūsų 
Amerikoje gaminto „Bud". Atsimenu, kai popiežius 
lankėsi Amerikoje, Denver aludariai šiai progai 
išleido butelių seriją su etikete „Popus visitus". 

Neabejotinai šiemet Los Angeles dienas pra
turtino didokas meno ansamblis „Dainava" iš Či
kagos. Jų atskiras koncertas įvyko penktadienį, 
spalio 5 d., nuo lietuvių šventovės netoli esančioje 
Latvių bendruomenės centro salėje. Penktadienio 
vakaras yra žiaurus bet kokiam renginiui, juolab, 
kai žmonės prieš akis turi šeštadienį ir sekma
dienį, susijusius su važiavimu. Vis tiek klausytojų 
pakako — ir aplodismentams, ir juokui i chorve
džio Dariaus Polikaičio šmaikščias pastabas. 
Pabaigoje atsistojimu auditorija įvertino chorą su 
dirigentu ir jo gabų pianistą, koncertmeisterį Ri
čardą Šoką. 

Dviejų dalių repertuaras linko į švelniai nos
talgišką, melodingą pusę, vietomis ir išradingą bei 
mozaikišką. Pradėta su keliomis liaudies daino
mis — viena muziko Vytauto Miškinio, kita aran
žuota Eduardo Balsio. Tada — „blues" nuotaika 
tekanti Leonido Abariaus, pagal Sigito Gedos žo
džius, „Viltis", svajingai palydima Rimvydo Pau
liaus saksofono. 

Dinamiškai kur kas sudėtingesnės, lyg ir pri
menančios Carl Orff stilių, skambėjo Jono Ta-
mulionio „Namų psalmės" (Justino Marcinkevi
čiaus žodžiai). Čia solo dainavo: Rima Birutienė, 
Dana Gylienė, Liudas Landsbergis, Audrius Poli-
kaitis. Smagiais persipynimais atlikta Nijolės 
Stankevičiūtės „Ta ta to". Ir niekad nepabostanti, 
verčianti pritarti V K. Banaičio harmonizuota „Už 
jūrių marių". Pagerbdamas Los Angeles mieste gy
venusius Bronių Budriūną ir Bernardą Braz-
džionį, choras atliko „O, Nemune". Budriūnas ne
retai sakydavo, jog Brazdžionio poezijai y ra su
kūręs muzikos daugiau nei kiti. Po šios dainos iš
girdome Jonathen Wilcoxs „Muzikinę mišrainę". 
Solo dainavo Rima Birutienė. 

Antroje dalyje po Lazlo Holmes „Jubilate 
Deo" ir Alvidos Ramesos „Tėve mūsų", dvasinį 
melosą teigiančių, pasigirdo jausmingas pramo
ginių šokių ritmas — Algimanto Raudonikio trijų 
dalių „Vien tik tango". Maloniai Įsiminė Vytauto 
Bložės tekstas „Kai slenka vakaro karčiai stiklinės 
prieblandos..." Ūksmingai gražus buvo Nijolės 
Stankevičiūtės „Miškas" (Balio Sruogos žodžiai). 
Po to išgirdome sostinės grožį nusakančią „Vil
niaus mozaiką" — Tomo Leiburo muzika, aran
žuota Leonido Abariaus, su Vytauto Kernagio, 
Pauliaus Širvio ir Dalios Teišerskytės žodžiais. 
Sąmojingais efektais išsiskyrė Nijolės Stanke
vičiūtės „Naktis tvartelyje", su nakties ramybę 
tarpais „sudrumsčiančių" gyvulių balsų pamėg
džiojimu. Neišvengiamas juokas auditorijoje. 

Praėjusiais metais Lietuvių dienose dalyvavęs 
Vytautas Kernagis šiemet dėl ligos negalėjo atvyk
ti. „Dainava" savo koncerto pabaigoje, linkėdama 
Vytautui pagyti, padainavo jo veržlią, melodingu 
optimizmu tvaskančią kompoziciją „Mūsų dienos 
kaip šventė". Turbūt ji išeivijoje populiari ne ma
žiau nei Lietuvoje. Bisui nuskambo tėvynės 
romantika persmelkta Juozo Gudavičiaus „Kur 
giria žaliuoja" (K. Sakalausko-Vanagėlio žodžiai). 

Šiemet Los Angeles dienų programoje „Ait
varo" muzikantai iš Vilniaus, vadovaujami Bronis
lovo Glovickio, grojo ir dainavo aitrias liaudiškas 
polkutes, įterpdami smagius kalambūrus. Ir val
sus. Mačiau, kad jų šėlsmo pagautas, Rimantas 
Dabšys trumpai pašokdino Hollyvvood žvaigždę 
Rūtą Lee. Ji visada dalyvauja Dienų atidarymuose. 
„Aitvarai" dargi grojo keliems Los Angeles „Ret-
ro" trupės šokiams. Taigi sugebėjo susiderinti ato
kių miestų atlikėjai. „Retro" vadovė Sigita Bary
sienė sumaniai išnaudoja visas progas. Išlaiko tru
pės įtaiga, paremta stamantriais lanksčiais vyrais 

Los Angeles publika neliko abejinga chorvedžio 
D. Polikaičio dirigavimui. 
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ir liaunomis moterimis, nuolat kei
čiančiomis išvaizdų garderobą. 

Džiugu buvo stebėti ir tautinio 
„Gyvataro" šokėjus, atvykusius iš 
Hamilton, Ontario su vadove Irena 
Žukauskaite. Jų labui atidarymo ce
remonijoje parapijos choras, vado
vaujamas Viktoro Ralio, sugiedojo ir 
Kanados himną. Stigo tik klevo lapo 
vėliavos šalia įneštų Lietuvos ir 
Amerikos. Pernai tokia buvo. Nors ir 
be savo valstybinio simbolio, „Gyva
taro" jaunimas tiesiog skraidė an t 
žalio patiesalo. Danguje karaliavo 
saulė. Netoli stiebėsi palmės. O čia 
tiek stebinčių veidų! Tik šok, tik 
sukis! Neatsiliko ir vietinio jaunimo 
ansamblio „Spindulys" šokėjai, vado
vaujami ilgametės vadovės Dan
guolės Varnienės. Šių abiejų vienetų 
merginos per atidarymą drauge pa
šoko „Kepurinę". Judesių grakštu
mas tikriausiai patiko pirmoje eilėje 
sėdėjusiems, jei neklystu, septyniems 
kunigams ir kitiems garbingiems 
svečiams. 

Lietuvių dienų garbės vadovė 
(Grand Marshall) buvo Marytė Se-

pikaitė — veiklioji Lietuvos Vyčių 
narė. Ribotame reportaže nesiruošiu 
aprėpti visko, kas paįvairino šį sąs
krydį, nei apibūdinti apatinėje salėje 
Arvydo Baryso rodomo filmo „Įsimy
lėję Lietuvą" ar vėliau su gitara 
dainavusio čikagiečio Povilo Strolios 
bei daugelio besidarbuojančių talki
ninkų. Tačiau negaliu susilaikyti ne
pabaręs tų, kurie įsipareigojo iš
spausdinti tradicinį programos dvi
kalbį bukletą. Lietuviškame tekste 
knibždėte knibždėjo rašybos klaidos. 
Matyt, neatsirado kalbą mokančio 
žmogaus viską atidžiai patikrinti. 

Nepaisant komedijos su bukletu, 
Lietuvių dienos praėjo įspūdingai. 
„Dainavos" choras vos t i lpdamas 
pasirodė ir šeštadienio bei sekmadie
nio programose Sv. Kazimiero parapi
jos kiemo estradoje. Klausytojų buvo 
gausiai. Vieni sėdėjo po pavėsinės 
stogu, kiti — tolėliau prie stalų, t re t i 
— būriavosi aplinkui. Klausytis gali
ma j u k iš visur. Saulės ir pavėsio 
visiems pakako. 

Nuotr. iš www.lalithuanians.com 

DON PUTIN 
GARRY KASPAROV AKIMIS 

Trumpomis poilsio valandėlėmis - nuot rauka su ge^neja 

LA Lietuvių dienose ne t ruko nieko nei TIUZ'KOS. nei lietuviško maisto ir 
gėrimų. 
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STASYS SURANTAS 

2000 metais, kada Vladimir Pu
tin perėmė Rusijos valdžią, aktualus 
klausimas buvo: kas yra Putin? Da
bar tas klausimas pasikeitė į — kokia 
iš tiesų yra dabartinė Rusija? Šitas 
dabartinio Rusijos prezidento reži
mas bei jo elgesys visą laiką buvo toks 
pat, bet užsienio vadovai vis dar rodo 
nustebimą, kai Pu t in visiškai nekrei
pia dėmesio j jų nuomonę. Vėl ir vėl 
mes girdime: ar Put in nežino, kaip 
blogai tai atrodo? 

Kada gerai žinomas Rusijos žur
nalistas yra nužudomas, kada vers
lininkas, nedraugiškas Kremliui, yra 
įkalinamas, kada užsienio kompanija 
yra išstumiama iš Rusijos, kada 
demonstruojantieji už demokratiją 
yra policijos mušami, kada dujų ir 
naftos produktai yra naudojami kaip 
ginklas ar raketų technika yra per
duodama teroristus remiančioms vals
tybėms tokioms kaip Iranas ir Sirija, 
kyla klausimas, kokia valdžia visa tai 
leidžia. Sis Kremliaus režimas turi 
visiškai kitokią vertybių ir moralės 
supratimą nei Vakarų pasaulis, kuris 
kantriai bando suprasti, kas darosi 
už tų raudonų viduramžių sienų. 

Putin valdžia yra visiškai kito
kia nei bet kada istorijoje. Ji yra la
bai savotiška, tokios istorijoje dar 
nebuvo. Ji susideda iš grupės „apa-
račikų" ir mažos vieningos turtuolių 
grupės — feodalinių laikų didikų, 
kurie gali imti mokesčius iš beteisių 
baudžiauninkų. Visa tai yra uždažyta 
demokratijos dažais, tik tokio storio, 
kad jie leistų Rusijai jeiti i G-8 (8 
didžiausių ir stipriausių ekonominių 
valstybių sąjungą) ir padėtų saugiai 
laikyti oligarchijos pinigus Vakarų 
bankuose. 

Tiems, kurie nori iki galo ir grei
tai suprasti P u t i n režimą, Garry 
Kasparov rekomenduoja pažiūrėti 
filmą „The Godfather" („Krikštatė
vis") — trilogiją, kurią parašė italų 
rašytojas Mario Pužo. Kasparov taip 
pat pataria nepraleisti filmų „The 
Lašt Don" („Paskutinis Don"), 
„Omerta" ir „The Sicilian" („Sici
lietis"). Išdavysčių tinklas, slapta 
veikla ir tikrovės Įsipainiojimas tarp 
prekybos, valdžios ir nusikaltimų -
visa tai rasite M. Pužo knygose. Šian
dien istorikai Kremliuje mato Muso
linį „corporate statė" ar Lotynų 
Amerikos chuntos elementų. M. Pužo 
skaitytojas Pu t in valdžią mato daug 
tiksliau: kaip griežtą hierarchiją, 
prievartą, gąsdinimą, slaptumą bei 
mandatą pelnui. Kitais žodžiais, tai 
yra mafija. Jei centrinio rato narys 
eis prieš „Capo" — vadą, jo laukia ga
las. Prieš kur i laiką Michail Cho-
dorkovskij buvo turtingiausias Ru
sijos žmogus, norėjęs savo didelę 
,,Yukos" naftos kompaniją tvarkyti 
kaip teisėtą verslą ir nebūti vienu iš 
Putin KGB sraigtelių. Jis netruko 
atsidurti viename iš Sibiro kalėjimų, 
o jo kompanija buvo išdalinta ir api
plėšta, jos padaliniai atiduoti valsty
bės mafijos aparatui priklausančioms 
kompanijoms: ,.Rosnef" ir „Gaz-
prom". ,,Yukos" pavyzdys pasidarė 
modeliu. Privačios kompanijos yra 
valdžios perimamos, tuo pat metu jų 
turtas pakliūva i privačias sąskaitas. 

Alexander Litvinenko buvo KGB 

Garry Kasparov 

agentas, tačiau jis, pabėgdamas j 
Angliją, sulaužė ištikimybės taisykles 
ir dar blogiau — sulaužė ir mafijos 
omerta — įstatymą, nes jis susisiekė 
su spauda ir išleido knygų apie Putin 
ir jo bendradarbių nešvarius darbus. 
Jis buvo nužudytas Londone. Tai yra 
pirmasis atominio terorizmo atvejis 
pasaulyje. Dabar Kremlius atsisako 
išduoti jo pagrindinj Įtariamą žudiką. 
Putin nesupranta, kodėl Anglijai yra 
svarbi vieno žmogaus gyvybė ir kaip 
tai gali pakenkti Anglijai. Tai yra sve
tima ir nesuprantama Putin, nes jo 
pasaulyje dėl visko gali būt i dera
masi. Moralė ir principai yra tik loši
mo žetonas an t lošimo stalo. Litvi
nenko atveju kalbama dviem skirtin
gom kalbom ir moralėm. 

Civilizuotame pasaulyje kai kurie 
dalykai yra šventi. Niekas neprekiau
ja žmogaus gyvybe prie to paties sta
lo, kur yra kalbama apie prekybą. Bet 
Putin tokių ribų nežiūri, jam viskas 
yra tik kortos ant stalo. Kosovas, ra
ketų apsaugos tinklas, naftos dujo
tiekiai, I rano atominė programa a^ba 
demokratija. Daug metų nestebint 
teisinės padėties Rusijoje, stipriau 
nekritikuojant iš užsienio, nėra ko 
stebėtis, kad Putin taip elgiasi ir 
pasaulyje. Žmogus, apkaltintas Litvi
nenko nužudymu, Andrei Lugovoi, 
pasirašinėja autografus ir yra remia
mas Rusijos spaudos, kuri nedaro 
nieko be Kremliaus pritarimo. Per 
septyner ius metus Vakarai bandė 
keisti Kremlių maloniais žodžiais ir 
veiksmais bei tikėjosi Įjungti Putin ir 
jo grupę Į Vakarų prekybos sistemą 
bei diplomatiją. 

Atrodo, padėtis krypsta priešinga 
kryptimi — mafija korumpuoja viską, 
ką ji paliečia. Atrodo, mainai dėl žmo 
gaus teisių darosi priimtini. Kremlius 
nekeičia savo standartų, bet primeta 
juos pasauliui ir gauna, nors ir ne
tiesiogini, pritarimą iš vakariečių va
dovų ir verslininkų, o tai juos padaro 
Rusijos bendrininkais. Energijos kai
nos yra tokios aukštos, kad pagunda 
parsiduoti Kremliui yra labai didelė. 
Buvęs Vokietijos kancleris Gerhard 
Schroeder neatsispyrė pagundai pasira
šyti susitarimą pagal Putin reikala
vimus. Būdamas valdžioje, jis prastu
me naftotiekių projektą per Baltijos 
jūrą, nes jam pabaigus kancleriavimo 
kadenciją jo jau laukė geras ,,Gazp-
rom" darbas. Nuke l ta Į 9 psl. 

http://www.lalithuanians.com
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Krasnojarsko lietuviai: mes 
Lietuvai grąžiname genofondą 

Į ū rate Skėrytė 
Alfa.lt 

Prarasta galimybė turėti dvigubą 
pilietybę išgąsdino ne tik Didžiojoje 
Britanijoje, Airijoje, Ispanijoje ar JAV, 
bet ir Rusijos glūdumoje gyvenančius 
tautiečius. Pastarieji teigia, kad tai 
gali sutrukdyti buvusiems tremti
niams grįžti į tėvynę. 

Antanas Rasiulis 
Andriaus Petrulevičiaus nuotr. Alfa.lt 

„Kai pirmą kartą išgirdau apie 
Konstitucinio Teismo sprendimą, 
man pasidarė labai nejauku. Visuo
met raginau tautiečius, gyvenančius 
Sibire, kad siektų atgauti Lietuvos 
pilietybę. Todėl ši žinia man trenkė, 
kaip žaibas iš giedro dangaus", -
Alfa.lt sakė Krasnojarsko regioninės 
lietuvių tautinės kultūrinės auto
nomijos „Lietuva" pirmininkas Anta
nas Rasiulis. 

Sibire gyvena buvę tremtiniai iš 
Lietuvos ir jų palikuonys. „Mūsų 
gyvenimo sąlygos kitokios nei Ame
rikos ar Airijos lietuvių", - užsiminė 
pašnekovas, nors skųstis blogesniu 
gyvenimu jis nelinkęs. Anot jo, Kras
nojarsko krašte gyvena kitokie lietu
viai net palyginus su Maskvoje ir 
Sankt Peterburge Įsikūrusiais tau
tiečiais. Ten - vadinamieji meilės 
tremtiniai, o už Uralo - tikrieji trem

tiniai. „Už Uralo 99,99 proc. lietuvių 
yra tremtiniai ir jų palikuonys. Ten 
savo noru niekas nevažiavo ir dabar 
nevažiuoja", - šypsosi pašnekovas. 

„Vienoje konferencijoje manęs 
paklausė, ką Sibiro lietuviai duoda 
Lietuvai. Tuomet atsakiau, kad Lie
tuvai grąžiname genofondą, - kalbėjo 
A. Rasiulis. - Kokiai būdais? Tokie 
senyvo amžiaus, kaip aš, Lietuvai 
nereikalingi, bet į Lietuvą atvažiuoja 
mūsų vaikai, vaikaičiai. Jauni žmo
nės greitai integruojasi į Lietuvos 
gyvenimą." 

Anot bendruomenės vadovo, net 
jų organizacijos įstatuose įrašytas tik
slas sudaryti tautiečiams sąlygas 
grįžti gyventi į Lietuvą. „Kad jie 
grįžtų į Lietuvą, reikia atkurti pilie
tybę", - sakė jis. 

Nemaža dalis Krasnojarsko lietu
vių turi žaliuosius pasus, bet daliai 
Konstitucinio Teismo sprendimas 
atėmė galimybę jį įsigyti. 

Antano Rasiulio vadovaujamai 
organizacijai priklauso apie 800 
žmonių. „Pagal paskutinį surašymą 
lietuviais save paskelbė gal 4,000 
žmonių, bet turinčiųjų lietuviškų 
šaknų yra 3-4 kar tus daugiau", -
teigė A. Rasiulis. 

Pasak jo, Sibire lietuviai užsire
komendavo kaip sąžiningi, darbštūs, 
profesionalūs žmonės, kuriais galima 
pasitikėti. Didžioji politika jų gyve
nimui Įtakos neturi. „Atšalę valstybi
niai santykiai mūsų Sibire nepa
siekia. Pagal Įstatus mes jokia politi
ka neužsiimame, tik bandome išsau
goti kalbą, kultūrą, papročius", - Į 
kalbas apie politiką nesileido sibi
rietis. Krasnojarske jau dešimtmeti 
veikia sekmadieninė lietuviška mo
kykla, suburtas choras. 

Pirmą kartą Rusijoje gyvenančių 
lietuvių bendruomenės atstovas daly
vauja bendroje Seimo ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės komisijoje. 

Straipsnis sutrumpintas 

Žalgirio" rungtynes Toronte 
stebėjo tūkstantis lietuvių 

Alfa.lt, zalqiris.lt 

Po antrųjų Kauno „Žalgirio" 
rungtynių NBA arenoje Toronto 
„Raptors" krepšininkai galėjo 
džiaugtis išnešę sveiką kaili. Dau
gumą rungtynių laiko taškas Į tašką 
vykusi kova baigėsi Kanados klubo 
pergale 105:99. 

Eurelijus Žukauskas kovoje su ^Rap
tors" žaidėju Carlos Delfino. 

Romo Poterio nuotr 

Tryliktąją žaidimo minutę tiek 
pat taškų atsilikinėję žalgiriečiai 
netrukus atkuto ir pradėjo mažinti 
skirtumą, kol ketvirtojo kėlinio pra
džioje jau patys pirmavo 5 taškais. 
Iki pat rungtynių pabaigos kovoję ir 
užsidegimą demonstravę Kauno 
krepšininkai Įvarė baimės NBA pro
fesionalams. 

Paskutinius 6 „Žalgirio" taškus 
pelnęs DeJuan Collins, likus žaisti 3 
minutes, buvo išvedęs savo ekipą i 
priekį 99:96, tačiau po to svečiai pra
laimėjo „sausą" atkarpą 0:9. „Šį ru
deni dar neturėjome tokių įtemptų 
rungtynių su dramatiška pabaiga. 
Galbūt todėl paskutiniosiomis minu
tėmis nesugebėjome išlaikyti inicia
tyvos savo rankose. Kovojome iki 
galo, tačiau šį kartą labiau pasisekė 
šeimininkams. Galime pasidžiaugti, 
kad atkarpomis demonstravome 
nuostabų krepšinį", - po rungtynių 
teigė 16 taškų ir 6 rezultatyvius per
davimus surinkęs D.Collins. 

Rungtynes Toronte stebėjo apie 
1,000 lietuvių, kurie entuziastingai 
palaikė „Žalgirio" krepšininkus. Tris
palvėmis „Air Canada Centre" areną 
nudažę lietuvaičiai sukūrė puikią at
mosferą, leidusią žalgiriečiams pasi
justi lyg žaidžiant namuose. 

Adamkus pretenduoja tapt i 
Europos metų politiniu lyderiu 

Atkelta iš 1 psl. Birželį 
Briuselyje V Adamkus padėjo A. 
Merkei įtikinti L. Kaczynski pasi
rašyti Europos Sąjungos institucijas 
reformuosiančią sutartį. Puikiai len
kiškai kalbantis V Adamkus prisidėjo 
prie A. Merkei ir L. Kaczynski derybų 
kartu su N. Sarkozy ir netrukus 
padėjo surasti kompromisą. 

V Adamkus nėra pirmas lietuvis, 
pretenduojantis į „European Voice" 
įvertinimą. Prieš dvejus metus žur
nalo skaitytojai - Europos Sąjungos 
biurokratai bei lobistai - Dalią 
Grybauskaitę išrinko Metų komisare. 

Pre tendentus į vadinamąsias 
„EV50" nominacijas, kuriose kasmet 

pagerbiami 50 europiečių, parenka 
„European Voice" vyresnieji redakto
riai kar tu su specialia komisija, ku
rioje šiais metais buvo Švedijos už
sienio reikalų ministras, buvę Bel
gijos bei Maltos vadovai, Europos 
žmonių partijos (Europos konserva
torių aljanso, kuriam priklauso ir 
Tėvynės Sąjunga) vadovas, keli profe
soriai bei „The Economist" leidinių 
grupės atstovai. 

Savaitinis „European Voice" yra 
„The Economist" žurnalo grupės lei
dinys. Jis skirtas Europos Sąjungos 
politikos bei priežiūros institucijų 
biurokratams, lobistams, analitikams 
ir kitiems susijusiems žmonėms. 

Popiežius Neapolyje susitiks 
su religijų vadovais 

Roma, spalio 19 d. (AFP/BNS) -
Popiežius Benediktas XVI sekma
dienį Neapolyje, kur vyks kasmetinis 
tarpkonfesinis taikos suvažiavimas, 
susitiks su kelių pagrindinių pasaulio 
religijų vadovais. 

Popiežius skurdžiame Pietų Ita
lijos mieste viešės tuo pat metu, kai 
jame vyks Sv. Egidijaus bendruo
menės organizuojamas religijų vado
vų viršūnių susitikimas, - tai ši pa
saulietiška katalikų organizacija 
pavadino „laimingu sutapimu". 

Benediktas XVI susitiks su šio 
susitikimo delegacijų vadovais, įskai
tant ortodoksų patriarchą Baltramie
jų I, Canterbury arkivyskupą Rowan 
VVilliams, Izraelio vyriausiąjį rabiną 
Yon Metzger ir imamą iš Jungtinių 
Arabų Emyratų Ibrahim Ezzeddin. 

Popiežiaus susitikimai su religijų 
vadovais įvyks po to, kai Benediktas 
XVI ir kiti krikščionių dvasininkai ga
vo 138 musulmonų vadovų pasirašytą 
laišką, kuriame krikščionybė ir isla
mas raginami „ieškoti bendros kalbos". 

Kardinolas Jean-Louis Tauran, 
vadovaujantis Popiežiškajai tarpreli-
ginio dialogo tarybai, interviu, kurį 
penktadienį išspausdino Prancūzijos 
dienraštis ,,La Croix", spalio 11-osios 
laišką pavadino „teigiama iniciatyva". 

„Man itin didelį Įspūdį padarė 
tai, kad bene pirmą kartą musul
monų pasirašytame tekste apie Evan

gelijų Jėzų kalbama citatomis iš 
Naujojo Testamento, o ne Korano", -
teigė J. L. Tauran. Jį taip pat nudžiu
gino faktas, kad laišką pasirašė tiek 
sunitų, tiek šiitų vadovai. 

Benediktas XVI nuolat pabrėžia 
savo įsipareigojimą „atviram ir nuo
širdžiam dialogui" su kitomis religi
jomis, nors 2006 metų rugsėjį jis pa
piktino musulmonų pasaulį savo kal
ba, kurioje susiejo islamą su smurtu. 

Jam pavyko nuslopinti šį pasipik
tinimą apsilankymu Stambulo Mė
lynojoje mečetėje, kur jis pasisuko 
veidu į Meką ir klasikine musulmonų 
maldos poza atsistojo šalimais didžio
jo muftijaus Mustafa Cagrici. 

Pagrindinėje Neapolio aikštėje 
Benediktas XVI aukos mišias, kurios 
bus rodomos per milžiniškus ekranus 
visame mieste, turinčiame sulaukti, 
kaip tikimasi, žmonių antplūdžio. 

Benediktas XVI taip pat pagerbs 
III a. kankinio ir Neapolio globėjo šv. 
Januarijaus relikvijas - stikliniuose 
induose saugomą sudžiūvusį jo krau
ją, kuris, kaip teigiama, du kartus per 
metus - pavasarį ir rugsėjo 19-ąją, 
kai minima jo šventė, - suskystėja. 

Tris dienas truksiančio Sv. Egi
dijaus bendruomenės rengiamo suva
žiavimo tema yra „Už pasaulį be 
smurto: religijų ir kultūrų dialogas". 
Manoma, kad į jį atvyks daugiau kaip 
200 delegatų. 

Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas \ visas pasaulio šalis 

Kroviau oerve/imas 
visoie Arte' kote 

išmali Packaaes Trucktog / 
d g i 

^ 

Smulkiu sijntini j siuntimas bei 
pastatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje 
Estiioje. Baltarusijoje bei Ukrainoje 

8801 78th Ave Bridgeview, I I 6045$ Tet. 1 708-599-9680 
fax. t 708-599-9682 Tel. I 800-775-7363 
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Vilniaus energetinio saugumo forumas: 
Vakarai giria, Rusija menkina 

Lenkijos ir Lietuvos vadovai: Lech Kaczynski ir Valdas Adamkus. 

Spalio 10-11 d. Vilniuje įvyko 
tarptautinė Energetikos saugumo 
konferencija, kurioje dalyvavo kelias
dešimties valstybių atstovai. Konfe
rencijos metu buvo pasirašytas pen
kių valstybių susitarimas dėl naf
totiekio, sujungiančio Juodosios ir 
Baltijos jūrų regionus tiesimo. De
guto šaukštu tapo tai, kad Lietuvai 
nepavyko pasirašyti su Lenkija labai 
svarbių sutarčių dėl elektros tinklo ir 
naujos atominės elektrinės statybos. 
Verta bent bendrais bruožais aptarti, 
kaip į Vilniaus susitikimą bei jo 
rezultatus reagavo užsienio žinias
klaidos priemonės. 

Lietuvos prezidentas frodė esąs 
gabus derybininkas 

Valdo Adamkaus pavardė visuose 
pranešimuose apie Vilniaus forumo 
eigą mirga ne vien dėl to, kad jis buvo 
vienas iš pagrindinių organizatorių. 
Užsienio žiniasklaidos dėmesį pa
traukė pirmiausia tai, kokią kryptį 
forumui suteikė Lietuvos prezidento 
kalba, joje išsakyti teiginiai apie ES 
energetikos politiką. 

Praktiškai kiekviename prane
šime apie forumą minimi Adamkaus 
žodžiai, jog tiek Europai reikia Ru
sijos, tiek Rusijai Europos, taip pat 
raginimas Europos Sąjungai sutarti 
dėl bendros energetikos politikos ir 
kritiški pastebėjimai apie tas Euro
pos valstybes, kurios numoja ranka į 
bendrus ES interesus ir formuoja 
dvišalius santykius su Rusija ener
getikos srityje. 

Beje, Vakarų spauda apie Lietu
vos prezidento vaidmenį forumo 
metu rašo akivaizdžiai palankiai, o 
Rusijos laikraščiai ir internetiniai lei
diniai ironiškai ar piktai. 

Latviai apgailestauja, 
jog lietuviai Į t ikino Į Lenkiją 

Nepaisant pagyru Lietuvos Pre
zidentui, praktiškai visi forumo eigą 
ir rezultatus aprašę leidiniai sutaria, 
jog sunku vienareikšmiškai vertinti, 
ar susitikimas pateisino jo dalyvių 
lūkesčius. Štai Latvijoje leidžiamas 
..Biznes&Baltija" dramatiškai skel
bia apie sudužusių vilčių dieną 
Vilniuje. 

„Energetikos forume Vilniuje 
vietoje numatytų pasirašyti kelių 
esminių susitarimų, viskas iš karto 
nukrypo nuo planuoto scenarijaus: 
broliai lenkai susipyko su broliais pa

baltijiečiais", - teigiama leidinyje. 
Apskritai bendras įspūdis, kad lat
viams kur kas labiau rūpėjo ne sutar
tis dėl naftotiekio, kiek naujos atomi
nės elektrinės projektas. 

Ukrainoje forumo rezultatai 
vert inami nevienareikšmiškai 

Ukrainos agentūros atkreipia 
dėmesį, kad Viktor Juščenko pasiūlė 
Adamkui galimą Ukrainos dalyvavi
mą naujos atominės elektrinės staty
bos projekte. Taip pat cituojami 
Lietuvos prezidento žodžiai, kad 
rinkimai Ukrainoje buvo demokratiš
ki ir teisingi. 

Pabrėžiama, jog Ukraina pasi
ryžusi eksportuoti energijos išteklius 
į Baltijos valstybes, ji suinteresuota, 
kad būtų formuojamas naujas ener
getinis tiltas Kaspijos, Juodosios ir 
Baltijos jūrų regionuose. Kita vertus, 
apgailestaujama, jog Juščenko nepa
vyko įtikinti kitų valstybių peržiūrėti 
planuojamų energetinių trasų marš
rutus, labiau atsižvelgiant į Ukrainos 
interesus. 

Rusijos žiniasklaida Vilniaus 
forumą vert ina ironiškai 

Pasak Rusijoje leidžiamo dien
raščio „Izvestija", Lenkija atsuko 
Lietuvai „energetinę" nugarą. Šio 
dienraščio straipsnyje piktdžiūgauja-
ma: „Jei sutartis su Lenkija taip ir 

nebus pasirašyta, tai Lietuvai teks 
pamąstyti, ar ne per daug išlaidų 
kainavo konferencija." Ji, pasak „Iz
vestija", kainavo 450 tūkstačius eurų 
ir baigėsi tik simboliniais parašais po 
eiline deklaracija. 

Taip pat Rusijos informacijos 
agentūros neslepia ironijos, jog esą į 
Vilnių beveik 20 valstybių vadovai 
susirinko tik dėl vieno tikslo - pakri
tikuoti Rusijos energetinę politiką. 
Ypač kritiškas Rusijai, Rusijos žinias
klaidos teigimu, Lietuvos preziden
tas. Jis esą darė viską, kad įtikintų 
visus dalyvius Rusijos grėsme. 

Rusijos žiniasklaida pabrėžia, jog 
forumą ignoravo Prancūzijos prezi
dentas ir JAV valstybės sekretorė, 
kad pasirašytas abejotinos vertės 
susitarimas dėl naftotiekio. Jo abe
jotiną vertę rodo tai, kad susitarimas 
nesugundė Kazachijos prezidento, o 
Azerbaidžano ir Ukrainos vadovų 
tvirtinimai, jog šios valstybės sugebės 
užtikrinti pakankamą žaliavų tieki
mą, rusams neatrodo įtikinami. 

Lenkija susirūpinusi savo 
valdžios sprendimais 

Lenkijos žiniasklaida gana daug 
rašė apie Vilniaus forumą. Natūralu, 
kad daugiausia Lenkijos žurnalistus 
domino Lenkijos prezidento pozicija 
ir Lenkijos - Lietuvos santykiai. Štai 
„Gazeta Wyborza" pranešė, jog šalių 
santykiai pasiekė įtampos viršūnę, 
kad Lenkija priartėjo prie naftos iš 
Azerbaidžano, bet nutolo nuo Igna
linos. Sis dienraštis bandė aiškintis: 
kodėl Lenkija kovoja dėl didesnės 
energijos dalies? Pateikiamas paaiš
kinimas, kad Lenkija nori garantijų, 
jog atgaus investuotus pinigus. Pa
našu, jog didžioji dauguma Lenkijos 
žurnalistų nerimauja dėl galimų dvi
šalių santykių pablogėjimo. Kita ver
tus, „Rzeczpospolita" pateikia versi
ją, kad Lenkija būgštauja, jog ener
getikos tiltu gali pasinaudoti Lie
tuvos privačios bendrovės, dalyvau
siančios atominės elektrinės statybo
je, perpardavinėjant elektros energiją 
Europos rinkai. 

Vakaru Europos žiniasklaida 
forumą vert ina palankiai 

,,Reuters" agentūra, pranešda
ma apie Vilniaus forumą, dar kartą 

priminė Lietuvos problemas santy
kiuose su Rusija, t. y. pastarosios ne
norą sutaisyti „Družbos" trasą. Ci
tuojamas Valdas Adamkus, kuris esą 
jau prarado viltį, kad ši trasa kada 
nors bus suremontuota. 

„The Associated Press" pabrėžia 
rusų politikų nenorą, ignoravimą da
lyvauti konferencijoje, o „France 
Presse" daugiausia akcentuoja Valdo 
Adamkaus raginimą kur t i bendrą ES 
energetikos politiką ir atsisakyti dvi
šalių žaidimų. 

Prancūzijoje leidžiamas „Le Fi
garo" atpasakoja forumo eigą ir pa
sakoja skaitytojams, kad „Mažeikių 
nafta" yra vienintelė Baltijos salių 
naftos perdirbimo įmonė. J i praranda 
pinigus nuo praėjusių metų, kai 
Maskva, nepatenkinta šios įmonės 
pardavimu Lenkijos, o ne Rusijos 
įmonei, nutraukė naftos tiekimą. Šie 
rusų manevrai esą paskatino Baltijos 
šalis reaguoti energetiniame fronte. 

Vokiečių „Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung" pasakojimą pradeda iš 
toli, esą Europos Sąjunga gimė, kai 
prieš 50 metų kelios valstybės sugal
vojo, kaip išspręsti svarbiausią savo 
saugumo problemą, ir buvo įkurta 
Europos plieno ir anglies bendrija. 

Pasak dienraščio, ES energetikos 
srityje šiandien laukia keli esminiai 
uždaviniai . Pirma, sukur t i realiai 
veikiančią energetikos vidaus rinką. 
Antra, suvienyti pastangas bendrau
jan t su svarbiausiais išoriniais ener
gijos išteklių tiekėjais, kad Europa 
nebūtų dirbtinai skaldoma ir silpni
nama. Trečia, puoselėti savo vertybes 
ir orientuoti savo politiką taip, kad 
naftos ir dujų turtingos šalys nesi
jaustų išnaudojamos, kad kurdami 
abipusiškai naudingą dialogą padė
tume ir šioms šalims investuoti j 
socialinę pažangą skatinančias refor
mas ir demokratinės sistemos kū
rimą. Šiuos tris uždavinius vienija 
bendras žodis - solidarumas. Šiame 
kontekste Vilniaus forumas vertina
mas ypač palankiai. 

Taigi, peržvelgiant Vakarų ži
niasklaida, galima konstatuoti, kad 
dėmesio Vilniaus forumui tikrai 
netrūko ir aiškiai vyravo palankūs 
vertinimai. 

Straipsnis sutrumpintas. 
Parengė A. N. 

Bernardinai.lt 
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Vilniuje įvykusioje tarptautinėje Energetikos saugumo konferencijoje susirinko keliasdešimties valstybių vadovai. 
Nuotraukos iš www.vilniusconference2007.lt 

http://Bernardinai.lt
http://www.vilniusconference2007.lt
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Chirurgai 
MARIUS KATILIUS M.D. 

CHIRURGAS 
Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 

žarnyno, endokrinologinė ir 
laparoskopinė chirurgija. 

300 Barnėy Dr., Sulte A 
Joliet, IL 60435 

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

wvvwxerterftxsurgeryarKixBastheaithxQr. 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr. JUSTYNA STENGELE 

Šeimos d a k t a r a i ir ch i rurga i 
10811 W. ^43rd St Orland Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

GEDAS M. GRINIS, MD 
lnkstų,puslės ir prostatos 

gydymas bei ch i rurg i ja 
Aurora MedicaJ Center 

10400 75 St., Kenosha, W l 53142 
(262^ 948-6^90 

Chiropraktika ir 
manualinė terapija 

Health 
Center 

Amber Telefonas (708)239-0909 
Manualinė terapija 

• Chiropraktika 
• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 
Dr. Vilija R. Kerelytė 
Chiroprakt ikos gydytoja 

6420 We$t 127th Street Palos Heights, lt 60463 

S 
Dr. Vida I.Puodžiūniene 

Heaithy Connection 
Chiropractk & Rehab C3nk 

Manualinė ir f izinė terapi ja, sporto 
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patar imai . 

16547 W. 159 Street 
Lockport, IL 60441 

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

Ausų, nosies, gerklės 
ligos 

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

Ausų, Nosies, Gerklės ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

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

Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
4901 W. 7 9 t h St. 

Burbank, IL 60459 
Tel. 708-424-2024 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD T U M M A L A , M.D. 

Širdies ir kraujagysl ių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel . 773-471-3300 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, M D SC 
Obstetncs & Gynecoiogy 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

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

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst IL 60126 

630-941-2609 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TTRRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

VIKDUGAR,MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 

M c H e n r y : 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5 
EJk Grove: 847-718-1212 
www.Hl ino ispa in .com 

Akių ligos 

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hospital, #41OS 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. EUGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 Walter St Lemont, IL 60439 
1051 EssingtonRd. #200 

joliet, IL 60435 
T e l . 8 1 5 - 7 2 3 - 1 8 5 4 

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

joliet, IL 60435 
Tel. 815-7413220 

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

Kalbame lietuviškai 
6 9 1 8 W. Archer Ave. St . 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Cia vieta Jūsų 
skelbimui! 

JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBOS 

PAGUODOS TELEFONAS 1 866 438 7400 
S k a m b i n k i t e n e m o k a m a i kiekvieną 

k e t v i r t a d i e n i , nuo 6 vai . v. ik i 9 vai . v. 

JAV LB KV Socialinių reikalų taryba 

2 7 1 1 VVest 71 Street , 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906 

SOCIAL SECURITY IŠMOKOS 
2008-AISIAIS 

Paskutinės naujienos iš „Sočiai 
Security" (SS) administracijos yra, 
kaip dažnai pasitaiko, tuo pat metu ir 
geros, ir blogos. Žinoma, gera girdėti, 
kad „Sočiai Security" išmokos kitais 
metais padidės ir apie penkiasdešimt 
milijonų amerikiečių iš valstybės kas 
mėnesį gaus lygiai 2.3 proc. didesnes 
pinigų sumas. Blogas šios žinios 
atspalvis išryškėja pavertus procen
tus realiais skaičiais, kurie rodo, kad 
daugelis išmokų gavėjų „praturtės" 
viso labo... maždaug 24 doleriais per 
mėnesį. Jų turės užtekti kompen
suoti pakilusias degalų, maisto pro
duktų ir įvairių, ypač medicininių, 
paslaugų kainas. 

Tokiu būdu panašu, jog šis iš
mokų padidinimas, kuris, beje, yra 
kur kas mažesnis, nei 2007-aisiais 
metais (3.3 proc), bus grynai simboli
nis ir tik šiek tiek viršys iki šiol 
absoliučiai žemiausiu buvusį išmokų 
padidinimą 2004-aisiais (2.1 proc). 
Beje, beveik 4 milijonai amerikiečių, 
gaunančių „Supplemental Security 
Income" (SSD lengvatas, taip pat 
turėtų gauti šiek tiek didesnes iš
mokas - jas numatoma padidinti nuo 
623 iki 637 dolerių. Neįgalumo iš
mokos padidės nuo 981 to 1,004 do
lerių. 

Kas lemia SS išmokų didinimą? 
Jau nuo 1975 metų šios išmokos yra 
susietos su infliacija. Jas taip pat 
lemia vartojimo produktų kainos ir 
vidutinis pragyvenimo lygis šalyje. 
Deja, kad ir kaip bebūtų keista, 
sprendžiant, kiek ateinančiais metais 
reikėtų vidutiniškai padidinti išmo
kas, vertinamas tik einamųjų metų 
trijų mėnesių laikotarpis - nuo liepos 
iki spalio mėnesio. Taip 2006-aisiais 
metais išmokos buvo ženkliai padi
dintos dėl energijos ir degalų kainų, 
gerokai išaugusių po 2005-ųjų rugsėjį 
praūžusio uragano „Katrina". Deja, 
šiais metais atsitiko priešingai - va
saros metu energijos kainos norma
lizavosi, tačiau, ekspertų teigimu, 
greičiausiai jos ir vėl padidės metų 
pabaigoje, o tai jau neturės jokios 
įtakos 2008-ųjų SS išmokoms. 

Kita vertus, negalima pamiršti ir 
vis didėjančių maisto produktų bei 
medicinos paslaugų kainų. Ir tikrai 
menkai guodžia tai, jog kai kurių kitų 
prekių kainos (kurios taip pat lemia 
bendrus vartojimo ir infliacijos rodik
lius) tuo pat metu nepakilo ir gal net 
kiek sumažėjo, kadangi daugelis šių 
prekių (kompiuteriai, elektronikos 
prietaisai, drabužiai) yra kur kas 
rečiau pagyvenusių žmonių perka
mos. 

Taigi akivaizdu, kad iki šiol nau
dota pragyvenimo lygio kaštų skai
čiavimo sistema (remiantis vien trijų 
mėnesių duomenimis ir lyginant juos 
su tuo pačiu praeitų metų laiko
tarpiu) visiškai neatspindi realybės. 
Tą patvirtina ir atlikti vartojimo bei 
perkamosios galios tyrimai, kurie 
atskleidė, jog nuo 2000-ųjų metų apie 
du trečdaliai pagyvenusių žmonių 
prarado apie 40 proc. perkamosios 
galios, itin skaudžiai pajusdami de
galų, būsto apšildymo bei vaistų kai
nų padidėjimus („Senior Citizens 
League", 2007). 

Be abejo, SS išmokos niekuomet 
nebuvo laikomos vieninteliu pagy
venusių amerikiečių pragyvenimo 
šaltiniu, daugybę metų iš eilės skati
nant būsimuosius pensininkus kaup
ti santaupas bei užsitikrinti alter
natyvius pajamų šaltinius iš privačių 
pensinių fondų. Deja, tenka pripažin
ti, jog iki šiol beveik trečdalis pa
gyvenusių amerikiečių, gaunančių SS 
išmokas, neturi jokių kitų pajamų ir 
beveik du trečdaliai teigia, jog SS 
išmokos sudaro bent pusę visų jų pa
jamų. 

Kaip jau rašėme, kitais metais 
taip pat turėtų padidėti Medicare 
įmokos. Be to, apie 12 milijonų dir
bančiųjų, mokančių SS mokesčius, 
turės labiau pakratyti kišenę, kadan
gi apmokestinamų šiais mokesčiais 
pajamų limitas bus pakeltas nuo 
97,500 iki 102,000 dolerių. 

Kaip ir anksčiau, išlieka neiš
spręsta pagrindinė SS dilema - kas 
laukia būsimųjų pensininkų po maž
daug dešimties metų, kuomet, pagal 
ekspertų paskaičiavimus, SS išmokos 
ims viršyti surenkamų pajamų skai
čių. Jei nebus imtasi jokių priemonių, 
iki 2041-ųjų metų bus išnaudoti visi 
SS ištekliai. Šiuo metu į pensiją kas
dien išeina maždaug 10,000 ameri
kiečių, tačiau ateityje jų gali gerokai 
padaugėti, palaipsniui tampant pen
sininkais vadinamosios „kūdikių bu
mo" kartos atstovams (kurie apimtų 
visus- amerikiečius, gimusius nuo 
1946 iki 1964 metų). Pirmieji jų, beje, 
į pensiją turėtų išeiti jau kitais 
metais ir gauti išmokas, surenkamas 
į SS iždą iš maždaug 164 milijonų 
dirbančiųjų. Manoma, kad ateityje 
dirbančiųjų skaičius JAV dėl Įvairių 
priežasčių gali mažėti, tokiu būdu 
iškils papildoma grėsmė SS pensijos 
programai. 

Pagal „Sočiai Security" bei 
žiniasklaidos informaciją 

parengė Vaida Maleckaitė 

Kokių temų pasigendate ar norėtumėte ateityje matyti „Socialinių reikalu 
tarybos" skiltyje, rašykite „Draugo" redakcijai adresu: 4545 W. 63rd Street, 

Chicago, IL 60629 arba ei paštu: redakcija@draugas.org 

JAV LB Socialinių reikalų tarybos raštinė Čikagoje yra BIA (Bureau 
of Immigration Appeals) akredituota įstaiga, kurioje galite gauti Jums rei
kalingas imigracinių prašymų formas. Taip pat atliekame dokumentų ver
timus bei tvirtiname notariškai. Raštinės darbo laikas: nuo pirmadienio 
iki ketvirtadienio, nuo 9 yol. r y t o l k M vaL p&.pieh?. Jėl: (773|*476-263£. 

• 

http://www.Hlinoispain.com
mailto:redakcija@draugas.org
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DON PUTIN GARRY KASPAROV AKIMIS 
A t k e l t a iš o ps l . Italijos Silvio 

Berlusconi taip pat pasidarė Putin 
verslo partneriu. Jis net užstojo Pu
tin Europos Sąjungos susirinkime, 
pateisindamas Rusijos nusikaltimus 
Čečėnijoje bei M. Chodorkovskij įka
linimą. Jis tada sakė Putin: „Aš turė
čiau būti jūsų advokatu." Dabar mes 
matome Nicolas Sarkozy (dabartinis 
Prancūzijos prezidentas) pastangas 
padėti Prancūzijos ,,Totai" naftos 
kompanijai „Shtokman" dujų srityje. 
Ar Sarkozy gali remti Angliją po tele
foninių susitarimų su Putin? Jis turi 
žinoti, kad jeigu Gordon Brown 
(Anglijos premjeras) paskambins Pu
tin ir pasiūlys jam nutraukti teismą 
Lugovoi, galbūt „Totai" bus išstum
ta, kad būtų padaryta vieta BP 
(„British Petroleum"). 

Mes, — sako Kasparov, — Ru
sijos opozicija ilgą laiką sakome, kad 
mūsų problemos greit taps pasaulio 
problemomis. Mafija neturi sienų. 
Atominis teroras negali būti užmirš
tas, jei jis tiks Kremliaus tikslams. 
Diplomatų a tšaukimas ir oficialių 

vizitų mažinimas taip pat neturės 
reikšmės. 

Kodėl nesuvaržius, nesumažinus 
Rusijos valdžios elito vizitų j jų nuo
savybes Vakaruose? Kokia ironija: jie 
nori laikyti savo pinigus ten, kur jie 
gali pasitikėti, yra saugūs ir Įstatymų 
apsaugoti. Jie labai daug išleidžia 
slidinėjimui Alpėse. 

Nėra priežasties nutraukti pre
kybą su Rusija. Mafija tik ima ir 
niekada neduoda. Putin suprato, kad 
derantis su Europa ir Amerika, jis 
gali duoti beverčius reformų paža
dus už pinigus. Ir Lugovoi gali būti 
parduodamas. 

Garry Kasparov, buvęs pasaulio 
šachmatų čempionas, yra vienas iš 
,,Wall Street Journal" bendradarbių 
redaktorių. Jis taip pat yra demokra
tinės organizacijos „Jungtinis Ru
sijos piliečių frontas" pirminin
kas. 

Parengta pagal 
„Wal l Street Journal" 

Kryžiažodžio Draugas Nr. 024 atsakymai 
Ver t ika l i a i : 
1. TASS. 2. Bronchai. 3. Jeruzalė. 4. Ties. 5. Aušros. 7. Sterlė. 9. Aktas. 

10. Badas. 13. Nokdaunas. 14. Šauktukas. 15. Inicialai. 16. Abonentas. 19. 
Piurė. 20. Estės. 21. Lygis. 22. Saldė. 23. Pauzė. 30. Ėriškiai. 31. Leonovas. 32. 
Mimika. 33. Setas. 34. Šapai. 35. Suolas. 39. Byla. 40. Seka. 

H o r i z o n t a i ia i : 
6. Prieš. 8. Dubysa. 10. Beretė. 11. Skiniukas. 12. „Avon". 14. Šachmatai. 

16. Alfa. 17. Sodas. 18. Snobė. 20. Eilės. 24. Viadukas. 25. Akcentas. 26. Tegul. 
27. Krautuvė. 28. Diagnozė. 29. Sėslė. 32. Mažas. 34. Saras. 36. Ūgis. 37. Se-
minolai. 38. Sumo. 39. Bankrotas. 41. Skėrys. 42. Iešmas. 43. Čadas. 

Kryžiažodžio atsakymas: Erudic i jos n a u d a . 

„ D r a u g o " kryžiažodį Nr. 023 teisingai išsprendė ir 
atsakymus mums atsiuntė: 

Živilė B u i v y d a s , Worth, IL 
Vida B u č m i e n ė , Cleveland, OH 
J a d v y g a Sav i ckas , Nashua,NH 
L a i m a J a k e l a i t i e n ė . Evergreen Park, IL 

Ačiū sprendėjoms už mums atsiųstus atsakymus. Visiems skaitytojams 
pr imename, kad kryžiažodžių atsakymus mums galima siųsti paštu: 
„Draugas", 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629-5589; ei. paštu - redakci
j a ® draugas.org ir faksu: 773-585-8284. Lauksime! 

ĮVAIRUS 

* Moteris, auginanti 1.5 metukų sūnų, 
gali prižiūrėti ir jūsų vaikutį Plainfield 
raj. nuo lapkričio mėnesio. Tel. 815-
577-0097. 

* Moteris ieško kambariokės gyventi 
Linkoln Park, prie ežero. Yra galimybė 
pasistatyti automobilį, geras visuomeni
nis transportas. Tel. 773-330-0092 arba 
773-334-8119. 

* 50 m. moteris, turinti medicininį 
-išsilavinimą, ieško kompanjonės ar 

pagyvenusių žmonių priežiūros darbo. 
Gali dirbti ir savaitgaliais. Vairuoja, 
patirtis, rekomendacijos. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 773-330-0092 arba 773-
334-8119. 

* Moteris ieško žmonių slaugymo 
darbo nepilną darbo savaitę. Tel. 312-
492-8795. 

* Moteris ieško darbo su grįžimu namo 
vienai ar dviems dienoms. Gali pakeisti 
savaitgaliais. Tel. 708-691-6996. 

D Ė M E S I O ! 
N e s e n i a i a t v y k o t e , i eško te d a r b o ar b u t o , 

t a č i a u s k e l b t i s l a ik raš ty je b r a n g i a i ka inuoja? 
Ne b e d a ! 

D R A U G A S Jūsų s k e l b i m ą išspausdins n e m o k a m a i . 
T e r e i k i a p a s k a m b i n t i t e l . 773-S8S-9SOO. 

n .i u i * , i. 

Dantų gydytojai 

D r . JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 708-598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydy to ja 

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

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Wiflowbrook 
Tel. 630-323-5050 

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Wil lowbrook, 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 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydy to ja 

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 Hariem Ave. 

Tel. 708-598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C DECKER, DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba Betuviškai 
4647 W 103 S t Oak Lawn, IL 
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

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

TRYLIKOS M E T Ų PATIRTIS 
pe rs i kė lė į nau ją 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 
P i l n a d a n t ų p r i e ž i ū r a : 

• implantai 
• ti ltai, 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 atjauninimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, M D 
120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523 

Tel. 6 3 0 - 5 7 1 - 2 6 3 0 

D r . K. J U Č A S 
Odos ligų specialistas gydo odos auglius, 

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

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

BJ^Ja^^žM^JglgMaMgJBMSJgfflSlBJg^ B 

VILNIUS 2007 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JA V miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIA USIOS KAINOS!!! 

40-24 235th Street 
40-24 235th Street Douglaston, N Y 11363 

Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTI S 

Ruošiame 2008 m. keliones 
{ Šiluvos 400 metų jubiliejų. 

Dėl informacijos skambint i Ritai Penčylienei 

Web site: www.vytistours.com 

ATSTOVYBE ČIKACOIE 
Rita Penčylienė tel/fax 708 923 0280 

E-mail: pencylar@comcast.net 

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

BĮfBfaaaagjgiaafgfgMgiB^^^^gMBi^^ 

http://draugas.org
http://www.parkridgesmiles.com
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
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KAZIMIERINES DVASIOS JUBILIEJUS 
Šv. Kazimiero parapijos Montreal 100-metis 

RAMŪNE SAKALAITE-
lONAITIENE 

Šių metų Padėkos savaitgalis Ka
nadoje buvo ypatingai prasmingas. 
Po ilgų mėnesių ruošos, spalio 6-7 d. 
Įvyko kilni šventė - pirmosios Kana
dos lietuvių parapijos Montreal Šv. 
Kazimiero 100 metų gyvavimo jubi
liejus. Suvažiavo didelis skaičius 
lietuvių iš Įvairių Kanados provinci
jų, iš Jungtinių Amerikos Valstijų, 
net iš Šveicarijos, kartu pasidžiaugti 
visą šimtmeti išpuoselėtos parapijos 
gimtadieniu. Tai ne tik lietuvių stip-
raus-tikėjimo, bet ir jų gilaus tautinio 
sąmoningumo paliudijimas. 

Nors šventės renginiai prasidėjo 
šeštadienio pokyliu, nuo ryto vyko 
Kanados Lietuvių Bendruomenės 
(KLBj LB Krašto tarybos suvažiavi
mas, kuris specialiai buvo rengtas 
Montreal norint, kad šioje šventėje 
dalyvautų kuo daugiau Įvairių apy
linkių narių. Rezoliucijose taryba ofi
cialiai pasveikino Šv. Kazimiero 100-
mečio rengėjus ir parapiją. 

Montreal mieste centre, grojant 
Tado Korris styginių kvintetui, gau
sybė lietuvių užpildė Centre Mont-
Royal erdvias patalpas. Gaivinda-
miesi prie nemokamo baro ir pasivai
šindami pateiktais įmantriais už
kandėliais, montreahečiai ir iš kitur 
atvykusieji susitiko su senais pažįsta
mais, užmezgė arba atnaujino ryšius 
su matytais ir nematytais lietuviais. 
Patalpos kampe - ekranas, kuriame 
kaip knygos lapai išsiskleidė istorinės 
Šv. Kazimiero parapijos gyvenimo 
nuotraukos. 

Pakilią nuotaiką beveik 400 sve
čių atsinešė Į iškilmingomis kalijomis 
papuoštą salę. Ten rengėjų komiteto 
pirmininkė Joana Adamonytė šiltai 
pasveikino visus atidarydama šventę, 
pakvietė Montreal apylinkės pirmi
ninką Arūną Staškevičių vadovauti 
vakaro programai. Sveikinimo žo
džius tarė Lietuvos Respublikos am
basadorė Sigutė Jakštonytė, KLB pir
mininkė Rūta Žilinskienė, mons. Mi-
chel Parent. 

Žodj tarė ilgametis veikėjas Pet-

Montrea! Šv. Kazimiero parapijos 1 OC-mečio muzikinės programos vedėjas Aleksandras Stankevičius jubiliejinia
me koncerte diriguoja bendram chorui, kuri sudarė Toronto „Volungė", Otavos „Arija", Montreal lietuvių chorai. 

ras Adamonis, kuris itin teisingai tei
gė, jog „Tikrai verta ir reikalinga 
švęsti šv. Kazimiero parapijos 100-čio 
sukaktj. Tačiau neužtenka vien tik 
švęsti sukaktį, nes šią sukaktį jau pa
šventė pirmieji parapijos kūrėjai savo 
darbu, malda, tikėjimu ir ryžtu. Mes 
šią dieną turime save pašvęsti, kad 
tesėsime jų kilniai pradėtus darbus." 
Jis priminė, kad ir karalius Salia
monas kvietė linksmintis šventovės 
atidarymo proga, todėl ir mes galime 
džiaugsmingai daina ir šokiu švęsti 
parapijos šimtmetį. 

Nuotaikingą programą atliko To
ronto choras „Volungė", kurio choris
tai, apsirengę praėjusio šimtmečio 
„išeiginiais" kostiumais, sukniomis ir 
plunksnuotomis skrybėlaitėmis, atli
ko seno stiliaus, sentimentalias mei

lės dainas, pianinu akompanuojant 
Ilonai Beresnevičienei. 

Smagią muzikos programą tęsė 
orkestras „Three's Company", kuris 
po puikios vakarienės suviliojo šokti 
bene visus svečius - kartais stalai bu
vo tušti, o šalia orkestro — tiršta, 
judanti, linksma žmonių masė. Ir vėl 
buvo proga pabendrauti, pasišnekėti 
su senais ir jaunais. 

« * * 

Rimčiau nusiteikę susirinko gies
mių koncertui, kuris įvyko 10:30 vai. 
Šv. Kazimiero šventovėje sekmadie
nio ryte. Giesmes atliko Montreal lie
tuvių choras, Otavos choras ,rArija", 
Toronto „Volungė". Vargonavo Reje-
anne Deschautel. Iškilminga procesi
ja įėjo su organizacijų vėliavomis, Mi-

Montreal Šv. Kazimiero parapijos 100 
pijos administratorė Alice Skrupskytė 

mečio rengimo komiteto nartai prieš pokylį spalio 6 d. Priekyje iš k.: para 
, dešinėje — 100-mečio komiteto pirmininkė Joana Adamonytė. 

šioms vadovavo vysk. Lionei Gend-
ron, koncelebravo mons. Michel Pa
rent, prel. Edmundas Putrimas, kle
bonas kun. Aloyzas Volskis, kun. Vy
tautas Staškevičius, kun. dr. Feliksas 
Jucevičius, kun. Gediminas Mielda-
žis, kun. Paulius Mališka, kun. Au
gustinas Simanavičius, OFM, kun. 
Jonas Šileika, OFM, dalyvaujant 
diakonui dr. Kaziui Ambrozaičiui, 
diakonui Bernardui Belickui, OFM. 

Savo pamoksle vysk. Gendron 
priminė tikėjimo malonę, kuri įgalino 
lietuvius taip ilgai išlaikyti savo para
piją. Mišių skaitinius skaitė L. Giriū-
nas, Z. Skučas, P Pingitore ir J. Blauz-
džiūnienė. Savo žodyje, Mišioms pa
sibaigus, mons. Michel Parent, pa
sidžiaugė lietuvių įnašu į Montreal 
Bažnyčią, teigdamas, kad ši parapija 
yra ne tik priedas, bet esminė 
Montreal Bažnyčios dalis. Taip pat 
visus pasveikimo klebonas kun. Aloy
zas Volskis. Lietuvos vyskupų konfe
rencijos vardu kalbėjo delegatas už
sienio Jietuvių katalikų sielovadai 
prel. E. Putrimas, pasidžiaugęs kun. 
dr. Felikso Jucevičiaus dalyvavimu 
šioje šventėje. Po Mišių dvasiškiai pa
lydėjo vyskupą prie 100-mečio proga 
pastatyto kryžiaus, kurį jis palaimi
no. 

Po to visi vaišinosi parapijos salė
je paruoštais pietumis su vynu. Be
sišnekučiuojant prabėgo pietų per
trauka ir visi vėl rinkosi šventovėje 
iškilmingam koncertui. Įspūdingai 
skambėjo „Volungės" dainos. 

Erdvioje šventovėje puikiai 
skambėjo chorų visuma. Pabaigai 
smagią nuotaiką sudarė publikos įsi
jungimas i paskutines tris dainas. 

Po koncerto visi buvo pakviesti 
kavai ir pyragams Į parapijos salę, 
kur buvo galima dar valandėlę pa
bendrauti, nusifotografuoti ir atsi-
sveikti su draugais ir naujais pažįsta
mais, prieš paliekant jaukią - lyg 
lietuvių dienų - aplinką, kurią Mont
real lietuviai sugeba savo nuoširdu
mu ir darbu sukurti. 
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* * * 
Išsivežta gražių prisiminimų ir 

dailiai sukurtas leidinys. Metraščio 
mintį pasiūlė Kristina Simonėlytė. 
Rengimo komitetas išleido 140 pusla
pių, su daugybe spalvotų ir juodų-bal
tų nuotraukų, leidinį. Sudarytoja -
Sofija Bulotaitė. Įdomus Rasos Vai-
dilaitės-Pavilanienės menininis api
pavidalinimas. Nuotraukas surinko 
Vida Lietuvninkaitė, techniškai pa
ruošė Pat Pingitore ir Guy Zenaitis, 
tekstus tvarkė Petras Adamonis, 
Arūnas Staškevičius ir Rytis Bulota. Į 
leidinio kainą (20 dol.) įskaityta ir fil
mas (DVD), kuriame parapijos vaiz
dai, daugybė nuotraukų iš parapijos 
praeities, grojant muzikai parapijie
čiai pasakoja savo prisiminimus. 
Filmą sukūrė Aras Piečaitis ir Alek
sandras Stankevičius. 

Metraštyje 30 puslapių sveikini
mų, aukotojų sąrašai, parapijos 
istorija lietuviškai (Petras Adamo
nis), angliškai (vertė Arūnas Staške-

INDIJA PRIEŠ 20 M 

Montreal Šv. Kazimiero parapijos 
100-mečio muzikinės programos 
vedėjas Aleksandras Stankevičius 
kviečia publika kartu dainuoti j u 
biliejiniame koncerte spalio 6 d. 

Montreal Šv. Kazimiero parapijos 
100-mečio rengimo komiteto pir
mininkė Joana Adamonytė (dešinė
je) priima Krašto valdybos sveiki
nimą iš KLB pirmininkės Rūtos Ži
linskienės jubliejinio pokylio metu 
spalio 6 d. 

vičius) ir prancūziškai (Rytis Bulota). 
Leidinio pradžią puošia ne tik šv. 
Kazimiero paveikslas, bet ir Sv. Tėvo 
Benedikto XVI apaštališkasis palai
minimas kun. klebonui Aloyzui 
Volskiui ir visai Sv. Kazimiero parapi
jai. Tyčia ar atsitiktinai - 100-jame 
leidinio puslapyje -100-mečio jubilie
jaus rengėjų ir parapijos komiteto 
nuotraukos. 

Didelė visuomenės padėka, anot 
dr. Aleno Pavilanio, tenka rengėjų ko
miteto pirmininkei Joanai Adamony-
tei, vicepirmininkei - Alice Skrups-
kaitei, muzikinės programos vedėjui 
Aleksandrui Stankevičiui, meno 
reikalų vedėjai Rasai Vaidilaitei-Pa-
vilanienei, nariams Guy Zenaičiui, 
Aidai Norkeliūnaitei-Norkis, Vidai 
Lietuvninkaitei, Romai Lietuvnin-
kaitei-Pingitore, Janet Pakulis, Lin
da Visočkis-Poole. Sv. Kazimiero pa
rapijos komitetą sudaro: kleb. kun. 
Aloyzas Volskis, administratorė Alice 
Skrupskaitė, Leo Simonėlis, Nijolė 
Matulevičiūtė-Sukienė, Dan Vizba
rą, Roman Išganaitis, Albertas Dasys. 

Montreal lietuviams ir svečiams 
ši iškili šventė liks džiaugsmingu 
savo kilmės ir tikėjimo patvirtinimui. 

„Tėviškės ž ibu r i a i " 

ALEKSAS VITKUS 

Nr. 15 

Montreal Šv. Kazimiero parapijos 100-mečio iškilmingose Mišiose dalyva
vo beveik 40 metų buvęs klebonu kun. dr. Feliksas Jucevičius (3 iš d.). Jam 
atsistoję ilgai plojo pilna šventovė tikinčiųjų ir šalia stovėję kunigai -
dabartinis klebonas kun. Aloyzas Volskis, Toronto Prisikėlimo parapijos 
kun. Jonas Šileika, OFM, už kun. Jucevičiaus - Kanados kunigų vienybės 
pirmininkas ir Mississauga Anapilio klebonas kun. Vytautas Staškevičius, 
Montreal ilgametis veikėjas Petras Adamonis. R. D. Puteriu nuotraukos 

Po vakarienės, kas netingėjo, pa
siliko prie židinio, klausėmės, ką 
mums papasakojo gidas apie parko 
žvėris. Be jau m u m s įprastų dramb
lių čia galėjome tikėtis pamatyti tig
rų, leopardų, raganosių, šernų, meš
kų, vilkų, didžiųjų laukinių jaučių, 
dviejų rūšių krokodilų, o taip pat ir 
mažesnių gyvulių tokių kaip ūdrų, 
dygliakiaulių, ožkų, avių, šakalų ir 
kt. Prieš einant gulti, jis mums pa
aiškino, kaip bandyti privilioti tigrą 
ar leopardą prie kelis šimtus jardų 
nuo mūsų esančios aikštelės su ten iš 
anksto padėta juos masinančia negy
vos ožkos mėsa. „Jei nepamatysite 
tigro, — garantavo gidas — tai iš ryto 
aš jums parodysiu bent tigro pėdas". 
Kai kurie mūsų suabejojo, ar ir tos 
pėdos nebus dirbt inės . Po dvide
šimt metų išgirdau, kad tigrus ir 
leopardus dabar suvilioja pasirodyti 
iš anksto įrašytas giedančio gaidžio 
balsas. Gal ir taip, bet kur romanti
ka? 

Jau prisnūdę išgirdome signalą, 
kad aikštelėje pasirodė tigras. Kas 
dar nemiegojo, metė iš rankų knygas, 
kavos puodelius ar gėrimų taures ir 
išskubėjo į jau iš anksto paruoštą 
džiunglių taką, vedantį prie vadi
namos aklavietės, iš kur turėjo būti 
matoma aikštelė. Siekiant neišgąs
dinti tigro, nusimetėme batus, tylėjo
me, pridėję pirštus prie burnos. Pri
šliaužę prie gyvatvorės formos užt
varos, kiekvienas prilipome prie tvo
roje įrengtos angos—langelio ir, 
sulaikę alsavimą, jausdami adrenali
no varomą stuksenančią širdį, laukė
me. Staiga užsidegė aukštai pakabin
tas prožektorius ir prieš mūsų akis 
pasirodė šernas , prunkšiant is ir 
šniokščiantis, draskantis ten gulinčią 
ožką. 

Tigras, matyt, pabėgo, bet šernas 
vis dar laikė sukaustytą mūsų dėmesį 
į vykstančią dramą. Zoologai sako, 
kad tigras iš prigimties, ne taip kaip 
liūtas, mėgsta vienatvę, yra baikštus, 
atsargus žvėris, medžiojantis tik nak
timis, o dieną miegantis, pasislėpęs 
kur nors tankiuose krūmuose. Tigras 
paprastai valdo nemažą, iki 40 kv. 
mylių teritoriją, kurioje tarpsta ir 3— 
4 jo patelės. Toks jo gyvenimo būdas 
neleido mums tikėtis, kad pamatysi
me tigrą, bet jau kitą naktį mums pa
sisekė, ir vietoj šerno ar leopardo su 
smarkiai plakančiomis širdimis išvy
dome tikrą didelį Bengalijos tigrą. 
Jausmas tikrai ne toks pats, kaip 
pamatyti tigrą kokio nors zoologijos 
sodo nelaisvėje. Kokia atmintina die
na man švenčiant savo gimtadienį! 

Kitą dieną grįžome prie dramb
lių. Susidarė gal dvylikos dramblių 
kaimenė, vedama vyriausiojo gido, 
kuris surikiavo dramblius į pusratį, 
panašiai kaip žvejai daro žvejodami 
tinklais. Sį kartą užlipti ant dramblio 
kopėčių nereikėjo, nes mūsų kamba
rių balkonai ir durys buvo kaip tik 
dramblio nugaros aukštyje, tad užsė-
dome ant jų nugarų taip lengvai, kaip 
sėsdami į bestogį automobilį. Mūsų 
tikslas buvo apsupti kokį nors raga
nosį ir prieiti pr iė jo kuo arčiau. Žolė 
aukšta, mes dairomės, bet nieko ne
matome. Staiga vienas iš varovų kaž
ką pajuto, ir visi drambliai, kaip susi
tarę, bandė uždaryti mūsų ratą, kad 
žvėris nepabėgtų. Jautėmės esą tikri 

medžiotojai, ruošėmės „šaudyti" savo 
fotoaparatais. Deja, nuotraukų pada
riau tik vieną kitą, nes arčiausiai nuo 
manęs per žolę brendantis raganosis, 
turbūt patelė, mat su ja buvo ir jos 
vaikas, greitai praspruko pro dar ne 
visai užsklęstą ratą. 

Grįžtant namo, keičiant fotoapa
rato lęšius, į tą aukštą žolę nukrito 
lęšio dangtelis. Pasiskundžiau žmo
nai, kas atsitiko, mūsų vairuotojas 
nugirdo, kažką pasakė drambliui, tas 
sustojo, nuleido savo straublį ir po 
kelių sekundžių kažką padavė savo 
varovui, tas atsisuko į mane ir įteikė 
man tą patį dangtelį! Paskui sužino
jau, kad gerai ištreniruoti drambliai 
tai moka atlikti be jokio vargo. 

Po pietų drambliai, jų varovai, o 
su jais ir mes nuklampojom iki upės, 
kur turėjom progą dramblius išmau
dyti. Drambliai patys labai palengva 
pasivertė ant šono ir su savo straub
liais maudė ir save, ir taškė kitus. 
Nusiavę batus ir paraitoję kelnes, su-
bridome į vandenį, stengėmės išplau
ti nors dramblių ausis. Po maudynių 
drambliai gavo didelius gabalus su
presuoto šieno ar žolės, kuriuose bū
na nevirtų ryžių ir molasų sirupo su 
druska. Toks užkandis yra vadina
mas „sandwich", sveria apie 40 sva
rų. Per dieną drambliui sušeriama 
apie 700-800 svarų maisto. Na, to
kiam milžinui ir reikia, nes jis sveria 
apie keturias tonas ir yra beveik 
devynių pėdų aukščio. Jo vidutinė 
gyvenimo t rukmė — apie 70-75 
metų. 

Palikę „Tiger Tops" ir Chitwan 
parką safari tipo sunkvežimukais pri
važiavome sraunią Narayani upę, 
kur persėdome į laivelius, kuriais 
mus nuirklavo į Tharu kaimelį. Tai 
įdomi, iki 1950 metų pasauliui neži
noma vietovė, kur jau nuo XII am
žiaus gyveno tautelė, atsiskyrusi nuo 
kitų genčių. Ji per ilgus šimtmečius 
atspari maliarijai ir taip neišnyko. 
Čia pajutome tikrą džiunglių dvasią, 
nes apsigyvenome palapinėse, iš kur 
girdėjome Įvairius džiunglių gar
sus. 

Bus daug iau . 

Matėm ir Bengalijos tigrą, tik ne 
šita. 
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NEKILNOJAMASIS TURTAS 

INDEPENDENT RE ALTO RS • 
OF ILLINOIS INC. ^ p L 

Peter Paulius Reda Blekys 
70821 4-5284 

Aptarnaujame Čikagą ir jos apylinkes 
daugiau kaip 25 metus 

f 
šhJ 

GREIT PARDUODA 
rn, , 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 
Ist Choice Real Propertys 

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

'vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas | — 4 * ^ 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

SIŪLO DARBĄ 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti j darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

Ortu% Accent 
Homefinders a 

9201 S. Cicero 
Oak Lavvn, Illinois 60453 
Business 708-423-9111 

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

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 

ROOFERS 
C0NTRACT0R HIRlNG ROOFERS 
AND GUTTER INSTALLERS. Mušt 
read English and be insured. 

708-771-3010 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzfe Chlcago, IL 60629 
Prekyba, Instaliavimas, aptarnavimas 
— Ucensed — Bonded— Insured 

M. per para 

7 dienos 
per savaite 

FREE 
ESTMATE 

773-778-4007 
773-531-1833 

••• ĮVAIRUS" 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas: priestatai: 
keramikos plytelės: ..sidings", 

„soffits". ,,decKs", „gutters^plokšti ir 
„shingle" stogai: cementas, 

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

SKELBIMU SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

Greitai, kokybiškai, pr ie inama 
kaina atl iekame elektros, „ p l u m -

b ing" , medžio darbus. Tvoros, 
grotos, dažymas, v ir tuvių, „base-
ment " įrengimas, cemento l iej i

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

CDL - COMMERCIAL DRIVER'S LICENSE 

C0LUMBIA 
DRIVING SCH00L 
5028 S. Archer Ave., Chicago, IL 60632 
www.ColumbiaTruckDrivingSchool.com 

TEL. 773-735-1775 JŠS 

• Lovvest Prices 
• Classes 7days a week 

(English - Russian - Polish) 
• Computer ized preparat ion 

for vvrit ten exams 
• Driving Lessons and Exams 

on our trucks, in our lots 
Job Placement help available 

• Easy Payment Terms 
• Tęst Prep fo r Hazmat, 

Double-Triple, 
Tankers 

r _ _ i 
VISA 

HHMMHNI 

— 
iMasterCjKfl 

^mr^mr 

DRAUDIMO 
PASLAUGOS 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, 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 West 95th St , 

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

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

patogiu „lay-away" planu. 
Atliekame visus foto -
laboratorijos darbus. 

STATE FARM 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 

t 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
l 

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

8 v.r. iki 4 V.D.O.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

3314 W. 6 3 St. 
Tel. 773-776-8998 

au'ctrcceusa ZOT 

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

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

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

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairus tortai 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• At idary ta 7 dienas per savaitę 
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com 

KAVINES 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, 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 
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

@ Lufthansa S4S rtnr$f9$ft S f V f c » l w l 

doleris 
f*W; n 

d i r ~J 
PIGIAUSI AVIABILIETAI Į LIETUVA, IR EUROPA 

mailto:amikulis@usa.com
http://www.ColumbiaTruckDrivingSchool.com
http://www.racinebakery.com
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KVIEČIA VAIKUS NUOMA LIETUVOJE 

Naujas pop choras „SVAJONE" 
kviečia vaikus dainuoti. Į skirtingas 
amžiaus grupes vaikučiai priimami 
nuo 3 metų. Klausos patikrinimas ir 

pirmas užsiėmimas nemokamas! 
informacija tel. 630-936-7745 Alina 

IŠNUOMOJAMAS PRESTIŽINIS 
BUTAS VILNIAUS senamiesty je 
(su baldais ir bu i t ine techn ika ) 

savaitei - $ 500, mėnesiui - $1,500 
BIRUTĖ SNARSKIS Tel. (727) 254 1599 

k r b i r u t e @ h o t m a i l . c o m 

Always 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 į Lietuvą 

1120 State St.f Lemom, IL 
Tel. 630 257 0339; a88 594 6604 
www.aIwayswithflowers.com feJefiora 
www.alwayswitiiflowers.net pro 

Pristatymas 7 dienas per savaitę 
Čikagoje, JAV, Lietuvoje 

ir visame pasaulyje 

Kun. Aloyzas Volskis. S\. Kazimiero parapijos klebonas \i M o n t -
real, liepos 20 d. savo buvusioje Dievo Apvaizdos parapi joje, S o u t h -
field Michigan, atnašavo Kazio Razausko mirties penkmečio Misiąs. 

Nuotraukoje: Kun. Volskis tarp savo buvusiu parapi j iečiu: d i r e k 
torės Jolantos Zaparackienės (d.) ir Meilutės Repsha (k.). 

Algio Rugienious nuotr. 

j pirmą kartą... 
prenumeruojant „Draugą" (JAV) gaunate 
nuolaidą - t ik 120 dol . metams (Reg. 150 dol . ) . 
Atsiųskite vardą, pavarde, adresą i r te le fono 
numerį kartu su mokesčiu („Draugas", 
4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629) 

Vajus tęsis visą spalio mėnesį. 

i vardas, pavardė 

miestas, valsti ja, zip 

telefono numeris 

i 
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Rimaailė Zotovienė 

Vilnius — sielos turtas, 
Įaugęs amžiams 
Tau ir palikuonims. 

Julija Švabaitė-Gylienė 

VILNIAUS PAVASARIS 

Klūpo debesys 
Prieš Aušros Vartų Vaiką — 
Marijos Sūnų 

Mano sapnuose 
Šviečia Vilniaus žibintai 
Nakties tamsoje 

Marija, melskis 
Už mūsŲ Vilniaus mažą 
Benamį vaiką 

Keturiasdešimt 
Treji metai sujungti 
Tavo rankomis 

Kiekvienas akmuo 
Džiaugėsi ir kentėjo 
Drauge su mumis 

Džiaugiamės, kad j a u ats i l iepė dvi „D raugo" skaitytojos j k v i e 
timą, parašy t i savo haiku Vi ln iu i i r apie Vilnių. Dėkojame joms ir 
lauks ime naujų bandymų. Redakci ja. 

PR IEŽ IŪRA 

LIETUVIŠKI 
„ANGELŲ SLAUGOS NAMAI" 
puiki slauga, žemos kainos 

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

DRAUGAS in fo rmuo ja , 

DRAUGAS fo rmuo ja ; 

DRAUGAS 

išeivijos i r Lietuvos jung t is ; 

„DRAUGAS" 

l ietuvybės švyturys i r sargas! 

www.draugas.org 

mailto:krbirute@hotmail.com
http://www.aIwayswithflowers.com
http://www.alwayswitiiflowers.net
http://www.draugas.org
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Reginos Palaitis-Benson 
Spalio 26 d. Čiurlionio galerijoje 

Jaunimo centre atidaroma lietuvių 
kilmės dailininkės Reginos Palai
t is-Benson tekstilės darbų paroda 
,,Vizijos". Nors dailininkė dalyvauja 
daugybėje parodų Amerikos galerijo
se, lietuviškoje galerijoje jos darbai 
eksponuojami pirmą kartą. Dėkoja
me dailininkei už sutikimą parodyti 
savo kūrybą Čiurlionio galerijoje. Esu 
įsitikinusi, kad meno mylėtojams tai 
bus įdomi pažintis. 

Regina Palaitis-Benson 

- P i rmiaus ia leiskite pasvei
k in t i J u s su pirmąja paroda lie
tuviškoje galerijoje. J u s „pagau
t i " labai sunku - v isada išvykose, 
ruoš i a t e daugybę parodų. Kada 
J ū s suspėjate ku r t i ? 

- Pastaruosius dvejus metus aš 
turiu galimybę atsidėti tik menui. 
Kadangi laiko turiu tikrai mažai, tai 
dažniausiai 6-12 valandų dirbu sek
madieniais. Net važiuojant atosto
gauti su manimi visada fotoaparatas 
pamatytiems vaizdams fiksuoti, es
kizų albumas ir būtinai koks rank
darbis. 

- Susipažinus su Jumis, net 
nemaniau, kad Jūs lietuvė. 

- Esu Regina Virginija Palaitytė 
(Palaitis). Prieš 30 metų ištekėjusi už 
amerikiečio tapau Benson. 

- Kokiais kel iais atvykote i 
Ameriką? 

- Kaip ir daugelis dipukų kartos 
lietuvių į Ameriką su tėveliais atvy
kau iš DP stovyklos Vokietijoje. 
Apsistojome Wisconsin, valstijoje, 
kur lankiau mokyklą, o vėliau bai
giau University of VVisconsin Ma-
dison. Ir kaip visi lietuviai šokau tau
tinius šokius, dalyvavau Čikagos ir 
Toronto (Kanada) šokių šventėse. 

- Papasakoki te apie savo tė
velius. 

- Mano tėvelis dr. Adolphas Pa
laitis buvo pirmuoju Vasario 16-osios 
gimnazijos direktoriumi Vokietijoje. 
Mama Sofija Kabliauskaitė buvo ta
lentinga siuvėja. Ji ir dabar turi išs
kirtinį talentą kurti namų interjerą. 
Atvažiavus į Ameriką, jiems nebuvo 
lengva. Jie daug ir sunkiai dirbo. 

- Kada prasidėjo Jūsų pažin
t is su menais? 

- Aš nuo mažens mėgau siūti. 
Siūdavausi rūbus, net vestuvinę suk
nelę pati pasisiuvau. Norėdama 
pagražinti buitį pradėjau siūti gobe
lenus, kuriuos galima buvo pasika
binti ant sienų. Pradžioje tai būdavo 
daugiausia paukščiais, medžiais, „On Edge' 

žmonių siluetais aplikuoti kilimai. 
Vėliau pradėjau dalyvauti meno 

mugėse. Žmonės pirko mano darbus. 
Aš supratau, kad ir iš meno galima 
uždirbti pinigus (juk ne veltui studi
javau verslą ir vadybą universitete -
juokiasi). 

Ilgus metus aš „kramčiau" įvai
riausias meno šakas - domėjausi Shi-
bori (japonų „medžiagos numarini
mo" technika), batika, tapyba, spal
vomis, įvairiausiomis audimo tech
nikomis ir t. t. Po 25-ių darbo metų 
aš pagaliau galiu atsidėti tik mėgs
tamiausiam darbui - meninei kūry
bai. 

- Ar esate studijavusi meno 
mokslus? 

- Kai iš Madison, WI išsikėlėme į 
Kansas City, Missouri, apsigyvenome 
netoli Kansas City meno instituto. Ir 
nors dienos metu su vyru dirbdavome 
savo darbuose, aš rasdavau laiko lan
kytis meno instituto renginiuose ir 
toliau daryti savo gobelnus. 

- Supažindinkite su savo šei
ma. Ar Jūsų šeimos nariai susiję 
su menu? 

- Mano vyras David Benson -
fizikas. Iki išėjimo į pensiją jis dirbo 
•National Renewable Energy Re
search Laboratory Golden, Colorado. 
Jis kurdavo būdus kaip išsaugoti ir 
perduoti energiją, pakelti medžiagos 
našumą. Jis puikus mokslininkas ir 
daug man padeda ypač tada, kai 
reikia išspręsti techniškus dalykus. 
Jis mano nepamainomas pagalbi
ninkas ir ruošiant parodas, ekspo
nuojant darbus. 

Užauginome sūnų Robertą, kuris 
taip pat yra mokslininkas, dirba kom
piuterių srityje. Sūnus gyvena netoli 
mūsų. Su nekantrumu laukiame 
trečio anūko. 

- Jūsų tekstilės darbai labai 
įdomūs. Jų nepriskirsi nei ba
tikai, nei amerikietiškiems skiau
tiniams (ąuilte). Kaip Jūs pati 
apibūdintumėte savo darbus? 

- Tekstilės mene aš atradau savo 
nišą. Iš vienos pusės tai tradicinė, is
torinė tekstilės apdirbimo technika 
„mark-making", tačiau dirbant ja, aš 
naudoju daugiau modernių techni
nių priemonių. 

Daugumą savo darbų atlieku 
dviem būdais: 1. Išblukinimas - aš 
visiškai išnaikinu medžiagos, kurią 
naudosiu būsimam darbu, spalvą. 
Paprastai tam imu juodos spalvos 

medžiagą; 2. Rūdinimas - tai proce
sas, kurio metu nuo ant vienspalvio 
šilko medžiagos sudėtų senų metalo 
laidų, rūdžių, metalo gabaliukų lieka 
rūdžių dėmės. 

Po to ant taip paruoštos medžia
gos dedu dažą, darau įvairiausius at
spaudus. Kartais naudoju krakmolą, 
bičių vašką. Tai komponentai, kurie 
naudojami kuriant batikos darbus. 
Šalia bičių vaško naudoju sojos vašką, 
kuris ne toks kenksmingas ir turi že
mesnę lydymosi temperatūrą. Be to, 
baigus darbą, jį daug lengviau nuimti 
nuo audinio nei kitos rūšies vašką. 

Yra ir kitokių būdų, tačiau neno
riu varginti jūsų skaitytojų techni
niais dalykais. 

- Kaip J ū s tą techniką atra
dote? Kur J ū s darote savo dar
bus? 

- Tai ilgų metų triūsas ir eksperi
mentavimas, daugybė konsultacijų su 
mano fiziku vyru. 

Turiu nedidelę, gerai įrengtą stu
diją, tačiau reikia pasakyti, kad au
gant sūnui, mano darbas vyko visur: 
siuvau dviejuose siuvimo kambariuo
se, garaže eksperimentavau su che
minėmis medžiagomis, kieme jas ės-
dinau, rūsyje - tikras sandėlis, len
tynose guli medžiagų rietimai. Jei 
Jūs netyčia užsuktumėte į mano na
mus, pamatytumėte, kad mano dar
bai guli visur - ant stalo, kėdžių, 
sofos, visur, kur tik galima juos už
tiesti. Aš esu dėkinga savo toleran
tiškam vyrui, kad jis mane tokią 
kenčia. 

- Kaip gimsta darbų idėjos? 
Kas Jums pačiai įdomiau - kurti 
kilimą, erdvinę figūrą ar tiesiog 
užtiesalą baldui? 

- Per daugelį metų esu sukaupu
si daugybę užrašų knygučių su įvai
riausiomis frazėmis, įdomiais žo
džiais, išsireiškimais. Turiu surin
kusi daugybę medžiagos skiaučių pa
vyzdėlių. 

O pati idėja dažniausiai gimsta 
spontaniškai - kartais išgirdus kokią 
frazę, užliejus emocijoms ar tiesiog 
užkliuvus žvilgsniui už įdomaus vaiz
do. 

Kai pradedu dirbti, niekas nebe
svarbu, matau tik darbą. Darbas ma
ne „įkinko". Mėgstu kurti trijų 
išmatavimų darbus. Tekstilė dėkinga 
tuo, kad gali dirbti įvairiausius da
lykus - nuo paprasčiausių kilimėlių 
iki erdvinių figūrų, ką aš taip pat su 

- Dalyvaujate daugybėje pa
rodų. Kaip atsirenkate į kokias 
parodas važiuoti? 

- Pradžioje mano darbai, daž
niausiai po keletą pavyzdžių, buvo eks
ponuojami tai vienoje, tai kitoje vieto
je netoli meno instituto Kansas City. 

Kai atsidaviau tik menui, pradė
jau savo darbus rodyti ir prestižinėse 
tekstilės parodose. Mano darbai buvo 
eksponuojami Los Angeles, CA, 
Houston, TX, Hague, Nyderlanduose. 
Esu gavusi nacionalinės skiautinių 
gildijos Meistriškumo apdovanojimą 
už savo trimatį darbą „Surround 
Sound". Surengiau keletą asmeninių 
parodų Colorado valstijoje. Mano dar
bus galima nusipirkti Amerikos me
no parduotuvėse, jie buvo publikuoti 
tekstilės meno kataloguose. 

Mano tikslas - padaryti taip, kad 
mano ir kitų autorių tekstilės darbai 
būtų tikrai meniniais kūriniais. Toks 
užsibrėžimas diktuoja aukštus stan
dartus. Negali sustoti vietoje, kasdien 
turi mokytis, tobulėti. 

- Priklausote „Surfe Design 
Organization" (SDA). Kas ta i per 
organizacija? Ką joje veikia 
Regina Benson? 

- SDA - ne pelno siekianti orga
nizacija, įsikūrusi prie Kansas City 
meno instituto nuo 1970-ųjų metų. 
Aš priklausau šios organizacijos Colo
rado valstijos skyriui. SDA priklauso 
per 4,000 profesionalių tekstilės me
nininkų. Organizacija leidžia savo 
žurnalą, kuriame spausdinami dai
lininkų darbai ir rašoma apie šios sri
ties naujoves, organizuoja įvairiau
sius kursus, konferencijas prade
dantiems dailininkams, paskaitas 
besidomintiems šia meno šaka. Or
ganizuoja dailininkų parodas ir 1.1. 

Dviejų paskutinių konferencijų 
metu suruoštose parodose buvo eks
ponuojami ir mano darbai. 

Norintys daugiau sužinoti apie 
SDA, gali pasiskaityti internetiniame 
puslapyje: 

www.surfacedesign.org 

- Dalyvausite „Sofa" festiva
lyje Navy Pier, Čikagoje. Kokius 
darbus atvežate šiais metais? 

- Tai pirmas kartas, kai aš į šį 
renginį pakviesta asmeniškai. Kaip 
žiūrovė esu šiame festivalyje dalyva
vusi ir anksčiau. Gėrėdavausi daili
ninkų tapybos, stiklo darbais, skulp
tūromis ir slapčia galvodavau, kad 
gal kada nors galėsiu ir pati tokioje 
parodoje dalyvauti. Ir ši valanda atė
jo. Lapkričio 1-4 dienomis aš daly
vauju joje kaip autorė. Parodos eks
pozicijoje - septyni mano darbai. 
Lapkričio 2 d. ryte festivalyje bus 
skaitoma paskaita „On the Curve" 
apie mano tekstilės kūrinius. 

- O ką parodysite žiūrovams 
Čiurlionio galerijoje? 

- Čiurlionio galerijoje bus ekspo
nuojami įvairūs mano darbai. Su ne
kantrumu laukiu susitikimo su jūsų 
galerijos lankytojais. Norintys suži
noti daugiau, gali aplankyti mano 
tinklalapį: 

www.reginabenson.com 

- Ačiū už pokalbį ir iki ma
lonaus susitikimo. 

Kalbino 
Laima Apanavičienė 

http://www.surfacedesign.org
http://www.reginabenson.com
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A t A 
ZUZANAI PUPIENEI 

mirus, mūsų giliausia užuojauta jos dukroms ALDONAI 
ir MARIJAI, sūnums ANTANUI ir JUOZUI bei jų 
šeimoms. 

Danutė ir Pranas Jarai 

A t A 
JUOZUI STEPONAVIČIUI 

staigiai mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų PAULIŲ, 
žmoną VIDĄ, brolį PETRĄ ir visus artimuosius. 

Draugai ir Matas, Rokas, Justinas ir 
Apolonija Steponavičiai 

A t A 
GRAŽINA 

MAKAUSKAITĖ 
mirė 2007 m. spalio 18 d. McNeal ligoninėje 
Berwyn, IL. Gražina daug metų yra dirbusi 
„Drauge" rinkėja, maždaug prieš metus išė
jusi į pensiją. 

A.a. Gražina Makauskaitė laidojama 
pirmadienį, spalio 22 d., 9 vai. ryte. Trum
pas atsisveikinimas Svč. Mergelės Marijos 

Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton Park; 10 vai. r. šv. Mišios. 
Po šv. Mišių Gražina bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Laidotuvėmis rūpinasi Lietuvos Dukterys. Laidotuvių direkto
rius - Donald Petkus Funeral Home. 

Pažinojusieji Gražiną Makauskaitę kviečiami dalyvauti atsi
sveikinime ir laidotuvių Mišiose. Negalintys atvykti, kviečiami pasi
melsti už a. a. Gražinos sielą. 

„Still Proudly Serving Lithuanian Families" 

HILLS 
FUNERAL HOME 

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

Other Locations Available 
(708) 598-5880 

'Formerly oi Roseland" "Family Owned & Operated' 

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. 

CERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

1-773-523-0440; 1-708-873-0500 

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 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

A t A 
ZUZANAI PUPIENEI 

iškeliavus į amžinybę, dalinamės skausmu ir kartu liū
dime su jos dukra ALDONA ir jos vyru JUOZU BRIZ
GIU, seserimi PRANUTE SKRUODIENE, visais gimi
naičiais, draugais ir artimaisiais. 

Amber Terrace, Lemont, kaimynai: 
Česlovą Bačinskienė 

Carol Tibbie 
Clem ir Vaclava Polikaičiai 

Sofija Beigienė 
Carol Patzin 

Nancy Sabbia 
Roman Gierloiuski 
Regina Gaigalienė 
Bill ir Carol Boor 
Margaret Ritchey 

James ir Lillian Sira 
Irena Boreišienė 

Diane ir Tom Janco 
Stasė Miliauskienė 

. Regina Sabaliūnienė 
Justinas Dėdinas 

Genevieve Juodikienė 
Shirley Zapszalka 

Irena Putrienė 
Gediminas Kazėnas 

Kazys Kreivėnas 
Dalia Barzdukaitė 
Irena Barzdukienė 

Vladas Ruzgą 
Daniel ir Virginia O'Byrn 

Terry ir Cheryl O'Brien 
Vladas ir Raminta Sinkai 

Joan Rinken 
Robertą Smith ir Mary Jane Nowack 

Leroy ir Patricia Wangerow 
James Wangerow 

Thomas ir Laura Warchol 

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 1N CHICAGO 
& ALL SUBURBS 

Palos-Gaidas 
FUNERAL HOME 

Patogioje vietoje tarp Čikagos ir 
Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southwest Hwy. 
Palos Hills Ill inois 

^708)974 4410 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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Č I K A G O J * IR APYLINKĖSE 

• Š v . Mišios už a. a. Pauliną Ma
čiul ienę a. a. muziko vargonininko 
Juliaus Mačiulio našlę ir a. a. muziko 
Mindaugo Mačiulio motiną bus auko
jamos pirmadienj, 2007 m. spalio 22 
d. 10 vai. r. Svč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje. Šermenys ten 
pat nuo 9-10 vai. r. 

• V y r e s n i ų j ų l i e tuvių centre 
„Seklyčia" spalio 24 d. 2 vai. p. p. lan
kysis viešnia iš Lietuvos Irena Mi-
kulčienė, šiuo metu besidarbuojanti 
Čikagos Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centre. I. Mikulčienė vadovauja 
Nacionalinio muziejaus Naujausiųjų 
laikų skyriui, kuriame kaupiama me

džiaga apie išeivijos istoriją. Maloniai 
kviečiame visuomenę pasiklausyti 
įdomios ir retos prelegentės paskai
tos. Po paskaitos - pietūs. 

• Š i ų metų gruodžio 2 d., sekma
dienį, Jaunimo centro didžiojoje salė
je vyks Jaunimo centro pokylis. 50 
metų šventei pažymėti bus išleistas 
proginis leidinys, kuriame galėsite 
pasveikinti Jaunimo centrą arba įdėti 
•reklamą apie savo veiklą. 1 psl. kaina 
- 100 dol., pusė - 50 dol., ketvirtis -
25 dol. Laiškuti ir čekį prašome siųsti 
iki lapkričio 1 d. adresu: Lithua-
nian Youth Center, 5620 S. Clare-
mont Ave., Chicago, IL 60636-1039. 

Spal io 28 d., sekmadienį 
12:30 vai . p. p. 

PLC didžiojoje salėje 
įvyks 

žinomo Lietuvos dainininko 

STEPONO JANUŠKOS 
koncertas. 

Papildomas Stepono Januškos koncertas įvyks 
spalio 27 d., 8 vai. v. PLC Didžiojoje salėje. 

Informacija apie renginius telefonu: 630-669-4055 
Rekomenduojama auka -15 dol. 

Steponas Januška profesionalią karjerą pradėjo 1978 m. grupėje 
„Studija". Dainininkas dažnai atlieka savo kūrybos dainas, kurių yra 
parašęs daugiau nei 80. Steponas Januška pasižymi unikaliu baisu. 
Lietuvoje jis labiausiai žinomas kaip populiarių šlagerių atlikėjas, tačiau 
didžiausių aukštumų yra pasiekęs džiazo muzikos srityje. Steponas Ja
nuška yra daugelio tarptautinių džiazo festivalių ir konkursų laureatas. 
Dainininkas ne tik aktyviai koncertuoja, bet ir nuo 1997 m. dėstytojauja 
Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Džiazo muzikos katedroje, 
vokalo klasėje. Amerikoje dainininkas lankosi pirmą kartą. 

SKELBIMAI 

Advokatas 
jonas G i b a i t i s 
Visos kriminalinės bylos 
30 metų darbo patirtis 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 7 7 3 - 7 7 6 - 8 7 0 0 

Tol i f ree 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.j0hn9ibait is.com 
gibaitis@aol.com 

Advokatas 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, DL 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

jmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge 
Tel . 877-Gynejas a r b a 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

• Karaliaučiaus krašto lietu
višku mokyklų paramai per Ma
žosios Lietuvos lietuvių draugiją Či
kagoje aukojo: $300 Irena Rašys. Leo 
J. Trečiokas. S100 Valerija Aukšti-
kalnienė, a.a. sūnaus Kazimiero 
Aukštikalnio atminimui, dr. Daina 
Variakojis, Ema Žiobrienė. a.a. Ade-
line Anysienės atminimui. $65 
Henrikas Čepas. $50 Feliksas ir 
Janina Bobinai, Algirdas ir Regina 
Dapkus. $40 Jadvyga Kliorys. $30 
Algirdas Čepėnas $25 Jadvyga Ba
rimas, Algirdas ir Ramutė Česna-

vičius, Balys Milaknis, Kostas Norvi
lą, Jonas ir Irene Smalstys, dr. Pau
lius ir Aldona Švarcas, Alfonsas Tu
mas. $20 Ramūnas Brakas, dr. Peter 
Iron Jokubka, Sofija Klevas, Henri
kas Stasas, Jonas Stundžia, Regina 
Taunys. $15 Teodoras ir Ritonė 
Rudaičiai, Danutė Uogintas. $10 
Greta Bražinskas, Aldona Buntinai-
tė. Dėkojame visiems rėmėjams. Ka
raliaučiaus krašto lietuvybei", 
1394 Middleburg Ct., Naperville, 
IL 60540-7011. 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 
Tel.: 773-585-9500 

PRADĖTAS DRAUGO FONDO RUDENS VAJUS 
Ruduo visus kviečia prie darbų ir 

pareigų. Su rugsėju prasidėjo Draugo 
fondo rudens vajus. Vajus yra pasi
ruošimas „Draugo" šimtmečiui. Fon
do taryba kreipiasi į visus dienraščio 
skaitytojus, norėdama surasti naujų 
narių, rėmėjų, ypač garbės narių. 
Kai kurie mieli Draugo fondo rėmėjai 
ir nariai jau atskubėjo su šimtinėmis. 
Draugo fondas pastebi, kad dar daug 
dienraščio skaitytojų nėra fondo na
riai. ,,Daug rankų didžią naštą pake
lia", - sako lietuviška patarlė. Artė
jančio dienraščio šimtmečio proga 
kviečiame Įsijungti į narių gretas ir 
kartu užtikrinti „Draugo" ateitį. 

Tenka pripažinti, kad išeivijos 
gyvenimas keičiasi. Iš visuomeninio 
gyvenimo dėl senatvės ar mirties 

traukiasi vyresnioji karta, o jaunes
nės kartos lietuvių įsijungimas į 
skaitytojų gretas nepakankamas. Au
ga nepritekliai ir leidėjai dairosi, kaip 
padengti trūkumus. Tenka šauktis 
Draugo fondo talkos. Kur gi kitur 
belstis? 

Nepaisant visų sunkumų, „Drau
gas" stato paminklą išeivijoje. Atei
tyje bus įvertinta jo veikla ir pastan
gos išlaikyti dienraštį gyvą dėl mūsų 
tautos ir išeivijos šviesesnės ateities. 
Ypatingai bus įvertintas ir Draugo 
fondas. Aukokime Draugo fondui 
visomis progomis. Rašydami testa
mentus, nepamirškime Įrašyti ir 
„Draugą". 

Marija Remienė 
DF tarybos pirmininkė 

Pirmieji rudens įnašai Draugo fonde 
Su 1,000 dolerių: 
Janina Marks, garbės narė, iš 

viso 1,500 dol., Chicago, IL 
Su 500 dolerių: 
Dr. Vacys ir dr. Augusta Sauliai, 

garbės nariai, iš viso 2,150 dol., 
Chicago,IL 

Su 250 dolerių: 
Marytė ir Marius Kriaučiūnai, iš 

viso 250 dol., Hinsdale, IL 
Su 200 dolerių: 
Juozas Mikulis, garbės narys, 

iš viso 5,000 dol., Westchester, IL 
J. Kuncaitis, garbės narys, iš 

viso 1,000 dol., Peoria, IL 
Su 100 dolerių: 
Dr. Kazys ir Marytė Ambrozai-

čiai, garbės nariai, Chesterton, IN 
Jonas ir Ina Kasis, garbės na

riai, iš viso 2,715 dol., Orland Park, IL 
Dr. Jonas ir dr. Ona Daugirdai, 

garbės nariai, iš viso 2,200 dol., 
Burr Ridge, IL 

Vytautas ir Ona Koliai, garbės 
nariai, iš viso 1,900 dol., Palos Hills, 
IL 

Kazimieras ir Eugenija Krau-
čunai, garbės nariai, iš viso 1,100 
dol., Lemont,IL 

Irena Jolita Mazurkiewicz, gar
bės narė, iš viso 2,600 dol., N. Ri-
verside, IL 

Aleksas Smilga, garbės narys, 
iš viso 1,050 dol., Chicago, IL 

Konstancija Stasiulienė, garbės 
narė. 1.750 dol., Lemont, IL 

Aleksas ir Danguolė Vitkai, gar
bės nariai, iš viso 1,440 dol., Palos 
Heights, IL 

Jadvyga Tamaševičienė, garbės 
narė, iš viso 1,150 dol., Chicago, IL 

Teodoras Mitkus, iš viso 300 dol.. 
Chicago, IL 

Ona Norvilienė, iš viso 300 dol., 
Lemont, IL 

Rimas Černius, iš viso 950 dol.. 
La Grange Park, IL 

Jonas ir Rūta Spurgiai, iš viso 
600 dol., Chicago, IL 

Romanas ir Rasutė Stropai, iš 

viso 800 dol., Lockport, IL 
Juozas ir Teresė Končiai, iš viso 

550 dol, Lemont, IL 
Vida Kuprytė, iš viso 300 dol., 

Riverside, IL 
Stanley Žymantas, iš viso 200 

dol., Downers Grove, IL 
Joana Stoškus, iš viso 100 dol., 

Palos Park, IL 
Su 70 ir 60 dolerių: 
Palmira Janušonis, garbės na

rė, iš viso 2,570 dol., Dousman, WI 
Brigita Tamošiūnas, garbės na

rė, iš viso 1,560 dol.. Lemont, IL 
Su 50 dolerių: 
Apolonija Andrašiūnas, garbės 

narė, iš viso 1,880. dol., Orland Park, 
IL 

Kazys ir Elena Majauskai, gar
bės nariai, iš viso 1,450 dol., Chi
cago, IL 

Thomas ir Daine Quinn, garbės 
nariai, iš viso 1,600 dol., Orland 
Park, IL 

Dr. Ferdinandas ir Vanda Kau-
nai, garbės nariai, iš viso 2,715 dol., 
Westchester, IL 

Vytautas Graužinis, garbės na
rys, iš viso 1,360 dol., Elgin, IL 

Liudas ir Alina Volotka, iš viso 
225. dol., Westmont, IL-

Enata Skrupskelis, iš viso 805 
dol., Chicago, IL 

Su-25 iki 10 dolerių: 
Teodoras ir Ritonė Rudaičiai, 

garbės nariai, iš viso 1,150 dol., Le
mont, IL 

Karolina Kubilienė, iš viso 250 
dol., Willowbrook, IL 

Izabela Naujalienė, iš viso 225 
dol.. Cicero, IL 

Vita Zigmantienė, iš viso 375 
dol., La Grange, IL 

Dr. Joseph Kalvaitis, iš viso 410 
dol., Chicago, IL 

Genovaitė Karsokienė, iš viso 
145 dol., Cleveland, OH 

DF visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkoja. 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

T M Ė L I T H U A N I A N V V O R I n - v v i o c O A I L V 

www.draugas.org 

* 

http://www.j0hn9ibaitis.com
mailto:gibaitis@aol.com
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