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•Ateitininkai (p. 2)
•Ganytojo žodis (p. 3)
•Pabudome ir kelkimės. Są-
jūdį prisimenant (p. 4, 11)
•Čikagoje prasideda rengi-
niai, skirti Lietuvos 1000-
mečiui (p. 5)
•Lietuva nepajėgi priimti
grįžtančiųjų (p. 7, 13)
•,,Foreclosure” aukcionai
(p. 8–9)
•G. Lukšas: ,,Čikaga tampa
ir ‘mano miestu’” (p. 10)
•Laiškas iš Šiluvos (2) (p.
11)

Romoje baigèsi katalikû-
musulmonû forumas

Vilnius, lapkričio 7 d. (Alfa.lt) –
Europos Sąjungos (ES) šalių finansų
ministrai susitarė dėl planuojamų pa-
saulinės finansų sistemos pertvarkų,
sakė ekonomikos ir pinigų reikalų ko-
misaras Joaquin Almunia kelios va-
landos prieš ES viršūnių susitikimą
Briuselyje.

Neeiliniame ES šalių finansų mi-
nistrų susitikime bus siekiama su-
kurti bendrą Europos nuostatą dėl
tarptautinės finansų sistemos pert-

varkymų, turinčių apsaugoti nuo da-
bartinės finansų krizės pasikartojimo
ateityje.

Šis susitikimas surengtas prieš
20 turtingiausių ir sparčiausiai besi-
vystančių šalių viršūnių susitikimą,
kuris įvyks Washington lapkričio 15 d.

Tuo tarpu Rytų Europos valsty-
bėse vyrauja nerimas dėl finansinės
padėties. Vos prieš kelias dienas
Tarptautinis Valiutos Fondas (TVF)
Ukrainai atseikėjo 16,5 mlrd. dolerių,

Austrija skyrė 100 mln. dol. savo ban-
kams, kurie yra giliai įklimpę į Rytų
Europos rinkas.

Vengrija, kuri taip pat gavo TVF
paramą, veržiasi diržus, šalies valdžia
numato, kad ekonomikos augimo
bent kelerius metus nebus matyti.
Serbija taip pat tiesia rankas į TVF
kišenes, nors kol kas tikina, kad jai
nereikia papildomų pinigų, tik garan-
tijų, kad jų gaus, jei skubiai pristigtų.

Nukelta į 6 psl.

Vilnius, lapkričio 7 d. (Bernar-
dinai.lt) – Baigėsi katalikų-musulmo-
nų forumas, kuriame dalyvavo spe-
cialistai, dvasininkai, mokslininkai.
Katalikų pusei atstovavo Popiežiškoji
tarpreliginio dialogo taryba ir Popie-
žiškojo arabų islamo studijų instituto
specialistai.

Musulmonų delegacijos grupė
buvo sudaryta iš atviro laiško popie-
žiui Benediktui XVI ir kitiems krikš-
čioniškų konfesijų vadovams „Bend-
ras žodis” signatarų, tarp kurių yra
musulmonų eruditų, įvairių islamo
atšakų ir tradicijų atstovų bei dvasi-
ninkų. Nukelta į 6 psl.

Katalikų-musulmonų forumo dalyviai Romoje susitiko su popiežiumi Benediktu
XVI. Bernardinai.lt nuotr.

Prancùzija nesugebèjo îtikinti
Lietuvos dèl Rusijos

Rytû Europa atsidùrè ekonominèje duobèje

Vilnius, lapkričio 7 d. (Balsas.lt)
– Prancūzija, kuri šiuo metu pirmi-
ninkauja Europos Sąjungai (ES), ne-
sugebėjo įtikinti Lietuvos pasisakyti
už ES ir Rusijos partnerystės derybų
atnaujinimą, sakė diplomatai, kurie
pranašavo, jog kitą savaitę įvyksian-
čiame Bendrijos šalių užsienio reika-

lų ministrų susitikime vyks karštos
diskusijos.

Pasak diplomatų, per parengia-
mąsias ambasadorių lygio derybas,
kurios ketvirtadienį vyko Briuselyje,
Lietuvos delegacija dar kartą „labai
griežtai” pareiškė nepritarianti Rusi-
jos ir ES derybų atnaujinimui. Šis de-

rybų procesas buvo įšaldytas rugsėjį,
Bendrijoje kilus pasipiktinimui dėl
rugpjūtį Rusijos surengto karinio
puolimo prieš Gruziją.

„Lietuva pareiškė nepasirašy-
sianti jokio dokumento, kuriame bus
kalbama apie derybų atnaujinimą”, –
naujienų agentūrai AFP sakė vienas
ES diplomatas.

ES pirmininkaujanti Prancūzija
argumentuoja, jog rugsėjį derybos su
Rusija tebuvo atidėtos, o ne formaliai
sustabdytos, todėl teisiškai nebūti-
nas visų ES šalių vienbalsis pritari-
mas, kad jos būtų atnaujintos, sakė
kitas diplomatas.

„Lietuviai iki šiol griežtai nusis-
tatę, kad derybos nebūtų atnaujin-
tos, tačiau prancūzai vis tiek planuo-
ja žengti į priekį”, – sakė jis.

Pasak diplomatų, kai kurios ES
šalys, tarp jų – Didžioji Britanija, pa-
sisako už derybų atnaujinimą, tačiau
nori, Nukelta į 6 psl.

Lietuva pareiškė nepritarianti Rusijos ir Europos Sąjungos derybų atnaujinimui.
Kęstučio Vanago/BFL nuotr.

Užsienio reikalû
ministerija mini
jubiliejû

Vilnius, lapkričio 7 d. (BNS) –
Užsienio reikalų ministerija (URM)
mini įkūrimo 90-ties metų jubiliejų.

Sveikindamas ministerijos ir dip-
lomatinių atstovybių darbuotojus UR
ministras Petras Vaitiekūnas pažy-
mėjo, kad ,,net sunkiausiomis aki-
mirkomis Lietuvos diplomatinė tar-
nyba egzilyje liudijo pasauliui nema-
rią Lietuvos valstybės idėją, kurią
antrą kartą XX a. įkūnijo su Lietuvos
Sąjūdžiu pakilusi tauta”.

,,Lenkiame galvas prieš diploma-
tus, kurių daliai teko tremtys ir oku-
pacijos. Šiandien esame lygiateisiai
pasaulio bendruomenės nariai, turi-
me savo balsą tarptautinėse organi-
zacijose ir remdamiesi tvirta Lietu-
vos diplomatijos tradicija galime drą-
siai kurti šalies ateitį bei prisidėti
prie mūsų regiono saugumo ir gero-
vės”, – sakė ministras.

Jubiliejaus proga URM bus ati-
daryta Lietuvos diplomatijos istorijos
paroda ,,Tūkstantmečio diplomati-
ja”. Ši paroda – tai pirmasis bandy-
mas apžvelgti pagrindinius Lietuvos
diplomatijos tikslus ir uždavinius
įvairiais istoriniais laikotarpiais, dip-
lomatinės tarnybos struktūros kūri-
mąsi ir veiklos metodus.

Lietuvos URM įkurta 1918 m.
lapkričio 7 d. Pirmasis Lietuvos už-
sienio reikalų ministras buvo tuome-
tinis premjeras Augustinas Volde-
maras. Šiandien URM sistemoje dir-
ba 1,030 darbuotojų, pasaulyje veikia
59 Lietuvos atstovybės 43 šalyse Euro-
poje, Amerikoje, Afrikoje ir Azijoje.
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Kodėl ateitininkams rūpi kultūra?

• Pranas Dovydaitis. „Ateitininkai” „Trys pama-
tiniai klausimai”, Ateitis, Nr. 1, Ip. p. 13.

• Stasys Šalkauskis. Ateitininkų ideologija, 1954. Tiek ideologijos pagrindai,
tiek momento reikalai.

Išvada. Kultūra mums rūpi todėl, kad ji yra svarbiausia veiklos ir
kovos arena.

Kodėl šokti į kultūrų konflikto sūkurį?
• Popiežius Jonas Paulius II. Enciklika Evangelium Vitae (Gyvybės

Evangelija), 1995.
• Kęstutis A. Trimakas. Gyvybės kultūra, mirties

„kultūra” ir lietuvių tauta. Gyvybės kultūros
leidinys, 2005.

• Kęstutis A. Trimakas. Turėti gyvenimo apsčiai.
Gyvybės kultūros leidinys, 2006.

• Kęstutis A. Trimakas. Kristuje gyventi ir kurti.
Gyvybės kultūros leidinys, 2006.

• Kęstutis A. Trimakas. „Konfliktas tarp gy-
vybės ir mirties kultūrų: Pr. Dovydaičio ir Jono
Pauliaus II idėjų ir siekių palyginimas”, Ateitis,
2007, 2 (33), p. 38–48.

• Peter Kreeft. How to Win the Culture War: A
Christian Battle Plan for a Society in Crisis. InterVarsity Press, 2002.

Išvada. Todėl, kad tame konflikte sprendžiamas mūsų pačių, mūsų
tautos ir visos žmonijos dvasinis likimas: Dievo dovanotas gyveni-
mas arba pražūtis–mirtis.

Ką tikintysis (Kristaus vietoje) gali padaryti kultūroje?

• H. Richard Niebuhr. Christ and Culture. Harper,
1951. Ar Kristus yra už, ar prieš, ar virš kultūros?
Ar Jis jai priešas ar transformuotojas?

• Michael Paul Gallagher, SJ. Clashing Symbols
(Susikertantys simboliai). An Introduction to
Faith and Culture. Paulist Press, 1998.

• Thomas H. Groome. What Makes Us Catholic?
Eight Gifts for Life. Harper, 2002. Ar tai, kas mes
esame, gali paveikti aplinką?

Išvada. Kaip kultūra gali paveikti mus (tiek
teigiamai, tiek ir neigiamai), taip ir mes savo
idėjomis bei veikla galime paveikti kultūrą, o
per ją – ir žmones.

Kiek daug gero Vakarų pasauliui padarė Kristus ir krikščionybė!

Vakarų pasaulis (pvz., Europa) visiškai pamiršo, ką gero jai padarė Kristus ir
krikščionybė. Bet surinkti faktai byloja...

• Msgr. Luigi Civardi. How Christ Changed the
World. The Social Principles of the Catholic
Church. Tan Books, 1961.

• Thomas E. Woods, Jr., Ph.D. How Catholic
Church Built Western Civilization. Regnery
Publishing, 2005.

Po išvados tolimesnis klausimas: Kaip mes,
ateitininkai, pasisėmę iš Kristaus tiesos ir
meilės, galime praturtinti žmones dabar Lie-
tuvoje, išeivijoje?

Žiūrint kiek į praeitį... (istorinis žvilgsnis)
• Jaroslav Pelikan. Jesus Through the Centuries. His

Place in the History of Culture. Yale University Press, 1985.

Klausimas: Kokį Kristaus įvaizdį mums savyje puoselėti ir skleisti
šiais laikais?
Tai mūsų dėmesio, svarstymo ir įgyvendinimo vertos temos ir išvados

– Kęstutis A. Trimakas

Iõ Ateitininkû gyvenimo
Medñiagâ siûsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org
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Čikagos Partizano Daumanto/Prano Dielininkaičio kuopos penkto ir šešto skyriaus mergaitės susirinkimo metu lapkričio 2 d. Ateitininkų
namuose, Lemonte. Iš k: Viktorija Annarino, vadovė Elzytė Lietuvninkienė, Vaida Narytė, Daina Polikaitytė ir Marija Čyvaitė.

Dainos Čyvienės nuotr.

Iššūkis ne tik galvoti,
bet ir veikti
Ruošiantis 100 m. ateitininkijos sukakčiai

Rinkimai į ŠAA Tarybą
Kvietimas kandidatuoti

2009 metais bus renkama nauja
Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba
(ŠAAT). Kviečiame kandidatuoti ar
kitus siūlyti. ŠAA Tarybos nariu gali
būti renkamas kiekvienas ateiti-
ninkas, sulaukęs aštuoniolikos metų
ir išbuvęs ateitininku ne mažiau kaip
penkerius metus. Tarybos narys gali
eiti ir kitas pareigas ateitininkų orga-
nizacijoje. ŠAA Tarybos nario kaden-
cija yra treji metai.

Kandidatavimo anketas rasite
ateitininkų tinklalapyje

www.ateitis.org.

Daugiau informacijos suteiks
ŠAAT nominacijų komisijos narė
Loreta Grybauskienė, el. paštas:
Vlasr@aol.com tel.: (708) 349-7426

Kuriame žodžių galią
Prisimintas jaunučių susirinkimas, įvykęs
Ateitininkų namuose, Lemonte, spalio 5 d.

Mūsų gyvenime žodžiai labai svar-
būs. Todėl mes savo būrelyje, ateiti-
ninkų susirinkime, kalbėjome apie žo-
džius — kaip yra svarbu vartoti gerus
ir padrąsinančius žodžius. Tai, ką mes
sakome kitus gali padaryti liūdnus ar
linksmus. Todėl visada reikia pagalvoti
ir sakyti tik gražius ir gerus žodžius.

Daina Maleiškaitė, 2 sk.

Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba
paskelbė 2008/2009 veiklos metų šūkį:
„Kurkime kultūrą Kristaus tiesoje”. Kun.

Kęstutis Trimakas ragina šią temą išsamiau pagvildenti,
ruošiantis švęsti ateitininkijos šimtmetį. Jis siūlo klausimus
diskusijoms ir pateikia sąrašą knygų papildyti diskutuojamas
minis. Šia medžiaga galima naudotis šeimose ir draugų
suėjimuose bei vienetų susirinkimuose.

Studentai! Dėmesio!
SAS centro valdyba ir Čikagos studentų atei-
tininkų draugovė kviečia visus studentus į
susirinkimą ir suvažiavimą penktadienį, lap-
kričio 28 d., 2:30 val. p. p. Ateitininkų na-
muose, Lemonte.

Suvažiavimo metu bus renkama
nauja studentų ateitininkų sąjungos
valdyba. Norintys kandidatuoti tu-
rėtų pranešti dabartinei valdybai iki
lapkričio 21 d.

Po suvažiavimo vyks pabendra-
vimas su finansų žinovu Gyčiu
Petkumi, kuris pasidalins mintimis
apie dabartinę ekonomiką. Bus ir
vaišės. Kviečiami visi studentai!

Registracija MAS
Žiemos kursams
Moksleivių ateitininkų sąjungos

centro valdybos ruošiami pasau-
lėžiūriniai žiemos kursai įvyks š. m.
gruodžio 26 – sausio 1 d. Amerikos
lietuvių Romos katalikų federacijos
stovyklavietėje Dainavoje. Kviečiami
visi moksleiviai nuo 9 iki 12 skyriaus.

Registracija jau prasidėjo ir tęsis
iki lapkričio 17 d. Registracijos infor-
maciją rasite moksleivių ateitininkų
tinklalapyje www.mesmas.org. Jei
turite klausimų, prašome kreiptis į
Dainę Quinn el. paštu: DLNQ@aol.
com arba telefonu: 708-349-7403.
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APIE ŠV. PAULIAUS MOKYMĄ

Traukinys vis dar 
važiuoja, bet tuštėja

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Spalio 31 d. ,,Drauge” skaitėme Donato Janutos aktualų straipsnį
apie šio dienraščio patalpas ir tėvus marijonus. Jį tikrai verta ati-
džiai pasiskaityti, pamąstyti ir imtis žygių. Janutos žodžiais ta-

riant, laikas žvelgti į ateitį, jeigu norime ,,Draugą” toliau turėti. ,,Po to,
kai tas traukinys išvažiuos iš stoties, mes jo nebepavysime”, rašo jis.

Jau ketvirti metai, kai spaudoje dalinuosi žiniomis apie išeivijos laik-
raščių padėtį. 2005 m. aprašiau ,,Amerikos lietuvio”, ,,Dirvos”, ,,Draugo”
ir ,,Lietuvių balso” laikraščių tiražus. Jų skaitytojai buvo tarsi keturiuose
vagonuose sėdintys keleiviai. Nuo 2006 m. pabaigos ,,Lietuvių balso” lei-
dimas buvo sustabdytas ir tas vagonas nuo mano analizės tapo atkabin-
tas. Likusių trijų laikraščių išplatinamų egzempliorių skaičius 2007 me-
tais, palyginti su 2006 metais, sumažėjo. Pernai metų apibendrinime pa-
stebėjau, kad vis didėja lietuvių skaičius Amerikoje, bet mažėja lietuviškos
spaudos skaitytojų skaičius. Pastebėjau tarsi nematomą, bet didėjančią
konkurenciją iš elektroninės žiniasklaidos pusės. Buvo siūloma tiesiai
šviesiai tam faktui žiūrėti į akis ir prideramai reaguoti.

Jau skaitėme oficialius pranešimus, laikraščių administracijų pateik-
tus US Postal Service (JAV Pašto tarnybai). ,,Amerikos lietuvis” 2008 m.
vidutiniškai spausdino 2,916 egzempliorių (2005 m. spausdinta 3,813 egz.,
2006 m. pakilo iki 3,925, o 2007 m. sumažėjo iki 3,612 egz.). Panašioje
ataskaitoje ,,Draugas” šįmet vidutiniškai spausdino 3,300 egz. (2005 m.
spausdinta 4,500, 2006 m. tiražas sumažėjo iki 3,700, 2007 m. tas skaičius
jau buvo 3,500). ,,Dirvos” 2008 m. vidutiniškai spausdinta 1,000 egz.
(2005, 2006 ir 2007 m. buvo toks pat – 1,300 egz). Kaip galima visa tai api-
bendrinti? Atrodo, kad traukinėlis rieda į tą pačią pusę, bet tempiami
vagonai tuštėja. Tai turėtų būti didelė paskata grįžti prie Janutos straips-
nio ir pažiūrėti, kas buvo sakoma ir kas siūloma, ypač ,,Draugo” atveju.

Januta primena neužmiršti ir būti dėkingiems tėvams marijonams už
jų didelę paramą dienraščio leidime. Jis pastebi, kad sukauptas didelis
kapitalas įdėtas ne kieno kito, bet mūsų pačių lietuvių. Straipsnio auto-
rius viliasi, kad marijonai, parduodami vienuolyno ir ,,Draugo” pastatus,
bus dosnūs ir dalį gausimų pinigų atiduos lietuviškos spaudos reikalams.
,,Prieš kelis metus panašiomis sąlygomis pranciškonai laisvu noru per-
davė pusę milijono dolerių New Yorko lietuviams”, teigia jis. Būtų galima
ginčytis dėl žodžių ,,laisvu noru” prasmės, nes priėjimas iki to taško parei-
kalavo advokatų, išlaidų ir teismų. 

Gana preciziškai Januta aptaria dabartinę ,,Draugo” padėtį, šiuo me-
tu dirbančius darbuotojus, susidarančias išlaidas, patalpų klausimą. Rei-
kia spėti, kad ši informacija yra teisinga ir ja galima naudotis planuojant
,,Draugo” ateitį. Vilties teikia jo teiginys, kad ,,Draugui” yra paruoštas
projektas internete leisti pilną kasdieninę laidą. Tiems, kurie norėtų to-
liau skaityti pavėluotai pristatomą popierinę versiją, tokia galimybė liktų.
Vienai ar kitai versijai būtų nustatyta prenumeratos kaina.

Atsižvelgiant į sutelktą informaciją ir daugybę galimų sprendimų,
man asmeniškai arčiausiai širdies yra elektroninis ,,Draugas”. Jeigu būtų
ir popierinė versija, ir ją užsisakyčiau sentimentalumo vedamas. Nors
Draugo fondas buvo įkurtas numatant galimybę, kad dabartinės patalpos
bus prarastos ir reiks naujų, nemanyčiau, kad savų patalpų įsigijimas bū-
tų toks kritiškas reikalas. Neturint didelių patalpų, yra gera proga pa-
siskirstyti darbais ir net dirbti savo namuose. Gražiu ir sėkmingu pa-
vyzdžiu turime ,,Draugo” kultūrinį priedą, kuris yra redaguojamas Lie-
tuvoje. Svarbu, kad būtų suprantama turima sistema bei technologija ir
artimai bendraujama su kitais spaudos komandos nariais. 

Kiek painiai skamba kalbos apie tėvus marijonus ir jų noras parduoti
patalpas ,,Draugui”. Reikia prisiminti, kad ,,Draugas” yra Lietuvių kata-
likų spaudos draugijos nuosavybė, o tos draugijos direktorių taryboje dau-
gumą turi tie patys tėvai marijonai. Čia jau darosi teisinė painiava, kurią,
aišku, galima atnarplioti. Dėl to gali likti nauja pelno nesiekianti organi-
zacija, kuri ,,Draugą” toliau globotų ir leistų. O gal tokiu nauju tėveliu
galėtų tapti Draugo fondas, jau turįs savo juridinį statusą? Tai pasauliečių
tvarkoma pelno nesiekianti organizacija. Norint viską įteisinti ir ,,naš-
laitį” ,,Draugą” ,,įsūnyti”, gali prireikti pakeisti dabartinius Draugo fon-
do įstatus ar kitus dokumentus. Kiek suprantu, pats dienraščio pavadi-
nimas ,,Draugas” nėra teisiškai apibrėžta marijonų ar Lietuvių katalikų
spaudos draugijos nuosavybė. Šiandien Jaunimo centre vykstantis Drau-
go fondo suvažiavimas gal norėtų ar turėtų tai pasvarstyti ir padaryti
atitinkamus nutarimus. 

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

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

PAVĖLAVĘS DRAUGO FONDO
RUDENS VAJUS

Su 400 dolerių:
Aldona Šmulkštienė, garbės na-

rė, iš viso 5,000 dol., Chicago, IL
Su 300 dolerių:
Dr. Jonas ir dr. Ona Daugirdai,

garbės nariai, iš viso 2,700 dol.,
Burr Ridge, IL

Su 200 dolerių:
Donatas ir Marian Greb, garbės

nariai, iš viso 5,705 dol., Piedmont,
CA

Stefa Šidlauskas iš viso 820 dol.,
Oak Lawn, IL

Su 100 dolerių:
Algis A. Regis, garbės narys, iš

viso 1,000 dol., Chicago, IL
Jurgis Lukaitis, garbės narys,

iš viso 1,100 dol., Peoria, IL
Patricia Nelia Paulauskas-Saulės

Corp., garbės narė, iš viso 1,250
dol., Chicago, IL

Jonas ir Ina Kasis, garbės nariai,
iš viso 1,500 dol., Orland Park, IL

Viktoras ir Roma Masčiai, gar-
bės nariai, iš viso 1,500 dol., Pinel-
las Park, FL

Gediminas ir Sigita Damašiai,
garbės nariai, iš viso 1,455 dol.,
Libertyville, IL

Dr. Algis ir Jūra Norvilos, iš viso
410 dol., Oak Lawn, IL

Vitas Vaičiulis, iš viso 200 dol.,
St. Petersburg Beach, FL

Marija Kuprienė, iš viso 800 dol.,
Cicero, IL

Dr. Birutė Kasakaitienė, iš viso
150 dol., Oak Lawn, IL

Su 75–60 dolerių:

Algis ir Dalia Urbučiai, iš viso
175 dol., Palos Heights, IL

Irena Veleckytė, iš viso 120 dol.,
Chicago, IL

Su 50 dolerių:
Kostas ir Vida Stankai, garbės

nariai, iš viso 2,350 dol., Homer
Glen, IL

Mečys Mikutaitis, iš viso 250
dol., Chicago, IL

Valentinas Bužinskas, iš viso 250
dol., Chicago, IL

Ramunė Račkauskienė, iš viso
550 dol., Oak Lawn, IL

Enata Skrupskelytė, iš viso 150
dol., Chicago, IL

Jonas Mežinskas, iš viso 140 dol.,
Oak Lawn, IL

Marija Noreikienė, iš viso 625
dol., Putnam, CT

Su 30 – 20 dolerių:
Gėnė Juodikis, iš viso 845 dol.,

Chicago Ridge, IL
Vita Žigmantienė, iš viso 20 dol.,

Chicago, IL
Dr. Joseph Kalvaitis, iš viso 450

dol., Chicago, IL
Vikorija Butkus, iš viso 20 dol.,

Chicago, IL
Danutė Norkaitis, iš viso 80 dol.,

Chicago, IL
Su 10–5 doleriais:
Stasys ir Ona Ruibiai, iš viso 370

dol., Oak Lawn, IL
Ada Dragūnaitis, iš viso 5 dol., La

Grange Park, IL
DF nuoširdžiai dėkoja visiems

aukotojams. 

Rudens vajaus laiškai jau iškelia-
vo nuolatinių talkininkų dėka. Ruduo
yra laukų, daržų ir sodų derliaus su-
rinkimo metas. Rudens vajus Draugo
fonde (DF) būdavo geriausias laikas
lėšoms telkti – kol dar nespaudžia
Kalėdų bei praeinančių metų išlaidos,
kol dar toli mokesčių atsiskaitymo
metas. Šio vajaus pradžia nebloga,
nes DF kai kurie nariai jau yra at-
siuntę savo įnašus. Tik aukotojų dos-
numu yra išlaikomas ,,Draugas”.

Rudens DF vajus bus sėkmingas,
jeigu kiekvienas dienraščio skaityto-
jas atkreips dėmesį į jam ar jai atsiųs-
tą laišką, užpildys atkarpą ir su čekiu
pridėtame voke grąžins ją DF. Labai
laukiame naujų Fondo narių, rėmėjų
ir garbės narių, kurie aukoja 1,000
dol. ar daugiau. Labai laukiame įnašų
papildymų, didinant ligšiolinį įnašą. 

,,Draugas” artėja prie šimtmečio,
ta proga bus išleistas specialus istori-
nis leidinys. Tame leidinyje bus su-
rašyti visų garbės aukotojų (paauko-
jusių 1,000 dol. ir daugiau) pavardės,
todėl prašome savo įnašus atsiųsti iki
šių metų gruodžio 1 d., kadangi tuo-
met bus baigiama ruošti knyga. 

Užtikrinkime ,,Draugo” gyvavimą
ir po 100 metų sukakties. Tai pada-
ryti galime aukodami DF. Rūpinki-
mės dienraščiu, kad jis būtų daugelio
lietuvių kasdieninis, nuolatinis drau-
gas, kad nugalėjęs visus sunkumus,
su viltimi žengtų į naują šimtmetį.

Rašydami testamentus, nepa-
mirškite dalį savo turto paskirti
Draugo fondui.  

Marija Remienė
Draugo fondo pirmininkė

Trečiadienio bendrojoje audienci-
joje dalyvavusiems maldininkams
sakytoje kalboje popiežius Benedik-
tas XVI tęsė katechezę skirtą visoje
Bažnyčioje minimiems apaštalo šv.
Pauliaus metams.

„Jei Kristus nebuvo prikeltas, tai
tuščias mūsų skelbimas ir tuščias
jūsų tikėjimas (...) ir jūs dar tebesate
savo nuodėmėse” (1 Kor 15, 14.17).
Šie laiško korintiečiams žodžiai la-

bai aiškiai byloja kaip Paulius supra-
to Kristaus prisikėlimo svarbą, –
kalbėjo popiežius bendrosios audien-
cijos dalyviams. Prisikėlimo įvykis
išsprendžia Kryžiaus dramos prob-
lemą. Paties Kryžiaus neįmanoma
paaiškinti. Kryžius be prisikėlimo bū-
tų nesuprantama drama. Velykų
slėpinio esmė yra ta, kad Nukryžiuo-
tasis prisikėlė. Tasai, kuris buvo nu-
kryžiuotas ir kurio nukryžiavime

RUDENS VAJAUS ĮNAŠAI DF

mums buvo apreikšta begalinė Dievo
meilė, prisikėlė ir dabar gyvena tarp
mūsų.

Čia reikia patikslinti, – sakė
popiežius, – kad Pauliui rūpėjo ne
tik nuoseklus teologinis šių teigi-
nių argumentavimas. Jam svarbiau-
sia buvo skelbimas; jo mokymo klau-
sančių žmonių abejonių sklaidymas.
Kryžiaus žinia tai ne tik teorija, bet

pirmiausia krikščioniško gyveni-
mo tikrovė. Gyvenimas tikėjimu į
Jėzų Kristų, gyvenimas jo meile ir
tiesa reikalauja ištvermingo ištikimo
jo sekimo kiekvieną dieną, implikuo-
ja kančią ir išsižadėjimus. Krikš-
čionybė nėra patogus kelias. Tai vei-
kiau nuolatinis kopimas aukštyn,
sunkus kopimas, bet ne aklai ir
apgraibomis,            Nukelta į 9 psl.
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PABUDOME IR KELKIMĖSPABUDOME IR KELKIMĖS
Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo 20–mečio jubiliejų prisimenant

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Apie poreikį surengti Sąjūdžio
steigiamąjį suvažiavimą, kaip rei-
kalingą demokratijos įtvirtinimo pro-
cedūrą, buvo diskutuojama dar 1988
metų vasarą. Formalus suvažiavimo
tikslas buvo priimti įstatus ir progra-
mą, išrinkti vadovaujančiuosius orga-
nus, suburti vietines organizacijas.
Štai 1988 m. spalio pradžioje įvyko
Estijos ir Latvijos Liaudies frontų su-
važiavimai jų sostinėse. Tik kažkodėl
Vilniuje delsta. Galbūt turėjo įtakos
rugsėjo 28–29 d. įvykiai ir vėliau kilu-
si Lietuvos komunistų partijos vado-
vybės krizė? Valdžia ilgokai nenorėjo
nagrinėti net suvažiavimo salės klau-
simo. Iš pradžių buvo norėta pasiten-
kinti Profsąjungos rūmų patalpomis,
tačiau paskutinę akimirką buvo ap-
sispręsta pasirinkti Vilniaus sporto
rūmus.

Suvažiavimas turėjo ne vien tik
formalią organizacinę užduotį. No-
rėta, kad lietuviams suvažiavimo
mintis Vilniuje sietųsi su reikšmin-
gomis tradicijomis, kai tokios patrio-
tinės manifestacijos čia vyko 1905 bei
1917 metais. Akivaizdu, panašios są-
sajos su praeitimi būsimam suvažia-
vimui teikė išskirtinę tautinio atgimi-
mo reikšmę. Jam buvo rengtasi atsa-
kingai. Dar rugsėjo 6 d. organizavosi
komitetas, kuriam vadovavo Alvydas
Medalinskas. Nuo spalio pradžios
vyko vietinių Sąjūdžio rėmimo orga-
nizacijų delegatų rinkimai. Jų būta
daugiau nei tūkstančio, o sąjūdiečių
buvo priskaičiuojama iki 180,000. Į
suvažiavimą išrinkti 1,127 atstovai,
iš jų 96 proc. – lietuvių, o likusieji de-
vyni lenkai, aštuoni rusai bei šeši
žydai. Beje, dar prieš savaitę Sąjūdis
kartu su LKJS CK suruošė konferen-
ciją dėl kitų tautų atstovų paskatini-
mo dalyvauti Sąjūdžio suvažiavime.
Anot straipsnio, pasirodžiusio spalio
18 d. ,,Komjaunimo tiesoje”, nepai-
sant organizatorių pastangų, kitatau-
čių atstovai tuo metu nepareiškė
didesnio pasitikėjimo lietuvėjančia
Lietuva. Tiesa, suvažiavimą sveikino
baltarusių ir lenkų bendruomenių
atstovai.

Manau, kad ,,Draugo” skaityto-
jams būtų įdomu sužinoti, kas su-
važiavime dalyvavo. Du trečdaliai
buvo vyrai: 299 valstiečiai, 202 dar-
bininkai, 459 tarnautojai. Pagal pro-

fesijas daugiausia buvo menininkų ir
mokslininkų – 283. Visiems jiems bu-
vo būdinga didesnė ar mažesnė po-
žiūrių kaita, susijusi su prasidėjusiu
demokratijos procesu. Galbūt dėl to
suvažiavimo dalyviai buvo tolerantiš-
ki, atviri kintančiai tikrovei ir opti-
mistiški.

Virgilijus Čepaitis savo straip-
snyje ,,Su Sąjūdžiu už Lietuvą”, iš-
spausdintu 2005 m. ,,Kultūros barų”
aštuntame numeryje, prisimena su-
važiavimo emblemos atsiradimo isto-
riją. Ją sukūrė architektas Algiman-
tas Nasvytis ir dailininkas Giedrius
Reimeris. Emblemoje buvo pavaiz-
duotas trikampis su tekančia saule ir
Gedimino stulpais. Beje, suvažiavimo
emblema tapo ir Sąjūdžio simboliu,
kuris priminė Apvaizdos akį ant
vieno dolerio banknoto.

Vertėtų pastebėti, kad Sąjūdžio
steigiamasis suvažiavimas vyko ne-
trukus po to, kai nuo vadovavimo
buvo nušalintas LKP sekretorius R.
Songaila. Nuo tada įtampa tarp val-
džios ir Sąjūdžio sumažėjo. Po tru-
putį buvo tenkinami Sąjūdžio reika-
lavimai. Atrasta užuovėja ir didžiau-
siose tuomet šalyje patalpose – Vil-
niaus sporto rūmuose. Visą suvažia-
vimą transliavo Lietuvos televizija ir
radijas. Kadangi spalio 22–23 d. buvo

savaitgalis, tomis dienomis tie, kurie
nepakliuvo į Sporto rūmus, buvo
,,prilipę” prie televizijos ekranų ar
radijo imtuvų.

Gal daugelis primiršo, kokią
reikšmę Sąjūdžio steigiamasis suva-
žiavimas turėjo tuometiniam pasau-
liui? Į šį įvykį sugužėjo net 400 kore-
spondentų iš 17 šalių. Jiems buvo
ruošiamos spaudos konferencijos pa-
čiomis aktualiausiomis Lietuvai te-
momis, o vadovavo joms prityręs žur-
nalistas Algimantas Čekuolis. Ypač
jautrūs buvo klausimai, susiję su
1939–1940 m. įvykiais, į kuriuos gan
drąsiai atsakinėjo istorikai Alfonsas
Eidintas, Gediminas Rudis bei Liu-
das Truska.

Suvažiavime dalyvavo beveik
visa LKP vadovybė su naujuoju pir-
muoju sekretoriumi. Algirdas Bra-
zauskas net du kartus lipo į tribūną
ir buvo sutiktas ne mažesniais ploji-
mais kaip ir Sąjūdžio vadovai. Prisi-
minkime Brazausko tartus žodžius:
,,Komunistų partijos aukščiausias
tikslas – tarnauti liaudžiai. Todėl ir
šūkį ‘Partijos planai – liaudies planai’
šiandien turėtume pakeisti šūkiu
‘Liaudies planai ir norai – partijos
planai!’” Po šių žodžių pasigirdo nesi-
baigiantys plojimai.

Labai taikliai istorikai Česlovas
Laurinavičius ir Vladas Sirutavičius
prisimena, kad tuometinė valdžia
neslėpė pasitenkinimo tokia Sąjūdžio
veikla. Geriausias to įrodymas galėjo
būti Brazausko perduoti Michailo
Gorbačiovo (Michail Gorbačiov) svei-
kinimai ir linkėjimai Lietuvos liau-
džiai ir... Sąjūdžiui. Sąjūdis pasiuntė
laišką Gorbačiovui, kuriame reiškė
padėką už pertvarkos ir viešumo ini-
ciatyvą. Taip tą faktą dokumentuoja
savo knygoje ,,Baltijos kraštų kelias į
nepriklausomybę: įvykių komen-
taras” disidentas, ilgus metus gyve-
nęs JAV Vytautas Skuodis: ,,Mes dir-
bame petys petin su partija. Mes sie-
kiame federalinės Tarybų Sąjungos
sanklodos stiprindami Tarybų Lie-
tuvą... Prašome padėti Lietuvai įgyti
suverenumą TSRS šeimoje... Sąjūdis
neišklys iš kelio, kuriame įgyvendina-
mos gilios ir konstruktyvios mūsų
gyvenimo permainos.”

Į Sąjūdžio suvažiavimą buvo
pakviesta ir Lietuvos Laisvės Lygos
vadovybė. Tai buvo pirmas atvejis,
kai Antanas Terleckas turėjo tokį
patį statusą, kaip ir valdžios atstovai.
Toks atvejis buvo tiesioginė rugsėjo
28–29 d. įvykių pasekmė. Terleckas
aiškiai ir atvirai išdėstė pagrindinius
Lygos teiginius. Jo kalba, kaip ir Bra-
zausko, buvo palydėta plojimais.

Suvažiavime jautėsi ir ryšiai su
išeivija. Sveikinimą atsiuntė santa-
rietis Valdas Adamkus. Dalyvius as-
meniškai sveikino Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės pirmininkas Vytautas
Bieliauskas bei poetė iš Australijos
Lidija Pociūtė-Šimkienė, o tarp stebė-
tojų buvo VLIK‘o įgaliotas Europos
Parlamento Baltų reikalų grupės
generalinis sekretorius Algis Kli-
maitis bei ,,Amerikos balso” lietuviš-
kosios redakcijos korespondentas
Romas Sakadolskis.

Suvažiavimo dokumentai nero-
do, kad jame būtų keliamos kokios
politinės dilemos. Anot sąjūdiečio
Virgilijaus Čepaičio, dar iki suvažia-
vimo organizaciniam komitetui pa-
vyko sutarti dėl pagrindinės Sąjūdžio
apibrėžimo formulės: ,,Lietuvos per-
sitvarkymo Sąjūdis yra savaveiksmis
politinis judėjimas, kuris remia ir gi-
lina Sovietų Sąjungos Komunistų
partijos vadovybės pradėtą socialis-
tinės visuomenės persitvarkymą de-
mokratijos ir humanizmo pagrin-
dais.” Formuluotei pritarė LKP CK.
Tai suvažiavimui suteikė teisėtumo.

Suvažiavimo metu priimta net 30
rezoliucijų, tarp jų ir rezoliucija ,,Dėl
Lietuvos TSR suverenumo sampra-
tos”. Joje buvo teigiama: ,,Turi būti
įgyvendintas Konstitucijos garantuo-
tas (tikriausiai turėta galvoje TSRS
Konstitucija) Lietuvos TSR nacio-
nalinis ir valstybinis suverenumas,
teisė pasirinkti veikimo būdą tarp-
tautiniuose santykiuose, savo visuo-
meninę politinę sistemą, spręsti kitus
valstybės vidaus gyvenimo klau-
simus.”

Kadangi visų suvažiavimo rengi-
nių programa nebuvo paslaptis, ti-
kėtina, kad valdžios vyrai ją buvo
gerai išstudijavę.    Nukelta į 11 psl.

V. Landsbergis, A. Čekuolis, A. Buračas, B. Kuzmickas steigiamojo suva-
žiavimo spaudos konferencijoje.

Sąjūdžio iniciatyvinė grupė. Pirmoje eilėje: V. Daunoras, V. Bubnys, J. Marcinkevičius, S. Pečiulis, B. Kuzmickas, K.
Prunskienė, J. Bulavas, M. Lukšienė, V. Čepaitis, V. Tomkus, S. Geda, V. Landsbergis. Antroje eilėje: A. Šaltenis, R.
Rajeckas, A. Maldonis, V. Pakalniškis, A. Nasvytis, A. Juozaitis, V. Petkevičius, R. Ozolas, V. Radžvilas, J. Minkevičius,
J. Juzeliūnas. Trečioje eilėje: A. Medalinskas, A. Žebriūnas, A. Kaušpėdas ir Z. Vaišvila.



DRAUGAS, 2008 m. lapkričio 8 d., šeštadienis  5

ČIKAGOJE PRASIDEDA RENGINIAI, 
SKIRTI LIETUVOS 1000–MEČIUI PAMINĖTI
DALIA CIDZIKAITÈ

Ką tik Lietuvoje ir išeivijoje nu-
vilnijo Švč. Mergelės Marijos apsi-
reiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejus.
Nespėjus nė atsikvėpti, jam iš paskos
seka Lietuvai taip pat svarbi data –
2009–aisiais metais sukaks 1000 me-
tų, kai Lietuva pirmą kartą buvo pa-
minėta istoriniuose šaltiniuose. Vos
prieš kelias dienas, spalio 28 d.,
Lietuvoje, kur ir vyks didžiausi šiai
progai skirti renginiai, visuomenei
buvo pristatyta programa ,,Vilnius –
Europos kultūros sostinė 2009” – tai
viena iš pagrindinių Lietuvos 1000-
mečiui skirtų renginių dalis. Čikagoje
šią Lietuvai svarbią datą paminėti
pirmasis ėmėsi Lietuvos Respublikos
gen. konsulatas Čikagoje. 

Pirmasis Lietuvos vardo pami-
nėjimo tūkstantmečio šventinio ciklo
Čikagoje atidarymas įvyks dar šiais
metais – lapkričio 28 d. LR gen. kon-
sulatas Čikagoje ir ,,Show centras”
visus lietuvius, gyvenančius Čikagoje
ir jos apylinkėse, amerikiečius bei
svečius, kurių tą Padėkos savaitgalį
turėtų tikrai netrūkti, juk Pasaulio
lietuvių centre vyks XIV Mokslo ir
kūrybos simpoziumas, kviečia į tikrai
neįprastą renginį. Tą dieną ,,Park
West” koncertų salėje įvyks bendras
Andriaus Mamontovo ir M. K. Čiur-
lionio styginių kvarteto koncertas
,,Geltona. Žalia. Raudona”. 

Apie šį netradicinį renginį, ap-
jungsiantį populiarią rock ir klasi-
kinę muziką, jau buvo užsiminta po-
kalbyje su buvusiu LR gen. konsulu
Čikagoje Arvydu Daunoravičiumi.
Šįkart apie renginį sutiko daugiau
papasakoti gen. konsulato darbuoto-
jas Ramūnas Astrauskas. Kaip ir
ankstesni LR gen. konsulato rengti

renginiai, šis koncertas kviečia susi-
burti visų kartų, išeivijos bangų ir
amžiaus lietuvius, taip pat ir ame-
rikiečius. Ne veltui koncertas įvyks
amerikiečiams gerai pažįstamoje
koncertų salėje ,,Park West”, kurią
konsulatui išnuomoti su nuolaida pa-
dėjo Čikagos miestas. Apie lietuvišką
muziką ir Lietuvos tūkstantmetį nie-
ko negirdėjusius klausytojus ameri-
kiečius informuos ir vilios netrukus
pasirodysiantis straipsnis Čikagoje
platinamame laikraštyje ,,Chicago
Reader”. 

Koncerte dalyvaus muzikantas iš
Lietuvos Mamontovas ir 1968 metais
Lietuvoje susikūręs, bet JAV dar nė
karto nekoncertavęs M. K. Čiurlionio
styginis kvartetas. Toks bendras du
skirtingus muzikos žanrus apjung-
siantis jų koncertas vyks tik tą vieną
vakarą, po jo Mamontovas ir kvarte-
tas pasuks skirtingais keliais: muzi-
kantas važiuos į kitus lietuviškus
telkinius JAV, kur pristatys savo
naują albumą, o Čiurlionio kvartetas
koncertuos Boston ir Washington,
DC salėse.

Kitas renginys, skirtas Lietuvos
1000–mečiui paminėti, įvyks iš karto
po Naujųjų metų – 2009 m. sausio 9
d. Chicago Cultural Center bus ati-
daryta dviejų grafikių iš Lietuvos
paroda ,,Two Lithuanian Printma-
kers: B. Zokaitytė and N. E. Vertel-
kaitė” (Dvi lietuvių grafikės: B.
Zokaitytė ir N. E. Vertelkaitė). Paro-
dos atidaryme sausio 9 d. dalyvaus ir
abi grafikės iš Lietuvos, tad nepra-
leiskite progos. Parodą parengti pa-
siūlė Jaunimo centro Čiurlionio ga-
lerija, parodos kuratorė Sofija Žutau-
tas. Paroda veiks iki kovo 29 d. 

2009 m. kovo 8–ąją į vieną šiuo
metu prestižiškiausių salių Čikagos
mieste – Harris Theater – pakvies
,,Dainavos” ansamblis ir buvę čika-
giškiai, pianistai Sonata ir Rokas Zu-
bovai. Tai irgi Lietuvos 1000–mečiui
pagarsinti skirtas renginys. Specia-

liai ta proga žinoma Lietuvos kom-
pozitorė Nijolė Sinkevičiūtė parašė
penkių dalių kūrinį chorui ir dviems
fortepijonams ,,Lietuviška siuita”.
Kūrinys beveik parašytas ir ,,Daina-
va” jau ėmėsi repetuoti.

Pavasariop gen. konsulatas Čika-
goje pakvies į šiuo metu po Europą
sėkmingai keliaujančią fotografo Ma-
riaus Jovaišos fotoparodą ,,Neregėta
Lietuva”. Nors dar nežinoma nei tik-
sli data, nei vieta, Astrausko teigimu,
paroda tikrai vyks vienoje iš Čikagos
miesto centre esančių galerijų, o vė-
liau ją galės pamatyti ir lietuviški
telkiniai Jaunimo centre Čikagoje
ir/ar Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte. Beje, parodai pasibaigus auto-
rius žada bent keletą nuotraukų
padovanoti gen. konsulatui.

Kitų metų rudeniui atėjus gen.
konsulatas Čikagoje planuoja dar du
renginius: Mūzos Rubackytės kon-
certą ir virtualaus lietuvių kultūros
centro parodą. Pastarasis sumany-
mas, pasak Astrausko, ateityje galbūt
galės virsti tikrove – ir gausiausias
lietuvių telkinys Amerikoje turės

savo Lietuvos kultūros centrą, pana-
šų į prancūzų, italų, vokiečių ir kitų
konsulatų jau sėkmingai gyvuojan-
čius kultūros centrus Čikagoje, kur
vyktų paskaitos, koncertai, susibūri-
mai ir kiti renginiai, skirti tiek lietu-
viams, tiek čikagiškiams, tiek miesto
svečiams.

Tad kviečiame visus dalyvauti
Lietuvos 1000–mečiui skirtuose ren-
giniuose, atvykti ne tik patiems, bet
ir draugus, pažįstamus ir bendradar-
bius pasikviesti. Primename, jog pir-
masis LR gen. konsulato Čikagoje
renginys įvyks jau nepraėjus nė
mėnesiui.

Andriaus Mamontovo ir M. K.
Čiurlionio styginių kvarteto bendras
koncertas įvyks 2008 m. lapkričio 28
d. 8 val. v. ,,Park West” koncertų salė-
je (322 West Armitage Ave., Chicago,
IL 60614; www.parkwestchicago.
com). Bilietus galima įsigyti www.
ticketmaster.com ir parduotuvėje
,,Lietuvėlė” (5741 South Harlem
Ave., Chicago, IL 60637; tel.: 773-
778-1362).

Lietuvos 1000-mečiui skirtus renginius pradės M. K. Čiurlionio styginių kvartetas.                       
Eugenijaus Krukovskio nuotr.

Andrius Mamontovas.
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Kauno arkivyskupas Sigitas
Tamkeviçius õvençia jubiliejû

Baigèsi katalikû-musulmonû forumas

Prancùzija nesugebèjo îtikinti 
Lietuvos dèl Rusijos 

Kaunas, lapkričio 7 d. (ELTA) –
Garbų 70 metų jubiliejų švenčia Kau-
no arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.

S. Tamkevičius gimė Lazdijų ra-
jone. Kaune baigęs Kunigų seminari-

ją, 13 metų buvo vikaras Alytaus,
Lazdijų, Prienų, Simno ir kitų miestų
bei miestelių bažnyčiose, 8 metus –
klebonu Kybartuose.

Nuo 1972 iki 1983 m. S. Tamke-
vičius leido ,,Lietuvos bažnyčios kroni-
ką”, buvo vienas iš  Katalikų komiteto
tikinčiųjų teisėms apginti steigėjų.

Už visą tą darbą, kaip šiandien
pats juokauja, užsidirbo ,,premiją”.
Prieš 25 metus teismas Kaune jį nu-
teisė kalėti 10 metų ,,už antivalstybi-
nę veiklą”. Bausmę arkivyskupas at-
liko Urale ir Mordovijos kalėjimuose,
buvo ištremtas į Sibirą.

,,Aš nelaikau tų metų išmestais
iš savo gyvenimo, – sakė  arkivysku-
pas S. Tamkevičius. – Jie buvo reika-
lingi, nes žmogus, nepatyręs vargo,
kažin ar gali būti pilnas žmogus. Ta
mokykla – akademija, kurią aš praė-
jau, davė ne tik man naudos.”

,,Aš labai gerai jaučiuosi šian-
dien, manau, kad mano 70 metų ne-
tuščiai praėjo. Visko mano gyvenime
buvo – ir džiaugsmo, ir liūdesio, bet
šiandien prisimenu tik džiaugsmą”, –
sakė Kauno arkivyskupas S. Tamke-
vičius.

Vilnius, lapkričio 7 d. (BNS) –
Prezidentas Valdas Adamkus trečią
kartą kreipėsi į Konstitucinį Teismą
(KT) dėl išvados, ar nebuvo pažeistas
Seimo rinkimų įstatymas Visagino-Za-
rasų vienmandatėje rinkimų apygar-
doje.

Prezidentas prašo KT pateikti iš-
vadą, ar per Seimo rinkimus nebuvo
pažeistos Seimo rinkimų įstatymo
nuostatos, įtvirtinančios slapto balsa-
vimo principą ir demokratinę rinkimų
tvarką, kurios laikymasis yra būtinas
rinkimų rezultatų pripažinimui teisė-
tais.

Į prezidentą dėl Seimo rinkimų įs-
tatymo pažeidimų kreipėsi Liberalų ir
centro sąjungos kandidatė į Seimo na-
rius Dalia Štraupaitė ir Liberalų ir

centro sąjungos (LiCS) pirmininkas
Artūras Zuokas. D. Štraupaitė teigė
turinti įtarimų, kad kai kurie rinkėjų
parašai galėjo būti padirbti.

Šiuo metu KT nagrinėja Socialde-
mokratų partijos kreipimąsi dėl gali-
mų rinkimų pažeidimų Vilniaus Šeški-
nės apygardoje, kur po balsų perskai-
čiavimo socialdemokratės Vilijos Blin-
kevičiūtės pergalė virto jos pralaimėji-
mu, o nugalėtoju paskelbtas konserva-
torius Audronius Ažubalis.

V. Adamkus jau patenkino ir Tė-
vynės sąjungos-Lietuvos krikščionių
demokratų prašymą kreiptis į KT dėl
rinkimų rezultatų Lazdijų-Druskinin-
kų vienmandatėje apygardoje, tačiau
KT kol kas dar nėra paskelbęs, ar pri-
ims šį prašymą nagrinėti.

Prezidentas vèl kreipèsi �  
î Konstitucinî Teismâ�   

Atkelta iš 1 psl.               kad
pirma-dienį įvyksiančiame paruošia-
majame Bendrijos šalių užsienio min-
istrų su-sitikime būtų susitartą dėl
pareiškimo, jog Rusija įvykdė ne visas
jai iš-keltas sąlygas.

„Manau, kad ministrai priims su-
sitarimą, artimą tam, apie kurį kal-
bėjo Didžioji Britanija”, – sakė vienas
diplomatas. Jis nurodė, jog Lenkijos
nuostata panaši, kaip ir Lietuvos, ta-
čiau ją galima įtikinti persigalvoti,
jeigu pirmadienį Briuselyje susitik-
siantys ES šalių užsienio reikalų mi-
nistrai „nustatys griežtas sąlygas”.

Pranešama, kad Didžioji Brita-
nija ir Graikija taip pat ketina laiky-
tis griežtosios linijos, tačiau jos neat-
meta galimybės atnaujinti derybas su
Maskva, kuriose būtų sprendžiami
kai kurie ypač svarbūs klausimai, to-
kie kaip energijos išteklių tiekimas ir
parama sprendžiant tarptautines
problemas, tarp jų – ir Irano.

Vienas Lenkijos šaltinis nusis-
kundė, jog „kai kalbama apie Rusiją,

mes laikomi ramybės drumstėjais.
Tačiau yra priešingai – mes kovo-
jame, kad būtų gerbiamos europietiš-
kosios vertybės.”

Lietuva praėjusią savaitę aštriai
kritikavo Prancūzijos užsienio reika-
lų ministro Bernard Kouchner pa-
reiškimą, kad ES ir Rusijos derybos
gali būti atnaujintos per ES ir Rusijos
viršūnių susitikimą, kuris įvyks
Nicoje lapkričio 14 d.

Europos Komisija ketvirtadienį
tvirtino, jog jos mandatas derėtis su
Maskva Bendrijos vardu tebegalioja,
tačiau pabrėžė norinti gauti ES šalių
sutikimą prieš atnaujinant tokias de-
rybas.

ES išorinių ryšių komisarė Beni-
ta Ferrero-Waldner sakė, kad derybos
„nėra dovana Rusijai”. „Tai nereiš-
kia, kad reikalai bus tvarkomi kaip
įprasta, nes mes negalime priimti da-
bartinės padėties Gruzijoje”, – komi-
sarė sakė Europos Parlamento užsie-
nio reikalų komiteto posėdyje.

Vilnius, lapkričio 7 d. (ELTA) – Sostinėje duris atvėrė vienas didžiausių šaly-
je šiuolaikinių laisvalaikio ir prekybos centrų ,,Panorama”. Jame įrengta dau-
giau nei 170 prekybos ir paslaugų vietų: 140 drabužių, avalynės ir kitų par-
duotuvių, daugiau nei 20 restoranų, kavinių ir laisvalaikio praleidimo vietų.
Daugiau nei 20 parduotuvių Lietuvoje pristatomos pirmą kartą. ,,Panorama”
įsikūrė sostinės Žvėryno mikrorajone, greta judriausių gatvių, todėl išsiskiria
ne tik didžiausia Baltijos šalyse požemine automobilių stovėjimo aikštele, bet
ir savitais architektūros bei įrengimo sprendimais. Bendrovė ,,E.L.L.
Nekilnojamas turtas” į ,,Panoramą” investavo 270 mln. litų. 

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Rytû Europa – ekonominèje duobèje 

Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius.
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.

Atkelta iš 1 psl.
Forumo dalyvius  priėmė popie-

žius Benediktas XVI. Šventasis Tėvas
sakė, jog jis maldoje lydėjo Forumo
darbus, gerai suprasdamas, jog tai
yra dar vienas žingsnis link geresnio
krikščionių ir musulmonų tarpusavio
supratimo. Anot jo, šis bendras semi-
naras sužadino didelį susidomėjimą.
Reikia stengtis, kad teigiami musul-
monų-krikščionių dialogo rezultatai
ar įžvalgos neapsiribotų tik siauru
specialistų rateliu, tačiau pasiektų
abiejų religijų tikinčiųjų kasdieninį
gyvenimą.

Anot jo, šis bendras seminaras
sužadino didelį susidomėjimą. Reikia
stengtis, kad pozityvūs musulmonų –
krikščionių dialogo rezultatai ar
įžvalgos neapsiribotų tik siauru
ekspertų rateliu, tačiau pasiektų
abiejų religijų tikinčiųjų kasdieninį
gyvenimą.

Popiežius trumpai pakomentavo
forumo temą apie „Meilę Dievui ir
meilę artimui”. Ši tema musulmonų
vadovų laiške „Bendras Žodis” buvo
pristatyta kaip krikščionybės ir isla-

mo širdis, užimanti centrinę vietą
abiejų religijų mokyme.

Šventasis Tėvas labai pabrėžė
žmogaus teisių svarbą. Nors krikš-
čioniškoji antropologija skiriasi nuo
musulmoniškos, Benedikto XVI nuo-
mone, abi religijos gali bendradar-
biauti skleidžiant pagarbą žmogaus
asmens orumui ir jo pamatinėms tei-
sėms. 

Audiencijoje Šventąjį Tėvą mu-
sulmonų delegacijos vardu sveikino
didysis Bosnijos ir Hercegovinos muf-
tijus Mustafa Ceric bei George Wa-
shington University (JAV) profeso-
rius Seyyed Hossein Nasr, musulmo-
nų eruditas, islamo minties ir dva-
singumo specialistas, žinomas ir ger-
biamas tiek Vakaruose, tiek musul-
monų kraštuose. Jis taip pat išdėstė
savo pastabas apie krikščionių ir mu-
sulmonų sambūvį.

Katalikų-musulmonų forumo da-
lyviai paskelbė bendrą pareiškimą.
Jame išdėstyta 15 punktų, kurie ats-
pindi katalikų ir musulmonų tradici-
jų sąlyčio taškus, skirtumus bei lū-
kesčius.

Atkelta iš 1 psl.
Londone Latvijos centrinio ban-

ko valdytojas užsiminė, kad juos labai
jaudina Islandijos likimas. Latviai bi-
jo panašaus likimo, nors šalis neturi
nepakeliamų užsienio skolų, bet kai
kurie vietiniai bankai, o ir skandina-
vų milžinai, esantys Baltijos šalyse,
kelia nerimą mūsų kaimynų banki-
ninkams. Baiminamasi, kad proble-
mos Latvijos finansiniame sektoriuje
gali atstumti užsienio investuotojus.
Vis dėlto ne kaimynai latviai dabar
sėdi didžiausioje finansinėje duobėje.

Pasak finansinių specialistų, vos
prieš savaitę daugiausiai klausinėta
apie Baltijos šalis, dabar atėjo Bulga-
rijos ir Rumunijos eilė. Bulgarai turi
didžiulį einamosios sąskaitos deficitą,
jį buvo bandoma pridengti paskolo-
mis ir investicijomis iš užsienio.

Visa tai gana gražiai atrodo po-
pieriuose, bet tikrovė kur kas pilkes-
nė. Didesnioji šių, skolintų, pinigų
dalis buvo „sukišta” į nekilnojamąjį
turtą, kurio burbulas jau sprogo, taip

pat didelę dalį pinigų nusinešė inflia-
cija.

Kaimyninė Rumunija, pati ne-
turtingiausia ES šalis, taip pat išgy-
vena sunkmetį. Vertinimo agentūros
smarkiai sumažino šalies vertinimus,
tai labai apsunkina Rumunijos gali-
mybes skolintis. Lėtėjanti ekonomika
ir krizė Europoje taip pat blogina ru-
munų, uždarbiaujančių užsienyje, pa-
dėtį. Manoma, kad jie vis mažiau pi-
nigų galės parsiųsti namo.

Krizė gali pristabdyti užsienio in-
vesticijų srautą į Rytų Europą. Tur-
tingi investuotojai pradėjo taupyti ir
vis atsargiau leidžia pinigus. Nesibai-
giančios pertvarkos, nesutvarkyta
infrastruktūra ir komunistinė patir-
tis gali sukliudyti Rytų Europos ša-
lims greit atsistoti ant kojų po šios
krizės.

Rytų Europos vyriausybės dabar
karštligiškai siekia pagerinti savo
makroekonominį vaizdą ir politiką bei
įsivesti eurą. Vis dėlto gilios finansi-
nės problemos niekur nedingsta.
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Lietuva nepajègi priimti 
grîžtançiû� emigrantû�

Eglè Lipeikaitè
Bernardinai.lt

Grįžtantiems emigrantams kyla
nemažai klausimų – ar galės atgauti
pilietybę, kur mokysis jų vaikai?
Klausimų kyla ir Lietuvoje gyvenan-
tiems – ar sugrįžus emigrantams liks
darbo vietiniams? Tačiau grįžusieji
ne tik gali išmokyti mus neduoti ky-
šių, bet ir kelti ekonomiką. Tuo metu
Lietuvių grįžimo į Tėvynę informaci-
jos centro direktorius Žilvinas Bie-
liauskas sako: „Tik iš vaikiško pat-
riotizmo galime sakyti: ‘visi grįžkite’”.

– Ar Lietuva yra pasirengusi
priimti sugrįžtančius emigran-
tus?

– Sudėtingas klausimas. Kalbėti
apie visus sunku, žiūrint, kurią grupę
imsime, iš kurios šalies grįžta ir pa-
našiai. Kitas klausimas, ar Lietuvoje
yra bendravalstybinė politika. Nors
ir įkurtos Ekonominės migracijos rei-
kalų ir Emigracijos ir išeivijos reikalų
komisijos, jos daugiau vedamos gerų
norų. Tačiau niekas negali pasakyti,
kad Lietuvoje išvystyta tikra ekono-
minė parama. Pavyzdžiui, kaip Izra-
elyje, kur išvystyta tikra emigran-
tams padedanti grįžti sistema – sug-
rįžusiems padedama susirasti darbą,
gyvenamą vietą ir panašiai. Tuo me-
tu Lietuvoje stinga veiksmų suderini-
mo, galimybių, lėšų ir t. t.

Jei grįžtančių emigrantų proble-
mos susijusios su bendromis proble-
momis, pavyzdžiui, nedarbas, jų ne-
galima vadinti specifinėmis grįžtan-
čiųjų problemomis.

Kitas reikalas – natūraliai besi-
vystanti ekonomika ir natūraliai susi-
klostančios sąlygos, kurios vieniems
paprasčiausiai palankios grįžti.  

Tremtinių grąžinimo į Lietuvą
programa, nors ir sulaukė nemažai
skandalų – buvo kalbama, kad gavę
čia butus juos parduoda ir gyvena kur
gyvenę – pastoviausia, iš tiesų rodan-
ti tai, ką galima vadinti valstybės pa-
sirengimu priimti grįžtančius.

Kitas pasirengimas susijęs su
kiekvieno mūsų pasirengimu. Kuo
geresnės sąlygos mums visiems gy-
venti valstybėje, tuo jos geresnės ir
grįžtantiems. Vieni gali grįžti ir dėl
giminių, turto ir panašiai, o kitiems
grįžimas gali būt tarsi katorga ir
grėsmė.

Šiuo metu Lietuva nepajėgi –
emigrantų grįžimas nėra pagrindinė
valstybės problema. Tačiau gerai, kad
apie tai kalbama, kad kuriamos įvai-
rios komisijos. Nors jos ir kritikuoti-
nos, bet tai, kad jos yra, kad yra toks
kaip mūsų institutas – tai yra ženk-
las, jog iš esmės suvokiama problema,
kažką mėginama daryti, ir tai jau
neblogai. Gal kai kurie politikai prisi-
imdami emigrantų globėjų vaidmenį
tokiu būdu siekia populiarumo, tačiau
atsiranda didesnė tikimybė, kad iš viso
to šurmulio kas nors išsivystys.

– Su kokiais sunkumais susi-
duria grįžę lietuviai?

– Įvairiais. Pavyzdžiui, anksčiau,
kai buvo kiti pilietybės įstatymai,
daugiausia klausimų kildavo dėl pi-
lietybės gavimo-atgavimo. Dabar
šiais klausimais išklausome ir pikto-
kų priekaištų, kad „valstybė nusisu-
ko” – apribojo dvigubos pilietybės ga-

vimą. Tačiau kadangi palikta teisė
vaikams turėti dvigubą pilietybę, šiuo
klausimu vis dar kreipiasi nemažai
žmonių.

Neseniai buvo toks atvejis. Iš Ka-
nados grįžusi šeima norėjo kuriam
laikui palikti Kanados pilietybę tu-
rintį vaiką seneliams. Tokiais atve-
jais tenka ieškoti būdų, kaip vaikas
galėtų pasilikti gyventi Lietuvoje
bent kuriam laikui: ar kreiptis dėl lai-
kino leidimo gyventi Lietuvoje, ar
kaip mūsų šalies piliečiui, ar ne, bet
jei kaip Lietuvos piliečiui, reikia įro-
dyti, kad jis turi teisę gauti pilietybę,
nes yra lietuviškos kilmės. Beje, jo
motina – ne Lietuvos, bet Kanados
pilietė. Tai – konkretus atvejis, ku-
riam reikia surinkti konkrečius do-

kumentus.
Emigrantams svarbus ir ryšio

palaikymas su Lietuva. Jei žiniasklai-
da dažnai skandalingą ir tragišką pu-
sę pabrėžia, tai teigiami dalykai lieka
nepastebėti ir svarbu, kad jie juos pa-
siektų.

Konkrečiai mūsų centras grįžimą
supranta labai plačiai. Grįžti į tėvynę
galima ir sumanymais, ir studijomis,
ir investicijomis, ir t. t. Turėti darbą
Lietuvoje galima ir fiziškai būnant
Naujojoje Zelandijoje. Kaip sakė R.
Šilbajoris: „Jei aš noriu grįžti tik šir-
dimi, ar nepriimsite manęs?” Kaip
mes galime sakyti, kad nepriimsime,
– žinoma, priimsime.

– Ar masiškai pradėję grįžti
emigrantai sukeltų problemų
valstybei?

– Specialistai vertina grįžtan-
čiųjų bangas, stengiamasi spėti, kaip
bus. Mūsų centras, kaip ir finansų
specialistas G. Nausėda, manome,
kad labai daug emigrantų negrįš, nes
daugiausia migravusių yra iš provin-
cijos. Jie juk bendrauja su savo arti-
maisiais ir žino, kokia padėtis Lietu-
voje. Jie žino, kad padėtis provincijo-
je nepagerėjo, o gal net ir pablogėjo.

– Kokių nusiskundimų dau-
gėja?

– Apskritai daugėja nusiskundi-
mų iš grįžtančių pensininkų. Nema-
žai pensinio amžiaus žmonių grįžta iš
Šiaurės Amerikos – jie ten užaugina
vaikus, ištekina dukras ir panašiai,
tada nutaria grįžti. Daugelis jų skun-
džiasi dėl sveikatos draudimo dalykų
Lietuvoje. Jie, čia grįžę, per mėnesį
už sveikatos draudimą moka 245 li-
tus. Per ketvirtį – apie 700 litų. Tik
dabar doleris pakilo, o prieš tai net ir
700 dol. pensiją gaunančiam asme-
niui – nemaži pinigai. Kažkada svei-

katos draudimas būdavo nemoka-
mas, nesvarbu, kurioje šalyje dirbai.
Tokiu būdu valstybė tarsi viliodavo
pensininkus.

Negaliu pasakyti, kiek, bet kaž-
kiek procentų būtent dėl to atsisakė
grįžti. Būtent dėl to jie nepirko čia
buto, jų anūkai negyveno Lietuvos
viešbučiuose ir negėrė lietuviško
alaus. Manau, summa summarum
tokia nuostata nenaudinga Lietuvai.
Naudingiau, kad jie savo pensijas iš-
leistų čia, Lietuvoje.

Be mano minėtų, taip pat kyla
klausimų dėl darbo paieškų, diplomų
pripažinimo, kalbų kursų, verslo ga-
limybių, nuolat skundžiamasi, kad
darbdaviai Lietuvoje neįvertina lietu-
vių užsienyje įgytos kvalifikacijos.

– Ar grįžusiems lietuviams
sunkiau varžytis darbo rinkoje?

– Darbdaviams dažnai yra minu-
sas tai, kad žmogus gyveno ir baigė
mokslus užsienyje, nes tokie turi di-
delių ambicijų. Kiek teko girdėti,
darbdaviai skundžiasi, kad grįžusieji
tiesiai pasako, jog už tą ar tą darbą
reikia mokėti daugiau. Tuomet jie
kaip ir nesivaržo su  kitais, nes nedir-
ba už bet kokį atlyginimą. Tačiau
pastaruoju metu teko girdėti, jog

darbdavių teigimu daugėja tokių, ku-
rie nebereikalauja tūkstančių ir su-
tinka su esamomis sąlygomis.

– Su grįžtančiais emigrantais
grįžta ir jų vaikai, kurie mokęsi
kitos šalies mokykloje sėda į lie-
tuviškus suolus. Ar mokyklos pa-
sirengusios juos priimti?

– Vienas iš pagrindinių grįžtan-
čių emigrantų klausimų ir yra ką da-
ryti su vaikais, ar yra išlyginamosios
klasės ir panašiai. Tenka aiškinti, net
tarpininkauti. Dėl to kyla nemažai
problemų – kartais vaikai net kalbos
nemoka.

Lietuvių mokyklos daugiau ar
mažiau pasirengusios priimti tokius
vaikus. Kai kurios jų tuo netgi didžiuo-
jasi. Jei paklaustumėte Švietimo ir
mokslo ministerijoje, pasakytų, kad
grįžtančių vaikų integracijai yra pa-
ruošta sistema. Visos išlygos, klasės,
papildomos valandos bent teoriškai
numatytos, o kaip yra iš tiesų – prisi-
pažinsiu, nė vienoje tokioje pamokoje
nesėdėjau.

– O kaip yra su socialinėmis
garantijomis?

– Grįžusieji, žinoma, gauna tą
patį, ką ir čia gyvenantys žmonės. Tai
priklauso nuo bendros padėties. Žino-
ma, koks grįžęs iš Skandinavijos šalių
gali sakyti „jūs vaikų nemylit, tokios
mažos išmokos vaikams”.

Būta diskusijų ir dėl lengvatų
grįžtantiems. Kai kurie studentai,
kurie mokosi užsienyje, klausia, ar
jiems verta grįžti baigus mokslus. Ta-
čiau jie save vertina geriau, mano,
kad jų diplomas,  gautas užsienyje,
geresnis. Nors taip yra nebūtinai, nes
ir Europoje, ir JAV taip pat yra viso-
kio lygio mokyklų – ir labai prastų.

Taigi baigęs užsienyje mokslus
studentas mano, kad grįžta su „koky-
bės ženklu”. Sunku tokiam pasakyti,
kad tu negali gauti   Nukelta į 13 psl.
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

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

Dr. VILIUS MIKAITIS
Dr. JUSTYNA STENGELE

Õeimos daktarai ir chirurgai
10811 W. 143rd St. Orland Park, IL 60467

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 708-460-2500
Valandos pagal susitarimâ

GGEEDDAASS MM.. GGRRIINNIISS,, MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

10400 75 St., Kenosha, WI 53142
((226622)) 994488--66999900

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

Trùkio, tulñies pùsl�s, krùties,
� ñarnyno, endokrinologinè ir
laparoskopinè chirurgija.
330000 BBaarrnneeyy DDrr..,, SSuuiittee AA

JJoolliieett,, IILL 6600443355
TTeell.. 881155--774444--00333300;; 

lliieettuuvviiõõkkaaii 881155--774444--88223300
wwwwww..cceenntteerrffoorrssuurrggeerryyaannddbbrreeaasstthheeaalltthh..ccoom

Chirurgai 

DDrr.. VViiddaa II..PPuuooddžžiiūnniieenn�
HHeeaalltthhyy CCoonnnneeccttiioonn

CChhiirroopprraaccttiicc && RReehhaabb CClliinniicc

Manualinè ir fizinè terapija, sporto
traumû specialistè, nugaros, kaklo ir
sânariû gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminû

patarimai.

1166554477 WW.. 115599 SSttrreeeett
LLoocckkppoorrtt,, IILL 6600444411 

TTeell.. 881155--883344--99007755//99007766
KKaallbbaammee lliieettuuvviišškkaaii

LLIINNAASS SSIIDDRRYYSS,, MM..DD..
Akiû ligos / Chirurgija/Akiniai

9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge

TTeell.. ((770088)) 663366--66662222
Holy Cross Hospital, #410S

TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Plastinè chirurgija

Stuburo ir skausmo ligos 

Chiropraktika ir 
manualinè terapija

Cardiac Diagnosis, LTD.
4901 W. 79th St.
Burbank, IL 60459

Tel. 708-424-2024
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Õirdies ir kraujagysliû ligos
Valandos pagal susitarimâ

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

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

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

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

Telefonas (708)-239-0909
� Manualinè terapija
� Chiropraktika
� Bioenergetinè kompiuterizuota îranga
� Kraujo tyrimai
� Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

DDrr.. PPEETTRRAASS VV.. KKIISSIIEELLIIUUSS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa

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

663300--994411--22660099

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 val. ryto iki 4 val. po pietų. Tel.: (773)-476-2655.

JJOONNAASS VV..PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD
TTEERRRRII DDAALLLLAASS PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD

AANNDDRREEWW EENNGGEELL,, MMDD
Illinois Pain Institute

Nugaros, sprando, galvos, sânariû,
sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû

skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.
EEllggiinn:: 884477--228899--88882222

MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

,,FORECLOSURE” AUKCIONAI:
APGAULĖ AR BŪDAS GREITAI

PRATURTĖTI?
JAV nekilnojamojo turto rinkai

išgyvenant ne pačius geriausius lai-
kus, kartas nuo karto pasirodo skel-
bimai apie aukcionuose parduodamą
nuosavybę, dažnai – dėl mokesčių įsi-
skolinimo (,,Tax foreclosure”). Pirkė-
jai viliojami pažadais įsigyti namą už
keletą viso labo procentų nuo jo
tikrosios rinkos vertės. 

Ne paslaptis, kad banko nusavin-
tų (foreclosed) nuosavybių rinkoje
spekuliuojantys asmenys iš to sugeba
neblogai uždirbti. Todėl jų vilionės
dalyvauti aukcionuose neretai pasiro-
do patrauklios ir žmonėms, nesido-
mintiems greitais praturtėjimo bū-
dais, o tik siekiantiems įsigyti išsva-
jotą nuosavą būstą ar ,,tokį, kaip kai-
mynų” atostogų namelį prie jūros.
Deja, retai įvertinama tai, jog visi,
profesionaliai besiverčiantys nekilno-
jamojo turto sandoriais, turi kur kas
daugiau žinių ir patirties, nei eiliniai,
atsitiktinai į šį verslą patekę žmonės.
Nekilnojamojo turto rinka yra labai
specializuota ir agresyvi bei nesvetin-
ga naujokams. Todėl nevertėtų, vien
susigundžius pažadais ir neįvertinus
galimos rizikos, pulti stačia galva į
sandorius, apie kuriuos nežinote be-
veik nieko, išskyrus tai, jog sumokėję
kelis šimtus dolerių galite (bet nebū-
tinai!) įsigyti prabangią priemiesčio
vilą ar lengvai uždirbti šimtus tūks-
tančių.

Ką reikėtų žinoti apie nuosavy-
bės aukcionus? Į aukcionus paten-
kanti nuosavybė yra nusavinama
praėjus tam tikram laiko tarpui, per
kurį savininkai, gavę formalų pra-
nešimą apie skolas, į jį nesureaguoja
ir nepadengia skolos. Perkant nuosa-
vybę tiesiogiai iš savininkų, kol ji dar
nėra pakliuvusi į aukcioną, rizika pa-
prastai yra mažiausia. Aukcione nuo-
savybė gali iš tiesų būti parduodama
už žemesnę nei rinkos kainą, tačiau
už pirkinį privalu iškart atsiskaityti
grynais (kartais iškart reikalaujama
sumokėti 5–10 proc. sumos, tačiau
likusius pinigus būtina sumokėti ne
vėliau nei per 30 dienų nuo pirkimo).
Deja, nors nuosavybės kaina ir nusta-
toma žemesnė, neretai pridėjus nesu-
mokėtas palūkanas bei kitus pinigi-
nius nuostolius, kuriuos patyrė sko-
lintojas, aukciono kaina staiga ,,išsi-
pučia” ir laimėti jį tampa sunkoka.
Jei įsiskolinimų daug, net pirminė
prašoma kaina gali gerokai viršyti
nuosavybės rinkos vertę. Taip pat ne
paslaptis, jog geriausi pirkiniai auk-
cionuose paprastai atitenka ne atsi-
tiktiniams, o ,,profesionaliems” pir-
kėjams – dėl pastarųjų patirties,
žinių bei išankstinio pasiruošimo.

Jei aukcione nuosavybės parduo-
ti nepavyksta, ji pasilieka banko ži-
nioje (tampa ,,Real estate owned”).
Bandant ja atsikratyti, kaina daž-
niausiai toliau krenta, tačiau didėja

rizika įsigyti neprižiūrėtą, apleistą
namą, į kurį geriausiu atveju reikės
nemažai investuoti, o blogiausiu – vi-
siškai nugriauti ir statyti  vietoj jo ki-
tą. Nors nusavintos nuosavybės api-
ma įvairiausio lygio ir brangumo na-
mus – nuo pasakiškų rūmų brangiau-
siuose rajonuose iki lūšnų, tegalinčių
,,pasigirti” užkaltais langais ir termi-
tų išgraužtomis sienomis, – reikėtų
atsiminti, kad ilgą laiką neapgyven-
dinti ir neprižiūrimi namai dažniau-
siai praranda bent dalį savo prekinės
vertės. Aukcionuose gali būti parduo-
dami tiek po savininko mirties į ,,pro-
bate” patekę, tiek seniai apleisti ir
negyvenami namai. Maža to, buvę jų
savininkai gali būti tiek tvarkinga
šeima, kurios galva staiga neteko
darbo ir neišgalėjo mokėti būsto
paskolos įmokų, tiek nusikaltėliai,
,,persikraustę” iš savo būsto tiesiai į
kalėjimo vienutę. Iškeldinimo/nusa-
vinimo aplinkybės, bendra nuosavy-
bės būklė, ,,paslėpti” įsiskolinimai
(už patarnavimus ir kt.) turėtų būti
gerai žinomi prieš sumokant pinigus. 

Nors aukcionuose nuosavybė
parduodama su sąlyga ateityje ne-
reikšti pretenzijų (,,as is”), pirkėjai
toli gražu ne visuomet turi galimybę
apžiūrėti juos dominančią nuosavybę.
Tačiau prieš ketinant pirkti būtina
bent jau atlikti vadinamąjį ,,Title
search”, t.y., įsitikinti, kad nusipirkta
nuosavybė nėra susieta su jokiais
piniginiais įsipareigojimais (mokes-
čiais bei įsiskolinimais, atsiradusiais
jau po nusavinimo ir pan.), kurie,
jums tapus savininku, užgultų jūsų
pečius. Taip pat nereikėtų pamiršti,
jog buvę nuosavybės savininkai gali
būti iš jos dar neiškeldinti, ir gyventi
jūsų įsigytame name, netgi kai turė-
site visus pirkimo dokumentus. Tuo-
met Jūsų lauks ilgas bei nemalonus
jų iškeldinimo procesas. Todėl kartais
gali būti geriau pirkti ,,Real-estate
owned” nuosavybę, kurios visas sko-
las jau bus apmokėjęs bei gyventojus
iškeldinęs bankas. Be to, bankai daž-
nai pasiūlo palankesnes apmokėjimo
sąlygas nei aukcionai, deja, nuosavy-
bė vis tiek įsigyjama ,,as is”.

Galų gale, kartais didele proble-
ma gali tapti tai, jog aukcione par-
duodama nuosavybė tik sąlyginai
atitenka pirkėjui, kadangi buvusiems
savininkams suteikiama teisė per
tam tikrą laiką už grynus pinigus
išsipirkti parduotą nuosavybę (,,right
of redemption”). Be to, jei nebus
padengti įsiskolinimai IRS, ši tarny-
ba taip pat turi teisę per 120 dienų
atimti jūsų įsigytą nuosavybę skolai
padengti. 

Turint omenyje visa, kas parašy-
ta, nenuostabu, kad pirkti nuosavybę
naujokams aukcionuose nepataria-
ma. Kita vertus, netgi perkant prieš
aukcioną            Nukelta į 9 psl.

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Aras D. Tijūnėlis, M.D.Aras D. Tijūnėlis, M.D.
Board Certified

LAKE COUNTY
PLASTIC SURGERY

1880 W. Winchester Road, Suite 107 
Libertyville, IL 60048
O: 847-968-2401
F: 847-968-2402

www.lc-plasticsurgery.com

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road, 
TTeell.. 777733--558855--22880022

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66 

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

4635 W. 63 St.;Chicago
TTeell.. 777733--773355--77773300

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
TTeell.. 663300--332233--55005500

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis uñ�  prieinamâ kainâ
Susitarimui kalbèti angliõkai arba lietuviõkai
44664477 WW 110033 SStt,, OOaakk LLaawwnn,, IILL
5555 EE WWaasshhiinnggttoonn,, SSttee 22440011,, 

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600 

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

TTeell.. 770088--559988--88110011
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. LL.. PPEETTRREEIIKKIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
9055 S.Roberts Road 

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

TTeell.. 770088--559988--44005555
Valandos pagal susitarimâ

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

TTeell.. 663300--332233--22224455
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA  EE.. CCEEPPEELLÈÈ,, DD..DD..SS..
Dantû gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

TTeell.. 770088--559988--22113311
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
TTeell.. 663300--224433--11001100
Valandos susitarus

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

Pilna dantû prieñiùra:
� implantai
� tiltai, karùnos, protezai
� vaikû dantû gydymas
� õaknies kanalû valymas
� chirurgija
� parodontozès specialistas kabinete
� kosmetinès procedùros — ,,veneers”,   
balinimas

Kryñiañodñio Draugas Nr. 044 atsakymai

RRAAMMOONNAA CC.. MMAARRSSHH,, MMDD SSCC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

Ginekologija

,,FORECLOSURE” AUKCIONAI

Dr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Kalbame lietuviõkai ir angliõkai. Priimamos
îvairios apdraudos. Valandos pagal susitarimâ.

Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC
1645 S. River Rd., Ste. 21

Des Plaines, IL 60018
tel. 847-299-4811

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

33223355 WW.. 111111 SStt,, CChhiiccaaggoo,, IILL 6600665555
777733--223333--00774444 aarrbbaa 777733--448899--44444411

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

RUTH JÙRATÈ BARSKY, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

Vertikaliai:
1. Dešra. 2. Sietas. 3. Ikrai. 4. Tango. 5. Sostas. 6. Snobė. 9. Spyna. 11.

Plūdė. 15. Juoko. 16. Pjautuvas. 17. Sergėtoja. 18. Minerva. 19. Fasadas. 20.
Emblema. 21. Pasekmė. 23. Nebūsiu. 24. Susėsti. 31. Agama. 35. Limfa. 37.
Rankų. 38. Liukas. 39. Garsas. 40. Krizė. 42. Donja. 43. Uolus. 44. Sambo.

Horizontaliai:
2. Smiltis. 7. „Metai”. 8. Odena. 10. Ekranas. 12. Opera. 13. Ebola. 14.

Galijotas. 18. Mafija. 22. Kelnės. 25. Smakras. 26. Nasau. 27. Gubos. 28.
Trelė. 29. Gervė. 30. Radau. 32. Tasas. 33. Žmogumi. 34. Alsiai. 36. Bjauri. 41.
Mindaugas. 45. Afera. 46. Kalkė. 47. Kanklės. 48. Azija. 49. Alibi. 50. Smarsas.

Kryžiažodžio atsakymas: Vaizduotės sparnai.

Atkelta iš 8 psl.        tiesiogiai iš
nemokaus savininko, būtina atidžiai
išstudijuoti tiek būsimus finansinius
įsipareigojimus, tiek visa, kas įprastai
gali daryti įtaką sprendžiant apie
nekilnojamą turtą: vietą, namo būk-
lę, visus pirkinio privalumus bei
trūkumus. Taip pat būtų ne pro šalį
turėti profesionalaus teisininko suda-
rytą pirkimo-pardavimo sutartį.

Nuosavybė taip pat gali būti par-
duodama valstybės dėl nesumokėtų
federalinių, valstijos ar turto mokes-
čių. Vadinamieji ,,tax lien foreclosu-
res” iš pirmo žvilgsnio atrodo idealus
sandoris – sumokėjus įsiskolinimus
(dažniausiai sudarančius tik mažą
dalį realios nuosavybės vertės) nuo-
savybė pereina pirkėjo žinion. Deja,
kaip ir paprasto aukciono atveju,
buvę savininkai taip pat gali atgauti

nuosavybę, jei per tam tikrą laiką
sumokės jums už skolas bei susikau-
pusias palūkanas. Nustatytas laiko-
tarpis ,,išpirkai”, priklausomai nuo
valstijos, gali būti nuo trejų mėnesių
iki poros metų. Kitaip tariant, daly-
vaudami tokiame aukcione (kuriame
greičiausiai sutiksite begales kitų su-
sidomėjusių žmonių, ko gero, dar ir
sumokėjusių nemažai už ,,prane-
šimus” apie aukciono pardavimus bei
dalyvavusius įvairiuose ,,seminaruo-
se”), turite galimybę įsigyti ne pačią
nuosavybę, o jos savininkų mokesčių
skolą. Aišku, jei per nustatytą laiką
skola nebus sumokėta, nuosavybė
bus visiškai jūsų. Tad ar verta rizi-
kuoti, ar ne – spręsti jums patiems. 

Pagal žiniasklaidos informaciją
parengė Vaida Maleckaitė

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 044 teisingai išsprendė ir 
mums atsakymus atsiuntė:

Vida Bučmienė, Cleveland, PH
Jadvyga Savickas, Nashua, NH
Laima Jakelaitienė, Evergreen Park, IL

Dėkojame sprendėjoms ir primename, kad lauksime Jūsų sprendimų ir
toliau. Primename, kad juos mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.
63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu:
773-585-8284. 

o Kristaus šviesos nu-tviekstu taku.
Pasak Pauliaus, tikras tikintysis

pasiekia išganymą tuomet, kai įsitiki-
nęs savo lūpomis išpažįsta, jog Jėzus
yra Viešpats ir kai širdyje tvirtai tiki,
jog Dievas Jėzų prikėlė iš numirusių.
Tad pirmiausia reikalingas tikėjimas.
Tikėjimo dėka mes prisiliečiame prie
prisikėlusio Kristaus. Tačiau negana
tikėti tik širdies viduje. Tikėjimą turi
skelbti mūsų lūpos, turi jį liudyti vi-
sas mūsų gyvenimas. Jei krikščionis
sugeba tiesą apie Kristaus kryžių ir
prisikėlimą liudyti istorijoje, jis tam-
pa dalyviu to proceso, kuris senąjį
žemiškąjį mirtingąjį Adomą paverčia
amžinuoju nemirtinguoju dangiškuo-
ju Adomu. Kristaus prisikėlimas davė
pradžią šitam procesui. Kristaus pri-
sikėlimu remiasi viltis, jog ir mes visi
pasieksime mūsų amžinąją tėvynę,
kuri yra Danguje.

* * *
Penktadienį Lietuvos ambasado-

rius įteikė popiežiui skiriamuosius
raštus.

Lapkričio 7 d. prasidėjusios iš-
kilmingos audiencijos metu amba-
sadorius įteikė Šventajam Tėvui Lie-
tuvos Respublikos prezidento pasira-
šytus skiriamuosius raštus. Taip pat
buvo pasikeista oficialių kalbų teks-

tais.
Vytautas Ališauskas, 1957 me-

tais gimęs intelektualas, publicistas,
leidėjas, visuomenės veikėjas, Lietu-
vos Respublikos ambasadoriumi buvo
paskirtas šių metų rugsėjo 15-ąją ir
tą dieną atvykęs į Romą pradėjo va-
dovauti ambasadai. Įteikdamas po-
piežiui skiriamuosius raštus, jis ofi-
cialiai pradėjo atstovavimo Lietuvai
prie Šventojo Sosto misiją.

Lietuvos ir Šventojo Sosto san-
tykių pradžia siekia karaliaus Min-
daugo krikšto ir vainikavimo laikus.
Tačiau tikrųjų diplomatinių santy-
kių, moderniąja prasme, istorija pra-
sidėjo tik po Pirmojo pasaulinio karo
atkūrus nepriklausomą Lietuvos val-
stybę. 

Atkūrus Lietuvos nepriklauso-
mybę, buvo atkurti ir normalūs pil-
naverčiai Lietuvos ir Šv. Sosto san-
tykiai. Pirmasis Lietuvos ambasado-
rius Kazys Lozoraitis skiriamuosius
raštus įteikė 1992 m. liepos 11 d.
2004 metų lapkričio 15 d. Kazį Lozo-
raitį Lietuvos ambasadoriaus prie
Šventojo Sosto poste pakeitė Algirdas
Saudargas, vadovavęs ambasadai iki
naujojo ambasadoriaus Vytauto Ali-
šausko paskyrimo š. m. rugsėjo 15 d.

,,Vatikano radijas”

APIE ŠV. PAULIAUS MOKYMĄ
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G. LUKŠAS: ,,ČIKAGA TAMPA IR ‘MANO MIESTU’”G. LUKŠAS: ,,ČIKAGA TAMPA IR ‘MANO MIESTU’”
LORETA TIMUKIENÈ

Spalio pradžioje Čikagoje lankėsi
režisierius Gytis Lukšas. Menininkas
ne pirmą kartą viešėjo Jungtinėse
Valstijose. Floridoje  gyvena  jo dukra
Ūla, žentas Viktoras ir trys anūkai.
Čikagoje G. Lukšas svečiavosi antrą
kartą. Šįkart režisierius Čikagoje
pabuvojo JAV LB Kultūros tarybos
pirmininkės Dalės Lukienės kvieti-
mu. G. Lukšas buvo XII Lietuvių
teatro festivalio vertinimo komisijoje.
Režisierius sakė esąs sužavėtas žmo-
nių pasiaukojimu, noru dvasiškai to-
bulėti, dalintis grožiu su kitais,
skleisti šviesą. Jį maloniai nustebino
kai kurių vaidintojų profesionalu-
mas. G. Lukšas pabrėžė, jog tokių
teatrinių sambūrių dėka saugoma ir
puoselėjama gimtoji šneka.

Pirmą kartą apsilankyti Čikagoje
jį pakvietė Arvydas Reneckis. Tuo-
met Pasaulio lietuvių centre ir Jau-
nimo centre buvo parodyti keli G.
Lukšo filmai. Menininkas džiaugėsi,
kad Čikagoje jis sutinka vis daugiau
malonių ir artimų jam žmonių. Re-
žisierius atviravo, kad Čikaga tampa
ir ,,jo miestu” bei dėkojo visiems čia
sutiktiems už bendravimo džiaugs-
mą.

Norėdami būti įdomūs kitiems,
turime išlikti pačiais savimi

Gytis Lukšas žinomas lietuviško
kino gerbėjams kaip filmų ,,Dieviš-
koji šviesa”, ,,Mėnulio Lietuva”, ,,Že-
mės keleiviai”, ,,Žalčio žvilgsnis”,
,,Žolės šaknys”, ,,Vakar ir visados”,
,,Žaltvykslės”, ,,Mano vaikystės ru-
duo”  autorius. Jis yra ir Lietuvos ki-
nematografininkų sąjungos pirmi-
ninkas. Kaip sakė režisierius, šiuo
metu svarbiausi  jo darbai, susiję su
Sąjunga, yra jos kitų metų kūrybinių
programų kūrimas, pinigų tų pro-
gramų įgyvendinimui ir organizacijos
gyvavimui paieškos. Prieš mėnesį G.
Lukšas baigė kurti pilnametražį
vaidybinį filmą ,,Duburys’’ Romualdo
Granausko romano motyvais. Jo
premjera numatoma kitų metų pa-
vasarį. Režisierius neslėpė jau turįs
sumanymų ir naujam filmui.

Menininko darbas yra įvertintas
ne vienu apdovanojimu, vieni iš jų –
Ne priklausomybės medalis ir Gedi -
mino ordinas-Riterio kryžius. Pa-
klaustas, ar jaučiasi deramai pagerb-
tas, G. Lukšas atsakė, jog jis daro tai,
ką gali ir kaip gali, tikrai ne dėl įver-
tinimų.

Paprašytas pasidalinti mintimis
apie tai, kurlink krypsta lietuviško
kino keliai, režisierius sakė, jog norė-
dami būti įdomūs kitiems, turime iš-

likti pačiais savimi. G. Lukšas pri-
dūrė, kad lietuviai turi iš mokti pa-
sakoti istorijas šiuolaikine, visiems
suprantama kino kalba. Lietuvos ki-
nematografininkų sąjungos pirmi-
ninkas pasakojo, jog lietuviško kino
kūrėjai stengiasi plėtoti kūrybinius ir
finansinius ry šius su kitomis Euro-
pos šalimis, pasinaudodami progra-
mos ,,Media Plus’’ ir filmų gamybą
remiančio fon do ,,Eurimages’’ tei-
kiamomis galimybėmis. G. Lukšas
sakė, jog gana sunku atsispirti ame-
rikietiš koms ,,kino madoms’’, kai
tiek iš ki no teatrų, tiek iš televizijos
ekranų plūste plūsta amerikietiški
filmai. Jis pabrėžė, kad valstybė ski-
ria mažai pinigų filmų gamybai (ma-
žiau nei visose ki tose Europos Sąjun-
gos šalyse-narė se), o privačių rėmėjų
surasti neįma noma dėl prastų, ne-
veiksmingų įsta tymų. G. Lukšas įsi-
tikinęs esant gana pavojinga pamėg-
džioti holivudiškų filmų tematiką,
kūrybos ir gamybos organizavimo
metodus, bet, anot jo, pasimokyti iš
amerikiečių yra ko – profesionalumo,
tvarkos, naujovių diegimo.

Žinome, kad nemažai lietuviškų
filmų yra saugoma Rusijos saugyk-
lose. Režisieriaus pasiteiravus apie jų
likimą G. Lukšas atsakė, kad iš tiesų
,,Gosfil mofond’’ netoli Maskvos yra
saugomi mūsų filmų vaizdo origina-
lai. Jie saugomi tinkamai, šiuolai-
kiškai, nepažeidžiamos jų autorių
teisės. Besidomintys lietuviškais fil-
mais gali užsisakyti restauruotas
filmų kopijas. Filmų originalų, kaip
ir kitų į Rusiją išvežtų Lietuvos
vertybių susigrąžinimas – valstybės
rū pestis. Kiek yra žinoma, nei vienai
iš bu vusių sovietinių respublikų to
pa daryti nepavyko. Tačiau režisie-
rius sakė turįs vilties, kad dėl šių fil-
mų atgavimo dar ne viskas praras-
ta.

Mano filmai – tarsi 
veidrodis

G. Lukšas yra vienas iš tų me-
nininkų, kuris dar sovietinės stag-
nacijos metais ryžosi drąsiam poel-
giui – savo kūriniuose atkurti tautos
dvasinę patirtį, įkūnytą darbuose,
papročiuose, apeigose, dainose ir bur-
tuose. Paklaustas, ką jam reiškia  lie-
tuviškumas, režisierius atsakė, jog
visų pirma tai yra buvimas pačiu sa-
vimi. G. Lukšas patikino, kad šiais
laikais tai padaryti nė kiek ne leng-
viau nei sovietmečiu. Jo nuomone,
menininkas būna nuoširdžiausias ir
kūrybiškai pajėgiausias, kai remiasi į
gimtąją kalbą, kultūrą, istoriją.

Kino kritikai yra pastebėję, kad
G. Lukšo filmai išsiskiria šilu ma, ly-
rizmu ir psichologizmu. Režisieriaus
nuomone, jo filmai – tarsi veidrodis,
atspindintis jį patį: ir gerąsias, ir blo -
gąsias savybes.

Menininkas pelnytai džiaugiasi
ne vieno naujo talentingo žmogaus
suradimu – G. Lukšo filmuose debiu-
tavo Vla das Bagdonas, Kostas Smo-
ryginas, Juozas Kisielius, Valentinas
Masals kis, Dainius Kazlauskas, Asta
Bau kutė, Dalia Michelevičiūtė, tik ką
baigtame filme – Giedrius Kiela.  

Įdomi detalė – prieš keletą metų
Sorbonos universiteto dėstytojas
kreipėsi į režisierių, pra šydamas nau-
jos jo filmo ,,Vakar ir visados” (1985
m.) kopijos. Šią kino juostą puošia
Veronikos Povilionienės dainuojamos
liaudies dainos, Marcelijaus Marti -
naičio poetiškas žodis ir nuosta bi Lie-

tuvos gamta. Tai, kad šis filmas buvo
nagri nėjamas ir rodomas studentams
viename Jungtinių Valstijų univer-
sitete, liudija apie lietuviško meno
populiarinimo galimybes. 

Susipažinsime su 
lietuvišku kinu

XII Lietuvių teatro festivalio
metu G. Lukšas su JAV LB  Kultūros
tarybos pirmininke Dale Lukiene
pasirašė Bendradarbiavimo sutartį.
Galvojama panaudojant Lietuvos
kinematografininkų sąjungos ,,Lie-
tuviško kino kraitėje’’ DVD laik-
menose sukauptus vaidybinius ir
dokumentinius filmus, švietėjiškais
tikslais supažindinti su jais JAV Lie-
tuvių Bendruomenės skyrius.  Šįkart

G. Lukšas paliko 5 savo režisuotų fil-
mų kopijas.

Pasiteiravus, kokia režisieriaus
nuomonė apie bandymus užsienyje
kurti lietuvišką televiziją, G. Lukšas
atsakė: ,,Labai vertinu ilgametę Ar-
vydo Reneckio veiklą Čikagoje. Gaila,
kad  ji nutrūko. Atsirado galimybė
žiūrėti programas iš Lietuvos inter-
netu, pradėjo transliacijas LTV
World. Reikia pastebėti, kad tų laidų
vaizdo kokybė nėra visai gera, ne visi
gali jas matyti. Tose transliacijose
visiškai nebeliko JAV lietuvių gyve-
nimo atspin dėjimo. Manau, reikia,
sutelkus visas pajėgas, rengti tokias
laidas Amerikoje ir bendradarbiauti
su LTV vadovais. Panašiai ketina elg-
tis ir Europos šalyse gyvenantys
lietuviai.”

Režisierius Gytis Lukšas

Režisierius Gytis Lukšas su Orlando, FL lietuviais. Nuotr. iš Orlando LB archyvų

MÙSÛ ÕEIMOSE �
LUKO MICHAEL KRIKŠTYNOS

Tinos Reitneris-Baginskis ir Tom Baginskis sūnelis Lukas Michael buvo
pakrikštytas kunigo Antano Saulaičio, SJ, 2008 m. rugsėjo 13 d. Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijoje Lemont, Illinois. Aura Reitneris (teta) ir Steve
Baginskis (dėdė) buvo krikšto tėveliai.

Šventėje dalyvavo šeimos nariai ir artimieji.

Nuotr. sėdi iš kairės: Aura Reitneris, Lukas Michael, Steve Baginskis; stovi:
kun.  Antanas Saulaitis, SJ, Tina ir Tom Baginskis.
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Ilgiau negalėjau gėrėtis bazilikos
vidumi, nes visi jau sėdėjo aikštėje
prieš baziliką, kur vyko iškilmių
Eucharistijos liturgija.

Įsijungiau į savo piligriminę gru-
pę ir kartu su iš įvairių kraštų čia at-
vykusiais maldininkais sekiau iškil-
mingas šv. Mišias. Šią stebuklingą
Šiluvos erdvę buvo pripildę lietuviai
iš Kanados, D. Britanijos, JAV, Aust-
rijos, Lenkijos ir Rusijos bei vietiniai.
Šv. Mišių metu giedojo choras iš Su-
valkų trikampio. Tarp daugybės daly-
vaujančių kunigų buvo ir mūsų Cle-
velando klebonas Gediminas Kijaus-
kas, SJ, kuris taip pat buvo vienas iš
mūsų kelionės vadovų. Prelatas Ed-
mundas Putrimas pasveikino visus ir
linkėjo čia atgaivinti savo sielas ir
sustiprinti savo tikėjimą. Prelatas
pastebėjo, jog Šiluvos jubiliejinė
šventė patvirtina Marijos vaidmenį
bažnyčioje ir padeda atskleisti Dievą
žmonėms. Apskritai šioje iškilmingo-
je Eucharistijos liturgijoje buvo mel-
džiamasi už visus lietuvius nepai-
sant kur jie gyventų, taip pat ir už
sielovadas bei dvasininkus.

Arkivysk. S. Tamkevičius savo
pamoksle trumpai iškėlė sovietinius
laikus bei užsienio lietuvių maldas už
laisvą tėvynę. Nors šiandien Lietuva
ir laisva, bet kiek dar daug trūksta iki
tikros dvasinės laisvės. Pamaldoms
pasibaigus arkivysk. S. Tamkevičius
suteikė ganytojišką palaiminimą. Be
to, dėkojo chorams, kurie taip gražiai
buvo įsijungę į Eucharistijos auką.
Dėkojo ir tiems, kurie auka ar darbu
buvo prisidėję prie Šiluvos atnaujini-
mo darbų. Čia tektų paminėti mūsų
piligriminės grupės dainos mylėtoją,
buvusį Čiurlionio ansamblio pirmi-
ninką Vladą Plečkaitį, kuris šv. Mišių
pabaigoje vadovavo giesmei „Šiluvos
Marijai giesmė’’, kurią pagal Kotry-
nos Grigaitytės tekstą sukūrė muz.
Alfonsas Mikulskis. Ši giesmė labai
tiko išeivijos skirtai dienai Šiluvoje,
nes ji išreiškia išeivijos kelią ir tik-
slus.

Toliau kunigai, svečiai ir mūsų
Amerikos grupė buvome pakviesti
pabendrauti prie kavos puodelio į
popiežiaus Pauliaus II namus, kurie
buvo pastatyti atsižvelgiant į ypa-
tingą popiežiaus Pauliaus II skirtą
dėmesį kunigų parengimui. Diena
buvo šalta ir karšta kava bei stik-
liukas vyno visus greitai atgaivino.
Užsimezgė malonūs pokalbiai su

kunigais ir įvairių kraštų lietuviais.
Reikia pastebėti, kad šiems namams
pastatyti ir apskritai visiems Šiluvos
atnaujinimo darbams reikėjo daug
pastangų ir geraširdžių asmenų,
kurie gausiomis aukomis tuos darbus
įgalino.

Tokių Šiluvos darbų garbės rė-
mėjų yra gana ilgas sąrašas, kuris
kabo specialioje lentoje antrame šio
pastato aukšte. Šiame sąraše dau-
giausia vyrauja organizacijų bei fir-
mų vardai. Privačių aukotojų ne-
daug. Pastebėjau, kad sąraše įrašyta
ir viena mūsų piligriminės kelionės
dalyvė Eufemija Steponienė, kuri
gana žymia auka parėmė Šiluvos at-
naujinimo darbus. Šia proga arki-
vysk. S. Tamkevičius ten esančius
aukotojus apdovanojo ir specialiu
Švč. Mergelės Marijos apsireiškimui
paminėti medaliu. Tokį medalį iš
vyskupo rankų priėmė ir Eufemija
Steponienė, ir Nijolė Kersnauskaitė.

Šiluvos Marijos apsireiškimo
medalio autoriai dailininkai A. Žu-
kauskas ir G. Paulauskis. Medalis
brangaus metalo, kurio vienoje pusė-
je Marija, stovinti ant akmens: įrašas
Švč. Mergelės Marijos apsireiškimas
Šiluvoje, o kitoje pusėje – Marija su
sūneliu ir įrašas: Čia per amžius bus
garbinamas Dievo sūnus. Tad po ma-
lonaus pabendravimo Jono Pauliaus
II namuose ir pasivaišinus seselių
vaišėmis vykome į netolimą Šiluvos
Apsireiškimo koplyčią. Šį aukštą
baltą pastatą jau iš tolo pastebėjome,
nes jis lyg švyturys veda piligrimus į
dvasinį Šiluvos uostą. Yra manoma,
kad Marija toje vietoje ir apsireiškusi.
Nors toje vietoje buvo pastatytos
kelios medinės koplyčios, tačiau lai-
kui bėgant sunyko. Dabartinė Apsi-
reiškimo koplyčia buvo baigta statyti
tik 1924 m. ir buvo pašventinta kle-
bono kun. M. Jurgaičio. Tai didingas
pastatas, kuris siekiantis net 44
metrus, maždaug 140 pėdų. Koply-
čios centre ant apsireiškimo akmens
pastatytas altorius, kurį puošia Ma-
rijos statula. Dalis akmens yra šone
altoriaus, prie kurio maldininkai
prašydami Dievo malonės eina keliais
ir priėję jį pabučiuoja. Pačią Apsi-
reiškimo koplyčią puošia daugybė
freskų, kurios vaizduoja įvairius že-
maičių istorijos momentus bei Šilu-
vos įvykius.  

Laiškas iš Šiluvos
Henrikas Stasas

Eufemija Steponienė, ark. Sigitas Tamkevičius ir kun. Gediminas Kijauskas.

Nr. 2

Atkelta iš 4 psl.   Todėl jiems
pavyko palankiu metu paskelbti gerą
naujieną apie Vilniaus katedros
grąžinimą tikintiesiems. O sąjūdie-
čiai net ne visi susigaudė, kaip mik-
liai apsisuko valdžios vyrai. Buvo ir
supratusių, tačiau jie tylėjo neturėda-
mi kuo pasigirti. 

Būta ir tam tikrų nesutarimų ir
tarp sąjūdiečių. Dar prieš suvažia-
vimą išryškėjo trintis tarp Vilniaus ir
Kauno Sąjūdžio grupių. Iš dalies reiš-
kėsi tradicinės varžybos dėl valdymo.
Kauniečiai įtarinėjo vilniečius san-
dėriais su valdžia. Kaip viename
interviu teigė Algirdas Saudargas,
Vilniuje esantys ponai buvo ta aukš-
toji inteligentija, kuri tiesiog naudo-
josi kai kuriais nomenklatūros pasi-
dalijamais kąsneliais. O vilniečiai į
kauniečius buvo linkę žiūrėti iš aukš-
to kaip į provincialus.

Kauno Sąjūdžio grupei buvo
būdingas aštresnis radikalizmas.
Tačiau, suvažiavimo metu tai dar
nebuvo ryšku. Vis dėlto Kauno dele-
gatų Jurgio Okso, Rolando Pau-
lausko, Audriaus Butkevičiaus kalbos
išsiskyrė radikalumu, ypač TSRS ir
sovietinės santvarkos atžvilgiu. Kau-
no grupė dar prieš suvažiavimą buvo
priėmusi Sąjūdžio programą, artimą
iniciatyvinės grupės parengtai pro-
gramai. Programos iš esmės nesi-
skyrė, tik kaunietiškoje galima įžvel-
gti didesnę pastangą vengti sovieti-
nių posakių, pvz., ,,visa valdžia tary-
boms” ar ,,lenininės federacijos prin-
cipai”. 

Sąjūdžio steigiamasis suvažiavi-
mas įrodė visišką lietuvių vyravimą
prasidėjusiuose revoliuciniuose pro-
cesuose Lietuvoje. Sąjūdžio Seime iš
220 narių 209 buvo lietuviai, o Tary-
boje iš 35 narių buvo vienas rusas ir
vienas žydas. ,,Amerikos balso” rusiš-
ka redakcija suvažiavimą be didesnių
skrupulų buvo pavadinusi ,,lietuvių
nacionalistų suvažiavimu”. Nenuos-
tabu, kad dėl tokio apibūdinimo Vy-
tautas Landsbergis pakvietė delega-
tus protestuoti, ir delegatai vieningai
atstistoję skandavo ,,gė-da, gė-da...” 

Neginčijama, kad suvažiavimas
reiškė lietuvių tautinį atgimimą, ku-

rio naujumas ir neįprastumas gąsdi-
no Lietuvos mažumų bendrijas, ypač
lenkus ir rusus. Gąsdino žadamais ir
jau besirandančiais nepatogumais ir
ypač praėjusio karo atsiminimais.
Kaip ten bebūtų, reikėtų pripažinti,
kad suvažiavime reiškėsi ne tik pa-
kili, bet ir atvira lietuvių dvasia, vi-
siškai priešinga, anot istoriko Siru-
tavičiaus, etnofobijoms ar etnocen-
trizmui.

Suvažiavimo metu buvo kritiškai
pasisakyta ir apie sovietinį režimą bei
Maskvos vykdomą rusinimo politiką.
Įdomu pastebėti, kad ta kritika nesu-
laukė antirusiškų išpuolių. Anaiptol,
suvažiavimo dvasia tarsi siūlė visų
tautų – ne tik lietuvių – atgimimą, ir
geros valios rusai tą puikiai suprato.
Tokios geros valios atspindys buvo
rusų intelektualų Andrejaus Vozne-
senskio (Andrej Voznesenski) ir
Georgijaus Jefremovo (Georgi Jefre-
mov) kalbos suvažiavime, palydėtos
audringais plojimais.

Galima sutikti su nuomone, kad
1988 m. spalį, kai Brazauskas buvo
išrinktas pirmuoju sekretoriumi, Są-
jūdis ir valdžia ėmė gan glaudžiai
bendradarbiauti. Atrodo, tuo metu
prasidėjo Brazausko ir Landsbergio
konfidencialūs pasivaikščiojimai Vin-
gio parke, kurių metu buvo aptariami
svarbūs klausimai. Sakoma, kad
Landsbergis tuo metu laikėsi savo tė-
vo priesako: ,,Vituli, eik su Brazaus-
ku.” Kai kas tą laikotarpį vadino
,,medaus mėnesiu”. Jeigu toks ben-
dradarbiavimas būtų tęsęsis, Lietu-
vos ėjimas teisinės valstybės linkme
būtų vykęs ne atmetant TSRS, bet ją
keičiant. Taip pat atsirado pagrindo
manyti, kad tokio kelio galimybę
matė ir LKP, ir Sąjūdžio vadovai. Ta-
čiau tokiam nekonfliktiniam pasikei-
timui nebuvo lemta tapti realybe dėl
gana daug priežasčių, iš kurių lemia-
mos buvo šios: nekonstruktyvi – jei
nevadinsime neprotinga – Sąjungos
centro politika bei Sąjūdžio ir LKP
varžybos dėl įtakos ir valdžios Lie-
tuvoje.

Parengta pagal anuometinę
spaudą ir įvairius Lietuvoje išleistus
atsiminimus.

Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo
20–mečio jubiliejų prisimenant

Suvažiavimo svečiai – LKP CK ir vyriausybės nariai V. Astrauskas, V.
Sakalauskas, A. Brazauskas, S. Giedraitis, L. Šepetys, V. Beriozovas, K. Za-
leckas.

Tęsinį skaitykite ateinantį šešta-
dienį, lapkričio 15 d.
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

9201 S. Cicero
Oak Lawn, 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 sâñiningai patarnauja
îvairiû nuosavybiû pirkime ir par-
davime mieste ir priemiesçiuose.

Accent
Homefinders

DRAUDIMO PASLAUGOS

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

Praõykite Rasos — kalba lietuviõkai
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL

708-423-5900

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBÈ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

kompanionèms ir namû ruoõos
darbininkèms. Galima gyventi
kartu arba atvykti î darbâ 

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mùsû
patogiu ,,lay-away” planu.
Atliekame visus foto - 
laboratorijos darbus.

Darbo val.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; õeõtadieniais nuo 

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

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

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

•••ÎVAIRÙS•••

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055

RIMAS
STANKUS

• Çikagoje ar priemiesçiuose
• Greitas ir sâñiningas patarnavimas
• Nuosavybiû îkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolâ
• Pensininkams nuolaida

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEÑTI 
AUTOMOBILIUS IÕ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNÇIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIÛ REMONTÂ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

HONIG – BELL

PRIEŽIÙRA

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

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

Tel. 773-581-8500
• Lietuviõka duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir îvairùs tortai
• Siunçiame mùsû produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitê
• Aplankykite mùsû svetainê — www.racinebakery.com

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt. 

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

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607
312-957-1994

pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

Senelių namai Los Angeles, CA,
laukia gyventojų. Garantuojame

draugišką aplinką, skanų maistą, gerą
priežiūrą, nuostabų klimatą. Leidimas:

197605898.  Tel: (323) 353-2140, fax:
(323) 931-4576, Jūratė Ezerskienė.

IÕNUOMOJA

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

IEÕKO DARBO

IEÕKO DARBO

* 58 metų moteris, labai gero būdo,
Amerikos pilietė, vairuojanti, ieško
darbo kelias dienas savaitėje Orland
Park ar aplinkiniuose rajonuose. Tel.
708-691-9984.

* Moteris ieško darbo po pietų, nak-
timis, savaitgaliais pietvakariniuose
rajonuose. Patirtis, rekomendacijos,
automobilis, dokumentai. Tel. 708-262-
1212.

* Moteris ieško žmonių slaugymo
darbo. Gali pakeisti arba išleisti atos-
togų. Tel. 312-492-8795.

* Moteris, turinti medicininį išsilavi-
nimą, vairuojanti, gali padėti pagy-
venusiems žmonėms pagaminti maistą,
pabendrauti, Marquette Park, Brigh-

Išnuomojamas gražus 4 kamb.
butas su baldais. Kedzie ir 66 pl.

Naujesniame name.
Tel. 708-656-6599

PINE BLUFF,
ARKANSAS 
LLIIEETTUUVVIIAAMMSS,,

KKUURRIIEE
GGAAMMIINNTTŲ
SSKKAANNŲ

LLIIEETTUUVVIIŠŠKKĄ
MMAAIISSTTĄ,, IIŠŠNNUUOOMMOOJJAAMMAASS

RREESSTTOORRAANNAASS,, 
KKUURRIISS TTIIKKRRAAII TTUURR�TTŲ
DDIIDDEELLĮ PPAASSIISSEEKKIIMMĄ..

Tel. 501-663-7579
Marija

ton Park ir aplinkiniuose rajonuose.
Tel. 773-387-7232.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu kartu.
Buitinė anglų kalba, patirtis, rekomen-
dacijos. Tel. 708-769-3788.

* Moteris ieško nuolatinio darbo prie
senelių. Siūlyti variantus. Galiu pa-
keisti arba išleisti atostogų. Vairuoju,
turiu legalius dokumentus, kalbu
angliškai. Tel. 773-968-9310.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Anglų kalba, nevai-
ruoja, patirtis, rekomendacijos. Tel.
773-954-5223.

Always with FlowersAlways with Flowers Atributikos pokyliams
nuoma, pristatymas JAV,

Lietuvoje ir visame
pasaulyje

Tel. 630 257 0339
1138 B  State St., Lemont, IL
www.alwayswithflowers.com

teleflora
FTD

PAGUODOS TELEFONAS 
1-866-438-7400

Skambinkite nemokamai kiekvienâ
ketvirtadienî, nuo 6 val. v. iki 9 val. v. 

JAV LB SOCIALINIÛ 
REIKALÛ TARYBOS
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Atkelta iš 7 psl.     daugiau nei kitas
tokį patį išsilavinimą gavęs Lietuvo-
je. Jei būtų kitaip, ką reiktų pasakyti
tiems, kurie lieka Lietuvoje. Jie saky-
tų: „pasimokysiu ir aš porą metų už-
sienyje ir grįžęs gausiu geresnį atly-
ginimą”.

Buvo minčių, kad tokiems taikyti
indeksus, mokėti daugiau, kad tik jie
grįžtų, bet tokie sprendimai nebūtų
populiarūs – juk tai dvigubi standar-
tai. Tuo metu pensininkams gal apsi-
mokėtų taikyti kažkokias nuolaidas,
nes jie grįžta išleisti savo pensijos.

– Ką galėtume keisti, kad bū-
tume labiau pasiruošę priimti
sugrįžtančiuosius?

– Kartais esame nepasiruošę mes
patys. Pavyzdžiui, ateina kokia mo-
čiutė grįžusi iš Amerikos į valstybinę
įstaigą, o ten su ja bendrauja nemalo-
niai, užtrenkia duris. Dėl chamizmo
galbūt esame napasiruošę jų sutikti,
bet yra dalykų, kuriuos galime taisyti.

Pavyzdžiui, pensininko ir Sodros
pažymėjimas yra ir nuolaidų pažymė-
jimas – su jais taikomos nuolaidos,
pavyzdžiui, viešojo transporto bilie-
tams ir kt. Tuo metu grįžusiems pen-
sininkams tokie pažymėjimai neiš-

duodami ir jiems nuolaidos netaiko-
mos. Todėl jie jaučiasi tarsi prastesni.
Kodėl tuomet nevertėtų padaryti ko-
kio nors „senjoro” pažymėjimo, kad
nuolaidos būtų taikomos ir jiems.

Viena grįžusi moteris pasakojo,
kad su drauge, buvusia bendraklase
ėjo į koncertą Filharmonijoje ir viena
pirko bilietą už pusę kainos, kita – už
visą. Dėl to grįžusieji jaučiasi ats-
tumti. Manau, dėl kelių litų daugiau
gadiname, nei gero darome.

Taip pat kol nebuvo priimtas
mokesčių pensijoms, gaunamoms iš
užsienio, įstatymas, šis klausimas
keldavo daug problemų. Pavyzdžiui,
iš Amerikos grįžęs pensininkas pensi-
jos mokestį turėjo mokėti du kartus:
ir Amerikai, ir Lietuvai. Faktas, kad
nė vienas iš jų nemokėjo dvigubai,
tačiau jausmas, kad kažką daro ne
pagal įstatymus, juos kankino.

Ir Finansų ministerijos „klerkai”
kaip ožiai buvo užsispyrę, nenorėjo
naikinti dvigubo apmokestinimo, nors
žinojo, kad niekas nemoka. Vertė žmo-
nes jaustis nusikaltėliais, o juk jie iš
kitokios kultūros – įpratę gyventi
pagal nekaltumo prezumpciją, t. y. jie
mąsto taip: ,,Jei nusižengiau įstaty-
mams, parodykite, kur, ir bauskite.”

Lietuva nepajègi priimti grîžtançiû� emigrantû�

Valdovû rùmû paramos fondas
B. Radvilaitės g. 7 / 2, 01124 Vilnius, tel. 261 40 63, faks. 212 00 49 www.lvr.lt,

fondas@lvr.lt

AŠTUNTASIS TRADICINIS VALDOVŲ
RŪMŲ PARAMOS VAKARAS

Š. m. lapkričio 6 d., ketvirtadienį,
6 val. vakaro Taikomosios dailės mu-
ziejuje Valdovų rūmų paramos fondas
surengė aštuntąjį tradicinį Valdovų
rūmų paramos vakarą. Paramos va-
karuose lėšos jau buvo renkamos ra-
diniams, spaudams, gobelenui res-
tauruoti, krosnies atkūrimui finan-
suoti. Šis vakaras buvo paskirtas
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų
pietų korpuso antro aukšto Renesan-
so epochos sosto salės sienų tapybinio
frizo atkūrimo projektui bei jo finan-
savimui. 

Valdovų Rūmų salėje (žemutinėje
reprezentacinėje salėje) numatomas
atkurti frizas kaip būdinga Renesan-
so interjerų puošybos detalė, apjun-

gianti visą patalpos erdvę ir papildan-
ti kitus jos puošybos elementus: pla-
fonus, portalus, židinius. Heraldiniai
motyvai turės pabrėžti patalpos
reikšmingumą ir paskirtį. Frizo he-
raldika pasirinkta iš 1555 m. Vilniuje
sukurto herbyno, vadinamo Stem-
mata Polonica, o herbinių skydų
jungtys – iš Bonos Sforzos maldyno
miniatiūrų. Būtent šių puošybos ele-
mentų pasirinkimas grindžiamas tuo,
kad jie atitinka laikotarpį, kurį sie-
kiama atkurti „sosto” menėje, juolab
neatmestina prielaida, kad šio rato ar
panašių estetinių nuostatų dailinin-
kai galėjo darbuotis puošiant Žemuti-
nės pilies sales. 

•••
Tradicinėje informacinėje para-

mos vakaro dalyje naudodamos vaiz-
dinę medžiagą architektė Vida Po-
vilauskaitė ir architektė restauratorė
Audronė Kaušinienė vakaro svečiams
pristatė tapybinio frizo projekto
schemą bei detaliai nupasakojo su-
dėtingą sienų tapybos atkūrimo tech-
niką. Anot pranešėjų, frizą ketinama
atkurti ne kaip naują, šviežiai nu-
tapytą interjero detalę, bet suteikti
jam „istoriškumo” atspalvį, paren-
kant atitinkamas atlikimo technikas.
Numatyta nutapyti frizo fonus, pag-
rindinius elementus, heraldinius ir
ornamentinius motyvus modeliuo-
jant juos puantelio metodu, prisilai-
kant XVI a. vidurio antrosios pusės
Renesanso epochos stilistikos. 

Vakarą vedė aktorius Darius Ra-
kauskas, kuris vasaros metu puikiai
atlikdavo šauklio vaidmenį per Fondo
rengiamas Valdovų rūmų ceremoni-

jas Katedros aikštėje prie Valdovų
rūmų. Lietuvos valdovų rūmų atkūri-
mo apžvalgą trumpai pristatė VĮ
„Vilniaus pilių direkcijos” direktorius
Saulius Andrašūnas, kurią papildė ir
užbaigė vakaro svečiams rodomas
žurnalisto ir režisieriaus Broniaus
Slavinsko sukurtas filmas „Valdovų
rūmų atkūrimo kronika. 6-oji dalis”.
Filmo rodymo metu vakaro svečiams
buvo pasakojama apie Valdovų rūmų
teritorijoje atliekamus archeologinius
kasinėjimus, radinių restauravimą,
numatomus atkurti interjerus bei
sienų tapybinio frizo projektą. 

Valdovų rūmų paramos fondo
paskutiniųjų 2008 metų veiklą ap-
žvelgė Fondo direktorius Edmundas
Kulikaukas. Išsamiai pristatęs Fondo
tikslus, uždavinius bei veiklos kryp-
tis, direktorius papasakojo apie reik-
šmingiausius įvykius. Fondas yra įsi-
pareigojęs finansuoti atkurti ne tik
žemutinės reprezentacinės salės fri-
zą, bet ir šios salės koklinę krosnį.
Valdovų rūmų paramos komitetas
JAV, vadovaujamas vienos iš Fondo
steigėjų ir Pasaulio Lietuvių Bend-
ruomenės pirmininkės Reginos Na-
rušienės, finansuos gretimos gotiki-
nės salės atkūrimą, įskaitant grindis
ir koklinę krosnį.

Informacinę vakaro dalį užbaigė
Valdovų rūmų Statytojų diplomų rė-
mėjams įteikimas. Valdybos pirmi-
ninkas Algirdas Vapšys Statytojo dip-
lomus įteikė penkiems rėmėjams, pa-
laikiusiems Valdovų rūmų atstatymo
idėją. Didžiojo statytojo diplomas
įteiktas bendrovei MAXIMA LT, UAB
už 100,000 litų paramą, skirtą vienai
renesansinei krosniai atkurti. UAB
,,Taurakalniui” įteiktas Garbės sta-
tytojo diplomas už daugiau kaip
10,000 litų paramą, suteiktą Fondo
renginių metu. Penkiais Valdovų rū-
mų Statytojų diplomais pagerbti ben-
drovės ir fiziniai asmenys paaukoję
po 1,000 litų: UAB „Grūstė”, AB
„Lietuvos jūrų laivininkystė”, Liud-
vika Saveikytė, Juozas Varkala ir
Jūratė Bagdžiūnienė. 

•••
Renginio organizatoriai po tra-

dicinės informacinės dalies vakaro
svečius bei Valdovų rūmų rėmėjus

pakvietė pabendrauti bei maloniai
praleisti laiką mokantis šokti vidu-
ramžiškus šokius su Trakų pilies
brolijos „Viduramžių pasiuntiniais”
bei Vilniaus licėjaus mokiniais.  Ne-
mažai svečių įsijungė į smagius vidu-
ramžių šokius. Dėvėdami ano laik-
mečio rūbais, šokėjai ir moksleiviai
labai papuošė renginį, jais žavėjosi
visi svečiai.

Rėmėjai buvo apdovanoti kelias-
dešimčia prizų. Apdovanojimus įteikė
aktorius Darius Rakauskas su Dalia
Gruodiene, viena iš Fondo steigėjų.
Tarp ypatingiausių prizų buvo dai-
lininkės Vijos Tarabildienės kūrinys
iš ciklo „Istorijos fragmentai” – Bar-
bora Radvilaitė ir Rimto Tarabildos
kūrinys ,,Dubingių piliakalnis naktį”.
Dailininko Adomo Galdiko tapybos
darbą dovanojo Beatričė Kleizaitė
Vasaris, viena iš Fondo steigėjų. Net
keturis prizus padovanojo Jūratės
Kazickaitės įmonė ,,Jūratės akme-
nėliai”, vienas buvo jos sukurtas
įspūdingas vėrinys. Autorius Marius
Jovaiša padovanojo savo nuotraukų
albumą ,,Neregėta Lietuva”, o Elek-
troninės leidybos namai – tris kom-
paktinius diskus ,,Įdomioji istorija”.
Du prizai buvo Vilniaus universiteto
1979 m., skulptoriaus Vytauto Kašu-
bos sukurti, 400 m. jubiliejaus meda-
liai, anksčiau dovanoti kaliforniečio
dr. Leopoldo Trečioko. Prizus dova-
nojo restoranai „Sues Indian Raja” ir
,,Zoe’s”, kelionių agentūra ,,Visit
Lithuania” ir Fondas.

Aštuntajame Valdovų rūmų pa-
ramos vakare apsilankė per 180 gar-
bingų svečių. Vakaro metu surinkta
daugiau kaip 7,000 Lt sienų tapybos
atkūrimui paremti. Anksčiau jau
aukoję Prezidentas Algirdas Brazaus-
kas ir jo žmona Kristina Brazauskie-
nė šio renginio metu skyrė po 1,000
Lt  auką.

Renginio metu buvo dalijamas 16
puslapių Fondo leidinėlis ,,Valdovų
rūmų paramos fondas 2000–2008” ir
2009 m. kalendoriukas su sieninės
tapybos fragmentu Vytim. Daug nuo-
traukų iš renginio rasite Valdovų
rūmų paramos fondo tinklalapyje
www.lvr.lt

Valdovų rūmų paramos
fondo informacija

– Emigrantai gyvendami ki-
toje šalyje pripranta prie ten
esančios sistemos – jie žino, kur
kreiptis dėl vienų ar kitų klausi-
mų. Kas turėtų padėti grįžusiems
perprasti mūsų šalies sistemą?

– Vienas iš mūsų atliekamų dar-
bų – būtent šis. Žmonės ateina pas
mus pasitarti, jei nežino ko nors. Ta-
čiau žmonės skirtingi, daug priklauso
nuo kultūros. Pavyzdžiui, vienam iš
Australijos grįžusiam senukui rei-
kėjo operuoti išvaržą. O jis, gyvenęs
kitokioje kultūroje, garsiai ligoninėje
užrėkė, kad kyšių neduos, ir nedavė.
Ir baigėsi viskas labai gražiai.

Kita moteris tvarkydama žemės
atgavimo dokumentus Lietuvoje irgi
sakė, jog kyšių niekam neduos. Pri-
vargo, bet susitvarkė su kita darbo
kultūra. Teko girdėti ir tai, kad grį-
žusios moteriškės organizuoja kon-
kursus, pas ką gražesnės gėlės auga –
gražu.

Tokie pavyzdžiai daro kasdieninį
teigiamą poveikį mūsų kultūrai. Kai
valdininkai jiems pasako, kad „vis-
kas taip paprastai nesidaro”, grįžu-
sieji savo nustebusiais veidais, ne-
suprasdami siunčiamų ženklų galbūt
sugėdina tuos, kurie netiesiogiai rei-

kalauja kyšio. Taip praskiedžiama
korumpuota terpė. Ir mums tai nau-
dinga. Jei norime, kad valstybei būtų
geriau, turime būti suinteresuoti,
kad tokie žmonės grįžtų.

Yra ir kita emigrantų grupė. Bu-
vo toks atvejis, kai žmonės grįžo ne
todėl, kad jiems Amerikoje nesisekė
gyventi. Vienas pianistas susikrovė
lagaminus tada, kai suprato, kad
Amerikoje gavo gerą darbą pagal spe-
cialybę ir kad visą gyvenimą jį dirbs.

– Ar dabar palankus laikas
grįžti emigrantams? O gal vertė-
tų palaukti?

– Tai labai individualu. Vieniems
palankus laikas grįžti dėl širdies rei-
kalų, kitiems – dėl ekonominių prie-
žasčių, kažkam gal verčiau palaukti.
Kai žmogų ištinka tėviškės grumsto
ilgesys, tada palankus metas grįžti.
Tik iš vaikiško patriotizmo galime
sakyti: „visi grįžkite”. Būdami pro-
tingai patriotiški galbūt sakytume:
„Dar negrįžkite. Dar porą metų pasi-
mokykite, padirbkite ir tada grįžkite
gavę daugiau žinių bei turėdami dau-
giau pinigų – jums patiems bus ge-
riau.”

Valdovų rūmų paramos fondo di-
rektorius Edmundas Kulikauskas
pristato Fondo veiklos apžvalgą.
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Lietuva – Europos nugalėtoja (II)
PETRAS PETRUTIS

Taip, 1937 m. Rygoje surengtose
II Europos krepšinio pirmenybėse,
Lietuva laimėjusi pirmąją vietą, tapo
Europos nugalėtoja. „Mūsų krepši-
nio rinktinės laimėjimas sukėlė
nuostabą, pasigėrėjimą ir džiaugsmą
net ir tarp mažai arba visiškai apie
sportą nenusimanančių žmonių. Ne
tik jauni sekė ir domėjosi mūsų tri-
spalvės gynėjais su išreklamuotais
priešininkais. Provincija gal dar dau-
giau sekė kiekvieną žinutę apie juos
ir džiaugėsi, džiaugės...”, – tokiais žo-
džiais pareiškė vienas dienraščio
„Lietuvos aidas” bendradarbis, gavęs
žinią apie pasiektus laimėjimus.

Visos žinios apie mūsiškių lai-
mėjimus buvo gaudyte gaudomos. Tu-
rįs radijo aparatą buvo labai gerbia-
mas žmogus. Jonas Narbutas, knygų
„Sportas nepriklausomoje Lietu-
voje” autorius, sumaniai skleidė ži-
nias radijo bangomis, pasinaudoda-
mas sporto žurnalisto J. Kusos tele-
fonu iš Rygos skubiai perduodamo-
mis naujienomis. Beje, prieš daugelį
metų viešai pasirodęs teigimas apie
Lietuvos radijo tiesiogines transliaci-
jas iš Rygos neatitinka tikrovės.

„Mes jautėme, kad ne vieni kovo-
jome, kad su mumis kovojo visa Lie-
tuva”, – sakė mūsų krepšinio vyrai
grįžtant traukiniu į namus. Kur gi
ne! Per keletą dienų jie gavo 282 svei -
kinimo ir paraginimo telegramas.
Lietuvos laikraščiai, kuriuos jie skai -

tė Rygoje, rodė, kokios nuotaikos ir
kokie troškimai viešpatavo visų lietu-
vių sielose ir protuose. Kiekvienoje
geležinkelio stotyje stovėjo būriai
žmonių. Kiekvienoje stotyje šaukė
„Valio” ir klojo gėles.

Nemačiusiems sunku įsivaizduo-
ti, o mačiusiems sunku nors kiek tik-
sliau atpasakoti, kas dėjosi Kauno
geležinkelio stotyje ir aplink ją. Mies-
tas turėjo būti ištuštėjęs – visi subėgo
į stoties peroną, aikštę ir Vytauto
prospektą. Žmonių buvo pilna lan-
guose, balkonuose, ant stogų. Aikštė
buvo kaip silkių statinė.  Visos sutik-
tuvės buvo transliuojamos per radiją,
tad Lietuvos radijo klausytojai galėjo
susidaryti šiokį tokį vaizdą, kas dėjosi
Kauno geležinkelio stotyje. Trans-
liaciją vedė Kazys Inčiūra ir Jonas
Narbutas.

Sugrįžę laimėtojai buvo pagerbti
Lietuvos Respublikos prezidento, Vy-
riausybės, organizacijų ir kitų. Rink-
tinės dalyviai buvo apdovanoti valsty-
bės ir organizacijų ordinais bei me-
daliais.

Apie laimėjimus rašė visa Lietu-
vos spauda. Rašė ir užsienio laikraš-
čiai. Čikagoje lietuvių dienraštis
„Draugas” (1937.05.16), be kita ko,
parašė: „Tas laimėjimas yra Lietuvos
jaunimo laimėjimas. Tai pakėlė Lie-
tuvos sporto prestižą, visoje Europoje
išgarsino Lietuvos vardą.” To laimėji-
mo žinios pasiekė ir Amerikos di -
džiuo sius dienraščius. Tenka pridur-
ti, kad  Amerikos lietuvių krepšinin -

kų pasiuntimu į Lietuvą ypatingai
rūpinosi Čikagoje sudarytas Ameri -
kos lietuvių sporto komitetas.

1937 m. Lietuvos krepšinio rink-
tinės laimėjimas išpopuliarino krep -
šinio žaidimą Lietuvoje. Krep šinį
žaidė vyrai, moterys ir paaugliai.
Daugiausiai buvo žaidžiama lauko
aikštelėse. Anais laikais Lietuvoje
buvo didelė sporto salių stoka.

Artėjant III Europos krepšinio
pirmenybėms, kurios buvo numaty-
tos surengti Kaune, iškilo opus spor -
to salės statybos klausimas. Buvo pa -
statytas sporto hale pavadintas pas-
tatas. Statyba pareikalavo 400,000
litų išlaidų. Kai kas priekaištavo, kad
vienkartiniam įvykiui išmetama to-
kia didelė pinigų suma. Dar nebaigus
statybos darbų prasidėjo bilietų pla-
tinimas. Sporto darbuotojų ir jiems
prijaučiančiųjų pasitenkinimui kaip-
mat visi bilietai buvo išparduoti.
Gautos pajamos leido beveik padengti
statybos išlaidas. III Europos krepši-
nio pirmenybėse dalyvauti pareiškė
norą Prancūzija, Italija, Lenkija, Lat -
vija, Estija, Vengrija ir, žinoma, Lie -
tuva. Dėl vienokių ar kitokių prie-
žasčių atkrito Šveicarija ir Čekų-
Moravijos protektoratas. Pirmenybių
išvakarėse Kauną pasiekė žinia, kad
Čekų-Moravijos protektorato krepši-
ninkų nedalyvavimą nulėmė Vokie-
tijos okupacinė valdžia.

Prieš pat pirmenybių pradžią
ELTA (Lietuvos naujienų agentūra)
gavo telegramą iš Čikagos: „Perduo-
kite Lietuvos krepšininkams širdin-
giausius linkėjimus laimėti antrą
kartą pergalės laurus.”  Telegramą
pasirašė advokatas Bagdžiūnas ir dr.
Biežis.

Iškilmingame pirmenybių atida-
ryme dalyvavo Lietuvos Respublikos
prezidentas, Vyriausybės nariai, už-
sienio valstybių atstovai, dvasininkai,
daugybė vietos ir užsienio žurnalistų.
Sporto halė buvo perpildyta žmo-
nėmis.

Ta proga surengtos Kaunas-Var-
šuva tarpmiestinės moterų krepšinio
rungtynės baigėsi kauniečių 29:28
(12:12) pergale.

Moterų krepšinio rungtynės
buvo įžanga į vyrų pirmenybines var -
žybas. Jose netrūko puikaus žaidimo
ir žiūrovų entuziazmo. „XX Amžius”
1939 m. vasario 22 d. rašė: „Dabar -
tinėmis dienomis nerastum kito var -
do kaip krepšinis, nes visas Kaunas
gyvena tik krepšinio dvasia. Visi kiti
rū pesčiai užmiršti, viskas paskendo

džiaugs mingose krepšinio bangose...”
1937 m. gegužės 23 d. Kauno

dienraščių pirmuose puslapiuose bu-
vo paskelbta žinia apie Lietuvos per-
galę prieš Latviją, Lietuva laimėjo
37:36 (15:17) Dramatiškos kovos
paskutinę minutę Lubinas nulėmė
pergalę. Žiūrovai sukėlė milžiniškas
ovacijas. Lietuva paeiliui nugalėjo
Estiją 36:14 (16:3), Lenkiją 46:18
(23:6), Vengriją 79:15 (29:9),  Italiją
48:15 (29:7), Suomiją 112:9 (48:3).
Taigi, Lietuva antrą kartą iš eilės
iškovojo Europos nugalėtojo vardą.

Komunistų ir nacių okupacijos
užkirto kelią Lietuvos krepšiniui
skinti pergales tarptautinėje arenoje.
Tačiau 1937 ir 1939 metais pasiektų
pergalių dėka, krepšinis įsipilietino
Lietuvoje, galima sakyti, tapo Lietu-
vos tautiniu sportu. Lietuvos krepši-
ninkai ilgokai „karaliavo” Sovietų
Sąjungoje, o vėliau stebino vokiečius.
Tikriausiai nebus perdėta pasakius,
jog dabar stebina ir krepšinio pra-
dininkus amerikiečius.

Ak, negalima pamiršti pokario
metais lietuvių krepšininkų pasiektų
laimėjimų Vokietijoje, Prancūzijoje ir
kitur. Negalima neprisiminti ir Šiau-
rės Amerikos lietuvių krepšininkų
sėkmės Pietų Amerikos valstybėse,
Australijoje ir Europoje.

P. S. Naudotasi Jono Narbuto
knygomis „Sportas nepriklausomoje
Lietuvoje” (I-II tomais).

Bus daugiau.

Kauno moterų krepšinio rinktinė laimėjusi prieš Varšuvos rinktinę. Iš
kairės: Jazbutienė, Markevičienė, Karnalavičienė, Bložytė, Astrauskaitė,
Vailokaitytė, Čypaitė, Makūnaitė ir Motiejūnaitė.

Nuotraukos iš knygos „Sportas nepriklausomoje Lietuvoje”

Legendinis Pranas Lubinas.

Mokslo ir kūrybos simpoziumai –
aktualūs mūsų visuomeniniam ir
kultūriniam gyvenimui. Ruošiami
kas ketveri metai nuo 1969-ųjų, sim-
poziumai yra sutraukę šimtus lietu-
vių mokslininkų, sudarydami jiems
progą pasidalinti patirtimis, idėjomis,
pasidžiaugti moksliniais laimėjimais,
o paskaitų bei pranešimų pasiklau -
syti susirinkusiai publikai suteikda-
mi galimybę pažinti ir pasididžiuoti
savo tautos mokslininkų pasiekimais,
praplėsti savo kasdienybės akiratį.
,,Tiktai apsišvietęs lietuvis gali būti
sąmoningas ir brandus savo tautos
pilietis,” – tvirtina XIV Pasaulio
lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziu-
mo rengėjas, JAV LB Krašto valdybos
pirm. Vytautas Maciūnas. Nelikime
abejingi lapkričio 26–30 d. Pasaulio
lietuvių centre ruošiamam XIV

PLMKS, dalyvaukime jo gausiose
mokslinėse ir plenarinėse sesijose,
kuriose pranešimus skaitys lietuviai
mokslininkai, atvykę net iš 14
pasaulio šalių!

***
Mūsų Žemę įprasta vadinti

Mėlynąja planeta, o pastaruoju de -
šimtmečiu ypač susirūpinta, kad ji
išliktų žalia: pasauliniu mastu vyksta
įvairios akcijos, kurių tikslas ap -
saugoti Žemės gamtą ir klimatą nuo
nei giamų pokyčių. XIV Pasaulio lie -
tuvių mokslo ir kūrybos simpoziume
taip pat atkreipiamas dėmesys į Že -
mei gresiančius pavojus dėl indust -
rinės ar kitokios taršos. Plenarinė
sesija ,,Žalios planetos ir pasaulinės
energetikos plėtros iššūkiai techno lo -
gijai ir ekonomijai: šiuolaikinė pasau -

Mokslo ir kūrybos simpoziumui artėjant
linė padėtis ir sąskambis Lietuvoje”
kaip tik susitelkia ties tomis mūsų
planetos problemomis. Sesiją suorga-
nizavo ir įvadinį žodį tars prof. Do -
natas Tijūnėlis (JAV). Kiti pranešė-
jai: dr. Anzelmas Bačauskas (Lietu -
va), Rimas Slavickas (Kanada), dr.
Vaclovas Miškinis (Lietuva), dr. Ne -
munas Biknius (Lietuva). 

***
,,Sovietų represijos Lietuvoje ir

jų psichologinės pasekmės po 50 m.”
– viena aktualiausių ir įdomiausių
plenarinių sesijų XIV Pasaulio lietu-
vių mokslo ir kūrybos simpoziume,
kuris įvyks lapkričio 26-30 d.
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL.
Sesijos organizatorius – prof. Algis
Norvilas (JAV); pagrindinė pranešėja
– dr. Danutė Gailienė (Lietuva); taip

pat sesijoje iš Lietuvos dalyvaus ir
pranešimus pateiks dr. Evaldas Kaz -
lauskas ir dr. Vėjūnė Domanskytė-
Gotienė.

***
Kad ,,protų nutekėjimas” Lie-

tuvai yra nuostolingas ir sudaro
nemažų problemų, diskutuota jau
2000 m. vy kusiame Mokslo ir kūry-
bos simpoziume Vilniuje, o ypač
plačiai apie tai kalbėta 2005 m.vyku-
sio simpoziumo sesijose. Šiai temai
bus teikiamas nemažas dėmesys ir
XIV Pasaulio lie tuvių mokslo ir kūry-
bos simpoziume, tačiau šį kartą bus
kalbama ne vien apie protų prara-
dimą, bet ir apie jų grįžimą į Lietuvą,
paminint konkre čius žingsnius tam
protų grįžimui vyk dyti.

PLMKS info
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LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto 

apylinkèse ir priemiesçiuose. Patarnavimas 24 val.

• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv. Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’sGAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

jau daug metû teikia pagarbû patarnavimâ liùdesio valandoje. Jû
laidojimo namai yra Çikagoje ir priemiesçiuose, 

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632   

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

,,Still Proudly Serving Lithuanian Families”

HILLS
FUNERAL HOME

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

Other Locations Available
(708) 598-5880

“Formerly of Roseland”     “Family Owned & Operated”

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

PagalvokimePagalvokime
– Kas žemėje nematė pragaro, tas dangaus nematys.
– Žodis priklauso laikui, tyla – amžinybei.
– Jei nori kam gera padaryti, tai skubėk! Juk laikas nestovi.
– Širdis be idealo – kaip dangus be žvaigždžių.
– Jei akyse žalia, tai dar ne pavasaris.
– Niekas į savo paties rankas nekanda.
– Ir ilgai tingėdamas gali pavargti.
– Juodos varnos: nei jų nuplausi, nei numazgosi.
– Prisimename moters gimtadienį, bet niekuomet nežinome jos metų.
– Miške vaikštinėsi – slogos neturėsi.
– Kuo daugiau save girsi, tuo mažiau pagalbos sulauksi iš kitų.
– Per dieną išalkusiam ir laukinis obuolys skanu.
– Pinigams reikalinga ypatinga uoslė – juk jie nekvepia.
– Kvailių pinigai priklauso turtingiesiems.
– Santaikoje maži dalykai tarpsta, nesantaikoje – ir dideli dalykai pa-

krinka.
– Jaunystė rožių vainikas, o senatvė – erškėčių.
– Gražus žmogaus veidas – ne visuomet yra gražios sielos paveikslas.
– O kaip tu vesi kitus, pats kelio nežinodamas?
– Kas jaunas puotoms pinigus eikvojo, tas senas šuns būdoje nakvoja.
– Alkanam šiandien duonos pluta geresnė už rytoj suruoštą iškilmingą

puotą.
– Jei mažus dalykus pro pirštus praleisi, niekad prie didžiųjų neprieisi.

Parengė Stasys Prakapas

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

ALGIS ANTANAS AVIŽIENIS
1963.VII.14–1998.XI.24

Šv. Mišios už Algio sielą bus laikomos:

Los Angeles lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje  
2008 m. lapkričio 23 d. 10:30 val. r. 

ir
Kauno jėzuitų šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje 

2008 m. lapkričio 8 d. 17 val.

Prašome Algio draugus ir bendražygius skautus vyčius bei
Avižienių šeimos artimuosius ir bičiulius prisiminti Algį savo
mintyse ir maldose.

Algirdas, Jūratė, Rimas ir Audrius Avižieniai

A † A
Dail. JURGIUI DAUGVILAI

mirus, giliai užjaučiame žmoną ALĘ ir seserį ZOTĄ bei
dukteris ir sūnų su šeimomis.

Aldona ir Davetas Dulaičiai

A † A
WALTER ,,WALLY” P. BALCHAS

Mirė 2008 m. lapkričio 1 d., apsuptas šeimos, savo namuose
Cerritos, California, sulaukęs 80 metų. 

Nuliūdę liko: žmona Danutė, sūnus Povilas su žmona Sharon ir
anūkė Amy, sūnus Antanas su žmona Laima ir anūkėm Karina,
Viktute ir Lina, sūnus Tomas ir sesuo Ana Jackūnas su šeima.

Laidotuvės privačios.

Nuliūdusi šeima ir artimieji

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242
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�Lapkričio 11 d., Veteranų die-
ną, dienraščio ,,Draugas” redakcija
nedirbs. Skaitytojams pranešame,
kad kitą sa vaitę antradienio die nos
laikraštis ne bus išleistas. 

�Suvalkiečių klubo metinis su -
sirinkimas įvyks lapkričio 13 d., ket -
virtadienį, 1 val. p.p. ,,Seklyčioje”,
2711 W. 71st Street, Chicago, IL.

�Mieli Lietuvių operos rėmėjai!
2008 m. lapkričio 15 d. ruošiamas lė -
šų telkimo vajaus pokylis, kuris įvyks
Jaunimo centro didžiojoje salėje. Me-
ninę programą atliks Lietuvių ope -
ros so listai ir choras. Bilietus įsigyti
galite tel. 773-501-6573 (E. Abli n -
gytė); 630-257-6481 ir 630-247-4422
(V. Sav rimienė) arba ,,At lan  tic Ex -
press” (šalia ,,Sek lyčios”) tel. 773-
434-7919.

�Šakių klubo metinis susirin ki -
mas įvyks lapkričio 20 d., ket vir ta -
dienį, 1 val. p.p. ,,Seklyčioje”, 2711 W.
71st Street, Chicago, IL.

�Lietuvių rašytojų draugijos
(LRD) literatūrinė popietė įvyks š. m.
lapkričio 23 d., sekmadienį, 2 val. p.p.
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre.
Bus paminėti šiais metais amžiny-
bėn iškeliavę LRD rašytojai, įvyks
knygos ,,Trys iš Pajūralio” sutiktu-

vės, naujos poezijos skaitiniai, me-
ninė dalis. Kvie čiami visi literatūros
mylėtojai.

�Vilniaus styginių kvarteto ir
pianisto Dainiaus Vaičekonio koncer-
tas vyks sausio 24 d. 6 val. v. Lietuvių
dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių cent-
re, Lemonte. Maloniai kviečia Lietu-
vos vaikų globos būrelis ,,Saulutė”.

�Lapkričio 15 d. 7 val. v. Los An -
geles šokių grupė ,,Retro”pasirodys
Lietuvių piliečių klube, Boston. Veiks
baras. Kaina – 15 dol. Organizuoja
JAV LB ir Lietuvių Fondas. 

�Lapkričio 16 d. Šv. Petro para-
pijos bažnyčioje, Boston – vai kų/ jau -
nų šeimų šv. Mišios. Giedos ansamb-
lis ,,Jaunos širdys”. Po Mišių – bažny-
tinis bazaras.

�Bostono lietuvių Piliečių klube
lapkričio 23 d. 1:30 val. p.p. koncer-
tuos Čiurlionio kvartetas. Organi -
zuoja – JAV LB. Daugiau informaci-
jos: http://www.ciurlionisquartet.com

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

Specialistas. 
Raõtinès Çikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

�Žurnalistas Vladas Butėnas
mirė 1993 m. lapkričio 7 d., taigi
prieš pen kio lika metų. Melsimės už
jo sielą sekma dienį, lapkričio 9 d.,
10:30 val. r. Tėvų jėzuitų koplyčioje,
5620 S. Cla remont, Čikagoje.

�Artėja Kalėdos, šventinio šur  -
mu   lio ir dovanų metas. Kviečiame
už sukti į tradicinę Kalėdinę mugę,
ku ri vyks gruodžio 6 ir 7 dienomis,
šeštadienį ir sekmadienį, nuo 9 val.
r. iki 3 val. p. p. Pasaulio lietuvių
centro (PLC) didžiojoje salėje, Le-
monte. No rinčius prekiauti, prašo-
me skambinti į PLC raštinę tel.:
630-257-8787 ir užsisakyti stalus.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis, dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: Jū-
ratė ir Jurgis Augiai $360, Claudia ir
Danny Crawford $240. Labai ačiū.
„Saulutė” (Sunlight Orphan
Aid), 414 Freehauf St., Lemont,
IL 60439, tel. (630) 243-7275 arba
(630) 243-6435.

•,,The Oak Tree Philantropic

Foundation” atsiuntė $5,000 ,,Die -
viško Kryžiaus” Lietuvos benamių
paramos fondui. Anoniminio mecena-
to įkurto fondo pageidavimu, D.K.F.
Lietuvoje vadovauja kardinolas Au -
drys Juozas Bačkis, o JAV – Indrė
Tijūnėlienė. Nuoširdžiai dėkojame už
pagalbą Lietuvoje vargingiausiai gy -
venantiems. ,,Dieviško Kryžiaus”
fondas (Divine Cross Fund for
the Homeless), 414 Freehauf St.,
Lemont, IL 60439.

Regina Juchnevičius, gyvenanti Arlington Heights, IL, pratęsė
kasmetinę „Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką.
Esame Jums labai dėkingi.

Konstancija Stasiulis, gyvenanti Lemont, IL,  pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą. Skaitytoja atsiuntė ir 50 dol. auką. Nuoširdžiai
dėkojame.


